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Історичні раритети

Читайте в наступному номері
«Амфібіями» — по бездоріжжю
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Від першої особи

Згадаймо всіх
поіменно…
Віктор РЕШЕТНЯК,
Вишгородський
міський голова,
кандидат медичних наук,
заслужений лікар України
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Чорнобильські дзвони
26 квітня об 11:00 у Вишгороді на розі вул. Н.
Шолуденка та Набережної біля пам’ятника Героям Чорнобиля — мітинг, присвячений 27-ій річниці
ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС:
поминальний молебень, хвилина мовчання, покладання квітів від організацій, установ, підприємств і
громадських об’єднань, спілкування ліквідаторів з
керівництвом міста і району.

9 Травня у Вишгороді
9:20 — концерт оркестру-студії «Водограй» на пл.
Т. Шевченка
9:50 — формування святкової колони
10:10 — 11:00 — святкова хода: пл. Т. Шевченка — просп. І. Мазепи — вул. Дніпровська — вул.
Набережна, від перехрестя з вул. Н. Шолуденка до
пам’ятної стели
11:00 — 12:00 — мітинг з нагоди 68-ої річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 рр. (набережна Київського водосховища біля пам’ятної
стели на честь воїнів 167-ої Сумсько-Київської
стрілецької дивізії)
12:00 — 13:00 — концерт оркестру-студії «Водограй» та виступ хору «Ветеран» (біля пам’ятної стели)
22:00 — святковий феєрверк (набережна Київського водосховища)
У програмі заходів можливі зміни
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Газета — читач

Підтримайте
свою газету
Шановні читачі газети «Вишгород»!
Складна економічна ситуація в країні
не могла не позначитись на фінансовому
стані комунального підприємства «Редакція газети «Вишгород». Прийнятий на
2013 рік міський бюджет залишає чимало
нерозв’язаних проблем, серед яких і виживання нашого засобу масової інформації.
Міськрада не в змозі виділяти кошти
на передплату газети нужденним вишгородцям. У 40 разів скорочено кількість
пільгових передплатників, що взагалі
ставить під загрозу існування улюбленої
вами газети

Звертаємось до вас, керівники підприємств, організацій та звичайні громадяни, з проханням — підтримати видання,
оформити передплату хоча б на 1-3 місяці. Разом із вами ми переможемо фінансові труднощі.
Колектив редакції

Офіційний сайт міськради: www.вишгород.com.ua

З Першотравнем!
Дорогі вишгородці
та мешканці району!
Історична сутність Першотравня залишається незмінною
– солідарність трудящих з робітниками Чикаго, що відстоювали свої права 1886 року. А через
два роки потому цей день було
проголошено міжнародним святом трудящих.
Цими днями ми святкуємо
Першотравень – День праці, що
символізує пробудження весни,
прагнення людей до миру, злагоди в ім’я кращого життя.
Впевнені, що мешканці Вишгородщини
підтримуватимуть
усі добрі починання влади, братимуть й надалі активну участь у
соціально-економічній розбудові міста та району.
Бажаємо міцного здоров’я,
родинного щастя, весняного настрою, нових успіхів на життєвій
дорозі!
Вишгородський міський
голова Віктор Решетняк,
міська рада, міськвиконком,
Редакція газети «Вишгород»

ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

Квітневого дня...

26 квітня минає 27 років від
дня наймасштабнішої техногенної катастрофи, яка повністю змінила світову систему
координат. Вогонь Чорнобиля
опалив землю і душі мільйонів
українців.
Згідно з офіційними даними,
невдовзі після вибуху четвертого енергоблоку загинуло 1 716
осіб. Останнім часом 720 тисяч
постраждалих від мирного атому
вже немає в живих. Чорнобильська «спадщина» дотепер наздоганяє людей, які на час аварії
були дітьми, підлітками та отримали дозу радіоактивного йоду.
Медики і досі не можуть сказати, як вплине на здоров’я людей
ця катастрофа, що спровокувала
зростання захворюваності жінок і
дітей на рак щитовидної залози.
Турбують медиків ураження імунної та ендокринної систем, метаболічні порушення у дітей.
Найважливіше завдання сьогодні — обернення ЧАЕС в екологічно безпечну зону. Для цього
необхідно побудувати безпечний
саркофаг на зруйнованому енергоблоці і надійне сховище для відпрацьованого ядерного палива.
У ліквідації наслідків катастрофи брали участь тисячі мешканців міста, які одними з перших
прибули на місце аварії, отримали великі дози радіації. Багатьох
сьогодні немає з нами. Згадаймо
всіх поіменно. Вічна їм пам’ять.
У місті практично немає родини, не причетної до участі в ліквідації аварії на ЧАЕС. Вшануймо
усіх великою міською родиною
— із вдячністю за врятоване майбутнє.

> 2, 4-5
26.04.2011
— відкриття
пам’ятника
Героям
Чорнобиля
у Вишгороді
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Допоміг по-сусідськи
Президент України Віктор Янукович у день всеукраїнської акції «За
чисте довкілля» посадив ялинку на
території дитячого будинку «Любисток» у с. Нові Петрівці Київської області. Цим закладом Глава держави
опікується тривалий час.
ін поспілкувався з дітьми, поцікавився, ким вони хочуть стати
у майбутньому.
За словами Віктора Януковича, тим

В

вихованцям, які планують вступати до
вищих навчальних закладів, надаватиметься допомога. «Я буду допомагати
особисто. Це буде стипендія від мене»,
— сказав він.
Віктор Янукович подарував дітям
футбольні, волейбольні та баскетбольні
м’ячі, а дитбудинку — мікрохвильову піч
і пилосос.
У свою чергу, голова Київської обласної державної адміністрації Анатолій
Присяжнюк
За чисте довкілля повідомив,
що
цього літа 500
дітей
Київщини,
у
тому числі
і вихованці
дитбудинку «Любисток», відпочиватимуть
у Греції на
острові Кріт.

Соціум

Вишгород

В облдержадміністрації

Квартири — чорнобильцям
Голова Київської облдержадміністрації Анатолій Присяжнюк
вручив 32 ордери на квартири постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи.
— Ця подія є прикладом того, що
держава докладає максимум зусиль
задля задоволення потреб населення. Цього року з державного бюджету
на вирішення житлового питання виділено понад 20 млн грн. Придбано 53
квартири, вдвічі більше, ніж минулого
року, — зазначив Анатолій Присяжнюк.
У 2012 році жителям міста Васильків вручено 23 ордери на квартири.
Цього року влада придбала 53 квартири: 2 — у Борисполі, 6 — у Бородянці,
7 — у Володарці, 7 — у Богуславі, 10 —
у Білій Церкві та 21 — у Немішаєвому.
Нагадаємо, що Київщина є однією
з найбільш постраждалих областей, на
території якої проживає близько 700
тисяч осіб, які постраждали внаслідок

Чорнобильської катастрофи. Серед
них 26 тисяч — інваліди з числа учасників ліквідації та постраждалі. Більше
120 тисяч — діти, з них 361 інвалід;
майже 500 тисяч людей належать до
постраждалих четвертої категорії. В
області проживає 42 тисячі осіб, які
мають статус учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.

Народний депутат

Ярослав Москаленко: «Попереду кропіткий період
одужання країни від Чорнобильських «опіків»
Двадцять сім літ минуло з того
часу, коли світ пізнав всю повноту
чорного болю. Ніч 26 квітня 1986
року змінила наше ставлення до
ядерної енергетики, перевернувши
з ніг на голову розуміння справжньої
сутності так званого мирного атому.
Життя, яким воно було до Чорнобиля, лишилося лише в спогадах. 1:23
— час вибуху — звучить, як початок
відліку іншого буття. Але усе це сталося потім. З часом. З роками.
ерез два дні після вибуху мені
виповнилося одинадцять. Літо
86-го запам’яталося, бо вперше у своєму дитинстві я виїхав відпочивати за межі нашого села. Тоді ми
ще не усвідомлювали повноти трагедії
і не розуміли, що це — евакуація. Для
когось тимчасова, але 200 тисяч людей
того року втратили доступ до своїх рідних домівок. Їх назавжди евакуювали із
забруднених територій. За різними підрахунками, близько півмільйона зазнали ураження радіацією.
5 млн га земель стали непридатними
для сільського господарства. Навколо
станції було утворено 30-кілометрову
заборонену зону, що стала білою плямою на мапі України.
Епіцентр ураження прийшовся на
наш з вами, рідні поліщуки, край. Чорнобильський район, сотні населених
пунктів припинили існування. Колись

Ч

Коротко про різне

«Карпатнафтохім»
знову працює
Віце-прем’єр України Юрій Бойко
і представник президента «ЛУКОЙЛа»
Сергій Чмихалов підписали меморандум про відновлення роботи підприємства. Цей завод призупинив роботу ще
у вересні минулого року через багатомільйонні збитки. І ось за сприяння українського уряду вихід із кризової ситуації
знайдено. Це вже четверте підприємство, що запрацювало після простою.

Яким буде літо?
Літо очікується спекотним і довгим,
з різкими перепадами температур,
сильними повенями і градом, а наступна зима — з такими ж снігопадами, як
у березні цього року, — передбачають

квітучі Іванківський і Поліський райони
поринули у морок депресії. Ми зіштовхнулися із соціальною кризою, схожою
за розмахом з часами Великої Вітчизняної війни.
Поряд із катастрофою завжди є місце героїзму. Я вклоняюся мужності тих
пожежних та міліціонерів, які прибули
на місце аварії першими, тим медикам,
солдатам, науковцям, усім тим, кого із
гордістю нині називаємо ліквідаторами.
Велика шана тим республікам Радянського Союзу, які долучилися до блискавичної побудови міста Білого Ангела
— Славутича. Люди вкотре продемонстрували, що здатні консолідуватися у
важкий час.
На жаль, постчорнобильська проблема є настільки глобальною і всеосяжною, що розв’язати її не виходить
вже майже три десятиріччя. Якщо питання побудови нового саркофагу над
четвертим реактором ЧАЕС за останні
два роки зрушено з місця завдяки допомозі міжнародного співтовариства, то
соціально-екомічні «опіки» Чорнобиля»
ми змушені загоювати самотужки.
Тільки вдумайтеся у цифру — 2 мільйони 132 тисячі 257 осіб віднесені до
постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи. Серед них майже 117
тисяч — інваліди. Ще понад 462 тисячі
— потерпілі діти. 243 тисячі людей —
ліквідатори.

кліматологи. У липні і серпні температура повітря підвищуватиметься до 40-41
градусів тепла. Нестабільність клімату
пов’язують із викидами в атмосферу
парникових газів. А осінь нагадуватиме
літо — у жовтні ще можна буде купатися.
Втім, поживемо — побачимо.

Польща визнає
ОУН злочинцями?
На сайті польського сейму з’явився
проект постанови про визнання ОУН,
УПА і СС «Галичина» злочинними організаціями, які здійснювали геноцид
проти поляків у 1939-1947 роках. «Ця
постанова свідчить про те, що поляки —
прихильники демократичних цінностей.
І вони чітко визначили — є український
народ, його ні в чому не звинувачують.
А є УПА і СС «Галичина», у яких руки по
лікоть у крові», — сказав депутат від
фракції ПР Михайло Чечетов.

У 2013 році на соціальний захист
«чорнобильців», за різними бюджетними програмами Мінсоцполітики, Мінфіну, Міністерства надзвичайних ситуацій, а також з урахуванням витрат
Пенсійного фонду передбачено сумарно 11 мільярдів 170 мільйонів гривень.
Це на 4,5 мільярди гривень або на 66,2

Штрафи зростуть
МВС України готує нові штрафи для
порушників правил дорожнього руху. За
керування технічно несправним транспортом штраф підвищується до 510
грн, за ігнорування пасків безпеки — від
170 до 340 грн (зараз від 51 до 85 грн),
за розмови по мобільному телефону від
час руху — до 590 грн, за невиконання
вимог посадової особи щодо дотримання правил безпеки руху — до 1700
грн (нині 255-340 грн).

Дефіцит — 4 мільярди
Державний бюджет за січень-березень виконаний з дефіцитом 4,2 млрд
грн. У Мінфіні чекали на гірше. Влада
шукає, на чому можна зекономити. Урізані витрати Верховної Ради, а також
виплати стипендій дітям-сиротам а дітям з малозабезпечених родин. Цього

відсотка більше, ніж у 2009 році.
Чи покриває сьогодні держава у повній мірі запит суспільства на чорнобильські компенсації? Із цим об’єктивно
існують проблеми. Щорічно на реалізацію положень Закону «Про статус і
соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи» потрібно 88 мільярдів гривень. Тобто сьогодні є фінансування
лише 12,5% від потреби. Люди змушені
добиватися правди у судах, звертаються по допомогу і до мене.
Також існує проблема економічного відновлення постраждалих районів,
залучення інвестицій, створення нових
робочих місць, забезпечення необхідної
соціальної інфраструктури — шкіл, лікарень, закладів роздрібної торгівлі, місць
дозвілля.
Загалом, як кажуть, це величезний
«букет хвороб», що вимагає довгого і
кропіткого «лікування». Головне сьогодні те, що у влади є розуміння проблеми,
а також тактика і стратегія її розв’язання.
Держава у жодному разі не збирається
кидати людей напризволяще.
Бажаю всім нам і нашим дітям передусім здоров’я. Уроки Чорнобиля ми не
забудемо ніколи!
P.S. Вишгородці вітають нашого
народного депутата з днем народження і зичать сил, мудрості й звитяги у державних справах!

року за власні кошти доведеться їздити
у громадському транспорті і депутатампенсіонерам, а діючим відмовлено в
авто для пересування столицею – повідомляє газета «Сьогодні»

Співчуваємо
місту-побратиму
Центральні інформаційні канали
України повідомляють, що 22 квітня у
центрі Бєлгорода (це місто-побратим
Вишгорода) невідомий чоловік застрелив п’ятьох — працівників магазину
«Мисливство» і двох перехожих (серед
них 14-річну дівчинку). Одна людина
отримала поранення.
Злочинець втік з місця події. Підозрюваний був звільнений із місць
ув’язнення 2012 року.
У Бєлгороді оголошено траур. Мешканці Вишгорода співчувають бєлгородцям.

Наше місто

Вишгород
ХХІІ сесія міськради

27 квітня

2013 року

Депутати — ЗА традиції та реформи

Влас. інф.
ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

ХХІІ сесія Вишгородської міської ради шостого
скликання відбулася 25 квітня у конференц-залі
адмінбудинку. 31 депутат і міський голова проголосували за дещо змінений порядок денний.
няли з розгляду два пункти — затвердження на посаду заступника міського голови
(конкурс триває) та внесення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації у 2013 році,
об’єкта незавершеного будівництва (відправлено на
доопрацювання). Натомість внесли іще два — проект
Концепції реформування місцевого самоврядування
та територіальної організації влади та звернення до
Верховної Ради України щодо зняття з розгляду законопроекту «Про внесення змін до законодавчих актів
України щодо запобігання та протидії дискримінації в
Україні».
Одностайно ухвалили зміни до бюджету та затвердили рішення виконкому й розпорядження міського
голови (доповідала в. о. начальника фінансово-бухгалтерського відділу О. Шматко).
Вирішили інвентаризувати мережу зливової каналізації. Передали на баланс ПАТ «Київоблгаз» основні
засоби розподільчого газопроводу. Погодили ВМКП
«Водоканал» вступ до Асоціації «Міжнародні водні інновації» (доповідав заступник міського голови Олек-
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сандр Ростовцев) та податки і збори (доповідав заступник міського голови Олексій Данчин).
Порядок залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інженернотранспортної та соціальної інфраструктури м. Вишгорода затвердили з доповненнями п. 1. 7 (з реалізації
квартир поза програмою «Доступне житло») та вилучили п. 2.9 (в окремих випадках зменшення розміру
пайової участі рішенням міськвиконкому).
Депутати прийняли до відома інформацію секретаря міськради Марії Решетнікової: створено депутатську фракцію ПП «Нова політика» (Валерій Виговський — голова, Юрій Колодзян, Юрій Линник) та

депутатську групу «Вишгород» (Валерій Виговський,
Людмила Колєва, Юрій Колодзян — голова, Дмитро
Корнійчук, Микола Кравченко, Юрій Линник, Родіон
Лука, Ольга Мельник, Юрій Попов, Богдан Руденок,
Олександр Скоробагатий, Юрій Ткалич, Віктор Шубка)
Подання прокурора про скасування нормативноправового акта — рішення виконавчого комітету «Про
коригування тарифів на послуги з утримання будинків
і споруд та прибудинкових територій у м. Вишгороді»
від 15.11.2012 р. № 291 вирішили врахувати у роботі та відхилити (доповідав начальник юрвідділу Юрій
Матлушинський).
Після звіту тимчасової контрольної комісії міськради (щодо міського ринку й вирубки зелених насаджень
на території міста) та принципових дебатів розгляд
питання перенесли на наступну сесію.
Виступ секретаря міськради Марії Решетнікової
був, як завжди, лаконічним і вичерпним. А теми нікого не залишили байдужими: депутати висловилися за
сімейні традиції та одноголосно підтримали позицію
Київської облради щодо «антидискримінаційного»
законопроекту, що суперечить моральним засадам
українського суспільства і традиційним християнським цінностям. І так само одностайно проголосували за підтримку проекту Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації
влади. (До цього ми ще повернемось на сторінках газети «Вишгород».)

Комунальна земля — спільна відповідальність
Олексій ДАНЧИН,
заступник
Вишгородського
міського голови
ФОТО — Андрій
МАКСІМОВ,
«Вишгород»

На засіданнях
постійних комісій, що передували ХХІІ сесії Вишгородської міської ради шостого скликання, розглядали низку не просто
земельних питань, а таких, що стосуються комунальної власності міста. Зокрема нормативно-грошової
оцінки землі й орендної плати.
іський голова Віктор Решетняк ставить на цей рік
виконкому завдання — вирішити питання не лише зовнішнього
оновлення міста, а й впорядкування та
розроблення сучасної містобудівної та
земельної документації.
Оновлений Генеральний план Вишгорода — є. Працюємо над планом зонування, детальними планами окремих
територій міста. Свого часу міські депу-
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тати прийняли рішення щодо розробки
комплексної схеми розташування тимчасових споруд для підприємницької
діяльності.
Дотепер норми щодо комунальної
власності на землю лише декларувалися, але юридично це зробити було
неможливо. Завдяки новому законодавству, яке вступило в силу із 1 січня цього року, територіальна громада
має можливість оформити відповідне
право власності на землі комунальної
власності, і перш за все — узаконити на
папері та у системі державного електронного земельного кадастру землі
загального користування — дороги,
парки, сквери, пляжі, кладовища, а також землі промислового, комерційного
призначення та інш.
Фактично ми маємо провести суцільну інвентаризацію земель міста.
Окрема тема — прибудинкові території, прибирання яких входить до
квартплати. Необхідно визначити їх чіткі межі, оформити право власності на
землю. 2007 року зробили інвентаризацію центральної частини міста, склали
загальні поквартальні плани. Тепер тре-

Марина КОЧЕЛІСОВА
Кадр — ТРК «ВишеГрад»,
спеціально для «Вишгорода»
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ба все звести докупи.
За земельним законодавством (ст.
42 Земельного кодексу), прибудинкова
територія визначається проектами землеустрою. На останній земельній комісії між депутатами відбулась дискусія
щодо формулювання: прибудинкова територія — власність мешканців даного
будинку чи комунальна власність?
Виникає кілька запитань. Хто виступатиме замовником проекту землеустрою? Чи здатні мешканці зібрати
і заплатити кошти за такий проект? Чи
мають вони це робити? Але є і загальна
думка — всі прибудинкові території мають бути визначені та оформлені належним чином. Звісно, кожну прибудинкову
територію слід обговорювати, зустрічатися з людьми, можливо — узгоджувати
межі між будинками.
Право власності територіальної громади має бути оформлено на всі землі
міста. Це — веління часу: містобудівна
та земельна документація накладатиметься на план земельно-господарського устрою, план зонування. Основа
— Генеральний план, з якого видно, де
і що можна робити, наприклад, закла-

Тема дня

дати сквер, зводити житловий квартал,
прокладати дорогу чи електролінію.
Також у нас буде можливість формувати земельні ділянки для комерційного, промислового та іншого призначення задля наступного продажу на
аукціоні у власність або надання в оренду. А це вже — поповнення бюджету.
На часі і нова нормативно-грошова
оцінка землі, що впливає на земельний податок і орендну плату за землю.
Коефіцієнти залежать від зон, на які —
відповідно до чинних норм — поділено
територію міста.
Наприклад, на проммайданчику «Карат» або у Новій промисловій зоні нормативно-грошова вартість квадратного
метра землі — 100-150 грн. У центрі
міста для земель промисловості — 300
грн, а для земель комерційного призначення — майже 800 грн. Гадаю, цей
дисбаланс необхідно виправити — переглянути коефіцієнти оцінки землі на
«Караті» та вул. Новопромисловій.
Це лише один із нюансів, над яким
треба працювати. Розгляду цих питань
обов’язково передуватимуть обговорення і дискусії із залученням фахівців.

