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Шановні вишгородці!
Дорогі виборці!
Закликаю кожного з вас виконати свій громадянський
обов’язок – прийти 25 травня 2014 року на свою виборчу дільницю та взяти участь в обранні нового Президента України.
Я переконаний, що кожен з вас усвідомлює свою відповідальність за майбутнє, за прийдешні покоління, яким буде
гарантоване добробут і благополуччя.
Чесні і прозорі вибори гарантуватимуть повноту нашої довіри до нового Президента України. Лише за цієї умови ми подолаємо кризу в державі.
То ж давайте разом забезпечимо чесний та законний виборчий процес заради миру і злагоди в нашій єдиній, цілісній
та суверенній Україні.
Міський голова Віктор РЕШЕТНЯК
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Читай і пиши про СВОЄ місто
Виходить з 4 листопада 1995 року
«Штиль» знадобився

Хокейні пристрасті
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З мечем в руках, без злоби у серці
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З Дніпрових схилів — до Карпат
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Дали фору запальним іспанцям
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ДЖЕРЕЛО
скликає друзів
28 травня о 17.00 на
площі перед адмінбудинком
відбудеться фестиваль дитячої творчості «Джерело»
скликає друзів».
Приходьте всі!

Про скликання XХХІV сесії Вишгородської
міської ради VІ скликання
Розпорядження
від 20 травня 2014 року № 10
Керуючись ст. 42, ч. 9 ст. 46, ч.
4 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
скликати XХХІV сесію Вишгородської міської ради VІ скликання 31
травня 2014 року о 1000 у залі засідань адміністративного будинку на

Офіційно

пл. Т. Шевченка, 1 у м. Вишгороді, з
наступним порядком денним:
1. Про повторний розгляд рішення Вишгородської міської ради
«Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність громадянам»
(обгрунтування — див. офіційний
сайт міськради).
Міський голова В. РЕШЕТНЯК

Офіційний сайт міськради: www.вишгород.com.ua

У нас
на сайті
Читайте
і дивіться на сайті
газети Вишгород»
vyshgorod.in.ua

Розклад футбольних матчів на стадіоні
«Енергетик»
Комаровський: «За кого я голосуватиму на
президентських виборах і чому»
Рада безпеки ООН проводить закрите
засідання по ситуації в Україні
Мостова: «Жодного разу не бачила в його
очах страху»
Мешканці Краматорська — терористам:
«Геть з нашого міста!»
Екстрена заява президента компанії СКМ
Рината Ахметова
ВР: Меморандум миру та злагоди (текст)
та ще чимало цікавого

У рубриках газета/новини/освіта/культура/спорт/з інших
видань/ ПОЛІТбюро/громадянське суспільство/споживач
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Суспільство

Вишгород

Стрічка подій 17 — 21.05.2014
Українські прикордонники затримали у пункті пропуску Довжанський (Луганська область) самопроголошеного
губернатора «Луганської народної республіки» (ЛНР) Валерія Болотова У ніч
на 17 травня у Суворовському районі м.
Одеси горіло приміщення передвиборного штабу Юлії Тимошенко. Підсумки
тижня: примирення на Сході України шукають через АТО і круглі столи Нафтогаз обіцяє, що несанкціонованого відбору газу не буде Самооборона Майдану
стала всеукраїнською громадською організацією Нема кому воювати: терористи нарікають на брак кадрів і готові
брати навіть жінок ЛНР обирає владу
і ухвалює Конституцію. ДНР хоче перейти на рубль Африканська гвардія: начальник контррозвідки ЛНР Володимир
Громов заявив про затримання темношкірих хлопців, нібито «гвардійський підрозділ з Африки», які порушили комендантську годину Сергій Ребров, який
тренував київське «Динамо» наприкінці
минулого сезону, офіційно очолив футбольний клуб 19 травня в результаті
сутичок на в’їзді у Краматорськ з боку
Слов’янська снарядом було пошкоджено газопровід низького тиску, що живить
найбільше селище — Ясногірку. Сутички
тривали з самого ранку У Сімферополі
заарештований український і кримськотатарський тележурналіст Осман Пашаєв Учасники жалобного мітингу кримських татар, присвяченого 70-й річниці
депортації, ухвалили резолюцію, в якій
підтвердили своє прагнення створити

Родина

на півострові кримськотатарську національно-територіальну автономію
У
Єгипті суд визнав невинними понад 160
прихильників поваленого президента
Єгипту Мухаммеда Мурсі Підприємцям
зі Сходу України у Мінсоцполітики порадили переїжджати в інші регіони Ринат
Ахметов закликав робітників своїх підприємств вийти на страйк проти сепаратизму і ДНР Влада ЛНР заборонила
проводити в регіоні вибори Президента
України
Експерти НАТО допоможуть
посилити безпеку українських АЕС
У МВС назвали основні версії трагедії 2 травня в Одесі: всередині будівлі
ОДА виявили хлороформ. Міністр МВС
Арсен Аваков зазначив, що до подій у
Одесі причетні багато політичних сил і
впливові політики Міністерство юстиції направило запит до ГПУ та СБУ про
розслідування діяльності Компартії 19
травня Путін начебто наказав відвести
війська від кордонів з Україною. У НАТО
це не підтвердили Спроби терористів зірвати вибори приречені на провал (Яценюк) У невизнаній ДНР хочуть
припинити діяльність українських партій
Під час АТО загинули 24 українські
військовослужбовці Внаслідок стрілянини на українсько-російському кордоні
загинула одна людина СБУ передала
в Мін’юст «компромат на КПУ» Латвія
розпочала масштабні військові навчання У Донецьку з ефіру зникли майже всі
українські радіостанції Аваков заявив,
що вибори Президента відбудуться навіть у разі зриву в низці районів країни

ДНР відкрила три представництва в
Росії В Україні безробіття знизилося,
однак на 10 місць претендує 75 безробітних, Держстат У Мін’юсті розповіли, скільки грошей вивезло за кордон
оточення Януковича 100 мільярдів доларів 42% українців проти вступу до
НАТО, 36% — за (Центр Разумкова)
ЦВК зареєструвала 2784 спостерігачі на президентських виборах
Росія
хоче побачити графік погашення боргу
за газ Меркель закликає Путіна визнати українські вибори Газпром (РФ)
і Китай не домовилися щодо постачання газу Т. в. о. начальника управління
Східного оперативно-територіального
об’єднання Національної гвардії України
полковник Юрій Лебедь 19 травня звільнений з полону сепаратистів Одіозний
ополченець Олександр Можаєв, більш
відомий як Бабай, звернувся до жителів
Америки і Володимира Путіна, якого він
назвав «царем» Пенсії в Слов’янську і
Краматорську не виплачують через загрозу нападів на працівників соцсфери
Негода та буревії знеструмили 440 населених пунктів України Круглий стіл
національної єдності перенесли з Донецька до Миколаєва. Перші два столи
відбулися в Києві та Харкові Прем’єрміністр Арсеній Яценюк заявив, що
Україна не має наміру вносити Росії
передоплату за газ Народні депутати
у ВР більшістю голосів підтримали Меморандум про мир і злагоду (неоднозначна оцінка експертів) та підвищили
пенсії сім’ям загиблих військових ЄС

надав Україні перший транш допомоги
обсягом 100 мільйонів євро Ціни на
спирт до серпня зростуть на 21 грн/дал
(1 дал — 10 літрів) Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» скасувала всі
рейси між Києвом і Сімферополем до
25 жовтня 2014 р. Добратися до Криму
потягом можна лише до 1 червня, сполучення автобусами під питанням МВС
та Міноборони замовили майже 200
БТРів «Беркут» знищив документи про
свою «діяльність» під час Євромайдану
(МВС) У Маріуполі закликали до миру,
в Донбасі після активного протистояння
зруйновано житлові будинки Уряд на
виїзному засіданні в Миколаєві схвалив
законопроект про податковий компроміс та виділить на житло постраждалим
від вибуху у багатоповерховому будинку
понад 40 млн грн На Україну насувається спека, очікують до +30°С Журналісти російського телеканалу LifeNews,
які були затримані під Краматорськом,
зізналися, що на території України займалися нежурналістською діяльністю
Терористи захопили управління Донецької залізниці – розбирають колії Окупанти вивезли з кримського Ощадбанку
більше 32 млн грн РФ поставлятиме
газ у Піднебесну на китайських умовах
Сепаратисти в Маріуполі захоплюють
виборчі дільниці й виносять документи
В УПЦ (МП) підтвердили, що колишня влада тиснула на Володимира ДАІ
почала видавати водійські посвідчення
нового зразка Фракція ПР замість Єфремова пропонує Новінського

Суспільний осередок і прихисток для особи

Галина МАКАРЕНКО
ФОТО — автор, «Вишгород»

Філософи і соціологи сьогодні заявляють про кризу інституту сім’ї та
навіть пророкують її зникнення у майбутньому. Але як би там не було завтра, та нині, всупереч усім негараздам і проблемам, молоді люди беруть
шлюб і не одна сімейна пара з досвідом святкує якщо не золотий, то, принаймні, срібний ювілей…
аме сімейні проблеми, існування інституту сім’ї, відносини між
поколіннями обговорили учасники круглого столу «Сім’я як суспільний
осередок і прихисток для особи». Цей
круглий стіл у Міжнародний день сім’ї
Вишгородський територіальний центр
соціального обслуговування (надання
соціальних послуг) провів у приміщенні
історичного музею Вишгородського історико-культурного заповідника.
Учасники засідання зауважували, що
в українському суспільстві структура сім’ї
як малої соціальної групи дуже змінилася: родини зменшилися, є чимало одиноких матерів, батьків і родин, що сформувалися після повторного шлюбу.
«Але сімейні стосунки все ж мають досить високу цінність і високий престиж,
— зауважила директор територіального
центру Наталія Рудько. — Більшість громадян не хочуть жити на самоті, вбачаючи
у родині прихисток від усіх життєвих незгод, захист від моральних та економічних негараздів». Бо й справді, проживши
разом не один рік, чужі люди, як правило,
стають рідними, ділять порівну усі проблеми, підтримують одне одного, коли
виникають якісь негаразди на роботі чи у
спілкуванні з родичами.
То сім’я — це добре чи погано? Соціологи, котрі досліджують проблеми сімейних відносин, тривалий час б’ються над
цим питанням і, вочевидь, навряд чи прийдуть колись до однозначного висновку.
Так, сьогодні в Україні існує Сімейний кодекс, у якому детально виписано
відповідальність і права членів сім’ї, вза-

С

Під час засідання круглого столу
ємовідносини сім’ї та суспільства. Але
кожна сім’я живе за власним кодексом. І
скільки людей, стільки й думок. Один не
може жити поза сім’єю, іншому складно
будувати сімейні відносини, і він усамітнюється. Котрась сімейна пара одним із
головних чинників міцної сім’ї вважає дітей, інша відтерміновує їхню появу або й
взагалі від них відмовляється.
Статистика стверджує, що сім’я в нашій країні — не найстійкіший інститут: із
двох подружніх пар одна, як правило,
подає на розлучення. Багато в чому це
— плата за «славну» минувшину колективізму, за якого сім’я відійшла на другий
план і навіть будучи «ячейкою» суспільства, відігравала якусь другорядну, якщо
не другосортну роль.
У нинішніх умовах держава нібито поіншому поглянула на цю, таку важливу
суспільну складову, і вже маємо чимало
програм на підтримку сім’ї — як то підвищення соціальних виплат при народженні
дитини, молодіжне кредитування на житло, допомога багатодітним сім’ям…
Молодь, як зауважували учасники
засідання круглого столу, в принципі не
заперечуючи створення власної сім’ї та
навіть сподіваючись на це, досить часто
відтерміновує офіційне оформлення відносин, віддає перевагу громадянському
шлюбу. Чому? Бо він, мовляв, і будується
винятково на коханні та довірі, і дозволяє
краще пізнати одне одного. Отож ліпше
наперед пройти своєрідну апробацію
сім’єю, ніж потім поповнювати ряди розлучених.