СВІТЛОперепади

Ситуація

Останній тиждень мої знайомі
не ходять, а літають. Купили, бачте, новий холодильник. «Ну й що?
— скажете. — Це колись була подія,
а теперечки вибір такий, аби грошей
вистачило».
А таки — що. Холодильник — перепадостійкий. Іншими словами, від
«скакань» напруги в електромережі
— не залежить. Не згорить, не потече, продукти збереже, навіть якщо
на добу-дві світло вимкнуть.
иробника не називатиму — за
рекламу треба платити, а от за
знайомих щиро рада. На жаль,
у мене такого холодильника немає. Ні
вдома, ні в редакції.
Натомість у редакції — офісна техніка, яку захищають «безперебійники»
— засоби нормалізації напруги струму.
Витрати на цих захисників — окрема

3

Комп’ютер згорів
тема. Тому що вони гинуть на бойовому
посту регулярно, з передсмертним верещанням.
Останній пав 23 квітня. Сидимо, сумуємо. Та, виявляється, не самі. 18 квітня несамохіть «позбулися» побутової
техніки мешканці з вул. Набережної, 8,
12 та просп. Т. Шевченка, 9.
Як пояснили компетентні люди, на
трансформаторній підстанції згорів
«нуль». Тому на помешкання пішла напруга понад 400 вольт. «Закоротило»
електропроводку. Вийшли з ладу електроприлади. У трьох квартирах навіть
зайнялися речі. На щастя, жильці були
вдома і вчасно загасили вогонь.
Вже 19 квітня (наступного після ава-

рії дня) працівники КПЖ і КГ разом із
депутатами обстежили внутрішньобудинкові мережі вищезазначених будинків. Кабелі та щити вводу кабелів — у
технічно справному стані, недоліків не
виявлено.
КОМЕНТАР
Олександр Ростовцев, заступник
Вишгородського міського голови:
— Інтереси громади обстоюємо завжди. Питання на особистому контролі
Вишгородського міського голови Віктора Решетняка, і він доручив юрвідділу
міськради (м. Вишгород, пл. Т. Шевченка, 1, 3-й поверх, каб. 69, тел: (04596)
22-957) надавати відповідну правову
допомогу.
Раджу мешканцям написати заяви до Вишгородського підрозділу ПАТ
«А. Е. С. «Київобленерго». Комісія з
представників «Київобленерго», Держенергонагляду у Київській області,
Вишгородської міської ради, депутатівмажоритарників розбирається у причинах аварії.

Меблі врятували
Вишгородський підрозділ ПАТ
«Київобленерго» поінформував редакцію по телефону:
— За наказом «Київобленерго» працює і внутрішня комісія з розслідування
технологічного порушення 18.04.2013
р. на ЗТП № 379 у м. Вишгороді.
До Вишгородського підрозділу ПАТ
«А. Е. С. «Київобленерго» вже надійшло
понад 100 заяв від мешканців. Комісія
оглядає стан мереж і актами фіксує,
які прилади пошкоджено. Далі — звернення до сервісних центрів, страхових
служб і т. інш. Бо для відшкодування матеріальних збитків існує певна процедура: заява, акт комісії, висновки сервісного центру тощо.
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27 квітня

Чорнобильські дзвони

2013 року

Вишгород

Ліквідатори
Марта КВІТКА
ФОТО — родинні архіви ліквідаторів

Аварія на Чорнобильській АЕС –
найжахливіша техногенна катастрофа ХХ століття. Нащадкам ще належить достеменно з’ясувати – чому
вона сталася, що було зроблено
не так, як міг приборканий мирний
атом вирватися з-під контролю і наробити стільки лиха?!
пустошене місто Прип’ять,
куди сьогодні возять одчайдухів-туристів, закинуті плодючі
землі Полісся, зарослі бур’янами, зупинені енергоблоки — наслідки радіації,
яка, крім цього, забрала життя багатьох
ліквідаторів аварії і дамокловим мечем
нависла над нинішнім поколінням.
Сьогоднішня розмова про тих, хто
не злякався загрози опромінення, а,
засукавши рукави, кинувся у саме пекло.
Вишгород одним із перших прийняв на себе удар некерованого атому.
З місцевого бетонного заводу одна за
однією рушали вантажівки на Прип’ять
— з бетоном, сухою сумішшю, залізобетонними конструкціями.
Першим начальником дизельної
автоколони транспортного об’єднання
«Південатомнерегобудтранс» при завезенні сухої суміші до аварійного блоку був Василь Іванович Дзюба.
Уродженець с. Демидів Вишгородського району добре усвідомлював, що
таке радіація і як негативно вона може
позначитися на здоров’ї. Але приїхав
у Чорнобиль, щоб підтримати водіїв з
Вишгорода.
На жаль, не судилося Василю Івановичу дожити до наших днів. Але товариші, колеги не забули цього щирого
чоловіка, відповідального керівника,
якого поважали всі, хто з ним працював.
Першу колону машин до зруйнованого блоку вів водій КРАЗу Іван Іванович
Петрук, другу колону — Іван Боришко-
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Василь Дзюба
лець. Обидва — з Вишгорода. Вісім років тому Іван Федорович несподівано
рано пішов із життя. Про нього — наша
розповідь «Рокові рейси». Обидва водії відзначені урядовими нагородами
за участь у ліквідації наслідків аварії на
ЧАЕС.
Іван Іванович Петрук зараз — на заслуженому відпочинку, оточений рідними та близькими, любить свою дачу,
де вирощує найдивовижніші рослини і
смачні овочі.
Охоче спілкується з онуками. А 26
квітня — у річницю аварії на ЧАЕС — завжди поминає тих, хто був там з ним поруч і кого зараз немає на світі.
Серед них і водій Володимир Петрович Кондратюк, теж відзначений за
участь у ліквідації наслідків аварії високою урядовою нагородою — орденом
Дружби народів. Веселий, дотепний,
товариський, спортивний (грав у футбольній команді ветеранів), він і після ліквідації аварії працював водієм у
своєму рідному об’єднанні, хоча за законом міг відпочивати, мав золоті руки
— багатьом своїм колегам допоміг збудувати будинок, дачу. Раптово помер у
розквіті сил — не витримало серце. До

Іван Петрук

Володимир Кондратюк

зруйнованого блоку Володимир возив
на 50-тонному МАЗі-537 залізобетонні
та металеві конструкції.
Водії Станіслав Григорович Святенко та Микола Минович Осадчий автобусом «Ікарус» 34-42 КАР у перші дні
після аварії на ЧАЕС перевозили людей
з 30-кілометрової зони ЧАЕС, а також
працівників Вишгородського районного відділу міліції у міста Прип’ять та
Чорнобиль.
«У зоні підвищеного іонізованого
опромінення знаходилися по 24 години
на добу, — зазначається в характеристиці Осадчого. — Перевозив людей із
зони зруйнованого блоку. Відпочивав
у автобусі, коли траплялись короткі перерви.»
З
інженерно-технічного
складу
транспортного об’єднання був відряджений до Чорнобильського автотранспортного підприємства В’ячеслав
Митрофанович Яковлєв, який очолив
там цех із ремонту двигунів автомобіля КАМАЗ. Завдяки його технічній грамотності, компетентності цех працював
стабільно, машини не затримувались у
ремонті. Був налагоджений такий потік вантажного автотранспорту, який

забезпечував об’єкт необхідними матеріалами та ресурсами. Сьогодні
В’ячеслава Яковлєва немає з нами.
Вічна пам’ять ліквідаторам, які передчасно пішли з життя!
Гідне життя держава має забезпечити тим ліквідаторам, які серед нас,
завдяки яким ми живемо з надією і вірою у завтрашній день.

Микола Осадчий

В’ячеслав Яковлев — другий зліва
Будується новий саркофаг над зруйнованим блоком

Через тисячу літ...
Василь Сташук
Через тисячу зим, через тисячу літ
Я до тебе вернусь, мій знекровлений краю,
Як осінній листок, припаду до землі,
Як підстрелена лань, на весь світ заволаю.
Від’ячить, відкричить, болем туга зійде,
І охрипне душа у глухім безголоссі,
І устане, мов Сфінкс, мій печальний Едем,
І зійде благодать на уранові роси.
Буду спрагло шукать на полях, у лісах,

Десь під спудом століть – мою першу стежину.
Та невже, чим я жив, все повергнуто в прах,
І не буде душі на цім світі спочину?
Чуєш, діду, мене — якщо можеш — прости,
Що так довго баривсь — цілих тисячу років.
Боже правий, дай сил — ну, хоча б доповзти
На поліський Едем уже новим Пророком.
Десь у хащах віків — мій сплюндрований слід,
Над звіздою Полинь — мефістофельські круки...
Як же вижить мені на цій грішній землі,
Коли вже не зігріть замерзаючі руки?

Вишгород

Чорнобильські дзвони
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Біль нашої землі

Школа і позашкілля
Світлана БРАГАРНИК,
бібліотекар ЗОШ № 1, м. Вишгород
ФОТО — Олена ЯЩУК,
спеціально для «Вишгорода»
Про подвиг героїв-чорнобильців, які ціною
свого життя зберегли світ від страшної трагедії,
нагадала літературна композиція, присвячена
трагічним подіям весни 1986 року «Чорнобиль не
має минулого часу». Провели цей захід бібліотекарі першої вишгородської школи.
ін розпочався з імпровізації-звернення до молодого покоління загиблих героїв-пожежних
Володимира Правика, Миколи Титенка, Василя Ігнатенка, Миколи Ващука, Володимира Тишури,
ролі яких майстерно виконали десятикласники Данило
Римаренко, Сергій Варвянський, Владислав Товстюк,
Олександр Хоменчук, Богдан Дума, Борис Смирнов.
Ведучі — Дмитро Биховченко та Арина Сивкова.
Зі сльозами на очах учні і вчителі слухали лист
матері до сина Валерія Ходемчука, який прочитала
Арина Сивкова. Він загинув у перші хвилини аварії під
уламками четвертого енергоблоку ЧАЕС, який став
для нього могилою.
Фотоархів Чорнобильської трагедії підготувала бі-

бліотекар Олена Ящук.
Після хвилини мовчання літературну композицію
продовжила задушевна поезія, бо чорнобильська
тема — у творчості багатьох письменників, зокрема,
Володимира Яворівського — «Марія з полином у кінці
століття», Володимира Губарєва — «Саркофаг» та «Заграва над Прип’яттю», Юрія Щербака — «Чорнобиль»,
Бориса Олійника — «Сім», Івана Драча — «Чорнобиль-

ська мадонна» та інш. Вірші читали десятикласники
Аліна Агутіна, Марія Назаренко, Марина Давиденко,
Анастасія Педос, Вікторія Ремажевська.
Масштабність Чорнобильської трагедії породила
цю гірку «вічну» тему нашої літератури. Кожен з письменників з біллю зізнається, що цей куточок землі став
мертвим. Чорнобиль — досить актуальна тема для
письменників не тільки України.

В

Рокові рейси

ФОТОрозповідь
Марта КВІТКА

Так стрімко летить час! Здається,
ще вчора віталась з Іваном Федоровичем, який любив сидіти на лавочці
під вікном своєї квартири і годувати
голубів. Він принаджував цих мирних пташок, що клювали крихти хліба
мало не з долоні, сідали поруч і були
зовсім ручні. Але варто було підійти
іншій людині, як зграя миттю злітала
у небо.
ідтоді минуло вісім років. Удова Марія Іллівна й досі не може
звикнути до життя без Івана, з
яким прожили, як ті голуби, — у, мирі та
радості.
Дві дорослі доньки у столиці, обидві
мають вищу освіту, педагоги. Спортивна
Олена обрала теж спортсмена: її чоловік
Олександр — головний тренер київського «Динамо». У Лариси чоловік два роки,
як помер. Діти Лариси — Віталій та Володимир — навчаються в інституті, як і
дочка її сестри — Лера.

Іван Федорович обожнював родину,
пишався дітьми, онуками, чекав на правнуків. Він і не думав помирати, хоча лікарі
попереджали про ризики високого тиску, радили схуднути.
А він напевне знав, що із здоров’ям
сталися негаразди після аварії на Чорнобильській атомній. Він побував (і не
один раз) у самому пеклі — возив КРАЗом суху суміш до зруйнованого блоку.
Водіям, що поспішали до АЕС, було
суворо наказано — ні в якому разі не
виходити з машини, якщо трапиться поламка. Чекати військового танкового
бульдозера, що відтягував з траси зламаний транспорт — радіація біля реактора була дуже високою. Машини після
кількох ходок до зони ставали не придатними для подальшої експлуатації, їх
відмивали спецзасобами на пунктах дезактивації. Коли і відмити було неможливо, відправляли до «могильника». А цими
машинами керували люди. І кабіни в них
не були герметичні.
Тільки через кілька днів після аварії
ми зачиняли хвіртки у квартирах від отру-

Іван Боришполець із своїм КРАЗом

У колі сім’ї — із дочками та онуком

ФОТО — сімейний альбом Боришпольців

В

Герої епохи

єного радіацією повітря, а 1 травня наші
діти йшли з обручами і м’ячами у святковій колоні демонстрантів і у Вишгороді, і у
Києві, і взагалі — в усій Україні. І радіація
зробила свою чорну справу — негативно
вплинула на здоров’ї всіх, хто дихав чорнобильським повітрям, найбільше — тих,
хто працював біля зруйнованого блоку…
Останній день у житті Івана не виходить з пам’яті Марії — вона підійшла до
нього і сказала, що їде на дачу. У відповідь — ніякої реакції. Торкнулась тіла і
відсмикнула руку — Іван був холодний.
«Легка смерть дається тільки таким
людям, як Іван», — подумала Марія. І
вмить перед її очима промайнуло все
життя — від найпершого дня, коли у комсомольському гуртожитку він раптом
зупинився біля неї і сказав, що десь її
бачив. А до цього жили неподалік одне
одного на приватних квартирах на одній
вулиці і часто зустрічалися.
Їм вистачило одного дня, щоб назавжди поєднати свої долі. Марія працювала бетонницею на будівництві ГЕС у бригаді рідного дядька Героя Соціалістичної

Праці Івана Максимовича Будника. А
Іван — водієм у транспортній конторі.
Так називалося транспортне об’єднання
тресту «Кременчукгесбуд». Приїхав він у
Вишгород із Дніпродзержинської ГЕС, як
і чимало інших будівничих. Тут і звив своє
сімейне гніздо.
Вишгород схожий з його рідною Чернігівщиною — ліси та водойми оточують
місто з усіх боків, а Іван був затятий рибалка і мисливець.
У квартирі все нагадує про нього,
хоча після його смерті Іванові речі Марія
роздала рідним та знайомим. У цьому
кріслі він любив дивитися телевізор, за
столом у кухні — сидіти напроти вікна,
а на цьому дивані — відпочивати, коли
втомлювався.
В альбомах — купа фотографій. Іван
любив зніматися з дітьми, онуками, друзями, казав, що це — пам’ять для наступних поколінь. Як добре, що залишилась ця пам’ять про невтомного у праці,
доброго душею, щирого чоловіка, який
не думав про себе, відправляючись у рокові рейси, — він рятував людство.

Після вдалого полювання
Іван Боришполець — перший праворуч

Історія – найсправедливіший суддя

Влас. інф.
Чорнобильський вітер по душах мете.
Чорнобильський пил на роки опадає.
Годинник життя безупинно іде…
Лиш пам’ять, лиш пам’ять усе пам’ятає.
Олена Матушек
У районній бібліотеці відбулося чергове засідання ради
ветеранів з нагоди двох знаменних дат — річниці з дня народження В. І. Леніна та річниці Чорнобильської трагедії.

П

рацівники бібліотеки підготували
книжкову виставку «Чорнобиль — нестихаючий наш біль» — з документами, збірками прози та поезії, присвяченими
цій події, сумною статистикою жертв радіації,
іменами героїв-пожежних, що загинули у перші години аварії, приборкуючи розбурханий
атом.
Своїми думками щодо ролі вождя пролетаріату у світовій історії поділилися голова
міської ради ветеранів Петро Жуланов, учас-

ники Великої Вітчизняної війни Іван Чертков і
Василь Демчук.
— Кожна епоха має своїх героїв, — зазначила завідуюча відділом обслуговування
районної бібліотеки Галина Дмитренко. —
Найсуворіший і найсправедливіший суддя —
історія — все розставить по своїх місцях.
В історії залишили свій слід і герої-чорнобильці. Чимало їх мешкає у Вишгороді. Говорили і про них, про їх героїчну участь у ліквідації аварії на ЧАЕС.
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Знай наших!

Вишгород

Перший досвід і перші нагороди!

Кле-ри-ко!
Лариса ПИРОЖЕНКО
ФОТО — архів «Клерико»

Феєрично відбувся дебют молодшої та підготовчої груп Вишгородського танцювального колективу
«Клерико». Завдяки плідній праці та
підтримці керівників Ольги Сергіївни
Пінчук та Аліни Вікторівни Кульбаби
маленькі танцівники вперше показали себе великій аудиторії на сцені
Київського Національного економічного університету у рамках Другого
міжнародного фестивалю-конкурсу
«Киев Арт Фест 2013».
ей фестиваль знаменитий великою кількістю учасників та
їхньою бездоганною підготовкою. У цьому році його відвідало понад
200 колективів із України, Росії та Білорусі, а в одній категорії з вишгородськими
танцівниками змагались 30 конкурсантів.
Маленькі танцюристи отримали
море задоволення, незабутні враження
та незрівнянний досвід, але це не все,
чим вони можуть похвалитись. Отже,
малеча продемонструвала вибагливому журі, до якого входили відомі люди
України та Європи (Pape Gurioli, Італія

Ц

— музикант, Carlo Nasci, Італія — президент федерації Stile Italiano, Олександр
Скиба (м. Київ) — суддя міжнародної
категорії та інші), два конкурсні номери.
Публіку і журі вразили неповторність та
креативність композицій, а той факт,
що діти з колективу «Клерико» були
наймолодшими учасниками фестивалю-конкурсу «Киев Арт Фест 2013», не
залишив байдужим нікого.
Ось результат — лауреата 3-го ступеню отримала чарівна композиція
«Світ дитячих сновидінь»; «День народження» — 2-го ступеня. «Діти не могли
втримати радощів за свої перші здобутки, у їхніх очах було видно захоплення і
вірність танцю», — сказали керівники
колективу. Під час нагородження призерів, яке проводили гості фестивалюконкурсу, учасники телевізійного проекту «Танцюють всі» Анжела Карасьова,
Еріка Ситник, Василь Козирь, Євген Карякін, Олександр Волков, зал аплодував стоячи всім переможцям.
Під час повернення додому малеча
та їхні батьки дякували чудовим керівникам колективу та костюмеру зі плідну
працю, наполегливість та впевнені кроки до спільної мети.

«Початок є — треба розвиватись
далі», — кажуть керівники Вишгородського колективу «Клерико». З їхніх слів
розуміємо, що танцювальна кар’єра
цих дітей тільки почалась. Далі на них
чекає важка праця, незліченні години,

проведені у танцювальній залі, а головне — великі сцени не тільки України,
але й світу.
Більше інформації про колектив ви
можете побачити на сайті http://clerico.
at.ua/.

Наші – на «Зірковому Олімпі»

Валентина ЯКОВЕНКО, методист ЦТ «Джерело»
ФОТО – Олеся ХАЛАШ, спеціально для «Вишгорода»

Колективи Вишгородського міського Центру
творчості «Джерело» взяли участь у Першому міжнародному фестивалі-конкурсі мистецтв «Зоряний
Олімп», що проходив 19-21 квітня у м. Полтава.
ьому передувала перемога шоу-студії мод
«Фантазія» в конкурсі «Зірковий Олімп
онлайн». За рішенням оргкомітету, переможцями восьмого тижня міжнародного конкурсу
були названі естрадно-циркова студія «Арлекін» (Росія) та шоу-студія мод «Фантазія» (Україна). За волю
до перемоги обидва колективи нагородили диплома-

Ц

ми лауреатів, а також сертифікатами на право безкоштовної участі у «Зірковому Олімпі».
У Полтаві 14 вихованців шоу-студії мод «Фантазія» (керівник Олеся Халаш) завоювали прихильність глядачів та журі, виступивши зі своїми колекціями «Паперова королева» та «Квітка пустелі».
У номінації «Оригінальне мистецтво» в жанрі театрів мод вони посіли почесне третє місце.
Солістки вокальної студії «Полузір’я» (керівник
Тетяна Халаш) також виступили досить успішно. У віковій категорії Олександри Стецюк була дуже велика
конкуренція, і їй бракувало буквально двох-трьох балів, аби вибороти призове місце. А Олександра Тихан
у молодшій категорії конкурсантів посіла третє місце

в номінації «Вокальне мистецтво» (жанр «Естрадний
вокал»).
Адміністрація ЦТ «Джерело», керівники студій та
їхні вихованці щиро вдячні за підтримку міському голові Віктору Решетняку та його заступнику Олександру Ростовцеву.
***
20 квітня гурток сучасного танцю «Pas de danse» (керівник Катерина Барладян) взяв участь у
всеукраїнському конкурсі хореографічного мистецтва
«Квітневі викрутаси». Наш колектив посів призове
друге місце і виборов срібний Диплом конкурсу.
Девіз Катерини Барладян та її вихованців: «Прагнемо до досконалості». Тож попереду вищі вершини!

Сходинками до Греції
Денис КОРОВАЙ, тренер
У м. Харкові на чемпіонаті України з
кікбоксингу серед дорослих та чемпіонаті ФСТ «Україна» серед юнаків і дівчат виступили вишгородські кікбоксери складі збірної команди Київської
області. Половина вишгородських
боксерів, які змагалися у Чернігові,
успішно дебютували на змаганнях такого рівня.

О

тже, результат — три золота, два срібла і сім бронз.
Дорослі: Борис Ільченко — золото і бронза,
Катерина Крижанівська — золото, Семен Нижник
— золото і бронза, Микола Юхнов — срібло, Ігор Кашка —
бронза, Олександр Герасимчук — бронза, Денис Коровай —
2 бронзи.
Юніори: Сергій Островка — срібло і бронза, Дмитро Крижанівський — бронза.
Вже через місяць, із 3-го по 7-ме квітня у Харкові на чемпіонаті України серед студентів вищих навчальних закладів,
який був відбірковим на чемпіонат світу серед студентів (26
травня — 2 червня 2013, м. Афіни)
і чемпіонат України серед юнаків,
юніорів та дівчат, чемпіоном у ваговій категорії до 90 кг став Олександр
Станішевський, до 75 кг — Денис Коровай, віце-чемпіоном України до 70
кг — Ігор Кашка.
Вишгород представляв лише один
юніор, але суперники запам’ятають
його, адже він завоював два золота
у різних розділах кікбоксингу у ваговій категорії до 75 кг. Наразі п’ятеро
вишгородців готуються до участі
у чемпіонаті світу (Афіни, Греція) у
складі збірної команди України.

ТЕЛЕпрограма
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Вишгород
06:00, 07:00, 08:00,

07:00 Ранкове еспресо
08:30 Світ за тиждень
09:00 Зустріч лінивців
10:00, 16:50 Алло,
лікарю!
11:15 Роман Карцев
12:15 Дивовижні
розповіді про тварин
14:00 В очікуванні кінця
світу
15:00, 18:30, 21:00
Соціальний пульс
15:30 Світські хроніки
16:00 Лемури
17:45 Маестро моди
18:50, 21:25
Економічний пульс
19:00 В гостях у Д.
Гордона
20:00 Прокляття дому
Романових
21:35 Олександр
Пороховщиков
22:40 Сім’я полярного
ведмедя і я
23:40 Невідоме про
відомих
00:40 Амурні мелодії

07:00, 07:30, 08:00,

07:00, 17:00, 19:00

08:30, 09:00, 12:00,

Події

6:00, 11:35
Мультляндія
09:00, 19:30, 23:30
Оксаною Соколовою
7:25, 1:50 Київ.
ТСН
Музика
07:35 Ділові факти
8:00 СТН. Тижневик
06:45, 07:10, 07:30,
07:40, 09:15, 13:00 Т/с 9:00 СТН. Спорт.
08:05, 09:10 Сніданок «Диверсант»
Тижневик
9:25, 19:30 Столиця
з 1+1
08:45 Факти. Ранок
10:15 Зроблено в
07:25 М/ф «Бернард»
Києві
12:45 Факти. День
13:20, 5:00
10:00, 17:10 Т/с
18:45 Факти. Вечір
Громадська
«Роксолана-2»
приймальня
19:10 Надзвичайні
15:00, 17:00, 19:00,
11:40 Х/ф «Красунчик»
новини з К. Стогнієм 21:00, 23:00, 0:25 СТН
15:40 Зіркові скандали
15:10 Т/с «Служба
20:05 Т/с
порятунку. Загін 112»
16:45, 23:50 ТСН.
16:10 В центрі уваги
«Винищувачі»
Особливе
16:50, 19:20, 23:20
21:50
Т/с
Міська варта
20:15, 21:15 Т/с
17:30, 22:00, 0:50
«Королева бандитів» «Прокурорська
Тимчасово доступний
перевірка»
22:20 Гроші
18:25 Якісне життя
21:25 Служба
23:00
Свобода
слова
з
00:15 Х/ф «Політ
порятунку
Фенікса»
Андрієм Куликовим
23:25 Небосхил

18:00 Новини
07:10, 07:35, 08:10,
08:35 Ранок з
ІНТЕРом
09:10, 12:20 Т/с
«Метелики»
13:55 Судові справи
14:50 Сімейний суд
15:45 Жди меня
18:05 Т/с «Жіночий
лікар»
20:00 Подробиці
20:30 Т/с «1943»
22:25 Т/с «Німець»
00:10 Т/с «Брестська
фортеця»

07:10 Т/с
«Повернення
Мухтара»
07:20 Ранок з
09:00, 12:00, 15:00,
Україною
18:00 Сьогодні
09:20 Надзвичайна
09:20, 13:50, 17:20,
подія. Огляд за
21:50 Т/с «Слід»
тиждень
10:00 Т/с
09:50 До суду
«Повернення додому» 10:55 Суд присяжних
13:35 Таємнича Росія
15:35 Щиросерде
14:30, 17:30 Огляд.
зізнання
Надзвичайна подія
16:00 Критична точка 15:25 Прокурорська
перевірка
18:00 Т/с «Нерівний
16:40 Говоримо і
шлюб»
показуємо
18:30 Т/с «Лісовик»
19:20 Говорить
20:25 Т/с «Чужий
Україна
район-2»
20:00 Т/с «Операція
22:15 Сьогодні.
Підсумки
«Ляльковод»
22:35 Х/ф «Мій дім 23:20Х/ф
моя фортеця»
00:30 Наш космос
«Космополіс»
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Передплачуйте газету «Вишгород».
06:00 Доброго ранку,
Україно!
06:00 Православний
календар
06:05 Т/ф «Управа»
06:30 Підсумки
06:55 Ви запитували
07:00, 08:00 Новини
07:15 Огляд преси
07:20 Ера будівництва
07:25 Країна on lіne
07:30 Гість студії
07:40 Ера бізнесу
07:45 Хочу все знати
08:15 С. Морозов
09:05, 21:00 Підсумки дня
09:30 Шеф-кухар країни
10:20 Т/с «Маруся»
12:35, 15:00, 18:20 Новини
12:45, 15:20, 18:45, 21:10
Діловий світ
13:00 Ближче до народу
13:30 Віра. Надія. Любов.
Спецвипуск
13:40 Останнє
попередження
14:00, 19:45 Про життя з А.
Пальчевським
15:25 Х/ф «Молода гвардія»
18:40 Світ спорту
19:00 Про головне
19:25 Сільрада
20:55 Офіційна хроніка
21:20 Адреналін
22:55 Трійка, Кено,
Максима

06:05, 07:00, 08:00,

23:30 Х/ф «Біблія»

06:40 Т/с «Таксі»
07:05 Т/с
«Леся+Рома»
07:40 Ділові факти
07:50 Провокатор
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:10
Надзвичайні новини з
К. Стогнієм
10:10, 16:35 Т/с
«Убивча сила»
12:30, 13:00 Т/с
«Вулиці розбитих
ліхтарів»
12:45 Факти. День
13:25, 21:50 Т/с
«Прокурорська
перевірка»
14:40, 20:05 Т/с
«Винищувачі»
18:45 Факти. Вечір
23:05 Х/ф «Дівчина з
татуюванням дракона»

06:30, 08:30, 15:00,
18:30, 21:00 Соціальний
пульс
06:55, 18:50, 21:25
Економічний пульс
07:00 Ранкове еспресо
09:00 Прокляття дому
Романових
10:00, 16:50 Алло,
лікарю!
11:15 Олександр
Пороховщиков
12:12 Маестро моди
14:00, 22:40 Сім’я
полярного ведмедя і я
15:30 Цивілізація
Incognіta
15:45 Кумири
16:00 Лемури
17:45 Соціальний
статус: ваша пенсія
19:00 В гостях у Д.
Гордона
20:00 Два голови
21:35 300 облич Армена
Джигарханяна
23:40 Невідоме про
відомих
00:40 Амурні мелодії

07:00, 07:30, 08:00,

06:10 Т/с «Дорожній

08:30, 09:00, 12:00

патруль-7»

09:00, 19:30, 23:20
ТСН
06:45, 07:10, 07:30,
08:05, 09:10 Сніданок
з 1+1
07:25 М/ф «Бернард «
10:00, 17:10 Т/с
«Роксолана-2»
11:40, 12:40, 20:15,
21:15, 22:20 Т/с
«Королева бандитів»
13:40 Не бреши мені-4
14:45 Сімейні
мелодрами-3
15:45 Украдена слава
16:45 ТСН. Особливе

Новини
07:10, 07:35, 08:10,
08:35 Ранок з
ІНТЕРом
09:10 Т/с
«Повернення
Мухтара»
11:10, 12:20 Слідство
вели... з Леонідом
Каневським
13:20 Судові справи
15:10 Сімейний суд
16:10 Т/с «Анюта»
18:05 Т/с «Жіночий
лікар»
20:00 Подробиці
20:30 Т/с «1943»
22:25 Т/с «Німець»
00:15 Т/с «Брестська
фортеця»
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2+2

06:40 Факти тижня з

06:00 Православний календар
06:05 Х/Ф «Управа»
06:30 Підсумки
06:55 Ви запитували
07:00, 08:00 Новини
07:15 Огляд преси
07:20 Гігабайт
07:25 Країна on lіne
07:30 Гість студії
07:40 Ера бізнесу
07:45 Хочу все знати
08:15 Т. Васильєва
09:05 Підсумки тижня
09:45 Без цензури
10:10 Енергоблок
10:20 Т/с «Маруся»
12:35, 15:00, 18:20 Новини
12:45, 15:20, 19:05, 21:25
Діловий світ
13:05 Право на захист
13:25 Темний силует
13:40, 29:45 Про життя з А.
Пальчевським
14:40 Вікно в Америку
15:25 Віра. Надія. Любов.
Спецвипуск
15:35 Життя на рівних
16:00 Х/ф «Проданий сміх»
18:45 Світ спорту
18:55 Агро-News
19:25 Останнє попередження
20:55 Офіційна хроніка
21:00 Підсумки дня
21:35 Віра. Надія. Любов
22:30 Книга.ua
22:55 Трійка, Кено, Секунда
удачі

27 квітня

05:50, 16:00 Все буде
добре!
07:25, 18:20
Неймовірна правда
про зірок
09:00, 09:55, 21:00
Зіркове життя
11:00 Один за всіх
12:55 Зважені та
щасливі-2
18:00, 22:00 ВікнаНовини
20:00 Слідство ведуть
екстрасенси
22:25 Детектор
брехні-3
23:25 Битва
екстрасенсів
00:20 Т/с «Доктор
Хаус»

06:45, 07:10, 07:40,
08:45 Підйом
06:50, 19:15 Піранії
07:30, 08:30, 19:00
Репортер
09:00 Х/ф «Місс
Конгеніальність-2»
11:10, 18:00, 20:00 Т/с
«Вороніни»
13:30, 14:40 Kіds Tіme
13:35 М/с «Качині
історії»
14:50 Т/с «Друзі»
15:50 Т/с «Кадетство»
16:50 Т/с «Щасливі
разом»
21:00 Ревізор-2
22:50 Т/с «Світлофор»

07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 20:00, 21:00, 22:00,
23:00 Час новин
07:15, 08:10, 22:40, 23:20
Бізнес-час
07:20 Автопілот-новини
07:35 Огляд преси
07:40, 08:40 Трансмісіяновини
08:20 Ранок із зіркою
09:15, 13:10, 14:10 5 елемент
10:15 Велика політика
11:15 Час: підсумки тижня з Т.
Даниленко
12:15 Новинометр
15:15 Мамина школа
16:10 Вікно в Європу
16:45 Мотор
17:15 Драйв-новини
17:25 В кабінетах
18:15 Територія закону
18:40 Київський час
19:30, 20:10, 21:10 Час.
Підсумки дня
21:40 Час-Тайм
22:15 Податковий щоденник
22:45 Хроніка дня
23:30 Crime news

07:20 М/ф «Бен 10»
08:00
ШОУМУХОСЛОН
09:15 Шалене відео
по-українськи
11:00 Облом UA
12:50 В бій ідуть
мужики
14:00 Т/с
«Солдати-17»
16:00, 18:00
Т/с «Псевдонім
«Албанець»
19:00 Т/с «Боєць»
21:00 Новини 2+2
21:25 Т/с «Секретні
матеріали»
00:25 Х/ф «Нашивки»
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10:00 Х/ф «Олівер
Твіст»
12:25 Пороблено в
Україні
13:45, 19:00 Таємний
кухар
14:40, 18:00 Звана
вечеря
15:40 КВН
20:00 Лямур Тужур
21:00 Розсміши
коміка
21:50 Х/ф «Троє в
каное-2»
23:40 Х/ф «Раптово
вагітна»
01:15 Х/ф «Боротьба
зі спокусами»

Високошвидкісний Інтернет МТМ
Тел.: (093) 366-16-66; (095) 545-15-33; (098) 201-22-66
08:00, 11:00, 14:00,
02:00 Новини
08:15 Контрольна
закупівля
08:50 Жити здорово!
09:55 Модний вирок
11:15 Час обідати!
11:55 Доброго
здоров’ячка!
13:00 Інші новини
13:20 Зрозуміти.
Пробачити
14:20, 03:05 Т/с
«Торговельний центр»
15:15 Поки є час
16:00 Я подаю на
розлучення
17:00 Вечірні новини
17:40, 02:05 Давай
одружимося!
18:55, 00:50 Нехай
говорять
20:00 Час
20:30 Т/с «Красуня»
22:40 Т/с «Переможний
вітер, ясний день»
00:35 Нічні новини

06:55 Х/ф «Добрі та
погані»
08:25 Агенти впливу
09:00 Православні
святі
10:45 Т/с «Турецький
гамбіт»
14:45 Т/с «ДАІшники»
18:30 Лохотрон
19:00, 23:30 Свідок
19:30 Т/с «Літєйний»
21:30 Т/с
«Криміналісти:
мислити як
злочинець»
22:30 Т/с «CSI:
Маямі-9»
00:00 Х/ф
«Незаперечний-2»

07:00 Байдиківка
07:30, 08:25 М/с
«Даша-дослідниця»
07:55 Мультик з
Лунтіком
09:00 Т/с «Ранетки»
10:00 Т/с «Всі жінки відьми»
11:00 Т/с «Та,
що говорить з
привидами»
12:00 Т/с «Помста»
13:00, 19:10 Богиня
шопінгу
15:00, 20:10 Т/с
«Любить – не любить»
16:10 Т/с «Студенти»
17:10 Досвідос
18:10 Дайош
молодьож!
21:00 Віталька
22:20 У ТЕТа в
Інтернеті
23:00 Дурнєв+1
00:00 Т/с «Притулок»

06:30, 12:20 В
очікуванні кінця світу
07:20, 13:10 Воїни
08:10, 14:00 Загадки
планети
09:00 Таємні знаки
09:50, 19:20 У
пошуках пригод
10:40, 22:50 Невідома
Індонезія
11:30 Чудеса світу
14:50, 23:40 Земля:
еволюція планети
15:50 Сучасні дива
16:40, 20:10 Секретні
території
17:40 Гучна справа
18:30 Ленінградська
справа
21:10 Надзвичайні
історії
22:00 Лінія
Маннергейма
00:30 Європейський
покерний тур

08:00 1000 дрібниць
08:45 Про
найголовніше
09:30 Кулагін і
партнери
10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Вісті
10:30, 13:30, 16:30,
18:40 Місцевий час.
Вісті-Москва
10:50 Т/с «Таємниці
слідства»
11:50 Справа Х
12:50, 15:35 Вісті.
Чергова частина
13:50 Чужі таємниці
14:35 Т/с «Таємниці
інституту шляхетних
панянок»
16:50 Т/с «Сімейний
детектив»
19:30 На добраніч,
малята!
19:40 Прямий ефір
20:30 Х/ф «Раз, два!
Люблю тебе!»
00:15 Дівчата

Наш індекс у Каталозі місцевих періодичних видань 40007

6:00, 11:35
Мультляндія
7:25, 1:50 Київ.
Музика
8:00, 15:00, 17:00,
19:00, 21:00, 23:00,
0:25 СТН
8:45, 19:25 Столиця
10:15 Повнота радості
життя
13:20, 23:25,
5:00 Громадська
приймальня
15:10 Т/с «Служба
порятунку. Загін 112»
16:10 В центрі уваги
16:50, 19:20, 23:20
Міська варта
17:30, 22:00, 0:50
Тимчасово доступний
18:25 Служба
порятунку
20:00 Т/с «Мафіоза»
21:25 Київські історії

07:10 Т/с
«Повернення
Мухтара»
07:00, 17:00, 19:00
09:00, 12:00, 15:00,
Події
18:00 Сьогодні
07:20 Ранок з
09:20 Щиросерде
зізнання
Україною
09:50 До суду
09:20, 12:45, 17:20,
10:55 Суд присяжних
21:50 Т/с «Слід»
13:35 Таємнича Росія
10:00, 20:00
14:30, 17:30 Огляд.
Т/с «Операція
Надзвичайна подія
15:25 Прокурорська
«Ляльковод»
перевірка
15:20 Щиросерде
16:40 Говоримо і
зізнання
показуємо
16:00 Критична точка 18:30 Т/с «Лісовик»
20:25 Т/с «Чужий
18:00 Т/с «Нерівний
район-2»
шлюб»
21:30 Свій чужий
19:20 Говорить
район
Україна
22:25 Шансон року23:25 Х/ф «Репортаж 2013
01:30 Головна дорога
долі»

Хаус»

22:05 Т/с «Світлофор»

07:00, 08:00, 09:00,
10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00,
16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 20:00, 21:00,
22:00, 23:00 Час новин
07:15, 08:10, 22:40,
23:20 Бізнес-час
07:20 Автопілот-новини
07:30 Зверни увагу з Т.
Рамус
07:40, 08:40 Трансмісіяновини
08:20 Новини Київщини
08:50 Огляд преси
09:15, 13:35, 14:10,
15:15 5 елемент
10:30, 11:10, 12:10,
19:30, 20:10, 21:10 Час.
Підсумки дня
13:10 Податковий
щоденник
16:10 Трансмісія
17:25 Особливий
погляд
18:15, 22:45 Хроніка
дня
18:40 Київський час
21:40 Час-Тайм
22:15 Агроконтроль
23:30 Crime news

04:00, 08:00, 11:00,
14:00 Новини
04:05 Доброго ранку
08:15 Контрольна
закупівля
08:50 Жити здорово!
09:55 Модний вирок
11:15 Час обідати!
11:55 Доброго
здоров’ячка!
13:00 Інші новини
13:20 Зрозуміти.
Пробачити
14:20, 03:15 Т/с
«Торговельний центр»
15:15 Поки є час
16:00 Я подаю на
розлучення
17:00 Вечірні новини
17:40, 02:20 Давай
одружимося!
18:55, 01:30 Нехай
говорять
20:00 Час
20:30 Т/с «Красуня»
22:35 Yesterday lіve
23:45 Т/с «Переможний
вітер, ясний день»