«Як у цьому випадку себе вести батькам? Чи є «рецепти вибору» досконалої
партії для сина чи доньки?» — такі запитання учасники круглого столу адресували модератору Тетяні Каут, але і самі
відповідали — треба бути своїй дитині,
своїм онукам добрим другом, розуміти
їх уподобання і захоплення, допомагати
приймати рішення не тільки серцем, а й
розумом.
Українці, до речі, потихеньку переймають навіть незвичний західний досвід — «гостьовий шлюб» чи «візитовий
союз». Це коли подружжя, навіть маючи
зареєстровані в державному органі відносини, просто відвідує одне одного у
якісь визначені дні, вкупі розв’язує матеріальні проблеми, виховує дітей... Утім,
чому кажу — запозичуємо досвід? Та нам,
українцям, можна самим цим досвідом
ділитись — згадайте Запорізьку Січ. В
основному там перебували несімейні вояки. Та скільки з них мали родину і лише
час від часу до неї навідувались «у гості»?
Та за будь-яких обставин, наголошували учасники круглого столу, чоловік чи
жінка у сімейному (офіційному чи громадянському) партнерстві мають відчувати
відповідальність. Як це, скажімо, існує у
багатьох європейських країнах — громадяни, котрі проживають разом упродовж
двох років і мають спільну дитину, автоматично вважаються подружжям з усіма
відповідними правами та обов’язками.
Наше законодавство ще так далеко
не пішло і значна частина обов’язків, як
правило, лягає на тендітні плечі жінки. І

не тільки в громадянському, а й у зареєстрованому шлюбі…
Майже всі дослідники погоджуються,
що з усіх традиційних засад сім’ї та її ролі
у суспільстві нині збереглася практично
одна — турбота про нащадків. Одна моя
знайома, повернувшись з поїздки до Ізраїлю, вражено розповідала: «Там немає
бездомних дітей!» Ось вам і яскраве підтвердження справжньої турботи про нащадків.
А що ж українці? Так, і у нас, особливо в сільській місцевості, не було раніше
бездомних дітей. Бездоглядні — це так.
Але не бездомні. Бо завжди знаходились
бабця чи тітонька, чи далекий родич, що
прихистить дитину, до якої батькам немає діла чи в якої батьків немає.
Сьогодні ж, хоча з цим явищем постійно борються соціальні служби та
відповідні міліцейські структури, в Україні тисячі бездомних дітей. І вони та ще
тисячі тих, котрі виховуються в дитячих
будинках, плекають надію: колись у них
буде справжня сім’я — з татом і мамою,
родина, що дозволить їм відчувати себе
захищеними у цьому непевному світі,
допоможе загартуватись духовно перед
майбутніми випробуваннями дорослим
життям.
Хай би тільки заради цього — виховання нащадків, — але треба підтримувати інститут сім’ї, вона — справжнє державне багатство. І тільки держава, яка
складається з повноцінних, розвинутих і
культурно освічених сімей, — багата держава, у неї є майбутнє.

Наше місто

Вишгород
Влас. інф.
ФОТО – архів ХК «Вишгород»

22 травня

Хокейні пристрасті

Нещодавно у іспанському місті Віторія пройшов щорічний міжнародний хокейний турнір
у старшій віковій категорії. Другий рік поспіль
у вправності цієї гри із запальними іспанцями
змагався хокейний клуб «Вишгород». Минулого року наші хокеїсти отримали бронзу чемпіонату. Цього ж – вишгородці впевнено вибороли
першість, не давши господарям жодного шансу
на перемогу.
Це не єдиний здобуток наших спортсменів. У
відкритому чемпіонаті Києва по хокею серед любителів ХК «Вишгород» теж другий сезон поспіль
зайняв перше місце турнірної таблиці. Радістю перемоги традиційно поділились із Вишгородським
міським головою Віктором Решетняком.
До складу команди входять люди різних професій, яких об’єднує любов до улюбленого виду спорту. Загальновідомо, що хокей — гра не для слабких
духом чоловіків, не для тих, хто віддає перевагу дозвіллю перед телевізором чи монітором.

Рішення від 15 травня 2014 року № 129
Розглянувши звернення завідуючих дошкільних навчальних закладів, з метою проведення
поточних ремонтів та санітарно-профілактичних
робіт для підготовки до нового навчального року,
керуючись ст. 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про
дошкільну освіту», виконавчий комітет Вишгородської міської ради ВИРІШИВ:
1. Встановити режим роботи дошкільних навчальних закладів у літній період:
— червень — ДНЗ «Сонечко», ДНЗ «Чебурашка», ДНЗ «Золотий ключик», ДНЗ «Ластівка»;
— липень — ДНЗ «Сонечко», ДНЗ «Чебурашка»;
— серпень — ДНЗ «Золотий ключик», ДНЗ
«Ластівка».
2. Завідуючим дошкільних навчальних закладів:
— сформувати чергові групи дітей на період
ремонтних робіт та забезпечити роботу закладів
згідно з графіком;
— на період ремонтних робіт дошкільні заклади
приймають одну групу іншого садка: у липні — ДНЗ
«Чебурашка» приймає одну групу ДНЗ «Золотий
ключик», ДНЗ «Сонечко» приймає дітей ДНЗ «Ластівка»; у серпні — ДНЗ «Золотий ключик» приймає
одну групу ДНЗ «Чебурашка», ДНЗ «Ластівка» приймає дітей ДНЗ «Сонечко»;
— забезпечити проведення ремонтних та санітарно-профілактичних робіт для підготовки до нового навчального року.
Міський голова В. РЕШЕТНЯК
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Вибори Президента

Голосуємо
за ПОРОШЕНКА

Дали фору
запальним іспанцям
Хокей вимагає неабиякої фізичної підготовки,
постійних виснажливих тренувань, вміння жити командним життям, а ще — часу. Треба бути просто
закоханим у гру, аби цього всього дотримуватися.
На базі «дорослого» хокейного клубу тренуються
й діти віком від 6 років. На жаль, у Вишгороді немає
катка для тренувань. Заняття проходять на Оболоні — завдяки підтримці ГО «Молода країна» та особисто президенту громадської організації Андрію
Пещеріну.

У виконавчому комітеті

Про роботу дошкільних
навчальних закладів
м. Вишгорода
у літній період 2014 року

2014 року

Шановні вишгородці!
Звертаємось до вас з проханням — бути патріотами і прийти на вибори та обрати Президента України вже у першому турі.
Ми свій вибір зробили. Ми обираємо єдину
Європейську Україну.
Обираємо мир, спокій, добробут громадян.
Обираємо економічний розвиток і політичну
стабільність нашої держави.
Ми голосуємо за Петра Порошенка!
Почесні громадяни міста Вишгорода
Людмила КУТАФ’ЄВА, заслужений вчитель України
Ярослав ГЛЄБОВИЧ, заслужений діяч культури України
Людмила БРИК, Іван ШУЛЯК, відмінники освіти України

33 сесія міськради: друге пленарне засідання

Містобудівні документи:
Генплан, детальний проект територій,
схеми кварталів
Влас. інф.
Друге пленарне засідання
33 сесії Вишгородської міської
ради шостого скликання відбулося — з другої спроби — 16
травня і зібрало майже всіх
міських депутатів. Розглядали
земельні питання. Нагадаємо,
що на першому засіданні 25
квітня зняли з розгляду і відправили на доопрацювання п.
41 (щодо зміни цільового призначення земельної ділянки
площею 0,3940 га на розі вул.
Н. Шолуденка та пров. Квітковий) та додали ще два пункти (щодо припинення оренди
«свайного поля» на вул. Шевченка-Шкільній та стосовно 8
соток біля Київської, 20).
о затвердженого порядку денного на другому пленарному засіданні долучилися ще три пункти:
депутати ухвалили надати слово
мешканцям Хмельницького, 1
та Київської, 20 та представнику

Д

Сигнали служби 101

Вишгородщини у Верховній Раді
України Ярославу Москаленку.
Вишгородці говорили про прибудинкові території та необхідність
погоджувати з мешканцями сусідніх будинків появу нових об’єктів,
зокрема багатоповерхівок, під які
депутати надають дозволи та земельні ділянки. Народний депутат
повідомив, що до нього надходять
численні скарги щодо несанкціонованої забудови міста (зокрема
— щодо житлових багатоповерхівок і торговельно-розважального
комплексу навколо ЦТ «Дивосвіт»).
Ярослав Москаленко також зауважив, що на районного архітектора здійснюється тиск високопосадовців, і звернувся до міських
депутатів із проханням: підтримати Вишгородського міського голову та ухвалювати обґрунтовані
й виважені рішення з виділення
земельних ділянок. А головне —
ініціювати громадські слухання по
всіх резонансних об’єктах із залученням фахівців. Тому що квартали багатоповерхівок БЕЗ дитячих
Влас. інф.

ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

Нещодавно Вишгородська міська рада вітала рятівників з
професійним святом і подарувала дві електропилки «Штиль».
Знадобилися вони дуже скоро.
уревій 19 травня зламав тополі біля Вишгородської ЗОШ
№1. Три дерева впали на паркан, будівлю, електролінію.
Розбито шибки, обірвано дроти, зламано кілька секцій паркану при вході до школи.
— Працівники Вишгородського районного відділу ГУ ДСНС України у Київській області (начальник — полковник Геннадій Бондаренко) зреагували одразу, — розповідає заступник Вишгородського
міського голови Олександр Ростовцев, що саме об’їздив місто під
час буревію. — Подарунок міськради придався: обрізали повалені
дерева. Обов’язково слід кронувати і решту старезних тополь, які,
цілком імовірно, не витримають наступної бурі. Електролінію відновлює Вишгородський РП ПАТ «А. Е.С. «Київобленерго».
Ситуацію коментує і директор першої школи Олег Тимченко: «На
даху погнуто металочерепицю. Вишгородські рятівники зняли звідти обвалене дерево, навантажили і вивезли його. Автотранспорт надали деякі приватні підприємці та ВРКП «Вишгородтепломережа».
Працівники «Вишгородтепломережі» також демонтували поламані частини паркану. Після буревію два вікна у 2-Б і одне вікно у 3-А
класі треба замінити. Вишгородська РДА пообіцяла у цьому посприяти.
Із самого ранку наступного за буревієм дня в нашій школі працювало МТМ — тож інтернет-мережу відновлено».

Б

«Штиль» знадобився

садків, шкіл, інших громадських
закладів (зокрема ліжкомісць у
районній лікарні) та ІЗ надмірним
навантаженням на каналізацію та
інші мережі — не корисні місту.
«Ми називаємо Вишгород містом комфортного життя. А комфортне життя — це жити і вільно
дихати, а не залити все в бетон,
— наголосив нардеп. — Будувати
потрібно з розумом. Я готую всі
документи, щоб ці питання розглянути на найвищому рівні в органах
прокуратури та Верховній Раді».
Районний архітектор Дмитро
Ликов ще раз нагадав присутнім,
що у містобудівній діяльності слід
спиратися, насамперед, на Генплан, детальні плани масивів та
схеми кварталів. І саме з цих позицій надавати дозволи на розробку документів і зміну цільового
призначення земельних ділянок у
місті.
З усіх земельних питань були
ухвалені відповідні рішення: сім —
відхилили, за решту 39 проголосували більшість або одностайно.
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22 травня

Вікторія ШМИГОРА
ФОТО — автор, «Вишгород»,

Дата

2014 року

Вишгород

Сусіди

родинний архів Березинців

На їхнє покоління випала нелегка
доля. Вони добре пам’ятають день 22
червня 1941 р., коли по радіо оголосили про початок війни і усі в напруженні чекали на виступ В. М. Молотова.
Тодішній нарком закордонних справ
сповістив, що Німеччина напала на Радянський Союз без оголошення війни
(хоча через кілька років виявилося, що
посол Німеччини Шуленберг тієї ж ночі
передав Молотову ноту з формальним
проголошенням війни, на що нарком у
розпачі спитав: «Чим ми таке заслужили?»)
Здається, ще вчора лунали постріли, у небі не вщухав рев потужних
моторів бойових літаків. Він — молодий, сповнений справедливості та
мужній блакитноокий солдат. Вона —
тендітна помічниця медсестри в госпіталі. Познайомились у 1946 році.
Обвінчались у Михайлівському соборі. Із того часу не розставались. Міцний, як кремінь, союз двох душ.
25 травня йому виповнюється 94,
його Олі 87 — у серпні. Виростили двох
дітей, бавились з онуками, радіють правнукам. За плечима 68 років спільного
життя. У волоссі зима, на обличчях глибокі зморшки, а в очах — юність.
Трохим Іванович Березинець народився 1920 року у багатодітній родині
робітників у с. Вища Дубечня. Дитинство
було нелегким. Родина тримала чимале
господарство — треба було ставити на
ноги дітей. У 1928 році у селі організовували колгосп. Батьки Трохима Івановича
не пішли туди працювати. Реакція місцевої влади була миттєвою — родину розкуркулили. Забрали все. Аби заробити
на окраєць хліба, батько подався у Старосільське лісництво. Але батька швидко не стало... За вікном голодний 1932й рік. Мати, щоби прогодувати родину,
обміняла велику нову хату на невеличку
стареньку. Господар за такий обмін дав
жита, картоплі... Так і перебивались.
8 листопада 1939 року 19-річного
Трохима забрали на службу. Потрапив у
129 авіаполк 293 авіабази. У 1941-му поїхали у м. Заблудово, що у Західній Україні, отримувати нові винищувачі. Прибувши на місце, не встигли й оговтатись, як
близько 04:00 оголосили, що почалася
війна...
…Над головами роздався рев моторів. Німецькі літаки безжально розрізали
блакитне небо. «Близько 20 із них відділилися і почали обстрілювати аеродром,
— згадує Трохим Іванович. — Наші винищувачі літали зі швидкістю до п’ятисот
кілометрів на годину, їхні — розганялись
до 800-900.
Вночі скомандували відступати. Нам,
сімдесятьом бійцям, дали розпорядження підірвати склади (продовольчий, боєприпасів, паливний) і відступати у тил до
Мінська (Білорусія). Звідти — до Чауса, а
6 липня ми прибули до Смоленська».
Не встигли й розселитись — тривога!
У пам’яті чоловіка — попелище Невеля,
гул танків, кулеметні черги, вірні друзі
Степан Прищ із Чернігівщини та Федір
Сошин із Брянська, з якими пліч-о-пліч
сиділи в окопах.
Після обстрілу Смоленська відступали болотами. У сутінках дістались до
якогось села. На окраїні виднівся великий сарай. Там товариші вирішили перепочити. Не встигли й дух перевести, як у
іншому кінці халабуди почулося вороже
белькотіння. Тихо, аби ворог не помітив,
пробирались подалі звідси соняшниковим полем...
Добрели до Великих Лук, де формувалась 186-а стрілецька дивізія. Зробили привал. Трохима відправили по хліб.
У черзі юнака хтось поплескав по плечу.
Обернувшись, ледве втримався на но-

Т. І. Березинець (другий ліворуч) з бойовими товаришами

... із правнуком

68 років разом: Ольга+Трохим

Ольга Карпівна і Трохим Іванович Березинці 9 Травня
у Вищедубечанському будинку культури (2010 рік)
гах — перед ним стояв лейтенант із його
рідної військової частини. Так Трохим
Іванович приєднався до своїх...
У 1942 році вийшов наказ Сталіна:
зв’язковий з артилерії має бути у піхоті, аби уникнути обстрілу своїми ж (а
таке траплялося)... Трохим Іванович
на той час був замкомандира розвідки
дивізіону. Його відправили у піхоту. Виснажений морально і фізично, чоловік
просто падав від утоми. Із коміру кожуха жменями скидав воші. Попросився у
командира дивізіону, аби той відпустив
перевдягнутися. Старшина дав наказ
терміново видати новий одяг і дозволив
відпочити. Втома звалила з ніг…
Через кілька місяців потрапив на
фронт із російського міста Рубльово у
складі 122-міліметрового гарматного
полку. Далі — Варшава. Дивізіон був у
резерві головнокомандування. Постійно
на передовій. Направляли на прориви,
оборону...
Згадує... «Стояли у Польщі. Не пригадаю, як називалось поселення… там
величезне болото. Ми перед ним зупинились. У селі – німець. Люди тікають.
Нам — команда висунутись і засікти передній німецький край.
Я вийшов із розвідником і радистом.
Натрапили на гармати. Подумав про
себе: невже німецькі? Передав координати командиру дивізії. Зробили пристрілку по батареї. Знешкодили. Німці
порозбігались...» За це Трохима Івановича нагородили орденом Червоної Зірки.
По цей день спокою не дає осколок,
який засів у голові і ночами гострим болем пробиває, наче розпечений цвях…
«У село Кузнечиха (Росія) нас привезли
вночі окопатись і готуватись до наступу.
Село — чотири хатини по одну сторону
вулиці, чотири – по іншу. От ми і розподілились по цих хатах. Хлопці стали курити. Я просив, аби не виказали себе, бо
німці тут рік стоять, кожен куток пристрі-

ляли... А-а-аа... Хлопці биті, хіба страшно?!... Не встигли й втягнути тютюну на
повні груди, як перед нами упало дві
міни. Сержанта розірвало, а мені огріло
пекучим болем голову і руку».
Перепало й у Кімрах… «У Кімрах —
переправа. Пором із 25-ма машинами
катер відтягнув метрів на 20 від берега.
Аж тут два німецькі юнкерси-88 – 70 метрів над нами — почали палити по переправі. Машини загорілись. Довелося
стрибати у воду. Ледве дістався берега.
Ще один боєць вибрався, решта загинули...»
Далі – знову на передову.
«Ми раділи, як діти, коли оголосили
про закінчення війни. Танцювали, співали... — розповідає Трохим Березинець.
– За чотири роки стільки пережито, що
розповідати можна усі шість. Але пам’ять
уже не та…»
Відкритий, доброзичливий погляд,
властивий людям досвідченим, які пережили багато — часом, жахливого, важкого і страшного. Поруч з ним, здається,
відчуваєш його біль і гіркоту... Ось вони
промайнули у його очах і зникли…
Поруч — турботлива дружина Ольга.
Сама родом із села Виповзів (Чернігівська область). Там були військові табори, а під час війни туди часто навідувались партизани. «Прийдуть, нашумлять
– і в ліс, — розповідає Ольга Карпівна.
— А потім приходили німці і карали нас.
Стріляли, палили...
Коли відходили, звірству не було
меж. І люди всім селом вирішили тікати
в ліс. То німці його запалили — викурювали нас. Навколо трясовина. Оточили
із собаками, увечері пригнали назад у
село.
Мені ще 17 не було. У Літках, на вулиці, хтось затягнув у двір. Я злякалась, але
жіночий голос сказав, що тут моя дядина
(дружина дядька). Так я залишилась із
нею. А батька, брата і сестру забрали у
Німеччину.

Молоде подружжя Березинців
Ми дістались до Остра. Але, дочекавшись наших, повернулися додому.
Допомагала тітці – у неї було двійко маленьких дітей».
Так жили недовго. Одного дня хтось
постукав у двері. На порозі старшина закомандував збиратись. Тітка заголосила, аби неповнолітню Олю не забирали.
На що той розлючено закричав: «Вы немцам помогали, а своим не хотите?! Посмотрите, сколько раненых!»
Ольгу разом із сусідською дівчинкою,
з якою дружили зі шкільної парти (також
Олею), забрали у госпіталь.
«…У вересні 1943-го форсували Дніпро, — продовжує Ольга Карпівна і витирає вологі очі краєчком хустини, яку
весь час перебирає руками. І досі їй це
болить... — Везуть поранених: машина
за машиною, молоденькі хлопці. Тих, хто
помер по дорозі, — відкидали, живих —
вивантажували. Вони корчились і кричали від болю».
Шістнадцятирічним дівчатам наказали нести поранених до госпіталю, перевдягати. Дівчата не просихали від сліз,
бо ж самі діти... Згодом начальство пожаліло їх — перевели на кухню.
Так пройшли всю війну — супроводжували фронт. Перемогу застали у
Дрездені (Німеччина). Тут їх залишали,
пропонували вчитись. Але в голові лише
одне: додому! Хоч там — ні кола, ні двора ...
У 1946-ому доля звела із Трохимом.
Працювала разом із його братом. З першого погляду припали одне одному до
серця.
Оту іскорку, що спалахнула 68 років
тому, пронесли і до сьогодні. Щороку
традиційно вся дружна родина збирається у батьківському домі у День Перемоги.
Найменше, що ми можемо зробити
сьогодні для наших ветеранів, — щиро
подякувати та низько вклонитися. Дай
Боже їм здоров’я на довгі-довгі роки.

Вишгород
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Пастир

З мечем в руках, без злоби у серці
Влас. інф.
ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

Протоієрей Димитрій Денисенко
впродовж 20-ти років — пастир християнських душ вишгородських у храмі покровителів Вишгорода, святих
страстотерпців Бориса і Гліба УПЦ
МП.
Закінчив московські духовні семінарію та академію, має ступінь кандидата

богословських наук. Викладач Київської
духовної академії, автор низки богословських праць, зокрема — книги «Борис і Гліб. Життя, подвиги, чудеса перших руських святих».
За активної і безпосередньої участі о. Димитрія була відновлена з руїн,
фактично збудована заново — за автентичними планами — Борисоглібська
церква, настоятелем якої він є дотепер.
Територія навколо храму стала справ-

жнім вертоградом — квітучим садом,
куди на щоденні й святкові служби Божі
приходять і приїздять не лише вишгородці.
Депутат Вишгородської міської ради
минулого (п’ятого) скликання, людина
освічена і багатогранна, о. Димитрій
Денисенко бере участь у всіх масових
заходах міста і району — конференціях
Вишгородського історико-культурного заповідника (ВІКЗ), перепохованнях

Шкільне подвір’я

останків солдат, загиблих на Вишгородщині у 1941-1943 рр., заупокійних
літургіях по жертвах Голодоморів, встановленнях пам’ятників (зокрема свв.
Борису і Глібу), Водохрещах, Днях міста
Вишгорода тощо.
При храмі стараннями о. Димитрія
організована і активно працює Недільна
школа. Її вихованці побували разом із
своїм пастирем у багатьох православних святих місцях усієї земної кулі.