06:50 Х/ф «Валентин і
Валентина»
08:30 Ранковий
Свідок
09:00 Кримінальні
справи
10:00 Лохотрон
10:30 Т/с «Детективи
Т. Устинової»
14:45, 19:30 Т/с
«Літєйний»
16:45, 19:00, 23:30
Свідок
17:00 Х/ф «Честь
самурая»
21:30 Т/с
«Криміналісти:
мислити як
злочинець»
22:30 Т/с «CSI:
Маямі-9»
00:00 Х/ф «Честь
самурая»

07:00 Байдиківка
07:30, 08:25 М/с
«Даша-дослідниця»
07:55 Мультик з
Лунтіком
09:00 Т/с «Ранетки»
10:00 Т/с «Всі жінки відьми»
11:00 Т/с «Та,
що говорить з
привидами»
12:00 Т/с «Помста»
13:00, 19:10 Богиня
шопінгу
15:00, 20:10 Т/с
«Любить не любить»
16:10 Т/с «Студенти»
17:10 Досвідос
18:10 Дайош
молодьож!
21:00 Віталька
22:20 У ТЕТа в
Інтернеті
23:00 Надто грубо для
Ю-туб’а
00:00 Т/с «Притулок»

07:20, 18:20

06:45, 07:10, 07:40,

Неймовірна правда

08:45 Підйом

про зірок

06:50, 19:15 Піранії

08:55, 21:00 Зіркове
життя.
09:50 Моя правда

07:30, 08:30, 19:00
Репортер

10:50 Х/ф «Здрастуйте 09:00, 16:50 Т/с
Вам!»
12:55 Зважені та

«Щасливі разом»
11:05, 18:00, 20:00 Т/с

щасливі-2
16:00 Все буде добре!
18:00, 22:00 ВікнаНовини

«Вороніни»
13:30, 14:40 Kіds Tіme
13:30 М/с «Качині

20:00 Слідство ведуть історії»
екстрасенси
22:25 Кохана, ми

14:50 Т/с «Друзі»
15:50 Т/с «Кадетство»

вбиваємо дітей
00:15 Т/с «Доктор

21:00 Т/с «Кухня-2»

2+2
07:20 М/ф «Бен 10»

08:20, 20:00 Т/с «Моя
прекрасна няня»

08:00
ШОУМУХОСЛОН
09:15 Шалене відео

09:20, 19:00 Таємний
кухар

по-українськи
11:00 Облом UA

10:20, 23:10 Х/ф

12:50 В бій ідуть

«Спіймай мене, якщо

мужики
14:00 Т/с

зможеш»

«Солдати-17»

13:10, 21:00 Розсміши

16:00 Т/с «Псевдонім
«Албанець»-2»
19:00 Т/с «Боєць»

коміка
14:10 Т/с «Якщо у вас

21:00 Новини 2+2
21:25 ЛЧ УЄФА. 1/2
фіналу. «Реал» «Боруссія»
23:40 Про ЛЧ + огляд

немає тітки»
18:00 Звана вечеря
22:00 Богині ефіру

ігрового дня

01:35 Нічне життя

06:30, 12:20 В
очікуванні кінця світу
07:20, 13:10 Воїни
08:10, 14:00 Загадки
планети
09:00 Таємні знаки
09:50, 19:20 У
пошуках пригод
10:40 Невідома
Індонезія
11:30 Чудеса світу
14:50, 23:40 Земля:
еволюція планети
15:50 Сучасні дива
16:40, 20:10 Секретні
території
17:40 Надзвичайні
історії
18:30 Червона
Мессаліна
21:10 Гучна справа
22:00 Ленінградська
справа
22:50 Замерзла
планета
00:30 Чудеса світу

08:00 1000 дрібниць
08:45 Про
найголовніше
09:30 Кулагін і
партнери
10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Вісті
10:30, 13:30, 16:30,
18:40 Місцевий час.
Вісті-Москва
10:50 Т/с «Таємниці
слідства»
11:50 Право на
зустріч
12:50, 15:35 Вісті.
Чергова частина
13:50 Чужі таємниці
14:35 Т/с «Таємниці
інституту шляхетних
панянок»
16:50 Т/с «Сімейний
детектив»
19:30 На добраніч,
малята!
19:40 Прямий ефір
20:30 Аншлаг і
Компанія
23:00 Х/ф «Мама
напрокат»
00:55 Великі танці
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06:00 Православний
календар
06:05, 06:40 Х/ф
«Управа»
07:15 Х/ф «Фронт без
флангів»
09:05, 21:00 Підсумки
дня
09:15 Агро-News
09:25 Т/с «Маруся»
11:00 Урочисті заходи
12:00 Дві столиці
13:00, 19:45
Про життя з А.
Пальчевським
14:10 Мелодія двох
сердець
18:20 Новини (із
сурдоперекладом)
18:35 М. Поплавський
20:50 Мегалот
21:20 Надвечір’я з Т.
Щербатюк
22:15 Світло
22:50 Суперлото,
Трійка, Кено

06:05, 19:30, 23:10

6:00, 11:35
Мультляндія
ТСН
7:25, 1:50 Київ.
«Леся+Рома»
Музика
06:15, 07:05 Секретні
08:10 Несекретні
8:00, 9:00, 21:00,
матеріали шоу-бізнесу файли
23:00, 0:25 СТН
09:10, 19:00
9:25 Столиця
08:10 Т/с
Надзвичайні новини з 10:15 Повнота радості
«Роксолана-2»
Костянтином Стогнієм життя
13:20 Т/с «Служба
10:05, 16:35 Т/с
10:05, 11:05, 12:05,
порятунку. Загін 112»
«Убивча сила»
20:00, 21:05, 22:05 Т/с
15:00 Київські історії
12:25 Т/с «Вулиці
15:35, 18:20
«Королева бандитів» розбитих ліхтарів»
Фестиваль гумору
13:25, 21:50 Т/с
«Умора»
13:10 Х/ф «Квіти від
17:20, 22:00, 0:50
«Прокурорська
Лізи»
Тимчасово доступний
перевірка»
20:00 Т/с»Мафіоза»
17:30 Х/ф «Іван
14:35, 19:55 Т/с
21:25 Служба
«Винищувачі»
Васильович змінює
порятунку
18:45 Факти. Вечір
23:25, 5:00
професію»
23:00 Х/ф «Дівчина,
Громадська
23:20 Х/ф «Біблія»
приймальня
яка грала з вогнем»

06:25, 16:00 Все буде 05:50 Т/с «Полювання
на монстрів»
добре!
08:35 Х/ф «Десяте
08:15, 18:20
королівство-1»
Неймовірна правда
10:25 Х/ф «Десяте
про зірок
королівство-2»
12:20 Х/ф «Десяте
09:50, 10:45, 21:00
королівство-3»
Зіркове життя
14:15 Х/ф «Десяте
11:40 Кохана, ми
королівство-4»
вбиваємо дітей
16:10 Х/ф «Десяте
королівство-5»
13:35 Зважені та
18:10 Х/ф
щасливі-2
«Одинадцять друзів
18:00, 22:00 ВікнаОушена»
Новини
20:00 Х/ф
20:00 Слідство ведуть «Дванадцять друзів
Оушена»
екстрасенси
22:25 Х/ф «Тринадцять
22:25 Хата на тата
друзів Оушена»
00:15 Т/с «Доктор
01:05 Т/с «Таємне
Хаус»
коло»

07:00, 08:00, 09:00,
10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00,
16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 20:00, 21:00,
22:00, 23:00 Час новин
07:15, 08:10, 22:40,
23:20 Бізнес-час
07:20 Автопілот-новини
07:30 Зверни увагу з Т.
Рамус
07:40, 08:50 Трансмісіяновини
08:15 Трансмісія-тест
08:30 Ранок із зіркою
09:15, 12:10, 13:10,
14:10, 15:15 5 елемент
10:30, 11:10, 12:10,
19:30, 20:0, 21:10 Час.
Підсумки дня
16:15 Драйв
17:25 Арсенал
18:15 Агроконтроль
18:40 Київський час
21:40 Час-Тайм
22:15 Акцент
22:45 Хроніка дня
23:30 Crime news

06:30 Цивілізація
Incognіta
07:00 300 облич
Армена Джигарханяна
08:00, 23:40 Лемури
08:35 Щоденник для
батьків
09:00 В гостях у Д.
Гордона
10:00, 22:40 Сім’я
полярного ведмедя і я
11:15 Х/ф «Мільйон у
шлюбному кошику»
14:50 Бенефіс Ніколо
Петраша
17:30 Таке спортивне
життя
18:00 Мистецькі
історії
19:00 В гостях у Д.
Гордона
20:00 Михайло
Горбачов
21:10 Алла Пугачова
00:25 Амурні мелодії

07:00, 09:10 Т/с

06:30 Телепузики
07:00 Байдиківка
07:30, 08:25 М/с
«Даша-дослідниця»
07:55 Мультик з
Лунтіком
09:00 Т/с «Ранетки»
10:00 Т/с «Всі жінки відьми»
11:00 Т/с «Та,
що говорить з
привидами»
12:00 Т/с «Помста»
13:00 Х/ф «Нареченавтікачка»
15:30 Т/с «Любить не
любить»
16:30 Дайош
молодьож!
17:00 Досвідос
18:00 М/ф «Історія
іграшок»
20:10 Т/с «Вісімдесяті»
21:00 Віталька
22:20 Х/ф
«Американський пиріг»
00:20 Х/ф «Нареченавтікачка»

06:25 Т/с «Таксі»
07:15 Т/с

«Мамочки»
09:00, 12:00 Новини

06:10 Т/с «Дорожній

07:00, 09:00, 12:00,

05:00, 09:00, 11:00

патруль-7»

18:00 Сьогодні

Новини

07:00, 19:00 Події
07:10 Х/ф «К-9:

«Королівська регата»
«Повернення

12:10 Т/с «Холостяк»

Мухтара»

09:15 Х/ф «Білі роси»

09:20, 12:25 Т/с

11:15 Х/ф «Смугастий

вистачає любові»

«Бомж»

рейс»

13:00 Х/ф «Печалі-

13:15, 18:30 Т/с

09:10 Т/с «Інтерни»
11:15 Х/ф «Коли не

16:05 Вечірній
квартал

радості Надії»
18:05 Т/с «Жіночий

16:50, 19:20 Т/с
«Вийшов їжачок з

лікар»

20:30 Т/с «1943»
22:25 Т/с «Німець»

фіналу. «Барселона» «Баварія»

06:50, 19:30, 23:25

06:35 Х/ф «Мільйон у

06:55, 09:10 Т/с

08:30 Таке спортивне

«Господиня тайги-2»

життя
09:00 Михайло
Горбачов

09:00, 12:00 Новини
12:10 Т/с «Сімейний

18:25, 20:20 Концерт

Півфінал.

Стаса Михайлова

«Барселона» -

20:00 Час

23:20 Х/ф «Ми з
23:40 ЛЧ УЄФА. Огляд

карбункул»

ДК»

07:00, 19:00 Події
07:10 Х/ф «Вілла
розбрату, або
Танок сонячного

ведмедя і я

08:45 Т/с «Інтерни»

13:10, 16:50, 00:10
Лемури
15:00 Х/ф «Близнюки»
18:00 Мистецькі
історії
19:00 В гостях у Д.
Гордона
20:00 Агнія Барто
21:00 Ірина Родніна
22:00 Рік у дикій
природі
23:10 Чарівний світ
комах

16:10 Вечірній
квартал
18:05 Т/с «Жіночий
лікар»
20:00 Подробиці
20:30 Т/с «1943»
22:25 Т/с «Три
дні Лейтенанта
Кравцова»

09:45 Т/с «Вийшов
їжачок з туману»
14:00 Х/ф «Остання
справа Казанови»
15:45, 19:20 Т/с
«Шкереберть»
20:00 Т/с «Операція
«Ляльковод»
21:55 ЛЄ УЄФА. 1/2
фіналу. «Челсі» «Базель»
00:00 Т/с «Грімм»
00:50 Х/ф «Поцілунки
пропащих янголів»

07:20 Х/ф «Хвилявбивця»
10:45 Х/ф «Зорро»

07:00, 09:00, 12:00,
18:00 Сьогодні
07:10 Т/с
«Повернення
Мухтара»
09:20, 12:25 Т/с
«Бомж»
13:15, 18:20 Т/с
«Господиня тайги-2»
21:20 Промінь Світла
21:50 ЛЄ УЄФА.
Півфінал. «Челсі» «Базель»
00:00 ЛЄ УЄФА.
Огляд

13:05 Т/с «Літєйний»
15:00 Т/с «Особисті
обставини»
23:00 Х/ф «Іуда»
00:45 Легенди
карного розшуку

07:20 М/ф «Бен 10»
08:00

08:20, 20:00 Т/с «Моя
прекрасна няня»

ШОУМУХОСЛОН
09:20 Таємний кухар
09:15 Шалене відео
по-українськи

10:20 Т/с «Якщо у вас

11:00 Облом UA

немає тітки»

12:50 В бій ідуть
18:00 Звана вечеря
мужики
14:00 Т/с
«Солдати-17»
16:00 Т/с «Псевдонім

19:00 Таємний кухар
21:00 Розсміши
коміка

«Албанець»-2»
22:00 Богині ефіру
19:00 Т/с «Боєць»
00:00 Х/ф «Без

23:10 Х/ф «Ро-Бі-Гуд»

компромісів»

01:30 Нічне життя

06:00, 07:00
Руйнівники міфів
08:00, 09:00
Легендарні битви
10:00, 11:00 Тюрми
Америки
12:00 Чудеса світу
13:00, 14:00, 15:00
Замерзла планета
16:00, 17:00, 18:00
Секретні території
19:00, 19:50 Гучна
справа
20:40 Надзвичайні
історії
21:30 Бітломани
СРСР
22:30 Червона
Мессаліна
23:30 Фестиваль
57-го
00:30 Покер. The Bіg
Game

07:20 Х/ф «Висота»
09:15 Т/с «Ісаєв»
13:00, 19:00 Вісті
13:20 Dіsco дача
15:25 Криве дзеркало
17:25 Х/ф «Кавказька
полонянка, або Нові
пригоди Шурика»
19:35 Х/ф «Травневий
дощ»
21:30 Х/ф «Міцний
шлюб»
23:20 Х/ф «Хатня
робітниця»
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06:20 Т/с «Таксі»

затемнення»

11:15 Алла Пугачова

джазу»

пропащих янголів»

патруль-7»

Никанорова»

21:25 Х/ф «Два дні»

«Баварія»

00:55 Х/ф «Блакитний

10:00 Сім’я полярного детектив»
14:00 Х/ф «Петрович»

серці»

21:30 ЛЧ УЄФА.

6:00, 9:25, 11:35
Мультляндія
07:05 Т/с
ТСН
7:25, 1:50 Київ.
«Леся+Рома»
07:25, 08:30, 11:35
Музика
08:05 Максимум в
Секретні матеріали
8:00, 9:00, 21:00,
Україні
23:00, 0:25 СТН
шоу-бізнесу
09:00, 19:00
10:15 Повнота радості
09:35, 10:35 Т/с
Надзвичайні новини з
життя
К. Стогнієм
«Тонка межа»
13:20 Т/с «Служба
порятунку. Загін 112»
12:40, 13:40, 14:40 Т/с 10:00, 16:30 Т/с
«Убивча сила»
15:00 Служба
«Королева бандитів»
12:20 Т/с «Вулиці
порятунку
15:40 Х/ф «Іван
15:35, 18:20
розбитих ліхтарів»
Васильович змінює
Фестиваль гумору
13:25, 21:50 Т/с
«Умора»
професію»
«Прокурорська
17:20, 22:00, 0:50
17:40 Х/ф «Кавказька перевірка»
Тимчасово доступний
14:35, 19:55 Т/с
полонянка»
20:00 Т/с «Мафіоза»
«Винищувачі»
21:25 Прогулянки
20:00 Міняю жінку-7
18:45 Факти. Вечір
містом
21:30 Пекельна
23:00 Т/с «Дівчина, яка 23:25, 5:00
кухня-3
підривала повітряні
Громадська
23:35 Х/ф «Біблія»
замки»
приймальня

«Мамочки»

12:55 Абракадабра

23:50 Х/ф «Поцілунки 00:10 Х/ф «Антикілер

06:10 Т/с «Дорожній

чекає громадянка

14:35 Х/ф «Янгол у

туману»
21:30 ЛЧ УЄФА. 1/2

20:00 Подробиці

06:00 Х/ф «На Вас

07:10 Х/ф «Цирк»

Собача робота»

06:00 Православний
календар
06:05, 06:40 Х/ф
«Управа»
07:05 Ера будівництва
07:10 Х/ф «Фронт без
флангів»
09:05, 21:00 Підсумки
дня
09:20 Т/с «Маруся»
12:25 Православна
енциклопедія
13:10 Х/ф «Два бійці»
14:40, 19:45
Про життя з А.
Пальчевським
15:40, 18:00 Про
головне
16:10 Разом
співаймо, друзі мої!
18:20 Новини (із
сурдоперекладом)
18:30 Я люблю тебе,
Україно!
19:35 Останнє
попередження
21:20 Крила мрій моїх
22:50 Трійка, Кено,
Максима

шлюбному кошику»

05:40 Х/ф

07:10 Т/с
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06:35, 16:00 Все буде 08:35 Х/ф
добре!

«Одинадцять друзів

08:25, 18:20

Оушена»

Неймовірна правда

10:25 Х/ф

про зірок

«Дванадцять друзів

09:55, 10:55, 21:05

Оушена»

Зіркове життя

13:05 Х/ф «Тринадцять

11:50 Х/ф «Вагітний»

друзів Оушена»

13:35 Зважені та

15:30 Х/ф

щасливі-2

«Смертельна зброя»

18:00, 22:00 Вікна-

18:00 Х/ф

Новини

«Смертельна зброя-2»

20:05 Слідство ведуть 20:15 Х/ф
екстрасенси

«Смертельна зброя-3»

22:25 Кулінарна

22:50 Х/ф

династія

«Смертельна зброя-4»

00:15 Т/с «Доктор

01:15 Т/с «Таємне

Хаус»

коло»

05:00, 08:00, 11:00, 14:00
Новини
05:10 Леонід Каневський
06:05 Т/с «Переможний
вітер, ясний день»
08:15 Контрольна
закупівля
08:50 Жити здорово!
09:55 Модний вирок
11:15 Час обідати!
11:55 Доброго
здоров’ячка!
13:00 Інші новини
13:20 Зрозуміти.
Пробачити
14:20, 03:35 Т/с
«Торговельний центр»
15:15 Поки є час
16:00 Я подаю на
розлучення
17:00 Вечірні новини
17:15 Угадай мелодію
17:55, 02:45 Давай
одружимося!
18:55, 01:55 Нехай
говорять
20:00 Час
20:20 Надбання
Республіки
22:40 Х/ф «Татусі-2»
00:30 Х/ф «Роман у
російському стилі»

06:00 Х/ф «Іуда»

07:00, 08:00, 09:00,
10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00,
16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 20:00, 21:00,
22:00, 23:00 Час новин
07:15, 08:10, 22:40,
23:20 Бізнес-час
07:20 Автопілот-новини
07:30 Зверни увагу з Т.
Рамус
07:40, 08:40 Трансмісіяновини
08:15 Драйв-новини
08:20 Ранок із зіркою
09:15, 13:10, 14:10,
15:15 5 елемент
10:30, 11:10, 12:10,
19:30, 20:10, 21:10 Час.
Підсумки дня
16:10 В кабінетах
17:25 Акцент
18:15 Лісовий патруль
18:40 Київський час
21:40 Час-Тайм
22:10 Реальний сектор
22:45 Хроніка дня
23:30 Crime news

06:30 Телепузики
07:00 Байдиківка
07:30, 08:25 М/с
07:35 Т/с «Особисті
«Даша-дослідниця»
07:55 Мультик з
обставини»
Лунтіком
09:00 Т/с «Ранетки»
15:40 Т/с «Військовий 10:00 Т/с «Всі жінки відьми»
госпіталь»
11:00 Т/с «Та,
що говорить з
привидами»
23:00 Х/ф «Марія,
12:00 Т/с «Помста»
13:00 Х/ф «Роман із
мати Ісуса»
каменем»
15:20 Т/с
00:40 Легенди
«Вісімдесяті»
16:20 Дайош
карного розшуку
молодьож!
17:00 Досвідос
01:40 Речовий доказ
18:00 М/ф «Історія
іграшок-2»
20:10 Т/с
03:10 Агенти впливу
«Вісімдесяті»
21:00 Віталька
04:40 Уроки тітоньки
22:20 Х/ф «Не
погрожуй Південному
Сови
Центру»
00:10 Х/ф «Роман із
05:00 Правда життя
каменем»

2+2

06:00 Мультфільми
07:20 М/с «Бен 10»