Календар

Чи знаєте ви, що…
24 травня – Європейський День парків, День слов’янської писемності і
культури
25 травня – День філолога, День хіміка, Тиждень солідарності з народами
несамокерованих територій
27 травня – Міжнародний День розсіяного склерозу
28 травня – День Єрусалима, День прикордонника
29 травня – Вознесіння Господнє, Міжнародний день миротворців ООН
30 травня – Всесвітній день боротьби проти астми і алергії, День жіночої
емансипації (День емансіпе)

Погода у Вишгороді

Дипломи Букварика
Антоніна КАТЕРЕНЧУК,
член батьківського
комітету 1-Б класу
ФОТО — автор, спеціально для «Вишгорода»

Здається, ще вчора першокласники Вишгородської ЗОШ І-ІІІ ст. №1 переступили її поріг. Тримаючи за руку
батьків, вони поспішали на свій перший
урок. Позаду місяці радощів і невдач,
щасливого сміху, щирих сліз та перших
у житті перемог. Своє навчання учні почали з першої книжки — Буквар. І ось
прочитана її остання сторінка і настав
час прощатися з такою рідною для школярів книгою.
правжнє свято підготували учні
1-Б класу завдяки вмілому керівництву своєї вчительки Олени
Мельник.
Діти представляли всі літери абетки,
читали вірші про школу та навчання, відгадували загадки. Першокласники проявили
неабиякі акторські здібності, виконуючи
сценку «Перший урок», та майстерно перевтілились у казкових персонажів — Попелюшку, Барвінка та Ромашку. Головний
герой — Букварик (Іван Дука) підкорив усіх
гостей грою на сопілці.
Під жвавий супровід вчителя музики
Петра Поєдинка пролунали «Букварик»,
«Український алфавіт», «Шкільна пісня»,

С

«Ми — першокласники», «Пісня про школу».
Свої захоплення танцями продемонстрували Юля Бершацька з Богданою Голик та Єгор Канарський зі своєю партнеркою Веронікою, ученицею однієї з київських
шкіл, а Саша Катеренчук розвеселив усіх
жартівливим віршем.
Завітали на свято і учні 5-Б класу, які
розповіли молодшим школярам про нових
друзів — підручники Читанка, Рідна мова,
Математика, Природознавство.
На закінчення свята Букваря з теплими
побажаннями звернулася до першокласників заступник директора з виховної роботи
Галина Петрук, а бібліотекар Олена Ящук
запросила дітей скористатися книгами, які
є у бібліотеці, щоб відкрити для себе світ
цікавого та незвіданого. Директор школи
Олег Тимченко привітав учнів напутнім словом та вручив їм символічні дипломи, що
засвідчують вміння читати, писати та рахувати.
Батьки також поздоровили юних школярів зі святом і підготували для них солодкі
подарунки.
Свято пройшло в теплій, сімейній атмосфері і залишило багато вражень та приємних спогадів.
Довге й цікаве шкільне життя тільки починається. Тож побажаємо нашим школярикам терпіння, наполегливості та нових
перемог.
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Перспективи

Вишгород

Батальйон добровольців з Київщини відбув на передову
Збережи життя солдату

ДЖЕРЕЛО: Інтернет ЗМІ
У середу, 21 травня, з Хотянівки
(Вишгородський район) відбув на передову в Луганській області перший
батальйон патрульної служби міліції
особливого призначення «Київщина». До складу увійшло 106 добровольців. Патріоти записувались з
Записала Марина КОЧЕЛІСОВА
Ми сидимо з Олександром Семеновим, директором відомого в місті
магазину «Віта», і розмовляємо про
ті події, які зараз відбуваються навколо цього об’єкту.
— Колись, — говорить Олександр
Ігорович — 17 років тому, коли наш магазин тільки починав будуватись, у жителів міста теж виникало багато запитань — а як воно буде, а чи впишеться
сюди нова споруда, чи буде вона тут доречною та чимало іншого. Але коли ми
побудувалися, то виявилося, що в більшості мешканців новобудова викликала
лише позитивні емоції, з’явився такий
собі зелений оазис в центрі міста. Коли
ж магазин відчинив свої двері перед відвідувачами, то позитиву іще побільшало — в середині чисто, акуратно, помірні ціни, усміхнені продавці.
Ми працювали для жителів міста понад півтора десятка років. Але в житті
не буває нічого постійного. За цей час
відкрилися нові магазини, з більш сучасними формами обслуговування, з
більш широкими можливостями. І ми зі
своїми обмеженими площами все більше почали відчувати, що не можемо надавати необхідного асортименту й задовольняти запити сучасного покупця.
Це, безумовно, позначилось на кількості

Анонс

Масив «Дніпро»
На замовлення міської ради розроблено проект детального планування
масиву «Дніпро». Громадські слухання
відбулися 19 травня у Вишгороді.
Читайте у наступному номері.

Громада — влада

усієї Київщини. Головним завданням
новоствореного батальйону є охорона громадського порядку на Луганщині, належне забезпечення прав
та свобод місцевих жителів, захист
мешканців від злочинних посягань.
Усі добровольці пройшли вишкіл на
базі школи міліції у с. Хотянівка.
Під час відправлення батальйону
відвідувачів нашого магазину і на якості
наших послуг.
Поступово визріло рішення — треба
розвиватися, розширюватися, реконструювати магазин. Тим більше, що і
сама споруда, яка колись прикрашала
площу, на сьогодні вже морально застаріла й перестала повною мірою виконувати своє естетичне та і функціональне
призначення.
Але задумати — це одне, а реалізувати задумане — зовсім інше.
Почалися тривалі й прискіпливі пошуки інвестора, який би погодився
вкласти кошти в цей проект. Зрештою,
партнерів знайшли, і спільними зусиллями починаємо його втілювати в
життя. Адже ми добре розуміємо, що
це центральна частина міста, його обличчя, й тому намагаємось підійти до
цього об’єкту з максимальною відповідальністю. Як приклад серйозного
ставлення до реалізації будівництва
можна навести заміну старих, зношених
інженерних мереж на нові. Всі ми добре
пам’ятаємо, як кілька років тому в центрі
міста, біля «Віти», прорвало трубу водогону. Величезна яма, яку викопали для
ремонту труби, простояла близько двох
тижнів, а після ремонту трубу знову прорвало!
Зараз ми прокладаємо труби абсолютно іншої якості, пластикові, строк
експлуатації яких, як стверджують
спеціалісти, перевищує 50 років (НА
ФОТО). Таким чином ми убезпечимо
центральну частину міста від аварійних
ситуацій у майбутньому.
Яким же буде новий торговий центр?
Тут нічого нового ми не придумували. Перший поверх — продуктовий
магазин, другий — магазин промислових товарів. Така структура переважної

Нині, коли Україна стоїть перед найбільшим за часи Незалежності викликом,
українські війська — не у кращому матеріальному становищі. Особливо це стосується фактичного стану екіпірування.
У «Суверенній європейській Україні»
переконані, що кожен солдат, який ризикує своїм життям заради Батьківщини,
повинен бути впевнений у надійності та
ефективності власного обмундирування. Життя солдата — це головне, що варто зберегти.
У рамках ініціативи на потреби українських військовослужбовців планується
й надалі передавати захисні куленепробивні кевларові шоломи, бронежилети та
аксесуари до них, обмундирування, спецокуляри, тепловізори, засоби зв’язку та
інші елементи захисту, військові швидкі
допомоги, необхідне медичне обладнання та лікарські препарати тощо.
Це не перша ініціатива представників
«Суверенної європейської України» стосовно допомоги армії. Народні депутати із даної депутатської групи одними із
перших перерахували на потреби Міноборони фінансову допомогу у розмірі 16
млн гривень.

Якою буде оновлена «Віта»?

ФОТО – Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

більшості торговельних центрів, і наш у
цьому плані не буде винятком. Відрізнятиметься він лише культурою і формою
обслуговування, зручністю, яку, сподіваюсь, оцінять наші покупці.
Ну і, зрештою, будь-яке будівництво
не обходиться без дискусій з мешканцями будинків, розташованих поруч. У
нас вже відбулося чимало розмов, була
організована перша офіційна зустріч з
жителями. Відсутність інформації народила купу запитань, чуток, засторог.
Людей цікавило, чи не будуть при будівництві забиватися палі, чи не буде магазин багатоповерховим тощо.
Я показав їм екскізний проект, пояснив, що відстань між будівлями буде
витримана згідно з будівельними нормами, що ніяких паль не буде, магазин
будуватиметься за новітніми, сучасними
технологіями, максимально намагаю-

чись не порушувати спокою мешканців.
Споруда двоповерхова, із вбудованою
автобусною зупинкою, причому другий
поверх зміщений у бік дороги, щоб якнайменше заважати проникненню у вікна мешканців сонячного світла.
В свою чергу, розуміючи деякі незручності, які певний час відчуватимуть
жителі в зв’язку з будівництвом, було
запропоновано обговорити й реалізувати низку заходів, які б покращили умови
життєдіяльності будинку та мінімізували
вплив будівництва на побут його мешканців.
Маємо велику надію на те, що всім
разом вдасться досягти згоди з усіх
проблемних питань, і в підсумку вишгородці будуть з таким самим задоволенням відвідувати новий магазин, з яким
протягом 15 років приходили до нас в
нашу маленьку затишну «Віту».

Хто представлятиме інтереси мешканців

Христина РУЗАМ
ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

У № 20 від 17 травня 2014 р. (див. шп. 3,
стаття «Дійшли згоди») ішлося про зустріч
мешканців буд. 1 на вул. Б. Хмельницького
щодо реконструкції магазину «Віта». Та цьому
зібранню передувала ще одна зустріч. Володимир Лісогор (на фото перший зліва) розмовляв майже з усіма жителями цього будинку.
е — стиль роботи депутата-мажоритарника, який не лише зробив вул. Б. Хмельницького зручною, патріотично прикрасив державними прапорами та прапорами міста,
а й опікується перспективами її розвитку. До Лісо-

Ц

були присутні заступник начальника
ГУМВС України в Київській області Григорій Розум та народний депутат Ярослав Москаленко (96 округ, уповноважений депутатської групи «Суверенна
європейська Україна»). У рамках нової
програми «Збережи солдату життя»
Я. Москаленко передав батальйону «Київщина» на перші потреби спонсорську
допомогу у розмірі 200 тисяч гривень.
Нагадаємо, народні депутати із групи
«Суверенна європейська Україна» Ярослав Москаленко, Ігор Єремєєв та Степан Івахів ініціювали кампанію «Збережи
життя солдату».
Основне завдання кампанії — забезпечити наших військових модернізованими засобами персонального захисту
задля безпечного виконання завдань під
час служби і успішного повернення додому. До ініціативи залучаються відомі
громадські активісти і діячі культури.
Першим кроком у рамках започаткованої ініціативи стала закупівля 50 бронежилетів найвищого ступеня захисту,
радіостанцій та необхідних у побуті речей військовим Ковельської частини сухопутних військ А2042.

гора звертаються практично цілодобово — з різних питань.
От і цього разу людей стривожили чутки «про будівництво», вони навіть ходили до міського голови. Депутат спочатку поспілкувався з власником магазину, отримав необхідну інформацію у міськраді та організував зустріч усіх сторін.
Звісно, зустріч була не останньою. Як зазначає сам Володимир Лісогор, він — завжди із своїми виборцями, тож
має врахувати інтереси буквально кожного мешканця і всієї
громади загалом. 19 травня ввечері після роботи мешканці
з Хмельницького, 1 занотували всі свої претензії і побажання у протокол, обрали ініціативну групу (сім представників
від будинку та депутат Лісогор) та доручили їй переглянути
документи, погодити взаємні претензії та вигоди, а принагідно — подумати над перспективами прибудинкової території тощо.

ТЕЛЕпрограма

Вишгород

22 травня

2014 року
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2+2
06:00, 07:00, 08:00,
09:00, 12:00, 15:00,
18:20 Новини
06:30, 07:25, 07:45,
08:20, 08:40 Гiсть студiї
07:40 Ера бiзнесу
09:35 Хто в домi хазяїн?
10:00 Рояль в кущах
10:40, 16:20, 19:40
ГРОМАДСЬКЕ
ТЕЛЕБАЧЕННЯ
12:10, 18:05, 20:50
Дiловий свiт
12:40 Нацiональнi
дебати
14:50 Euronews
14:55 Дiловий свiт.
Агросектор
15:15 Брифiнг Кабмiну
України
15:50 Вiкно в Америку
18:50 Час-Ч
19:00 Про головне
21:00 Пiдсумки дня
21:40 Шустер Live. Буднi
22:55 Трiйка, Кено,
Секунда удачi
23:00 Пiдсумки
23:30 Ера бiзнесу.
Пiдсумки
00:00 На слуху

06:45, 07:10, 08:05,
09:10 «Снiданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00,
19:30, 23:40 ТСН
10:00 «Свiт навиворiт 5: Iндонезiя»
11:10 Х/ф «Кур’єр з
раю»
13:10 Т/с «Величне
столiття. Роксолана»
(1)
15:40 «Зiркова
хронiка»
16:45 «ТСН.
Особливе»
17:10 Т/с
«Фатмагюль» (1)
20:40 «Секретнi
матерiали»
20:55 «Чистоnews»
21:10 Т/с «Свати - 6»
(1)
22:20 «Грошi»
00:05 Х/ф «Вiкiнги
2» (3)

06:10 Надзвичайнi
новини. Пiдсумки
06:55, 08:15 Факти
тижня
07:45, 08:45 Факти.
Ранок
09:15 Т/с
«Прокурорська
перевiрка»
11:40, 13:15 Х/ф
«Карантин»
12:45, 15:45 Факти.
День
14:00, 16:15 Т/с
«Бригада»
16:40 Т/с «Братани»
18:45 Факти. Вечiр
19:25 Надзвичайнi
новини
20:20 Дiстало!
21:15 Свобода слова
00:15 Х/ф «Дейв» (2)

06:00, 09:45, 11:15,
12:45 «Мультляндiя»
07:00, 08:00, 15:00,
17:00, 19:00, 21:00,
23:00 «Столичнi
телевiзiйнi новини»
07:20 «Київ музика»
08:20, 10:20, 16:50,
17:40 «Вiдкритий
мiкрофон»
08:30, 19:25, 22:00
«Столиця»
13:20 «Громадська
приймальня»
15:10, 23:25 Т/с
«Шляхи Iндiї»
16:10, 18:00 «У центрi
уваги»
17:10 «Якiсне життя»
19:20, 23:20 «Мiська
варта»
21:25 «Служба
порятунку»

06:30, 16:00 «Все буде
добре!»
08:20, 18:30
«Неймовiрна правда
про зiрок»
09:15 Х/ф «Навчаю грi
на гiтарi»(1)
12:55, 20:00 «Слiдство
ведуть екстрасенси»
13:50 «Битва
екстрасенсiв 13»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
20:55 Х/ф «Мати й
мачуха»(1)
22:35 «Детектор
брехнi - 5. Життя пiсля
сповiдi»
00:35 «Один за всiх»

07:00, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
09:00 Мiсцями дикої
природи
11:00, 21:30 Вбити
Кеннедi
12:15 «Секрети
закулiсся з Олександром
Ржавським»
13:10, 16:00 Дивовижнi
мешканцi саду
14:00 Калiфорнiйськi
секвойї: анатомiя гiгантiв
15:00, 18:30, 21:00
«Соцiальний пульс»
17:45 Акули Гордона
18:15 «зМIСТОвна
Україна»
18:50, 22:35
«Економiчний пульс»
19:00 В гостях у Д.
Гордона. Дiна Рубiна
20:00 Планета хижакiв
22:40 Життя на краю
землi
23:50 «Кумири»
00:00 «Красивi та
амбiцiйнi» (3)

07:00, 07:30, 08:00,
08:30, 09:00, 12:00,
14:00, 17:45 Новини
07:15, 07:35, 08:10,
08:35, 09:20 «Ранок з
IНТЕРом»
10:00 Х/ф «В
очiкуваннi весни»
12:25, 14:20 Т/с
«Прикмета на щастя»
14:50 «Сiмейний суд»
15:25 «Жди меня»
18:05 Ток-шоу
«Стосується кожного»
19:05 Т/с «Поки
станиця спить»
20:00 «Подробицi»
21:00 Ток-шоу «Чорне
дзеркало»
23:30 Т/с «Скандал»
00:35 Х/ф
«Миротворець» (2)

06:00 Остаточний

06:10 FitnessTime
06:20, 09:05, 16:50, 22:30
Астропрогноз
06:30 Х/ф «Бiлiє вiтрило
самотнє» (1)
07:55, 15:10 Мультфiльм
08:35, 11:40 180 градусiв
09:15, 09:50, 10:30, 11:05,
12:30 Телепродаж
10:15 Аквапанорама
10:45, 02:45 Феєрiя
мандрiв
12:00, 22:00 Кордони
12:45 Х/ф «Кутузов» (1)
14:30 Вiдповiдi
15:00, 17:30, 19:30, 21:00
Служба новин «Хвиля»
15:40 М/с «Пригоди
Робiка»
16:00 Круїзнi лайнери рай в океанi
17:00, 21:30 Як працюють
машини
18:00 «Єдина країна!
Єдина країна!»
20:00 Чекаю гостей
20:15 Наша географiя
20:30 Реальний свiт
22:40 Х/ф «Звенигора» (1)
00:10 Вiд заходу до
свiтанку

05:00, 13:30, 16:05

08:20 «Правда життя.

Д/ф

Професiя трюкач»

вердикт
07:00, 09:00, 15:00,
19:00 Подiї
07:15 Ранок з
Україною
09:10, 13:45, 15:20,
17:10 Т/с «Слiд» (1)
10:00 Т/с «Волошки»
(1)
18:00 Т/с «Сашка» (1)
19:45 Ток-шоу
«Говорить Україна»
21:00 Т/с «Королева
гри» (1)
23:00 Подiї дня
23:30 Х/ф
«Супермайк» (2)
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07:00 Пiдйом
08:00, 19:00 Т/с
«Воронiни»
11:40 Х/ф «Обладунки
Бога»
13:30 Х/ф «Обладунки
Бога 2»
15:35 Х/ф «Обладунки
Бога 3»
18:00 Репортер
18:20, 03:20 Абзац!
20:00 Ревiзор
22:45 Ревiзор постшоу
00:30 Педан-Притула
шоу

05:30 Ezan sedasi
06:00, 06:35, 07:35
Saba erte ATRde
06:30, 07:30, 16:30,
18:30, 20:30 Zaman
08:05 М/ф
10:15, 19:40 Т/с
11:00, 14:00 Служба
новин ZAMAN
11:30 Аcci biber
12:00, 12:45 Т/с
«Дороги Iндiї»
14:20, 15:05 Т/с
«Талiсман»
16:50 Велике кiно на
ATR
19:10 Маю право
21:00 Х/ф

06:25, 09:30 М/с «Маша i
ведмiдь» (1)
06:50 М/с «Шоу
08:50 «Агенти впливу» Гарфiлда» (1)
07:20 М/с «Лалалупси»
09:50 Х/ф «Iгри
(1)
07:45 Мультик з
дорослих дiвчат» (1)
Лунтiком
08:15 М/с «Черепашки
12:10 Т/с «Я мутанти нiндзя» (1)
охоронець - 2»
08:45 М/с «Тiмон i
Пумба» (1)
15:30 Т/с «Червонi
09:10 М/ф «Сердитi
гори»
пташки» (1)
10:00 Єралаш
19:00, 21:40 «Свiдок»
11:10 Одна за всiх
13:30, 22:00 6 кадрiв
19:30 Т/с «Вулицi
14:50 Вiталька
розбитих лiхтарiв
15:55 Дайош молодьож!
17:20, 20:00 Т/с «Кухня»
- 11»
(1)
22:00 Т/с
17:45 Т/с «Два батька i
два сини» (1)
«Елементарно - 2» (2)
18:10, 23:00 Т/с
«Свiтлофор» (2)
23:45 Т/с «Закон
19:05 Розсмiши комiка
i порядок. Вiддiл
20:25 Т/с «Два батька i
два сини» (2)
особливих справ 21:00 Країна У
12» (2)
00:00 Дурнєв+1

05:40, 08:15 Свобода
слова
07:45, 08:45 Факти.
Ранок
09:15, 19:25
Надзвичайнi новини
09:45, 13:15 Т/с
«Прокурорська
перевiрка»
12:45, 15:45 Факти.
День
13:25 Дiстало!
14:20, 16:15 Т/с
«Надзвичайна
ситуацiя»
16:45 Т/с «Братани»
18:45 Факти. Вечiр
20:20 Т/с «Мисливцi
за головами»
22:15 Пiд прицiлом
22:45 Х/ф «Збиток» (2)
00:55 Х/ф
«Дияволиця» (2)

06:00, 09:45, 11:15,
12:45 «Мультляндiя»
07:20 «Київ музика»
08:00, 15:00, 17:00,
19:00, 21:00, 23:00
«Столичнi телевiзiйнi
новини»
08:20, 10:20, 16:50,
17:40 «Вiдкритий
мiкрофон»
08:30, 19:25, 22:00
«Столиця»
13:20 «Громадська
приймальня»
15:10, 23:25 Т/с
«Шляхи Iндiї»
16:10, 18:00 «У центрi
уваги»
17:10 «Зроблено у
Києвi»
19:20, 23:20 «Мiська
варта»
21:25, 00:45 «Київськi
iсторiї»

06:25, 16:00 «Все буде 07:00 Пiдйом
08:00, 19:00 Т/с
добре!»
«Воронiни»
08:10, 18:30
09:00, 16:00 Т/с «Не
родись вродлива»
«Неймовiрна правда
10:55, 23:00 Т/с
про зiрок»
«Щасливi разом»
09:40 «Зiркове життя. 18:00 Репортер
18:20, 00:00 Абзац!
Самотнiсть перших
22:00 Т/с «Молодiжка»
красунь»
00:55 Х/ф «I
народилася зiрка?
10:35 Х/ф «Наречена

06:30, 09:35,
15:00, 18:30, 21:00
«Соцiальний пульс»
06:55, 18:50, 22:25
«Економiчний пульс»
07:00, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
09:00 Акули Гордона
10:00 Планета хижакiв
11:00 Вбити Кеннедi
12:15 «Моднi iсторiї з
Оксаною Новицькою»
13:10, 16:00 Дивовижнi
мешканцi саду
14:00, 22:30 Життя на
краю землi
17:45 «Соцiальний
статус: ваша пенсiя»
19:00 В гостях у
Д. Гордона. Зоя
Богуславська
20:00 Проти елементiв
21:30 Любовний
детектив. Жорж
Сiменон
23:35 «Свiтськi
хронiки»
00:00 «Красивi та
амбiцiйнi» (3)