07:00 Мультфільми
08:20, 20:00 Т/с «Моя

08:00
ШОУМУХОСЛОН

прекрасна няня»

09:15 Шалене відео

09:20 Таємний кухар

по-українськи

10:20 Т/с «Якщо у вас

11:00 Облом UA

немає тітки»

12:50 В бій ідуть
мужики

14:20 Т/с «Одружити

14:00 Т/с

Казанову»

«Солдати-17»

18:00 Звана вечеря

16:00 Т/с «Псевдонім
«Албанець»-2»

19:00 Таємний кухар

19:00 Т/с «Боєць»

21:00 Розсміши

22:00 ЛЄ. 1/2

коміка

фіналу. «Бенфіка» «Фенербахче»

22:00 Богині ефіру

00:05 Про ЛЄ + огляд

23:10 Х/ф «Термінал»

ігрового дня

01:20 Х/ф «Ро-Бі-Гуд»

06:00 Руйнівники

07:25 Х/ф «Дівчина

міфів

без адреси»

08:00, 09:00

09:15 Т/с «Ісаєв»

Легендарні битви

13:00, 19:00 Вісті

10:00, 11:00 Тюрми

13:20 Квіти і пісні

Америки
12:00 Чудеса світу
13:00, 14:00, 15:00

весни
15:30 Х/ф «Кавказька
полонянка, або Нові

Замерзла планета
пригоди Шурика»
16:00, 17:00, 18:00 У
17:05 Ізмайловський
пошуках пригод
19:00, 19:50, 20:40
Містична Україна
21:30, 22:30 Гучна

парк
19:35 Х/ф «Жіноче
літо»

справа

23:10 Х/ф «Служниця

23:30 Надзвичайні

трьох панів»

історії

01:10 Х/ф

00:30 Чудеса світу

«Дванадцять стільців»
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07:00, 08:00, 09:00,
06:00 Православний 06:30, 19:30 ТСН
06:30 Т/с «Таксі»
6:00, 9:25, 11:35
06:40 Х/ф «Коханий за 06:25 Т/с «Тру
10:00, 11:00, 12:00,
календар
Мультляндія
07:15
Т/с
Джексон»
07:05, 08:10 Секретні
13:00, 14:00, 15:00,
наймом»
06:05, 06:40 Х/ф
7:25, 1:50 Київ.
16:00, 17:00, 18:00,
«Леся+Рома»
«Управа»
08:00
Х/ф
матеріали шоу-бізнесу
Музика
19:00, 20:00, 21:00,
08:40 Х/ф «Надійний
08:10 Стоп-10
07:10 Х/ф «Фронт за
22:00, 23:00 Час новин
8:00, 9:00, 21:00,
«Смертельна зброя»
09:15,
10:15
Т/с
07:15, 08:10, 22:40,
лінією фронту»
09:05, 19:00
23:00, 0:25 СТН
засіб»
23:20 Бізнес-час
09:05, 21:00 Підсумки
10:05 Х/ф
«Тонка межа»
10:15 Повнота радості
07:20 Автопілот-новини
Надзвичайні
новини
з
дня
16:40 Х/ф «Службовий «Смертельна зброя-2» 07:30 Зверни увагу з Т.
життя
09:20 Т/с «Маруся»
11:15 Х/ф «Дні Надії» К. Стогнієм
Рамус
13:20 Т/с «Служба
12:20 Останнє
12:20 Х/ф
07:40, 08:40 Трансмісіяроман»
10:00, 16:35 Т/с
13:10
Пекельна
порятунку.
Загін
112»
новини
попередження
«Смертельна
зброя-3»
«Убивча
сила»
08:20 Ранок із зіркою
15:00 Прогулянки
12:45 Х/ф «Чекай на
18:00, 22:00 Вікнакухня-3
09:15, 13:10, 14:10,
містом
12:25 Т/с «Вулиці
мене»
15:00 Х/ф
15:15 5 елемент
15:20 Х/ф «Кавказька
Новини
15:35,
18:20
14:20 Театральні
розбитих ліхтарів»
«Смертельна зброя-4» 10:30, 11:10, 12:10,
сезони
Фестиваль гумору
19:30, 20:10, 21:10 Час.
полонянка»
13:30, 21:50 Т/с
18:10 Х/ф «Службовий 17:40 Х/ф «Матриця» Підсумки дня
15:10 Х/ф
«Умора»
16:15 Лісовий патруль
«Прокурорська
«Повітряний візник»
17:05 Х/ф «Любов і
17:20, 22:00, 0:50
20:20 Х/ф
роман»
17:15 Мотор-новини
16:30 Про головне
перевірка»
Тимчасово доступний
17:25 Не перший
голуби»
16:50, 18:40 Концерт
«Матриця-2»
погляд
20:00 Т/с «Мафіозо» 20:00, 22:35
14:40, 19:55 Т/с
А. Демиденка
18:15 Реальний сектор
20:00 Вечірній Київ
21:25 Служба
23:05
Х/ф
«Винищувачі»
18:40 Київський час
18:20 Новини
Холостяк-3
порятунку
21:40 Час-Тайм
21:50 Х/ф
21:15 Концерт І.
«Матриця-3»
18:45 Факти. Вечір
23:25 Небосхил
22:15 Особливий
Попович
00:05
Як
вийти
заміж
з
погляд
«Некерований»
23:00 Х/ф
01:30 Т/с «Таємне
5:00 Громадська
22:55 Трійка, Кено,
22:45 Хроніка дня
приймальня
«Еквілібріум»
Анфісою Чеховою
Секунда удачі
23:30 Crime news
коло»
23:50 Х/ф «Біблія»

06:30 Х/ф «Сміливі
люди»
08:30, 17:30 Таке
спортивне життя
09:00 Агнія Барто
10:00 Рік у дикій
природі
11:15 Чарівний світ
комах
14:00 Ірина Родніна
15:00 Х/ф
«П’ятнадцятирічний
капітан»
16:50, 00:10 Лемури
18:00 Мистецькі
історії
19:00 В гостях у Д.
Гордона
20:00 Ванга
21:00 Марк Бернес
22:00 Рік у дикій
природі
23:10 Чарівний світ
комах
00:50 Х/ф «Робінзон
Крузо»

06:15, 09:10 Т/с

07:00, 19:00 Події
07:20 Ранок з

«Мамочки»

12:10 Т/с «Нелюба»

16:15 Т/с «Анюта»

18:00 Сьогодні

Україною
09:20, 15:50, 21:50

09:00, 12:00 Новини

07:00, 09:00, 12:00,

Т/с «Слід»

07:10 Т/с
«Повернення

10:00 Т/с
«Шкереберть»

Мухтара»

13:45 Х/ф «А як же

09:20, 12:25 Т/с

серцю бути»
18:05 Т/с «Жіночий

18:00 Т/с «Нерівний
шлюб»

лікар»

20:00 Подробиці

13:15, 18:20 Т/с

19:20 Говорить
Україна
20:00 Т/с «Операція

20:30 Т/с «1943»

«Бомж»

«Ляльковод»

«Господиня тайги-2»
21:15 Х/ф «Мій гріх»
23:15 Очна ставка

23:25 Т/с «Мент у
22:25 Т/с «Холостяк»

законі-3»

00:15 Х/ф «Очкарик»
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06:00 Православний
календар
06:10 Три різьблені ікони
06:20 С.Захаров. Дякую
тобі!
07:45 Присвяти себе
футболу!
08:05 Олімпійський
виклик
08:20 Панянка і кулінар
09:05 Життя на рівних
09:20 Армія
09:35 Конкуренти Злати
Огнєвич
10:15 Х/ф «Проданий
сміх»
12:45 В гостях у Д.
Гордона
13:50 Концерт Т. Повалій
15:55 ЧУ. Прем’єр-ліга.
«Іллічівець» - «Шахтар»
17:50 Золотий гусак
18:35 Микола Мозговий
20:50 Мегалот
20:55 Служба розшуку
дітей
21:00 Підсумки дня
21:15 Без цензури
21:50 Кабмін: подія тижня
22:00 Українська пісня
22:45 Суперлото, Трійка,
Кено
22:55 Великодні
богослужіння

06:10 Х/ф «Скільки

06:00 Х/ф
«Бесприданниця»
07:35 Майстер
подорожей
08:35 Ф-стиль
09:00 Чарівний світ
комах
10:00 Світські хроніки
10:45 Х/ф «Ескадра йде
на захід»
13:30 За сім морів
14:10 Дика природа в
об’єктиві
14:45 Рік у дикій
природі
15:50 Мініатюрна
Британія
16:55 Ронін
17:35 Щоденник для
батьків
18:15 Цивілізація
Incognіta
18:30 Соціальний пульс
вихідних
19:00 Аркадій Райкін
20:00 Політ носорогів
21:10 Олександр
Збруєв
22:10 Х/ф «Заведемо
дитину»
00:15 Мініатюрна
Британія

01:00 Х/ф «Біблія»

6:00, 8:30, 17:00
Мультляндія
7:25, 3:00 Київ.
Музика
8:00, 21:00 СТН
9:30 Київські історії
10:00, 0:40 Якісне
життя
10:30, 1:05 Зроблено
в Києві
11:00 Нова адреса
12:10 Актуальна тема
12:45 Повнота радості
життя
13:45 Час відповідей
16:40 Корисна
розмова
17:30 Фестиваль
гумору «Умора»
19:10, 23:00 Х/ф
«Шанс або тренер»
21:20, 1:30 Х/ф
«Ненавиджу
відпустку!»

07:05 Т/с «Три

06:00 Срібний

07:00, 09:00, 12:00,

апельсин

18:00 Сьогодні

08:00 Світське життя
09:00 Хто там?
10:15 М/ф «Енгрі
Бердс»
10:20, 10:45 М/с «Чіп
і Дейл»
11:05 Світ навиворіт-4
12:05 Тачки
12:35 Великі перегони
14:40 М/ф «Крихітка з
Беверлі-Хіллз-3»
16:35 Вечірній Київ
18:30 Розсміши
коміка-3
19:30 ТСН
20:00 Великі перегони
22:10 Х/ф «Іскри з
очей»

дні Лейтенанта
Кравцова»
10:55 Х/ф «Петрович»

07:00, 19:00 Події

13:00 Сходження

07:10 Х/ф «К-911»

Благодатного Вогню

09:00 Т/с «Інтерни»

15:00 Інтерв’ю

10:00 Таємниці зірок

з Патріархом
Московським і всія

11:00 Найкращий

Русі Кирилом

кухар на селі-2

15:20 Сильніше

12:00 Х/ф «А як же

смерті

серцю бути-2»

16:15 Т/с «У саду чи в
городі»

14:00 Х/ф

20:00 Подробиці

«Полуничний рай»

20:30 Х/ф «Ніч

18:00, 19:20 Т/с

довжиною у життя»

«Яблуневий спас»

22:30 В. Кличко - Ф.

22:15 Х/ф «На все

П’янета
01:30 Великоднє
богослужіння

життя»
00:00 Х/ф «Острів»

06:30 Телепузики
07:00 Байдиківка
07:30, 08:25 М/с
мати Ісуса»
«Даша-дослідниця»
08:30 Т/с «Військовий 07:55 Мультик з
Лунтіком
09:00 Т/с «Ранетки»
госпіталь»
10:00 Т/с «Всі жінки відьми»
15:30 Х/ф «Створення 11:00 Т/с «Та,
що говорить з
світу»
привидами»
12:00 Т/с «Помста»
19:00 Т/с «Російський 13:00 Х/ф «Перлина
Нілу»
15:20, 20:10 Т/с
хрест»
«Вісімдесяті»
16:20 Дайош
23:00 Х/ф «Марія
молодьож!
16:55 Досвідос
Магдалина»
17:55 М/ф «Історія
іграшок-3»
00:50 Легенди
21:00 Віталька
22:20 Х/ф «Автостопом
карного розшуку
по галактиці»
00:30 Х/ф «Перлина
Нілу»
01:55 Речовий доказ

06:55 Х/ф «Марія,

07:00 Мультфільми

07:30 М/с «Бен 10»

10:00 Таємний кухар

07:50, 15:50

11:00 Т/с «Одружити
Казанову»

Т/с «Псевдонім
18:00 Звана вечеря
«Албанець»-2»

19:00 Таємний кухар

17:50 ЧУ 27 тур.

20:00 Розсміши

Арсенал - Кривбас

коміка

20:00 Х/ф «Колонія»

21:00 Х/ф

22:00 Х/ф «Патруль

«Знайомство з
батьками»

часу»
23:00 Х/ф
00:00 Х/ф «День, коли

«Мексиканець»

помер Христос»

01:10 Х/ф «Термінал»

06:00, 07:00

07:40 Концерт

Руйнівники міфів

М.Баскова

08:00, 09:00
Легендарні битви
10:00, 11:00 Тюрми

09:20 Т/с «Ісаєв»
13:00, 19:00 Вісті

Америки
12:00 Таємниці життя 13:20 Святковий
13:00, 14:00, 15:00

концерт

Замерзла планета
16:00, 17:00, 18:00
Автори Біблії

15:10 Х/ф «Страховий
випадок»

19:00, 19:50, 20:40
17:00 Криве дзеркало
Гордість України
21:30, 22:30, 23:30
Секретні території

19:35 Х/ф «Біла
ворона»

00:30 Покер після
опівночі

23:15 Х/ф «Весілля»

Наш індекс у Каталозі місцевих періодичних видань 40007

06:40 Х/ф
«Еквілібріум»
08:40 Зірка YouTube
09:45 Дача
10:25 Квартирне
питання
11:15 За кермом
11:40 Дивитися всім!
12:20Т/с
«Винищувачі»
14:00 Х/ф
«Бермудський
трикутник»
15:50 Х/ф «Викрадачі
картин»
17:45 Максимум в
Україні
18:45 Факти. Вечір
19:00 Т/с «Кілери»
20:55 Т/с «Таксі»
22:45 Х/ф «Дівчина
моїх жахіть»
00:55 Х/ф «Рок-нрольник»

важить кохання»

05:00, 08:00, 11:00, 14:00
Новини
05:10 Муслім Магомаєв
06:05 Т/с «Переможний
вітер, ясний день»
08:15 Контрольна
закупівля
08:50 Жити здорово!
09:55 Модний вирок
11:15 Час обідати!
11:55 Доброго
здоров’ячка!
13:00 Інші новини
13:20 Зрозуміти.
Пробачити
14:20 Т/с «Торговельний
центр»
15:15 Поки є час
16:00 Чекай на мене
17:00 Вечірні новини
17:15 Угадай мелодію
17:55 Людина і закон
18:55 Поле чудес
20:00 Час
20:20 Урочисте відкриття
нової сцени Маріїнського
театру
22:25 Маріїнський театр і
Валерій Гергієв
00:10 Х/ф «Рита»

06:00 Мультфільми

05:45 Х/ф «В моїй
смерті прошу винити

06:45 Парад рад
07:40, 10:00 Ревізор-2

Клаву К.»
06:55 Караоке на

12:00 Уральські

Майдані

пельмені

07:50 Їмо вдома

13:40 Люди ХЕ

08:50 Хата на тата

14:00 Нереальна

10:50 Холостяк-3
14:35 Як вийти заміж з

історія

Анфісою Чеховою

14:40 Файна Юкрайна

15:45 Х/ф «Службовий

15:15 Т/с «Щасливі

роман»
19:00, 22:20 Україна

разом»

має талант!-5

17:50 Х/ф «Васабі»

21:15 Моя правда

19:45 Х/ф «Таксі-4»

22:45 Х/ф «Дозвольте

22:00 Хто зверху?-2

тебе поцілувати»
00:35 Детектор
брехні-3

05:00, 09:00, 11:00
Новини
05:10 Генії та лиходії
07:15 Золотий ключ
05:35 Х/ф «Прощання
слов’янки»
07:45 Державна
06:55 Грай, гармонь
житлова лотерея
улюблена!
07:40 Сміховинки
08:25 Готуємо з
07:50 Розумниці й
Олексієм Зиміним
розумники
09:20 Головна дорога 08:40 Слово пастиря
09:15 Смак
09:55 Кулінарний
09:55 Ідеальний ремонт
11:15 Чудотворці ХХ
двобій
століття
11:00 Квартирне
12:20, 01:00 Великдень
питання
13:30 Х/ф «Рідня»
15:25 Єралаш
12:20, 00:00 Х/ф
15:55 Діна Гаріпова
«Спокута»
17:00 Вечірні новини
17:15 Угадай мелодію
14:00 Сходження
17:55 Т/с «Остання
Благодатного вогню
зустріч»
20:00 Час
15:00, 18:20 Т/с
20:20 Сьогодні ввечері
«СОБР»
22:00 Великдень
01:55 Х/ф «Настя»
23:00 Очна ставка

00:00 Х/ф «Заплати
іншому»

07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 20:00, 21:00, 22:00,
23:00 Час новин
07:20, 08:15, 22:25, 23:20
Бізнес-час
07:30 180 градусів
07:50, 10:15, 12:10 Хроніка
тижня
08:30 Не перший погляд
09:25 Автоконтинент
09:35, 19:25 Тема тижня
09:50 Мотор-новини
10:10 Новинометр
11:10 Трансмісія
11:30 Автопілот-тест
12:15 Зверни увагу з Т.
Рамус
13:10 Вперед на Олімп!
13:30 Драйв
14:10, 23:50 Історія успіху
14:25 Гра долі
15:15 Кіно з Яніною
Соколовою
16:15 Арсенал
17:25 Феєрія мандрів
18:15 Особливий погляд
18:40 Київський час
19:30 Машина часу
20:10 Портрети з Сергієм
Дорофеєвим
21:10 Велика політика
21:40 Вікно в Америку
22:00 В кабінетах
22:30 Майстер-клас із
Наталкою Фіцич

07:45 Х/ф «Створення 06:00 Єралаш

світу»

11:15 Т/с «Російський

хрест»

15:00 Т/с «Батюшка»

22:30 Х/ф «Святе

сімейство»

00:25 Легенди

карного розшуку

01:25 Речовий доказ

07:15 М/с «Індійські
байки»
07:40 Малята-твійнята
08:00 Телепузики
08:35 Байдиківка
09:00 Мультик з
Лунтіком
09:40 М/с «Дашадослідниця»
10:05 М/с «Вперед,
Дієго, вперед!»
10:40 М/с «Білка та
Стрілка»
11:05 М/с «Фіксики»
11:20 Мюзикл «За
двома зайцями»
13:45 Х/ф «Навколо
світу за 80 днів»
16:30 Т/с «Вісімдесяті»
18:00 М/ф «Рапунцель:
Запутана історія»
20:00 Х/ф «Білосніжка:
Помста гномів»
22:05 Х/ф «Без
відчуттів»

2+2

08:15 Мультфільми
09:40 Х/ф «Кокон»

07:00 Мультфільми
09:00 М/с «Казки
Ганса Крістіана

12:00 Х/ф «Кокон-2»
14:15 Х/ф
«Двохсотрічна

Андерсена»
10:00 Мультфільми
11:20 М/ф «Король
і я»

людина»

12:50 Х/ф «Кадет

17:20 ЧУ 27 тур.

Келлі»

«Дніпро» - «Зоря»

14:50 Весільний
розмір

19:30 ЧУ 27 тур.

15:50 Штучки

«Металіст» -

17:15 Лямур Тужур

«Динамо»

18:10 Розсміши
коміка

21:30 Х/ф «Царство

19:10 КВН

небесне»

21:40 Т/с
«Надприродне»

00:25 Х/ф «Без

00:10 Х/ф «Люблю

компромісів»

тебе, чувак»

06:00, 07:00

06:05 Діалоги про

Руйнівники міфів

тварин

08:00, 09:00

07:00, 10:00, 13:00,

Легендарні битви

19:00 Вісті

10:00, 11:00 Тюрми

07:10, 13:20 Місцевий

Америки

час. Вісті-Москва.