07:00, 07:30, 08:00,
08:30, 09:00, 12:00,
14:00, 17:45 Новини
07:15, 07:35, 08:10,
08:35, 09:20 «Ранок з
IНТЕРом»
10:00 Х/ф «Золотi
небеса»
12:25, 14:20 Д/с
«Слiдство вели...
з Леонiдом
Каневським»
14:50 «Судовi справи»
15:45 «Сiмейний суд»
18:05 Ток-шоу
«Стосується кожного»
19:05 Т/с «Поки
станиця спить»
20:00 «Подробицi»
20:30 Т/с «Земський
лiкар. Кохання
всупереч»
23:30 Т/с «Скандал»
00:20 Д/ф «Герої
навiки»

06:15, 13:00 Т/с

06:00, 18:00, 20:00
«Єдина країна! Єдина
країна!»
07:30, 12:05, 15:00, 17:30,
19:30, 21:00 Служба
новин «Хвиля»
07:55, 08:50, 17:25, 17:55,
19:55, 21:25 Прогноз
погоди
08:00, 15:10 Мультфiльм
08:30, 15:40 М/с
«Пригоди Робiка»
08:55 У свiтi справдженої
мрiї
09:15, 09:50, 10:30, 11:05,
12:30 Телепродаж
10:50 Аквапанорама
11:40 Феєрiя мандрiв
12:45 Х/ф «Подруги»
14:30 Вiдповiдi
16:00 Круїзнi лайнери рай в океанi
16:50, 22:30
Астропрогноз
17:00, 21:30 Реальний
свiт
22:00 Кордони
22:40 Х/ф «Подвиг
розвiдника» (1)
00:10 Вiд заходу до
свiтанку

05:00, 13:30, 16:05

19:00 Подiї
07:15 Ранок з
Україною
09:10, 13:50, 15:20,
17:10 Т/с «Слiд» (1)
10:00 Т/с «Плюс
любов» (1)
11:50, 19:45 Ток-шоу
«Говорить Україна»
18:00 Т/с «Сашка» (1)
21:00 Т/с «Королева
гри» (1)
23:00 Подiї дня
23:30 Т/с «Глухар.
Повернення» (1)

06:30 «TOP SHOP»
07:30 «Мультфiльми»
(1)
08:10 М/с «Смiшарики»
(1)
08:30 Х/ф «Острiв
скарбiв: Битва на
островi скарбiв» (1)
10:20 Х/ф «Острiв
скарбiв 2: Таємниця
морського чудовиська»
(1)
12:00 Х/ф «Острiв
скарбiв 3: Таємниця на
островi скарбiв» (1)
13:35 «КВН»
16:50 М/ф «Шрек
назавжди» (1)
18:15 «Звана вечеря»
19:10 «Орел i Решка»
21:00 «Розсмiши
комiка»
22:00 Т/с «Доктор
Хаус» (2)

07:30, 17:50 В пошуках
iстини
08:20, 15:20 Вижити
попри все
09:10 Куля для генсека
10:10, 17:00 Далеко i
ще далi
11:00 Таємнича Африка
12:00 Вражаючi
заповiдники Австралiї
12:50 Найнебезпечнiшi
тварини
13:40 Мiстична Україна
14:30, 19:30
Фантастичнi iсторiї
16:10 Мегаспоруди
18:40 Провал Канарiса
20:20 Прямий ефiр з
Гiтлером
21:10 Шукачi
22:00 У космос iз
соцтабору. Вкрадена
слава
22:50 Пiвдень Тихого
океану
23:40 Тварини-генiї
00:30 Покер

06:55, 14:00 Виживання
без купюр
07:50, 18:00 Як це
зроблено?
08:15, 08:45 Крутiше не
придумаєш
09:10 Не намагайтеся
повторити
10:05, 10:35 Хованка з
грошима
11:00 Чемпiонат свiту з
футболу
12:00 Top Gear
13:00, 13:30 Справжнi
шахраї
15:00 Швидкi та гучнi
16:00 Махiнатори
17:00, 17:30 Бер Грiллз:
кадри порятунку
18:30 Потрiбна зборка
19:00, 19:30 Мисливцi
за релiквiями
20:00 Реальнi
далекобiйники
21:00 Вижити разом
22:00 Голi та наляканi
23:00 Золота
лихоманка

Наш індекс у Каталозі місцевих періодичних видань 40007

06:30, 20:40 «Секретнi
матерiали»
06:45, 07:10, 08:05,
09:10 «Снiданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00,
19:30, 23:50 ТСН
10:00 «В мережi «
11:05, 20:55
«Чистоnews»
11:20, 12:20 «Сiмейнi
мелодрами - 3»
13:20 Т/с «Величне
столiття. Роксолана»
(1)
15:35 Т/с «Татусi»
16:45 «ТСН.
Особливе»
17:10 Т/с
«Фатмагюль» (1)
21:10 Т/с «Свати - 6»
(1)
22:20 «Мiняю жiнку
- 9»
00:15 Х/ф «Вiкiнги
2» (3)

07:00, 09:00, 15:00,

06:15 «Обережно,
модерн!»
07:00 Х/ф «Дожити до
свiтанку» (1)
08:35 Х/ф «Дежа вю»
(1)
10:45 Т/с «Захист
Красiна-2» (1)
16:45 Д/п
«Диверсанти
Третього Рейху»
18:30 Новини 2+2
19:00 Т/с «Ментовськi
вiйни» (1)
21:00 «ДжеДАI»
21:25 Х/ф «Тюряга»
(2)
23:35 Х/ф «Команда
А» (2)

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

06:30, 07:00, 08:00, 12:00,
15:00, 18:20 Новини
06:50, 07:45, 08:20, 08:40
Гiсть студiї
07:20 Ера будiвництва
07:25 Країна on line
07:40 Ера бiзнесу
09:00, 21:00 Пiдсумки дня
09:55, 18:50 Час-Ч
10:05 Українського роду
10:20 Книга.ua
10:55, 16:35, 19:40
ГРОМАДСЬКЕ
ТЕЛЕБАЧЕННЯ
12:10, 18:05, 20:50
Дiловий свiт
12:30, 02:40 Т/с
«МонтеКрiсто»
13:45 Дорослi iгри
14:45 Euronews
14:55 Дiловий свiт.
Агросектор
15:15 Брифiнг Кабмiну
України
15:50 Д/ф «Гуцулка
Ксеня»
19:00 Про головне
21:40 Шустер Live. Буднi
22:55 Трiйка, Кено,
Максима
23:00 Пiдсумки
23:30 На слуху
00:00 Вiд першої особи

«ОСА» (1)

06:30, 07:30, 08:30, 09:30,
10:30, 11:30, 12:30, 13:30,
14:30, 15:30, 16:30, 17:30,
18:30, 22:30, 23:30 Час.
Важливо
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
21:00, 22:00, 23:00 Час новин
07:40 Автопiлот-новини
07:45, 18:20, 23:40 Час
спорту
08:15, 08:35, 19:45, 22:10,
22:40, 23:25, 23:35 Тема/
Хронiка дня
08:45 Трансмiсiя-новини
09:35, 13:35, 14:35 5 елемент
10:35 Велика полiтика
11:15, 20:00 Час. Пiдсумки
дня
12:35 Новинометр
15:45 Мамина школа
16:35 Машина часу
17:35, 00:35 В кабiнетах
18:10, 00:00 Мiсцевий час
18:35 Територiя закону
19:00, 19:20 Час новин
21:40 Час-Тайм
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мого друга»(1)
12:35, 20:00 «Слiдство
ведуть екстрасенси»
13:35 «Зваженi та
щасливi - 2»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
20:55 Х/ф «Мати й
мачуха»(1)
22:35 «Кохана, ми
вбиваємо дiтей»

Д/ф
05:30 Ezan sedasi
06:00, 06:35, 07:35
Saba erte ATRde
06:30, 07:30, 16:30,
18:30, 20:30 Zaman
08:05 М/ф
10:15, 14:20, 15:05,
19:00, 19:40 Т/с
11:00, 14:00 Служба
новин ZAMAN
11:30 Sherfe fashion
12:00, 12:45 Т/с
«Дороги Iндiї»
16:50 Велике кiно на
ATR
21:00 Х/ф

Батьки
сміялися,
коли я
говорив:
«У мене під
ліжком живе
монстр!» В
результаті
бомж Сергій
ночував там
сім років :)

07:00 Х/ф «Хронiка
пiкiруючого
бомбардувальника»
(1)
08:30 Ранковий
«Свiдок»
09:00 «Випадковий
свiдок»
10:00 Т/с «Коломбо»
(1)
11:45 Т/с «Детективи»
12:50, 19:30 Т/с
«Вулицi розбитих
лiхтарiв - 11»
15:00, 19:00, 21:40
«Свiдок»
15:15 Т/с «Таємницi
слiдства - 9» (1)
22:00 Т/с «Грабуй
награбоване» (2)
23:50 Т/с «Закон
i порядок. Вiддiл
особливих справ 12» (2)

06:30, 07:30, 08:30,
09:30, 10:30, 11:30,
12:30, 13:30, 14:30,
15:30, 16:30, 17:30,
18:30, 18:55, 22:30,
23:30 Час. Важливо
07:00, 08:00, 09:00,
10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00,
16:00, 17:00, 18:00,
21:00, 22:00, 23:00 Час
новин
07:15, 08:15, 08:35,
13:10, 18:35, 19:45,
22:10, 22:45, 23:25,
23:35 Тема/Хронiка дня
07:45, 18:20, 23:40 Час
спорту
08:45 Трансмiсiя-новини
09:35, 13:35, 14:35 5
елемент
10:10, 10:35, 11:15,
11:35, 12:15, 20:00 Час.
Пiдсумки дня
16:10 Трансмiсiя
17:15 Драйв-новини
17:35 Особливий погляд
19: 00, 19:30 Час новин
21:40 Час-Тайм
00:35 Територiя закону

06:25, 09:30 М/с «Маша
i ведмiдь» (1)
06:50 М/с «Шоу
Гарфiлда» (1)
07:20 М/с «Лалалупси»
(1)
07:45 Мультик з
Лунтiком
08:15 М/с «Черепашки
мутанти нiндзя» (1)
08:45 М/с «Тiмон i
Пумба» (1)
09:10 М/ф «Сердитi
пташки» (1)
10:00 Єралаш
11:10, 21:00 Країна У
13:30, 22:00 6 кадрiв
14:50 Вiталька
15:55 Дайош молодьож!
17:20, 20:00 Т/с «Кухня»
(1)
17:45 Т/с «Два батька i
два сини» (1)
18:10, 23:00 Т/с
«Свiтлофор» (2)
19:05 Розсмiши комiка
20:25 Т/с «Два батька i
два сини» (2)
00:00 Надто грубо для
Ю-туб’а

2+2

06:15 «Обережно,

06:30 «TOP SHOP»

модерн!»

07:30 Т/с «Моя

07:00 Х/ф «Рись
повертається» (1)
09:00, 18:30 Новини

прекрасна няня» (1)
09:00 «Мультфiльми»
(1)
10:10 М/с

2+2

«Смiшарики» (1)

09:30 Т/с «Захист

10:30 Х/ф «Острiв

Красiна-2» (1)

скарбiв 3: Таємниця

15:30 «Українськi
сенсацiї»
16:30 Т/с «Ментовськi
вiйни» (1)

на островi скарбiв» (1)
12:10 Т/с «Всi жiнки вiдьми» (1)
13:50 Т/с «Дикий
ангел» (1)

19:00 Т/с «Ментовськi 15:20 Т/с «Комiсар
вiйни-2» (1)
21:00 «ДжеДАI»
21:25 Х/ф «Без
правил-2» (2)

Рекс» (1)
17:20, 21:00
«Розсмiши комiка»
18:15 «Звана вечеря»
19:10 «Орел i Решка»

23:25 Х/ф «Захованi»

22:00 Т/с «Доктор

(2)

Хаус» (2)

07:30, 17:50 В пошуках
iстини
08:20, 15:20 Вижити
попри все
09:10 Трагедiя 9/11.
Теорiя змови
10:10, 17:00 Далеко i
ще далi
11:00 Таємнича
Африка
12:00 Вражаючi
заповiдники Австралiї
12:50, 23:40
Найнебезпечнiшi
тварини
13:40 Мiстична Україна
14:30, 19:30
Фантастичнi iсторiї
16:10 Мегаспоруди
18:40 Хто стрiляв у
Ленiна?
20:20 НЛО. Справа
особливої важливостi
21:10 Шукачi
22:00 Провал Канарiса
22:50 Пiвдень Тихого
океану
00:30 Земля: еволюцiя
планети

06:55, 07:20 Бер
Грiллз: кадри
порятунку
07:50 Як це
зроблено?
08:15 Голi та наляканi
09:10 Золота
лихоманка
11:00 Вижити разом
12:00, 00:00 Top Gear
13:00, 13:30 Справжнi
шахраї
14:00, 15:00, 16:00,
17:00, 18:00, 19:00,
20:00 Нове життя
ретро-автомобiлiв
21:00 Мисливцi за
автомобiлями
22:00 Нове життя…
23:00 Чому? Питання
свiтобудови
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06:30, 07:00, 08:00, 12:00,
15:00, 18:20 Новини
06:50, 07:45, 08:20, 08:40
Гiсть студiї
07:20, 00:30 Країна on line
07:40 Ера бiзнесу
09:00, 21:00 Пiдсумки дня
09:50, 18:50 Час-Ч
10:00 Включення з КМУ
10:15 Кордон держави
10:40, 16:30, 19:40
ГРОМАДСЬКЕ
ТЕЛЕБАЧЕННЯ
12:10, 18:05, 20:50
Дiловий свiт
12:30 Х/ф «Доля
государя»
14:55 Дiловий свiт.
Агросектор
15:15 Брифiнг Кабмiну
України
15:50 Шлях до Чемпiонату
свiту FIFA 2014. Бразилiя
19:00 Про головне
21:40 Шустер Live. Буднi
22:50 Мегалот
22:55 Суперлото, Трiйка,
Кено
23:00 Пiдсумки
23:30 На слуху

06:30, 20:40 «Секретнi
матерiали»
06:45, 07:10, 08:05,
09:10 «Снiданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00,
19:30, 23:55 ТСН
10:55, 20:55
«Чистоnews»
11:10, 12:10 «Сiмейнi
мелодрами - 3»
13:10 Т/с «Величне
столiття. Роксолана»
(1)
15:35 Т/с «Татусi»
16:45 «ТСН.
Особливе»
17:10 Т/с
«Фатмагюль» (1)
21:10 Т/с «Свати - 6»
(1)
22:20 «Чотири весiлля
- 3»
00:20 Х/ф «Вiкiнги
2» (3)

06:45 Т/с
«Леся+Рома»
07:45, 08:45 Факти.
Ранок
08:00 Зiрка YouTube
09:15, 19:25
Надзвичайнi новини
09:50, 13:15 Т/с
«Прокурорська
перевiрка»
12:45, 15:45 Факти.
День
13:40 Дивитись усiм!
14:15, 16:15 Т/с
«Надзвичайна
ситуацiя»
16:50 Т/с «Братани»
18:45 Факти. Вечiр
20:20 Т/с «Мисливцi
за головами»
22:15 Кримiнальна
Україна
23:10 Х/ф «Тактична
сила» (2)

06:00, 09:45, 11:15,
12:45 «Мультляндiя»
07:20 «Київ музика»
08:00, 15:00, 17:00,
19:00, 21:00, 23:00
«Столичнi телевiзiйнi
новини»
08:20, 10:20, 16:50,
17:40 «Вiдкритий
мiкрофон»
08:30, 19:25, 22:00
«Столиця»
13:20 «Громадська
приймальня»
15:10, 23:25 Т/с
«Шляхи Iндiї»
16:10, 18:00 «У центрi
уваги»
17:10 «Київськi iсторiї»
19:20, 23:20 «Мiська
варта»
21:25 «Мiсто добра»

06:35, 16:00 «Все буде
добре!»
08:20, 18:30
«Неймовiрна правда
про зiрок»
09:50 «Зiркове життя.
Самотнiсть перших
красунь - 2»
10:50 «Зiркове
життя. Життя пiсля
самогубства»
11:45 «Зiркове життя.
Контракт на любов»
12:40, 20:00 «Слiдство
ведуть екстрасенси»
13:25, 00:25 «Зваженi
та щасливi - 2»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
20:55 Х/ф «Мати й
мачуха»(1)
22:35 «Хата на тата»

07:00 Пiдйом

06:30, 09:45, 15:00,
18:30, 21:00 «Соцiальний
пульс»
06:55, 18:50, 22:55
«Економiчний пульс»
07:00, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
09:00 «Соцiальний
статус: ваша пенсiя»
10:10, 20:00 Проти
елементiв
11:10 Любовний
детектив. Жорж Сiменон
12:15 «Свiтськi хронiки»
12:45 «Кумири»
13:10, 16:00 Дивовижнi
мешканцi саду
14:00, 23:00 Життя на
краю землi
17:45 Акули Гордона
18:15 «зМIСТОвна
Україна»
19:00 В гостях у
Дмитра Гордона. Зоя
Богуславська
21:30 Вiдлуння
22:00 Любовний
детектив. Серж Гензбур
00:00 «Красивi та
амбiцiйнi» (3)

07:00, 07:30, 08:00,
08:30, 09:00, 12:00,
14:00, 17:45 Новини
07:15, 07:35, 08:10,
08:35, 09:20 «Ранок з
IНТЕРом»
10:00, 12:25, 20:30
Т/с «Земський лiкар.
Кохання всупереч»
13:25, 14:20 Д/с
«Слiдство вели...
з Леонiдом
Каневським»
14:50 «Судовi справи»
15:50 «Сiмейний суд»
18:05 Ток-шоу
«Стосується кожного»
19:05 Т/с «Поки
станиця спить»
20:00 «Подробицi»
23:30 Т/с «Скандал»
00:20 Х/ф «Пiдозрiлi
особи» (2)

06:15, 13:00 Т/с

06:00, 18:00, 20:00
«Єдина країна! Єдина
країна!»
07:30, 12:05, 15:00, 17:30,
19:30, 21:00 Служба
новин «Хвиля»
08:00, 15:10 Мультфiльм
08:30, 15:40 М/с
«Пригоди Робiка»
08:55 Шкiльнi iсторiї
09:15, 09:50, 10:30, 11:05,
12:30 Телепродаж
09:45 Погода в Українi
10:15 Наша географiя
10:50 Аквапанорама
11:40 Феєрiя мандрiв
12:45 Х/ф «Мої
унiверситети» (1)
14:30 Вiдповiдi
16:00 Круїзнi лайнери рай в океанi
16:50, 22:30
Астропрогноз
17:00 Будьте здоровi!
21:30 Як працюють
машини
22:00 Кордони
22:40 Х/ф «Таємничий
острiв» (1)
00:10 Вiд заходу до
свiтанку

05:00, 13:30, 16:05

05:50 Х/ф «Не бiйся, я
з тобою!» (1)
08:30 Ранковий
«Свiдок»
09:00 «Випадковий
свiдок»
10:00 Т/с «Коломбо»
(1)
11:55 Т/с «Детективи»
12:55, 19:30 Т/с
«Вулицi розбитих
лiхтарiв - 11»
15:00, 19:00, 21:40
«Свiдок»
15:15 Т/с «Таємницi
слiдства - 9» (1)
22:00 Т/с «NCIS:
полювання на вбивцю
- 10» (2)
23:45 Т/с «Закон
i порядок. Вiддiл
особливих справ 12» (2)
00:45 Т/с «CSI: ЛасВегас - 9» (2)

«ОСА» (1)
07:00, 09:00, 15:00,
19:00 Подiї
07:15 Ранок з
Україною
09:10, 13:50, 15:20,
17:10 Т/с «Слiд» (1)
10:00 Т/с «Плюс
любов» (1)
11:50, 19:45 Ток-шоу
«Говорить Україна»
18:00 Т/с «Сашка» (1)
21:00 Т/с «Королева
гри» (1)
23:00 Подiї дня
23:30 Т/с «Глухар.
Повернення» (1)
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Д/ф
05:30 Ezan sedasi
06:00, 06:35, 07:35
Saba erte ATRde
06:30, 07:30, 16:30,
18:30, 20:30 Zaman
08:05 М/ф
10:15, 19:40 Т/с
11:00, 14:00 Служба
новин ZAMAN
11:30 Gonul eseri
12:00, 12:45 Т/с
«Дороги Iндiї»
14:20, 15:05 Т/с
«Талiсман»
16:50 Велике кiно на
ATR
19:10 Маю право
21:00 Х/ф

Важливо
06:35, 07:10, 08:10, 22:35,
23:15 Бiзнес-час
родись вродлива»
06:40, 18:10, 00:00
15:00, 22:00 Т/с
Мiсцевий час
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
«Молодiжка»
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
18:00 Репортер
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
21:00, 22:00, 23:00 Час
18:20, 00:00 Абзац!
новин
23:00 Т/с «Щасливi
07:15, 08:15, 08:35, 15:35,
18:35, 19:45, 22:40, 23:25,
разом»
23:35 Тема/Хронiка дня
00:55 Х/ф «Приватний 07:45, 18:20, 23:40 Час
спорту
курорт» (2)
08:45 Трансмiсiя-новини
09:35, 13:35, 14:35 5
Я вагітна!!!
елемент
Скоро
10:10, 10:35, 11:15,
11:35, 12:15, 20:00 Час.
весілля!!!
Пiдсумки дня
Спасибі
16:35 Зооакадемiя
17:35 Арсенал
сусідам, а то
19:00, 19:30 Час новин
навіть би не
21:40 Час-Тайм
22:10 Акцент
знала...
00:35 Новини Київщини

09:00, 16:05 Т/с «Не

06:45 Т/с
«Леся+Рома»
07:45, 08:45 Факти.
Ранок
08:00 Зiрка YouTube
09:15, 19:25
Надзвичайнi новини
09:50, 13:15 Т/с
«Прокурорська
перевiрка»
12:45, 15:45 Факти.
День
13:20 Кримiнальна
Україна
14:15, 16:15 Т/с
«Надзвичайна
ситуацiя»
16:50 Т/с «Братани»
18:45 Факти. Вечiр
20:20 Т/с «Мисливцi
за головами»
22:15 Клан
23:10 Х/ф
«Незнайомець» (2)

06:00, 09:45, 11:15,
12:45 «Мультляндiя»
07:20 «Київ музика»
08:00, 15:00, 17:00,
19:00, 21:00, 23:00
«Столичнi телевiзiйнi
новини»
08:20, 10:20, 16:50,
17:40 «Вiдкритий
мiкрофон»
08:30, 19:25, 22:00
«Столиця»
13:20 «Громадська
приймальня»
15:10, 23:25 Т/с
«Шляхи Iндiї»
16:10, 18:00 «У центрi
уваги»
17:10 «Служба
порятунку»
19:20, 23:20 «Мiська
варта»
21:25 «Прогулянки
мiстом»