12:00 Таємниці життя
13:00, 14:00, 15:00
Африка
16:00 Вбивство
царської сім’ї
17:00 Родове
прокляття Ганді
18:00 Сини Мао і Чан
Кайші
19:00, 20:00, 21:00

07:20 Військова
програма
07:45 Суботник
08:25, 03:05 Пояс
Богородиці
09:25, 10:05 Т/с
«Ісаєв»
13:30 Суботній вечір
14:40 Великі танці

Містична Україна

17:10, 19:35 Х/ф «Я

22:00, 23:00, 00:00

буду поруч»

Сім смертних гріхів

22:00 Великдень

01:00 Генріх VIII

01:00 Х/ф «Дикунка»

10
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06:50 Парад рад
07:45 Церква
Христова
07:55 Їмо вдома
08:00 Х/ф «Уривки»
08:55 Кулінарна
09:45 М/с «Пінгвіни з
династія
Мадагаскару»
10:50 Караоке на
10:00 М/ф «Скубі Ду і
Майдані
Легенда про вампіра»
11:50, 13:50, 14:50
11:45 Педан-Притула
13:10 Хто зверху?-2
Зіркове життя
15:10 Т/с «Щасливі
15:45 Україна має
разом»
талант!-5
16:35 Х/ф «Васабі»
19:00 Битва
18:35 Х/ф «Таксі-4»
екстрасенсів
20:45 Х/ф «Леон20:00 Х/ф «Будинок
кілер»
маляти»
23:00 Х/ф «Нікіта»
23:50 Х/ф «Коханий за 01:00 Т/с «Вероніка
Марс»
наймом»

06:05 Світ
православ’я
06:50 Милосердя не
має меж
08:00 Великодні
богослужіння
13:00 Великдень
13:55 Крок до зірок
14:50 Маю честь
запросити
15:45 Шеф-кухар
країни
16:50 Караоке для
дорослих
17:40 Концерт М.
Поплавського
19:45 Святкова
Великодня
21:00 Підсумки тижня
21:45 Точка зору
22:10 Фольк-musіc
22:55 Трійка, Кено,
Максима

06:00 Х/ф «Іскри з

6:00, 8:20 Мультляндія 06:25 Х/ф «Недільний

очей»

7:25, 4:50 Київ.

06:00 Х/ф «Ескадра йде
на захід»
07:40 Дика природа в
об’єктиві
08:00 Соціальний пульс
вихідних
09:00 Аркадій Райкін
10:00 Будь в курсі!
10:35 Ф-стиль
11:00 Х/ф
«Бесприданниця»
13:50 За сім морів
14:30 Арт сіті
15:10 Політ носорогів
16:00 Гігантські видри в
басейні Амазонки
17:00 Україна-Європа:
маятник Фуко
17:50 Мешканці будинку
Віндзорів
18:30 Україна у вогні,
рік 41-й
19:00 Алаверди Геннадію
Хазанову
20:00 Цивілізація
Incognіta
20:15 Кумири
20:45 Світські хроніки
21:10 Василь Лановий
21:50 Х/ф «Декілька днів
у вересні»
23:55 Політ носорогів

06:35 В. Кличко - Ф.

06:00 Срібний

П’янета

апельсин

06:40 Квартирне
питання
07:35 Анекдоти по07:50 М/ф Маріччин
українськи
07:55 Дача
кінозал
08:35 Основний
08:10 Ремонт +
інстинкт
09:05 Дивитися всім!
09:00 Лото-забава
10:25 ОлімпіЛяпи
10:10, 10:35 М/с «Чіп
11:30 Козирне життя
і Дейл»
12:00 Мульт
особистості
11:00 Неділя з
13:15 Т/с «Викрадачі
Кварталом
картин»
15:10 Т/с «Кілери»
12:00 Смакуємо
16:55 Т/с «Таксі»
12:30 Голос країни-3
18:45 Факти. Вечір
14:55 Х/ф «Next.
19:00 Х/ф «Ейс
Вентура. Розшук
Наступний»
домашніх тварин»
19:30 ТСН
20:45 Х/ф «Ейс
20:00 Голос країни - 3 Вентура. Коли
природа кличе»
22:30 Світське життя 22:35 Х/ф «Таксі»
23:30 Що? Де? Коли? 00:00 Х/ф «Дівчина
моїх жахіть»
00:30 Х/ф «Саломея»

Музика
8:00 СТН
9:30 Нова адреса
10:00, 19:45
Фестиваль гумору
«Умора»
11:40 Фестиваль
«Мелодія двох
сердець»
16:00 Я-Українець!
18:05, 0:25 Х/ф
«Посланець небес»

«Таємничий острів»

14:50 Т/с «Анна
Герман»

Надії»

Комаровського
10:05 Орел і Решка
11:05 Великдень
12:00 Т/с «Сімейний
детектив»

20:00 Подробиці

19:00 Події тижня

ТРК
21:00 Т/с «Інтерни»
«Више Град»
20:30 Х/ф «Пізнє
23:00 Великий футбол
на постійну
кохання»
00:30 Т/с «Ментовські роботу потрібні:
війни-3»
оператор;
22:30 Т/с «Нелюба»
відеоінженер;
ведучий
Продається земельна ділянка
програм
0,06 га, берег Київського моря,
Тел:
електроенергія, вода.
(04596) 25-489

Тел: (067) 242-82-64

Втрачений атестат про середньозагальну освіту Р № 278189, виданий Вишгородською середньою школою № 1 у 1987 році
на ім’я Оксани Іванівни ХОДОСОВОЇ, вважати недійсним.

05:00, 09:00, 11:00
Новини
05:10 Генії та лиходії
05:35 Х/ф «Альошкина
любов»
07:00 Армійський
магазин
07:40 Сміховинки
07:55 Здоров’я
09:10 Непутні нотатки
09:30 Доки всі вдома
10:25 Фазенда
11:15 Середовище
проживання
12:20 Х/ф «Моя друга
половинка»
15:50 Х/ф «Наречений
за оголошенням»
17:50 Концерт Валерії
20:00 Час
20:20 Велика різниця
ТБ
22:10 Що? Де? Коли?
23:45 Х/ф «Міміно»
01:25 Х/ф «Стрибуха»

Втрачений додаток до диплома,
виданий Київським індустріальним технікумом у 2004 році на ім’я
Юлії Олегівни ПЕНЬКОВОЇ, вважати недійсним.

Про все потроху

Жінки читають більше
50,9% наших співвітчизників, тобто
кожний другий українець, не читають
книг. Це — результати опитування, проведеного у 24 областях України, Криму,
Києві та Севастополі. Всього було опитано 2 178 респондентів. Найбільше читають люди у віці 50-54 роки і молодь до
30-ти. 10,4 % користуються гаджетами,
електронними книжками. Жінки читають набагато більше чоловіків — 53%
проти 43 %.

Податками країна багатіє
Начальник ДПІ у Вишгородському
районі провів прес-конференцію для
працівників засобів масової інформації
міста та району. Йшлося про роботу податкової інспекції за І квартал 2013 року.
Отже, до Зведеного бюджету мобілізовано понад 157 млн грн, що на 25
мільйонів більше, ніж торік. Державний
бюджет отримав більше 104 млн грн (в
порівнні з аналогічним періодом минулого року майже на 14 млн грн більше), а до
місцевого бюджету надійшло 48 млн грн
(на 9,5 млн грн більше, ніж у 2012-му).
Окрім цього, Олег Письменний повідомив, що за цей час 309 громадян
Вишгородського району виконали свій
конституційний обовязок та спалитили
податок з доходів фізичних осіб на загальну суму більше 27 млн грн.
30 квітня 2013 року закінчується кампанія декларування доходів, отриманих
громадянами у 2012 році.

07:00 Мультфільми
09:20 М/ф «Король
і я»
11:15 Х/ф «Кадет
Келлі»
13:15 Добрий вечір,
тварини
14:15 Х/ф «Цінності
сімейки Адамсів»
16:00 Х/ф
«Знайомство з
батьками»
18:00 Розсміши
коміка
20:00 М/ф «Шрек»
21:40 Т/с
«Надприродне»
00:10 Х/ф «Джек і
Джил проти всього
світу»

08:15 М/ф
Мультфільми
08:50 Журнал ЛЧ
УЄФА 2012-2013
09:30 Т/с «Боєць»
21:30 Профутбол
23:00 Х/ф «Колонія»
00:55 Х/ф «Патруль
часу»
02:45 Х/ф «Таємниця
Чингісхана»
03:30 Х/ф «Фучжоу»

Високошвидкісний Інтернет МТМ
Тел.: (093) 366-16-66; (095) 545-15-33; (098) 201-22-66

21:25, 2:00 Х/ф

07:00, 09:00, 12:00, 18:00
Сьогодні
07:15 Російське лото
07:45 Їхні вдачі
06:50 Події
08:25 Їмо вдома
07:10 Найрозумніший 09:20 Перша передача
09:55 Чудо техніки
09:00 Ласкаво
10:25 Їдьмо, поїмо!
просимо
11:00 Дачна відповідь
12:20 СОГАЗ «Крила рад»
10:00 Герої екранів
- «Динамо»
14:30, 18:20 Т/с «СОБР»
11:00 Т/с «Дорожній
22:40 Реакція
патруль-7»
Вассермана
14:00 Х/ф «Карусель» 23:15 Школа лихослів’я
00:00 Х/ф «Не родись
16:00 Т/с «Кохання
вродливим»

09:30 Школа доктора

тато»

07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 20:00, 21:00, 22:00,
23:00 Час новин
07:20, 08:15, 22:25, 23:20
Бізнес-час
07:30 180 градусів
07:50, 20:10 Хроніка тижня
08:30 Феєрія мандрів
09:10 Простір ідей
09:35 Вікно в Америку
10:10 Мамина школа
10:30 Здорові історії
11:10 Технопарк
11:30 Трансмісія-тест
12:10 Життя цікаве
13:10 Захисник Вітчизни
13:30 Мотор
14:20 Гра долі
15:15 Акцент
16:10 Фактор безпеки
17:15 Палата
17:30 Новини Київщини
18:10 Вікно в Європу
19:30 Велика політика
21:00 Час: підсумки тижня з Т.
Даниленко
21:40 Час-Тайм
22:00 Територія закону
22:35 Кіно з Яніною Соколовою

За рішеннями
Європейського суду
Із 2001 року Україна сплатила своїм
громадянам 147 млн грн компенсацій
за порушення прав людини — про це
заявив уповноважений у справах Євросуду Назар Кульчицький.

Праця без кордонів
У варіанті Трудового кодексу, який
запропонували регіонали, включені
положення щодо адаптації до Європейської соціальної хартії. До Верховної Ради внесено проект Трудового
кодексу, зареєстрований за № 2902. У
ньому забезпечено недискримінацію
працівників за політичними переконаннями. Враховані особливості у роботі
працівників малого бізнесу, кооперативів, інших категорій працівників. Раніше
ЗМІ повідомляли, що новий Трудовий
кодекс дозволяє встановити необмежений робочий день.

У Китаї – землетрус
Перший поштовх силою 7,0 балів
відбувся минулої суботи зранку у провінції Сичуань, а наступні — призвели до
утворення зсувів і завалів. Загинуло понад 200 людей, 77 000 поранені. У неділю в цій же провінції «трусонуло» вдруге
— 5 балів. Постраждалим бракує ліків,
води. Міжнародна спільнота на рахунки
Червоного Хреста переказала 8 млн доларів пожертв.

07:30 Православні
святі
14:00 Х/ф «Апостол
Фома»
15:50 Х/ф «Ноїв
ковчег»
19:00 Т/с «ДАІшники»
23:00 Д/с «Таємниці
кримінального світу»
23:30 Х/ф «Дід»
01:30 Легенди
карного розшуку

ТРК
«ВишеГрад»
в ефірі щодня
о 06:30, 08:30,
10:30, 15:00,
20:30, 22:30

07:15 М/с «Індійські
байки»
07:40 Малята-твійнята
08:00 Телепузики
08:35 Байдиківка
09:00 Мультик з Лунтіком
09:40 М/с «Дашадослідниця»
10:05 М/с «Вперед, Дієго,
вперед!»
10:40 М/с «Білка та
Стрілка»
11:05 М/с «Фіксики»
11:20, 22:10 Мюзикл
«Попелюшка»
13:40 Х/ф «Білосніжка:
Помста гномів»
15:45 Т/с «Вісімдесяті»
17:15 У ТЕТа в Інтернеті
17:55 Х/ф «Один вдома»
20:00 Х/ф «Аліса у
Дивосвіті»
00:30 Х/ф «Троцький»

06:00, 07:00
Руйнівники міфів
08:00, 09:00 Біблійні
битви
10:00, 11:00 Тюрми
Америки
12:00 Таємниці життя
13:00, 14:00, 15:00
Африка
16:00, 17:00, 18:00 У
пошуках пригод
19:00 Гордість
України
20:00 Павутина
21:00 Хрущовки
22:00, 23:00, 00:00
Сім смертних гріхів
01:00 Генріх VIII

Агенція нерухомості.
Купівля. Продаж. Оренда.
Вирішення земельних питань,
вул. Шкільна, 93 (2 поверх).
Тел: (067) 760-00-73, (04596)
54-814, www
www..v888
888vv.in
in..ua

06:20 Вся Росія
06:30 Сам собі
режисер
07:20 Сміхопанорама
07:50 Ранкова пошта
08:30 Сто до одного
Телегра
09:20 Місцевий
час. Вісті-Москва.
Тиждень у місті
10:00, 13:00, 19:00
Вісті
10:10 Великоднє
інтерв’ю Святійшого
Патріарха Кирила
10:35 Городок.
Дайджест
11:10 Х/ф «Тільки ти»
13:20 Місцевий час.
Вісті-Москва
13:30 Сміятися
дозволяється
15:00 Т/с «Свати-4»
19:35 Х/ф «Кожен за
себе»
00:55 Х/ф «Сибір.
Монамур»

Безкоштовні оголошення
ПРОДАМ
Ділянки м. Вишгород,
9 сот. + 10 сот. під
забудову. 32 000 грн.
за сотку 067-7600073

Ділянки с. Демидів, с/т
«Геофізик». 7 ділянок
(від 9 до 12 соток).Ціна
договірна 067-7600073

Ділянки с. Хотянівка,
10 сот. + 12 сот. під
садівництво. 12 800
грн./сотка. 067-7600073

Ділянки с. Хотянівка,
10 сот. + 12 сот. під
забудову. 16 000 грн./
сотка. 098-6997477

Ділянку с. Осещина,
10 сот. під забудову.
28 000 грн./сотка.
067-5899888

Ділянку с. Осещина,
10 сот. під садівництво.
16 000 грн./сотка.
098-1510830

Ділянку с. Лютіж,
8 сот. під забудову.
250 000 грн. за ділянку
098-6997477

Ділянку с. Новосілки,
12 сот. під забудову.
24 000 грн./сотка.
067-5899888

Ділянку с. Новосілки, 1
га під садівництво.
1 050 000 грн. за ділянку
098-1510830

Ділянку с. Жукін, с/т
«Інтернаціоналіст».
56 000 грн. за ділянку
094-9269888

1 кім. Київська, 18. 3/9
цегла, 40/20/9,5.
435 000 грн.
098-6997477

1 кім. Симоненко, 7. 4/5
панель, 35/18/7.
370 000 грн.
067-5899888

1 кім. Симоненка, 4.
1/4 панель, 35/18/6.
440 000 грн.
098-1510830

3 кім. Кургузова, 11-а.
4/9 цегла, 70/41,5/9,5.
735 000 грн.
067-5899888

3 кім. Дніпровська, 1.
4/9 цегла, 70/42/10.
Ремонт.760 000 грн.
098-1510830

Гараж.«Автомобіліст».
3,6м на 6м.Висота 2,3м.
Сухий, чистий. 56 000 грн.
098-1510830

Ділянку під гараж
«Лісний». 4,1 сотки.
32 000 грн.
094-9269888

Дачу у Гаврилівці, 12
соток, будинок, світло,
огорожа.
Тел: (095) 922-56-38

М’який
куточок.
Тел: (066) 916-27-28

15 соток під забудову,
смт Димер,
12 500 грн/сотка.
Тел: (097) 887-04-20

Телевізор 51ТЦ-311Д,
б/в, відмінний стан.
Тел: (04596) 5-22-75,
(044) 391-09-15

Погріб (цегла
1,40х2,10),
кооператив «Весна»
Тел: (097) 433-06-45

Ділянку під забудову,
12 соток, с. Демидів.
Тел: (044) 391-09-15,
(04596) 5-22-75

Земельну ділянку під
садівництво, с. Литвинівка,
10 соток, 10 000 грн/сотка.
Тел: (097) 887-04-20

Гараж, кооп. «Екран», приватиз. 4х7 м. Ціна договірна. Тел: (095) 392-89-78
Ділянку с. Нижча Дубечня с/т «Десна» 8 соток 15000 грн сотка (096) 615-62-91

ЗДАМ
3 кім.пл. Шевченка, 3. 14/16 цегла. 80/55/кухнястудіо.Ремонт.4500 грн.+ком.послуги 067-7600073
Складське приміщення. 215 кв.м.
Рампа. Світло 067-5899888

3 кім.пр. Мазепы, 12. 5/9 панель. 70/45/8.
Меблі. 4000 грн.+ком. послуги 098-6997477

Офісні приміщення 15-30 м2
Тел: (063) 429-04-88

Цех напівфабрикатів 45 м2
Тел: (063) 429-04-88

ІНШЕ
Ремонт квартир, штукатурка,
шпатлівка. Тел: (095) 305-06-80

Домашній майстер
Тел: (063) 100-90-08

Сантехнічні, зварювальні роботи, електрика,
лінолеум, вагонка, ламінат.Тел: (067) 945-06-40

Супутникове ТВ: встановлення, обслуговування.
Без абонплати назавжди! Тел: (098) 418-90-69

Ремонт квартир, встановлення, перетяжка дверей,
безпіщанка, шпалери.Тел: (093) 451-63-04

Виготовлення меблів на замовлення (096) 702-51-82

НАЙМУ
1, 2, 3 кімнатну квартиру у господаря. 067-7600073

КУПЛЮ

1, 2, 3 кім. квартиру у господаря. 098-6997477

1, 2, 3 кім. квартиру у господаря. 098-6997477

Лист у номер

Вишгород
ФОТОмить

Живі «експонати» виставки

Власн. інф.
До 40-річчя Вишгородського
району на вул. М. Грушевського, 1
(історичний музей Вишгородського історико-культурного заповідника) відкрито нові експозиції,
присвячені цій даті.

Н

а урочисте відкриття виставки працівники заповідника запросили перших організаторів
району Василя Буткевича, Степана Клебана, Івана Бурдака, Світлану Васильєву, Бориса Юрченка, а також заступника
голови райдержадміністрації Валентину
Духоту, начальника відділу культури та

Наталія БУЛАЄВСЬКА,
заступник голови Київської
обласної організації Українського
товариства охорони пам’яток історії
та культури
Григорій САВЧЕНКО,
професор Київського національного
університету ім. Т. Г. Шевченка,
кандидат історичних наук,
голова правління Київської
обласної організації Національної
спілки краєзнавців України
Володимир САЮК,
громадський діяч, краєзнавець
Газета «Вишгород» писала про
доленосну та не висвітлену належним чином історичну подію на території Вишгородщини (читай № 6 від
5 лютого та № 7 від 12 лютого 2011
р., а також № 11 від 12 березня 2011
р.) — і патріоти нашого краю відгукнулися.
Організаційний комітет висловлює
щиру подяку всім, хто зробив грошові

внески на археологічні розкопки на вірогідному місці Ірпінської битви 1320
року:
1. ТОВ «Тетіс», В. О. Старенький
(через Ірину Віталіївну, м. Вишгород)
05.04.2012 р. — 495 грн.
2. Демидівська спеціалізована школа (через Пустового, вул. Фастова)
07.05.2012 р. — 700 грн.
3. Нікончук, с. Козаровичі, Вишгородського р-ну, 31.05.2012 р. — 190
грн.
4. Вишгородська районна держадміністрація, 05.06.2012 р.: В. В. Савенок — 250 грн, Т. Г. Овчиннікова — 250
грн, В. І. Духота — 250 грн, Н. О. Клебан — 250 грн, О. О. Приходько — 500
грн
5. Я. М. Москаленко — 500 грн.
6. Вишгородська районна організація Партії регіонів, 05.06.2012 р. —
1 000 грн.
6. О. С. Ткаченко (с. Демидів, вул.
Радянська 16) 08.06.2012 р. — 80 грн.
7. Вишгородська районна рада, О.
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Увага, конкурс!

До 70-ї річниці
визволення Києва від
німецько-фашистських
загарбників
Національний
музей-заповідник
«Битва за Київ у 1943 році» оголошує
конкурс рефератів серед учнів 5-11
класів шкіл Вишгородського району
«Подвиги батьків — приклад синам»
(події Великої Вітчизняної війни в історії
мого населеного пункту, вулиці, родини).
Працівники Національного музеюзаповідника нададуть потрібну допомогу.
Тексти рефератів у паперовому та
електронному вигляді необхідно подати
на розгляд журі до 1 квітня 2013 року.
Довідки за тел: (045 96) 32-672
(Ольга Ігорівна Субач, Оксана Іванівна
Нарожна).
На учасників конкурсу чекають нагороди та цінні подарунки.
Оргкомітет

Василь ДЕМЧУК, інвалід війни
Законом України № 3551-ХІІ «Про статус ветеранів війни, їх соціальний захист» у ст.ст. 13, 14 і 15 встановлено: «Щорічно до 5 травня виплачується разова грошова допомога у розмірах: інвалідам війни 1, 2
групи — десять; інвалідам війни 2 групи — вісім; інвалідам війни 3 групи
— сім; учасникам бойових дій — п’ять; учасникам війни, нагородженим
орденами і медалями колишнього СРСР, — чотири; іншим учасникам
війни — три мінімальні пенсії за віком.
Розмір допомоги
за законом

Ю. Носаль 12.06.2012 р. — 990 грн.
8. СПД, М. І. Коваль, банк «Аваль»,
м. Київ, 17.07.2012 р. — 1 000 грн.
9. В. І. Побідаш, с. Демидів,
01.08.2012 р. — 500 грн.
10. Богданівська сільська рада Вишгородського району (сільський голова
Т. І. Савиченко) 03.08.2012 р. — 1 000
грн.
11. ТОВ «Меркурій» (м. Вишгород)
14.08.2012 р. — 1 000 грн.
12. «Правексбанк», Вишгородський
район, 14.08.2012 р. (В. В. Лисенко) —
100 грн.
13. Загальноосвітня Литвинівська
школа (через А. О. Сологуб) 10.09.2012
р. — 300 грн.
14. З. А. Доропалюк (м. Київ, вул.
Миронівська, 69) 20.09.2012 р. — 500
грн.
15. Вишгородська міська рада (міський голова В. О. Решетняк) 28.09.2012
р. — 1 485 грн.
16. В. П. Саюк (м. Вишгород)
28.09.2012 р. — 200 грн.

17. Н. І. Булаєвська (Київська обласна організація Українського товариства
охорони пам’яток історії та культури)
02.10.2012 р. — 311 грн.
18. А. В. Михайленко (банк «Аваль»,
м. Київ) 02.10.2012 р. — 91,5 грн.
Підсумок — 11 942,5 грн.
Археологічні дослідження заплановано розпочати у травні 2013 року.
Ми знову звертаємося по допомогу до
пам’яткоохоронників, краєзнавців, бізнесових структур, мешканців Київщини.
Благодійні внески просимо надсилати на рахунок Київської обласної
організації Українського товариства
охорони пам’яток історії та культури:
Р/р 26001000031785
МФО 300023
В ПАТ «Укрсоцбанку»
Код 03922214
Призначення платежу: «Для проведення археологічних розкопок
біля села Демидів Вишгородського
району».

Хто захистить ветеранів війни?

Зірки Перемоги: гайд-парк

Інваліди війни
I гр.
Інваліди війни
II гр.
Інваліди війни
III гр.
Учасники бойових дій
Учасники війни
нагороджені
Інші учасники
війни

туризму РДА Олександра Беляєва.
Їх привітали найменші мешканці Вишгорода. А живі « експонати», що стояли
біля витоків району, тепло згадували
перші роки, цікаві факти з біографії району, дякували організаторам виставки за
можливість знову зануритися у приємні
спогади.

2013 року

Знайдемо історичні раритети

Усім миром

Категорія ветеранів війни

27 квітня

Аналізуючи виплату разової грошової допомоги ветеранам війни, доводиться констатувати, що вона нижче
норми, встановленої Законом України.
Ветерани війни — солдати, сержанти
і офіцери — не шкодуючи свого життя,
захищали рідну землю. Учасники війни (в народі — трудівники тилу) своєю
самовідданою працею забезпечували

Фактичні виплати

Недоплата

Кількість мін.
пенсій х мін.
пенсію
10х894,00

Суми виплат,
грн

Сума, грн

% виплати

Сума, грн

У скільки разів
менше від закону

8940,00

2415,00

27,01

6525,00

3,7

8х894,00

7152,00

2110,00

29,60

5042,00

3,3

7х894,00

6258,00

1895,00

30,28

4363,00

3,3

5х894,00

4470,00

745,00

16,66

3725,00

6,0

4х894,00

3576,00

135,00

3,77

3441,00

26,1

3х894,00

2682,00

135,00

5,03

2547,00

19,8

армію всім необхідним для ведення бойових
дій.
Ветерани війни — це ті, хто приніс нашій
Батьківщині Перемогу. Минуло 68 років. Сьогодні наймолодшому інваліду війни, учаснику
бойових дій — за 85, а учаснику війни — понад 80 років.
Вони не ламають парканів біля Верховної
Ради, немічні – потребують турботи і захисту.
Похилий вік вимагає підвищених витрат на лікування, догляд і харчування.
Шановні ветерани Великої Вітчизняної війни 1941-1945 рр.! З цієї статті ви можете дізнатися, як сьогодні оцінені ваші бойові і трудові подвиги.
P. S. До речі, я особисто збирався передплатити газету «Вишгород» п’ятьом бойовим
товаришам, але недоотримав майже вчетверо від того, що заслужив за законом.
Від редакції.
За інформацією управління соціального захисту населення Вишгородської РДА,
щорічна разова грошова допомога — відповідно до Постанови Кабінету Міністрів від
13.03.2013 р. № 149 — складає: інвалідам
війни 1 групи — 2 415; 2 групи — 2 110 грн;
3 групи — 1 895 грн; учасникам бойових дій —
745 грн; учасникам війни, що нагороджені
орденами і медалями, та іншим учасникам війни — по 135 грн відповідно.
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27 квітня

Дата

2013 року

Вишгород

Благоустрій

Медична
толока
Влас. інф.
ФОТО — архів Вишгородської поліклініки

Щороку перед Травневими святами — всенародна толока. Після
затяжної зими, з таненням снігу на
вулицях міста залишилось багато
сміття. Тож кожний свідомий житель
вважає за свій обов’язок прибрати місто, вулиці, двір у рамках акції
«Зробимо Україну чистою».
е виняток і працівники поліклінічного відділення КЗ «Вишгородська ЦРЛ».
Третину часу проводять медики на
роботі. І тому не дивно, що вони вважа-

Н

Віра і традиції

Великдень

Євгенія НІЛОВА,
учениця 8-В класу
гімназії «Інтелект»,
гурток журналістики
ЦТ «Джерело»
Великдень — найдавніше
християнське свято. Як виникла назва? За однією з легенд,
коли воскрес Ісус Христос,
були дуже сонячні й довгі дні.
Настільки довгі, як сьогоднішні
сім. Саме тому свято називається Великдень — «великий
(довгий) день».
асха символізує загальне
відродження та оновлення світу. В Україні, де її
відзначають іще з першого століття н. е., з приходом християнства,
— невід’ємна частка свята — крашанки й писанки.
В уявленнях багатьох народів
яйце вважалось джерелом життя і всього Всесвіту. Стародавні
перси, індійці, візантійці, а також
древні греки і римляни вважали,
що Всесвіт виник з яйця (символ
весняного відродження природи,
сонця, добра та радості, зародження життя). Важливим символом також є паска — великодній
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Календар
28 квітня – Всесвітній
день охорони праці, Всесвітній
день
поріднених
міст, Вхід Господній в Єрусалим (Вербна неділя)
1947 — операція «Вісла»:
виселення українців Лемківщини, Посяння, Підляшшя і
Холмщини з Польщі в Західну
Україну
Іменини: Анастасія, Андрій, Леонід, Віктор, Федір,
Аристарх
29 квітня – Міжнародний
день танцю
1918 — Всеукраїнський
з’їзд хліборобів за підтримки німців проголосив Павла
Скоропадського гетьманом
України
1918 — Чорноморський
флот у Севастополі підняв
українські прапори
Іменини: Галина, Ірина,
Павло, Михайло, Леонід, Василь
30 квітня

ють її своєю другою домівкою, а співробітників — своєю другою сім’єю.
Якщо театр розпочинається з роздягальні, то лікарня починається з поліклініки. Дружно працювали на суботнику
20 квітня всі — лікарі, медичні сестри та

хліб, покритий глазуррю та посипаний різнокольоровим «пшоном».
Збереглося чимало звичаїв
і обрядів донині, а також різних
повір’їв. На Великдень усі мають
радіти, бо хто сумуватиме — сумуватиме увесь рік.
До Великодня віруючі готуються впродовж семи тижнів Великого
посту — одного з найсуворіших. У
багатьох католицьких містах Європи влаштовують традиційні процесії.
У Франції, коли на Великдень
дзвонять у дзвони, прийнято обніматись та цілуватися на знак
радості. У Німеччині та Австрії існує звичай вуличних процесій з
дерев’яними тріщалками або іншими інструментами.
У Фінляндії для відлякування
відьом на Великдень розпалюють
багаття.
В Австрії, Угорщині, Чехії, Словаччині, Словенії прийнято обливати жінок водою, а в сучасному
варіанті — парфумом.
В Європі ховають у гніздах у
садку розмальовані яйця, щоб відшукали діти. Вважається, що яйця
збирає у птахів і потім розмальовує великодній заєць.

молодші медсестри.
Замітали всі стежинки, загрібали
листя, збирали сміття у мішки.
Зробили все, щоб пацієнтів, які поспішають до поліклініки, зустрічали чисті газони, доглянуті клумби, а очі милу-

Тризна

вали побілені стовбури дерев, які ніби
одягнули ошатні сукні.
З почуттям виконаного обов’язку і
гарним настроєм медпрацівники розійшлися по домівках, щоб у понеділок
знову надавати допомогу хворим.

Проводи

Другий тиждень після Великодня починається Томиною неділею, або Радуницею. Так називали цілий
цикл весняних свят – час поминання мертвих (мерці
радіють, коли їх згадують добрим словом та ще приходять на їхні могили). Пізніше, вже після введення
християнства, Радуниця справлялася лише один
день – у другу неділю після Великодня. В сучасних
народних звичаях слово це вже не зустрічається, а
кажуть «гробки», «могилки», «проводи».
«Напередодні Проводів люди гарно вбирають свої
хати, миють, мастять, перуть, готуються, як до великого
свята, печуть книші, роблять сир, варять і красять яйця
– все це зав’язують у два вузлики і приносять до церкви.
Один з вузликів – для причету, другий – для сімейства і
старців.» – пише Олекса Воропай у книзі «Звичаї нашого
народу» про обряд Проводів на Київщині.
У день Проводів люди з хоругвами і хрестами, церковним хором та священиками ідуть на
кладовище.
Поміж
могилами відправляють спільну панахиду,
моляться за спасіння
душ померлих, а потім справляють на
гробках обід-тризну.
А за тиждень перед Проводами впорядковують могилки
– сіють квіти, садять
поміж ними калину,
вишні.

Вічні істини
(Мовою оригіналу,
скорочено)
Сергій ХАУСТОВ
Полуправда — хуже лжи.
Всем про это расскажи.
Ложь опасна и хитра,
Ложь Беде всегда сестра.
Ум — хитёр и ум — мудрец,
Ум — творения венец.
Полуправды он отец,
Кто умён, тому конец.
Кто логичен, тот — мудрец.
Ум об истине не знает,
Он забыть её желает.
Бог есть Истина во всём,
Полуправды он лишён.
Перестаньте говорить –
Истину пора любить.
Бог везде – внутри, вокруг,
Бог в тебе, мой милый друг.
Бог — Любовь. Она — везде:
Рядом и на той звезде.
Бог — в большом
И в малом — Бог,
Попроси, чтоб он помог,
Попроси, чтоб силы дал,
Чтоб любовь ты отыскал,
Лицемерие оставь —
Перед Богом будешь прав.
Полуправда хуже лжи.
Всем об этом расскажи.

Цей день в історії
Іменини: Олександр, Іван,
Федір
1 травня – День праці
1889 — у липні на Паризькому конгресі 2-го Інтернаціоналу 1 травня проголошено
міжнародним святом трудящих — в пам’ять про масову демонстрацію робітників
1886-го у Чикаго
1966 — студент Георгій
Москаленко і робітник Віктор
Кукса вночі встановили на
даху головного корпусу Київського інституту народного
господарства український національний прапор
Іменини: Василь, Віктор,
Михайло, Іван, Фелікс
2 травня – Великий (Чистий) четвер
1892 — у Києві рушив
електричний трамвай — перший у Російській імперії
1986 — перемігши «Атлетико» (Мадрид) 3:0, «Динамо»
(Київ) завоював Кубок кубків

1985/86 р. р.
Іменини: Віктор, Дмитро,
Георгій, Іван
3 травня – Всесвітній
день свободи друку
1880 — відкрито перший
в Україні львівський кінний
трамвай
Іменини: Олександр, Федір, Григорій
4 травня
1838 — викуплено з кріпацької неволі Тараса Шевченка
1986 — зону евакуації навколо Чорнобиля збільшено
до 30 кілометрів
Іменини: Олексій, Денис,
Микола, Олександр, Федір
5 травня – Православна
Пасха, Міжнародний день
боротьби за права інвалідів
1581 — в Острозі (на Волині) друкар Іван Федорович
видав перший руський календар

Іменини: Віталій, Федір,
Всеволод

ред СРСР і союзниками
Іменини: Марк, Сергій

6 травня – День святого
Георгія Побідоносця
1686 — «Вічний мир» поділив Україну між Московською
(Лівобережна Україна і Київ)
та Польською державами
1945 — радянські війська
почали Празьку наступальну
операцію
Іменини: Валерій, Іван,
Георгій, Олександр

9 травня – День перемоги у Великій Вітчизняній
війні, День Європи, Другий
день пам›яті та примирення, оголошений 2004 р.
Генеральною Асамблеєю
ООН
1913 — перший політ гідроплана С-10 «Гідро» Ігоря
Сікорського
1962 — перший політ у
США гелікоптера-крана S-64
Ігоря Сікорського
Іменини: Василь, Іван,
Микола, Петро, Степан

7 травня – День радіо
1920 — у ході радянськопольської війни польська армія та українські частини Симона Петлюри зайняли Київ
Іменини: Олексій, Валентин, Микола
8 травня – Міжнародний
день Червоного Хреста і
Червоного Півмісяця
1945 — підписано акт про
беззастережну
капітуляцію
збройних сил Німеччини пе-

10 травня
1710 — Карл ХІІ підписав
диплом
«Diploma
assecuratium pro Duce et
Exercitu Zaporovienski», яким
затвердив Пилипа Орлика
гетьманом України
Іменини: Анастасія, Іван,
Павло, Микола, Петро, Сергій, Степан

КОЛО жінки

Вишгород
Ситуація

ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»
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Мама чи тато – кого обрати?

Світлана ЧЕРЕПАН,
спеціаліст юридичного відділу
Ольга МЕЛЬНИК, депутат
міськради, спеціаліст гуманітарного
відділу виконавчого комітету,
секретар опікунської ради

Опікунська рада розглядає такі
питання, від яких серце крає, адже
серед нас більшість жінок, що мають дітей. А тому кожний спірний
факт прискіпливо вивчаємо, вислуховуємо думку батьків і дитини. Рішення завжди когось не влаштовує.
Але наше завдання — прийняти його
на користь дитини.
апам’яталася одна з останніх
історій. На черговому засіданні органу опіки та піклування
(виконавчого комітету) Вишгородської
міської ради мали визначити — з ким
проживати малолітньому С.
Справа у тім, що батьки дитини після розлучення тривалий час жили нарізно — кожний окремо. Вони були на-

27 квітня

стільки зайняті роботою, що первісток
перебував у бабусі — матері батька.
Бабусі, як відомо, люблять онуків
міцніше, ніж рідних дітей, тому й балують, чимало дозволяють. Тільки любов
ця не вічна. Померла бабуся, і мама забрала сина до себе.
З перших днів вона вирішила перевиховувати його на свій лад: за погані
оцінки у щоденнику і зауваження вчителя щодо поведінки сина у школі тому
загрожував куток, ременяка або потиличник. Звиклий до ніжності і доброти

бабусі, хлопчик сприймав ці покарання як несправедливість, ображався на
маму, намагався чинити опір, шукав
підтримки у батька.
І одного разу знайшов. Зателефонував батьку, попросив терміново приїхати, і тато побачив синці на тілі. Недовго думаючи, зафіксував це актом
судово-медичної експертизи. Справою зайнялися слідчі органи. Однак
вина матері не була доведена. Ще і
тому, що син говорив про неньку з повагою і любов’ю.
Та коли на опікунській раді його запитали, з ким би хотів жити, він сказав:
«З батьком».
Остаточне рішення мав прийняти
суд. На засіданні вислухали батьків,
свідків, надали слово і хлопчику.
Розвинений не по роках (йому виповнилось лише дев’ять років), він охоче
розповідав про своє минуле і теперішнє життя, відповідав на численні запитання судді та адвокатів. Не приховував
фактів, за які карала його мама. Але зізнався, що, попри все, любить її і хотів

Футбол — з ранку до вечора
Юрій ОМЕЛЬЧЕНКО,
завуч КП «УФКС
Вишгородської міської ради»

Конкурс

ФізкультУРА

Мамина усмішка

Шановні читачі!
До міського Дня матері, що відзначатимемо 26 травня,
оголошується конкурс «Мамина усмішка». Учасниками можуть бути як дорослі, так і діти.
Чекаємо від вас малюнки про маму. Зазначайте прізвище,
ім’я, вік та контактні дані: адресу, телефон.
Надсилайте або приносьте роботи до 20 травня в редакцію газети «Вишгород» за адресою: м. Вишгород, вул. Б.
Хмельницького, 2, тел: (04596) 5-27-25,
e-mail: ngvyshgorod@ukr.net
Хор «Коралі»
(міський ЦТ «Джерело»)

20 квітня стартував чемпіонат Києва з футболу серед юнаків.
У ньому беруть участь вісім вишгородських команд — майже 200
учасників. Для вихованців Олега Панченка (ФК «Чайка») старт
столичного чемпіонату приніс перемогу з рахунком 3:2 над ФК
«Зірка» (м. Київ).
Відтепер кожної суботи та неділі на стадіоні «Енергетик» проводитимуться матчі чемпіонату Києва. У наступні вихідні стадіон прийме
28 команд — приблизно 500 учасників. Гратимуть з ранку до вечора.
Чекаємо на вболівальників, любителів футболу — цього чудового
виду спорту! Підтримайте вишгородські команди!

Благодійна виставка ДЖЕРЕЛА

би, щоби батьки жили разом, як колись.
Тільки, щоб мама була добрішою.
Суд урахував думку хлопчика і своїм рішенням залишив його з батьком.
Мама плакала. Хоча у неї вже інша сім’я
і підростає трирічний син від другого
шлюбу, первісток не менш дорогий.
Вона відчувала свою провину за те,
що не дала йому тієї доброти та ласки,
яка була потрібна дитині у перші роки
життя, що материнську любов замінила бабусина і це спонукало хлопця на
такий несправедливий вибір.
Хоча конвенцією ООН передбачене
перебування малолітньої дитини з мамою, та, якщо дитина проти цього, її залишають з батьком чи іншими рідними.
Цей випадок не поодинокий. Все
більше дітей повстають проти жорстокості батьків, що принижує їхню гідність, завдає фізичного та морального
болю. Найжахливіше те, що, вже дорослі, ці діти стають схожими на своїх
батьків і чинять так само, як вони, навіть з більшою жорстокістю. Ті, що породили зло, пожинають його плоди.

Велика писанка і понад 70 маленьких...

Кошти за ці вироби допоможуть
хворому на діабет хлопчику
Валентина ЯКОВЕНКО,
методист ЦТ «Джерело»
ФОТО — автор, спеціально для «Вишгорода»

Коли вишгородські майстрині
готувались до виставки «Весна іде,
красу несе», холодну погоду змінили сонечко і тепло. Весна ніби розчулилась від створених про неї жіночих шедеврів. Порухом душі, мовою
рук, у яких нитка з голкою чи пензлик
з олією, мисткині знову здивували всіх, хто вміє помічати красу,—
22 майстрині творчого об’єднання
«Світлиця», Спілки майстрів народного мистецтва вишивки м. Вишгорода представили свої роботи у залі
НВП «Технопроект» (вул. В. Симоненка, 3-а).
Поруч із уже відомими іменами

Лариса Кушнерик з Нижчої Дубечні

Керівник ТО «Світлиця» Світлана Жовтобрюх
Олени Кобзар, Лідії Дубини, Марії Доронченкової, Тетяни Яковенко, Лариси
Кушнерик, Валентини Висоцької, Тетяни Ясакової з’явилися нові — Ольга Ковалівська, Лідія Журба, Ніна Гордієнко.
У центрі експозиції — колективна
робота — велика писанка і понад 70
маленьких, вишитих хрестом, бісером,
розписаних орнаментом. Окрім майстринь «Світлиці», їх автори — вихованці гуртка «Золоті ручки» (керівник Олена
Кольвах) та ДНЗ «Сонечко» (завідуюча
Тетяна Яковенко).
Після 29 квітня ця велика писанка
експонуватиметься у Центрі творчості
і кожен охочий зможе додати свій виріб або придбати те, що сподобається,
і тим самим долучитися до благодійної
акції. (Кошти за ці вироби допоможуть
вихованцю «Джерела», десятирічному
Сашку, хворому на цукровий діабет.)
Подякували майстриням священик
церкви Петра і Павла з Пірнова отець
Олександр, поетеса Ольга Дяченко,
яка щиро пораділа тому, що творчість
у «Джерелі» об’єднує стількох гарних
людей. Насамперед завдяки керівнику

Тетяна Яковенко та її роботи

Спілки майстрів Олені Кольвах, а тепер
уже й керівнику «Світлиці» Світлані Жовтобрюх.
Традиційно Ольга Дяченко подарувала жінкам своє поетичне слово. А
дитячий фольклорний колектив «Співаночка» (керівник Валентина Демочко) з
веснянками й великодніми піснями, викладач Вишгородської музичної школи

Виставку благословив священик

по класу бандури Валентина Старенька
та її учні Дарина Шкляр і Яна Буланова
своїм виступом додали святкового настрою.
Кожен, хто побував на відкритті виставки і відвідає її наступними днями,
збагатиться духовно. І, я переконана, —
приєднається до благодійної акції, започаткованої нашим Центром.
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Благоустрій

Марина КОЧЕЛІСОВА
ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

Толоки сягають корінням глибокої давнини.
Громадою орали поле удові, будували хату погорільцям, ближче до нашого часу — зводили школу, лікарню чи клуб.

Живемо ЗДОРОВО
шували землю, нищили бур’ян на квітниках. Перехожі
милувалися й поспішали у свої двори — зняти зимовий шар непотрібу та власним прикладом покликати
сусідів.
На загальноміську толоку вийшли усі комунальні
підприємства міста. Працівники «Водоканалу» прибирали територію водо- і каналізаційних станцій, наче
гребінцем причісували захаращений схил за буд. 8 на
вул. Набережній (нижче будівлі колишнього ресторану). ЖЕКівці — разом із депутатом-мажоритарником
Ольгою Мельник та мешканцями — впорядковували
вул. Київську (від районних електромереж).
На своїх округах завзято працювали депутати Валерій Виговський, Максим Макаренко, Олександр
Семенов, Богдан Руденок, Віталій Кутаф’єв та інші народні обранці. Фізичні і юрособи прибирали біля своїх
підприємств — і тут приклад, як завжди, ДБВО.
Про Симоненка, 5 — окрема розмова. Це — будинок, де я живу, тож мала нагоду поцінувати роботу усіх
під час суботника 20 квітня.
Наш депутат придбала інструмент, тару, рукавиці,
та й сама вийшла з граблями. Позгрібали сміття, відновили альтанку — на пофарбованій металевій рамі
тепер новий дах, облаштовано й сидіння. Побілені дерева і бордюри, відновлені металеві конструкції для
сушіння білизни. Світлана Свистун обіцяла ще й дитячу гойдалку та пісок у пісочницю, треба замінити й пофарбувати кілька лавочок біля під’їздів.
Не пасли задніх і працівники медико-реабілітаційного центру районної організації Червоного Хрес-

Порядок і краса
Т

ож «суботник» народився не на порожньому
місці. А назвали його так тому, що останні
кілька десятиліть вихідні більшості українців
припадають на суботу й неділю.
Весняної пори за два неробочі дні треба встигнути чимало — і у квартирі чи хаті, і на присадибній чи
дачній ділянці. Та вишгородці не стоять осторонь загальної справи. Тож на оголошений загальноміський
суботник 20 квітня вийшли дружно.
На вул. Н. Шолуденка — робочі колективи міста й
району складали повні мішки сміття вздовж узбіч. На
Дніпровській, 11 серед людського мурашнику із самого ранку молода родина — тато, мама і дитина прибирали на газоні — обкопували дерева, кущі, розпу-

Олександр РОСТОВЦЕВ,
заступник міського голови:
— Разом із мером координуємо, даємо завдання «по ходу» по всьому місту. В цілому загальноміська толока, як і щороку, проходить нормально.
Із самого ранку вже прибирали біля магазину
«Віта». Та от навколо будівлі тресту (просп. І. Мазепи, 8) щось нікого не видно.
Не всі міські депутати вийшли на суботник. А
це не просто разова акція, це — наочний приклад
влади.

та. Прибирали так, що й кілька мешканців восьмого
під’їзду до них приєдналися — збирали недопалки,

Вишгород

Віктор РЕШЕТНЯК,
Вишгородський міський голова:
— Суботник розпочався гарного сонячного дня.
Вийшли на вулиці близько 1000 людей — виконком
міської ради, всі комунальні підприємства, депутати,
підприємці.
Ми потурбувалися про інвентар та транспорт. Результат спільної роботи є — самі бачите.
примовляючи: «Добре, що я кинув палити. Це ж інфаркти, інсульти й туберкульоз — під ногами».
До речі, неподалік працівники міськвиконкому завзято прибирали дитячий і спортивний майданчики.
Все продумали до дрібниць — сміття одразу пакували
в завчасно підготовлені мішки й виносили до місць,
звідки його заберуть вантажівки.
За інформацією головного інженера КПЖ і КГ Ігоря
Свистуна, 20 квітня міські комунальники вивезли 250
тонн піску з узбіч, сміття, сухої трави й обрізаних гілок.
У цей день працювали сім вантажівок, два екскаватори-навантажувачі, два сміттєвози — на вул. Піщаній,
В. Симоненка, Київській, Набережній, Н. Шолуденка.
Весняний двомісячник благоустрою триває. Наведемо порядок у місті і підтримуватимемо його щодня,
щоб пишатися Вишгородом, де живемо ми і наші діти.
Далі — у наступному номері.
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Пам’ятаємо, любимо, шануємо
Валерія ШВИДКА
ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

Він пішов за обрій сонячного квітневого дня на другий день після Благовіщення, коли вибухнули білим
цвітом бруньки абрикосів, а зелена
трава вже стелилася під ноги шовковистою ковдрою. Була рання весна
— чергова весна пробудження землі
після зимового сну, його 66-та весна… Як він любив цю пору року!
про смерть ніколи не думав.
Хоча переніс два інфаркти, а
до цього пережив радіаційний
Чорнобиль, за участь у ліквідації аварії на
ЧАЕС отримав високу урядову нагороду
— орден «Знак Пошани».
Втім, Григорій Панасович Стаценко
дорожив іще однією нагородою — орденом святого рівноапостольного князя
Володимира, який отримав за сприяння
у відбудові вишгородського храму Бориса і Гліба. Хай як був зайнятий, а у неділю
і свята він піднімався на гору, шанобливо входив до церкви і молився щиро, як
справжній християнин.
Він був віруючим і добре усвідомлював, що ніхто не вічний. Але у своєму поетичному зошиті зізнавався: «Боюсь я
смерти близких и родных».
Але не він, а його проводжали в останню путь близькі та рідні. І за рік зібралися,
аби вшанувати пам’ять про нього.
Поминальна літературна світлиця
відбулася в актовому залі НВП «Технопроект» у Віктора Федосенка — депутата міської ради п’ятого скликання, члена
міськвиконкому, а найперше — шанувальника літератури та мистецтва, який
не лише добре знав і цінував Григорія
Панасовича, а й любив його поетичне
слово.
« Як добре, що він зібрав нас всіх сьогодні», — зізналась у душевному пориві
колишній директор гімназії «Інтелект», а
нині директор Фонду соціального страхування Людмила Бондарчук.
Григорія Стаценка згадували і плакали. Навіть чоловіки, скупі на сльозу. Відомий художник і скульптор Василь Климик вважав його другом, а після смерті
рідного брата — «братом по життю».
Отой мальовничий будиночок у центрі
міста, напроти споруди тресту «Південатоменергобуд» Климик проектував для
Стаценка.
Народний артист України Анатолій
Паламаренко – людина тонких почуттів — теж змахував сльозу, згадуючи
свого друга. Це і для нього артист, після емоційного виконання гімназистами
«Інтелекту» поезій Стаценка, так прочитав уривок з «Тараса Бульби», що
комп’ютеризовані старшокласники, вражені дивною силою слова Миколи Гоголя, вибухнули оплесками.
Григорій Стаценко високо цінував
талант українського читця. Його взагалі
оточували талановиті люди. Познайомився і здружився з журналістом Василем Линовицьким, автором чудових
поетичних збірок і першої із серії «Вишгород в іменах» книжки — художньо-біографічного твору «Григорій Стаценко».
Творчо співпрацював з педагогом і поетом Анатолієм Черняхівським, який його
поезії обертав на пісні.
«А як він умів дружити! – згадували
директор гімназії «Інтелект» Інна Шубко
та завуч Надія Кисляк, які, до речі, написали чудовий, не заштампований загальними фразами сценарій літературного вечора. — Ми згадуємо його жарти,
анекдоти, настанови, гортаємо альбом
із фотографіями: ось він на останньому
дзвонику, ось ми разом на День Перемоги, а ось мандруємо стежками Закарпаття завдяки Григорію Панасовичу та його

Літературна світлиця
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дружині Любові Василівні, які зробили
для нас такий несподівано щедрий подарунок до Дня вчителя — напевне, найкращий у житті.»
…Григорій Стаценко народився у Воронезькій області, у селі Єлизаветівка
— в багатодітній родині. Закінчив школу,
вивчився на електрозварника. Після демобілізації з армії закінчив інститут.
Потім були Карелія, космодром Байконур, Москва, об’єкти Олімпіади-80,
країни зарубіжжя і нарешті — Вишгород,
куди прибув за 2 місяці і 20 днів до Чорнобильської катастрофи. І не злякався,
не прагнув втекти куди подалі, а поїхав
в епіцентр вибуху, де потрібні були його
знання і вміння організувати людей.
Чорнобиль — на особливому місці в
його поезіях. Може, і радіація вкоротила
віку…
Чекали, що скаже про свого чоловіка
Любов Василівна, яку він ніжно називав
Любашею і яка народила двох доньок —
Ольгу та Оксану (і вже їм та онукам присвячував свої поезії люблячий батько і
дід). А вона, зібравши свої сили та почуття у кулак, згадала особисте, як довго
зустрічалися до весілля, як вона на щось
образилась і рік не відповідала на його
листи, а коли приїхала додому, однокласниця натякнула, мовляв, і Гриша тут.
Він перший зробив крок назустріч. І
забулося все гірке і непотрібне. І головним стало кохання. На все життя. Половину поезій присвячено їй, дочкам,
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онукам (як він обожнював свою родину
— знають лише вони).
За життя Григорія Стаценка називали по-різному. Для одних він був людиною-вулканом: не змовчить, коли бачить
несправедливість, підлість; для інших —
сфінксом зі сталевою волею. А треті напевне знали, що більш душевної та щирої людини, ніж Григорій Панасович, не
знайти.
Те, що переповнювало його душу,
виливалося у поетичні рядки, в турботу
про людей — багатьом він допоміг придбати ліки, зробити операцію, просто так
давав гроші навіть тоді, коли його підприємство «Рось» опинилось на мілині. У
гімназії згадують, як після ремонту він на
власні кошти купив меблі для кабінету. І
не тому, що був там головою піклувальної ради, а — не міг бачити нерозв’язану
проблему.
Григорій Стаценко допомагав кожному, хто звертався до нього. У нього було
чимало друзів і не було ворогів — така
щира, відкрита душа заповняла всю сутність цього чоловіка, на перший погляд,
непримітного, невисокого на зріст, але
Велетня серед людей.
На вечорі лунало багато музики, бо,
крім поезії, Григорій Стаценко любив
акордеон, баян, гітару, бандуру. Грав
лауреат міжнародних конкурсів акордеоніст Дмитро Мотузок, запрошений Віктором Федосенком. І ті, хто розуміється у музиці, з радістю усвідомили, якого

унікального талановитого виконавця в
його особі має Україна. Плакали бандури
Валентини Старенької і Тараса Силенка
— лауреатів національних і міжнародних
конкурсів, лунали улюблені пісні Стаценка «Дивлюсь я на небо…» , «Деревенька»
(на його слова), «Два кольори» і навіть
жартівливі. Він був гумористом, любив
дотепні анекдоти, навіть складав їх сам.
Для Григорія Панасовича не було
нецікавих особистостей. Всі, кого він
любив і цінував за життя, прийшли вшанувати пам’ять про нього. Дехто бачив
один одного вперше — і наче простягнувся ланцюжок нової дружби: Григорій
Стаценко і тут об’єднав таланти.
НА ФОТО:
1 — Аня Смоляренко: «Деревенька
моя…»
2 — Спогади-спогади: не втримати
сліз
3 — Тарас Силенко і Валентина Старенька виконують улюблену пісню Стаценка «Місяць на небі»
4 — Людмила Бондарчук: Як добре,
що він зібрав нас усіх сьогодні!
5 — Пальці Дмитра Мотузка літали
над клавіатурою акордеона
6 — На вечір пам’яті Григорія Стаценка до літературної світлиці прийшли школярі й вчителі гімназії «Інтелект», працівники фірми «Рось», бібліотеки, лікарні,
представники міського депутатського
корпусу та міськвиконкому, освітяни

16

27 квітня

ТОВ «Охороннодетективне агентство
«Безпека-Сервіс»
запрошує
на постійну роботу:
— диспетчера пульту централізованої охорони (ПЦО)
, чол./жін. віком від 18 до 45
років, режим роботи — ніч через дві, у вихідні
— доба, заробітна плата — від 1800 грн/міс.;
— електромонтера з монтажу та експлуатації охоронно–пожежної сигналізації (ОПС),
чол. віком до 45 років, на кожен день, у вихідні
— чергування (оплата), ставка — від 1800 грн/
міс. + % від монтажу
579-25-02; 263-89; 067-506-33-59
Дім. Сад. Город

Мозаїка

2013 року

9 днів –
з лопатою,
або Нагуляємося
досхочу!
Згідно з розпорядженням уряду, на травневі
свята відпочиватимемо з
1 по 5 травня, а також з 9
по 12 травня включно.
Кабмін
рекомендує
роботодавцям
перенести кілька робочих днів – з
п’ятниці 3 травня на суботу 18 травня, з п’ятниці 10
травня на суботу 12 червня.
Таким чином, на травневі свята українці гулятимуть дев’ять днів.

Сезон полуниці

Весна — час працювати на
ягіднику. Фахівці радять пересаджувати полуниці кожні 4-5
років на нове місце, бо, якщо
цього не робити, ягоди стають
дрібнішими і несмачними.
Однак при весняній пересадці
влітку вродить всього кілька кущиків. Натомість наступного року матиме чималий урожай.
Не обов’язково купувати розсаду — краще виберіть міцніші
рослини з власної ділянки. Пророслі від усиків кущики викопуйте
із землею, аби вони спокійніше
пережили пересадку. Всі непотрібні вусики видаляйте, інакше ділянка заросте і влітку вродять дрібні ягоди.
Полуниця любить рівне сонячне місце. Відстань між рядками — 60-70 см,
між рослинами — 15-20 см.
Нову ділянку слід гарно замульчувати торфом, перегноєм (2-3 кг на квадратний метр).

Корисні поради:
* Висаджуйте рослини ввечері вологої погоди.
* Разом із садовою полуницею, що
плодоносить у червні-липні, садіть ремонтантну, яка родить двічі на сезон.
* Лунки робіть великі, щоб корені
вільно почувалися. Кущики, якщо довгі,
вкоротіть до 10 см. Після посадки добре
полийте.

Салат
«Понеділок»
Якщо вам погано після вчорашньої
вечірки або просто потрібно набратися
сил перед робочим тижнем, то салат з
буряка, моркви, селери і яблук – чудовий початок робочого тижня.
уряк покращує роботу печінки, селера стимулює травлення, морква виводить зайву
воду з організму, а яблука насичують
клітковиною, вітамінами і мінералами.
100 г буряка, 100 г селери, 100 г яблук, 100
г моркви натерти або дуже дрібно порізати, заправити соняшниковою або оливковою олією, можна додати трохи зелені та
солі (за смаком).

Б

Оголошення приймаються тільки від приватних осіб. Текст, написаний
друкованими літерами, має вміщувати до 7 слів і відноситися до рубрик: «Продам» , «Куплю» , «Обміняю» (3), «Подарую» (4), «Найму» (5), «Здам» (6), «Знайомство» (7), “Інше” (8). На одному талоні писати одне найменування. Все, що

понад 7 слів, — оплачується за існуючими розцінками. Термінові, виділені рамкою оголошення, — платні.

ТАЛОН БЕЗПЛАТНОГО ОГОЛОШЕННЯ

(в газеті друкується не
більше 7 слів)
№ рубрики___________
на «__»_________2013р.

писати
друкованими
літерами

Погода на травневі свята
Неділя, 28 квітня
Вдень +28 невеликий дощ, гроза
Вночі +22, невеликий дощ, гроза
Понеділок, 29 квітня
Вдень +20, хмарно
Вночі +17, хмарно
Вівторок, 30 квітня
Вдень +25, ясно
Вночі +17, ясно
Середа, 1 травня
Вдень +27, ясно
Вночі +17, ясно
Четвер, 2 травня
Вдень +24, ясно
Вночі +15, ясно
П’ятниця, 3 травня
Вдень +23, хмарно з проясненням
Вночі +15, ясно

Субота, 4 травня
Вдень +23, хмарно з проясненням
Вночі +13, хмарно з проясненням

На дозвіллі

Кросворд «Великодній»
Склав
Борис РУДЕНКО

Меню

27.04.2013 року
ТЕКСТ ОГОЛОШЕННЯ

Вишгород

P.S.

Ваші дані
(в газеті не друкуються)

Прізвище __________
Ім’я _______________
Адреса ____________
Телефон___________
Наші рубрики
1. ПРОДАМ
2. КУПЛЮ
3. ОБМІНЯЮ
4. ПОДАРУЮ
5. НАЙМУ
6. ЗДАМ
7. ЗНАЙОМСТВО
8. ІНШЕ

Останній термін подання безкоштовних оголошень - вівторок до 12.00

Шануйте
батьків своїх:
вони
закінчили
школу
без гугла
і вікіпедії

По горизонталі: 7. Монастир. 8.
У
давньогрецькій
міфології – морська
німфа, уособлення
спокійного моря. 9.
В Індії — найдавніша
релігія з обожнюванням сил природи.
11. У давніх сирійців
і халдеїв — бог наживи і багатства. 12.
Богомілля, паломництво. 15. Священик
— у православній і
католицькій церквах.
20. У язичників —
статуя, що зображує
бога. 21. Урочиста
обіцянка релігійного
характеру. 22. Спеціальність
лікаря.
23. Бентонітова глина. 24. У Тибеті й Монголії — монах-буддист. 25. Ходіння
на прощу до Мекки і Медини у мусульман. 26. Християнське весняне свято —
Пасха, Свята Неділя. 30. Римський правитель Іудеї, який віддав Ісуса Христа на
розп’яття. 34. Поминальна кутя із солодкою підливою. 35. Сукупність обрядів, що
супроводжують релігійну відправу. 36. Передсмертна воля. 37. Кільце з металу,
яке носять на пальці як символ шлюбу.
По вертикалі: 1. Орган військової розвідки Німеччини в 1919-1944 роках. 2.
Коротка риска — один із основних елементів креслення. 3. Гора, на якій, за віруваннями стародавніх греків, жили боги. 4. В буддизмі, брахманізмі – сукупність
усіх справ, учинених людиною в попередніх життях, що визначає її долю в майбутньому. 5. Пучок волосся. 6. Місце вічних мук грішників, пекло. 10. … ковчег
(судно). 13. Першість у якому-небудь відкритті. 14. Християнське свято, присвячене воскресінню Ісуса Христа, величний день. 16. Взірець досконалості. 17. Назва Бога в мусульманській релігії. 18. У давніх слов’ян — ворожбит, чарівник. 19.
В античній міфології — німфи (сім сестер), що оплакували смерть єдиного брата
й були перетворені богами на сузір’я. 27. Річка в Мурманській області РФ. 28.
Книга з догмами і положеннями мусульманської релігії. 29. Найвищий колегіальний орган православної руської церкви. 30. Приміщення у лікарні, де хворі одержують першу допомогу. 31. Жертвоприношення (заст.). 32. Електрична енергія.
33. Вигадка.
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