06:20, 16:00 «Все буде 07:00 Пiдйом
08:00, 19:00 Т/с
добре!»
«Воронiни»
08:05, 18:30
09:00, 16:05 Т/с «Не
«Неймовiрна правда
родись вродлива»
про зiрок»
10:55, 23:00 Т/с
09:35 «Зiркове життя. «Щасливi разом»
Вiтчими зiрок»
15:00, 22:00 Т/с
10:40 Х/ф «Дiд Мороз «Молодiжка»
18:00 Репортер
мимоволi»(1)
12:05, 20:00 «Слiдство 18:20, 00:00 Абзац!
00:55 Х/ф «Набридло
ведуть екстрасенси»
цiлувати жаб» (2)
13:00 «Зваженi та

06:00 «Таке спортивне
життя. Григорiй Крiсс»
06:30, 09:35,
15:00, 18:30, 21:00
«Соцiальний пульс»
06:55, 18:50, 22:25
«Економiчний пульс»
07:00, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
09:00 Акули Гордона
10:00, 20:00 Проти
елементiв
11:00 Любовний
детектив. Серж Гензбур
12:15 «Ронiн. Ток-шоу з
Дмитром Видрiним»
13:10, 16:00 Дивовижнi
мешканцi саду
14:00, 22:30 Життя на
краю землi
17:45 «Соцiальний
статус: вашi права i
пiльги»
19:00 В гостях у
Дмитра Гордона. Стас
Михайлов
21:30 Любовний
детектив. Iмре Кальман
23:35 «Свiтськi хронiки»
00:00 «Красивi та
амбiцiйнi» (3)

07:00, 07:30, 08:00,
08:30, 09:00, 12:00,
14:00, 17:45 Новини
07:15, 07:35, 08:10,
08:35, 09:20 «Ранок з
IНТЕРом»
10:00, 12:25, 20:30
Т/с «Земський лiкар.
Кохання всупереч»
13:25, 14:20 Д/с
«Слiдство вели...
з Леонiдом
Каневським»
14:50 «Судовi справи»
15:50 «Сiмейний суд»
18:05 Ток-шоу
«Стосується кожного»
19:05 Т/с «Поки
станиця спить»
20:00 «Подробицi»
23:30 Т/с «Скандал»
00:20 Х/ф «Старим тут
не мiсце» (2)

06:15, 13:00 Т/с

06:00, 18:00 «Єдина
країна! Єдина країна!»
07:30, 12:05, 15:00,
17:30, 19:30, 21:00
Служба новин «Хвиля»
08:00 Будьте здоровi!
08:30, 15:40 М/с
«Пригоди Робiка»
08:55, 11:40 Феєрiя
мандрiв
09:15, 09:50, 10:30,
11:05, 12:30 Телепродаж
10:15 Наша географiя
10:50 Аквапанорама
12:45 Х/ф «Суровий
юнак» (1)
14:30 Вiдповiдi
15:10 Мультфiльм
16:00 Шуба-дуба-ZOO!!!
16:20, 22:00 Кордони
16:50, 22:30
Астропрогноз
17:00, 21:30 Реальний
свiт
20:00 Молода гвардiя
22:40 Х/ф «У далекому
плаваннi» (1)
00:10 Вiд заходу до
свiтанку

05:00, 13:30, 16:05

08:30 Ранковий

Д/ф

«Свiдок»

05:30 Ezan sedasi

09:00, 04:05

06:00, 06:35, 07:35

«Випадковий свiдок»

Saba erte ATRde

10:00 Т/с «Коломбо»

06:30, 07:30, 16:30,

(1)

18:30, 20:30 Zaman

11:50, 02:40 Т/с

08:05 М/ф

«Детективи»

10:15 Т/с

12:55, 19:30 Т/с

19:00 Подiї
07:15 Ранок з
Україною
09:10, 13:50, 15:20,
17:10 Т/с «Слiд» (1)
10:00 Т/с «Плюс
любов» (1)
11:50, 19:45 Ток-шоу
«Говорить Україна»
18:00 Т/с «Сашка» (1)
21:00 Т/с «Королева
гри» (1)
23:00 Подiї дня
23:30 Т/с «Глухар.
Повернення» (1)

06:25, 09:30 М/с «Маша i
ведмiдь» (1)
06:50 М/с «Шоу
Гарфiлда» (1)
07:20 М/с «Лалалупси»
(1)
07:45 Мультик з Лунтiком
08:15 М/с «Черепашки
мутанти нiндзя» (1)
08:45 М/с «Тiмон i
Пумба» (1)
09:10 М/ф «Сердитi
пташки» (1)
10:00 Єралаш
11:10 Одна за всiх
13:30, 22:00 6 кадрiв
14:50 Вiталька
15:55 Дайош молодьож!
17:20, 20:00 Т/с «Кухня»
(1)
17:45 Т/с «Два батька i
два сини» (1)
18:10, 23:00 Т/с
«Свiтлофор» (2)
19:05 Розсмiши комiка
20:25 Т/с «Два батька i
два сини» (2)
21:00 Країна У
00:00 Надто грубо для
Ю-туб’а

2014
07:00 Т/с «Спецзагiн
Кобра 11» (1)
09:00, 18:30 Новини
2+2
09:30 Х/ф «Чорний
океан» (1)
11:15 Д/п «Гостi з
космосу»
12:15 Д/п «Бiологiя
життя»
13:15 Д/п «Таємницi
часу»
14:00 Д/п «ВМФ СССР.
Хронiка перемоги»
14:40 Д/п «Таємницi
розвiдки»
15:30 «Українськi
сенсацiї»
16:30, 19:00 Т/с
«Ментовськi вiйни-2»
(1)
21:00 «ДжеДАI»
21:25 Х/ф «Електра» (2)
23:20 Х/ф «Джунглi» (2)

07:30, 17:50 В пошуках
iстини
08:20, 15:20 Вижити
попри все
09:10 НЛО: вiдхiд пiд
воду
10:10, 17:00 Далеко i
ще далi
11:00 Вражаюча
Атлантика
12:00 Вражаючi
заповiдники Австралiї
12:50, 23:40
Найнебезпечнiшi тварини
13:40 Мiстична Україна
14:30, 19:30 Фантастичнi
iсторiї
16:10 Мегаспоруди
18:40 У космос iз
соцтабору. Вкрадена
слава
20:20 Прокляття
американських
президентiв
21:10 Шукачi
22:00 Хто стрiляв у
Ленiна?
22:50 Пiвдень Тихого
океану
00:30 Покер

06:30 «TOP SHOP»
07:30 Т/с «Моя
прекрасна няня» (1)
09:00 «Мультфiльми»
(1)
10:10 М/с
«Смiшарики» (1)
10:25 Т/с «Всi жiнки вiдьми» (1)
13:50 Т/с «Дикий
ангел» (1)
15:20 Т/с «Комiсар
Рекс» (1)
17:20, 21:00
«Розсмiши комiка»
18:15 «Звана вечеря»
19:10 «Орел i Решка»
22:00 Т/с «Доктор
Хаус» (2)

06:55, 14:00 Рiчковi
монстри
07:50, 18:00 Як це
зроблено?
08:15 Нове життя ретроавтомобiлiв
09:10 Чому? Питання
свiтобудови
10:05, 10:35 Битви за
контейнери
11:00 Мисливцi за
автомобiлями
12:00, 15:00, 00:00 Top
Gear
13:00, 13:30 Справжнi
шахраї
16:00 Махiнатори
17:00, 17:30 Рибальськi
легенди Якуба Вагнера
18:30 Потрiбна зборка
19:00, 19:30 Мисливцi
за складами
20:00, 20:30 Мисливцi
за релiквiями - ломбард
21:00, 21:30 Iгри в
ломбардi
22:00, 22:30 Лiквiдатор
23:00 Найбiльший
корабель у свiтi

Наш індекс у Каталозі місцевих періодичних видань 40007

06:30, 20:40 «Секретнi
матерiали»
06:45, 07:10, 08:05,
09:10 «Снiданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00,
19:30, 23:45 ТСН
10:00 «Шiсть кадрiв»
10:50, 20:55
«Чистоnews»
11:10, 12:10 «Сiмейнi
мелодрами - 3»
13:10 Т/с «Величне
столiття. Роксолана»
(1)
15:35 Т/с «Татусi»
16:45 «ТСН.
Особливе»
17:10 Т/с
«Фатмагюль» (1)
21:10 Т/с «Свати - 6»
(1)
22:25 «Територiя
обману»
00:10 Х/ф «Вiкiнги
2» (3)

07:00, 09:00, 15:00,

06:30, 07:30, 08:30, 09:30, 06:10 «Обережно,
10:30, 11:30, 12:30, 13:30, модерн!»

08:00, 10:55, 19:00 Т/с 14:30, 15:30, 16:30, 17:30,
06:30 Журнал Лiги
18:30, 22:30, 23:30 Час.
«Воронiни»
Чемпiонiв УЄФА 2013-

06:30, 07:00, 08:00, 12:00,
15:00, 18:20 Новини
06:50, 07:45, 08:20, 08:40
Гiсть студiї
07:20 Ера будiвництва
07:25 Країна on line
07:40 Ера бiзнесу
09:00, 21:00 Пiдсумки дня
09:55, 18:50 Час-Ч
10:05 Не вiр худому
кухарю
10:40, 16:25, 19:30
ГРОМАДСЬКЕ
ТЕЛЕБАЧЕННЯ
12:10, 18:05, 20:50
Дiловий свiт
12:30 Т/с «МонтеКрiсто»
13:45 «Надвечiр’я» з Т.
Щербатюк
14:45 Euronews
14:55 Дiловий свiт.
Агросектор
15:15 Брифiнг Кабмiну
України
15:50 Як це?
19:00 Соцiальнi гарантiї
21:40 Шустер Live. Буднi
22:55 Трiйка, Кено,
Максима
23:00 Пiдсумки
23:30 На слуху
00:00 Вiд першої особи

«ОСА» (1)

Вишгород
2+2

щасливi - 2»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
20:55 Х/ф «Мати й
мачуха»(1)
22:35 «Я соромлюсь
свого тiла»
03:00 Нiчний ефiр

11:00, 14:00 Служба
новин ZAMAN
11:30 Dizayn efendi
12:00, 12:45 Т/с
«Дороги Iндiї»
14:20, 15:05 Т/с
«Талiсман»
16:50 Велике кiно на
ATR
19:00 Ток-шоу
Л. Буджурової

На прийомі у
нарколога:
— Ну що, голубчику, дружите з алкоголем?
— А чого мені
з ним сваритися?

«Вулицi розбитих
лiхтарiв - 11»
15:00, 19:00, 21:40,
02:10, 03:35 «Свiдок»
15:15 Т/с «Таємницi
слiдства - 9» (1)
22:00 Т/с «Лютер - 2»
(2)
00:00 Т/с «Закон
i порядок. Вiддiл

«Гравiтацiя»

особливих справ -

21:00 Х/ф

12» (2)

06:30, 07:30, 08:30, 09:30,
10:30, 11:30, 12:30, 13:30,
14:30, 15:30, 16:30, 17:30,
18:55, 22:30, 23:30 Час.
Важливо
06:35, 07:10, 08:10, 22:35,
23:15 Бiзнес-час
06:40, 18:10, 00:00
Мiсцевий час
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
21:00, 22:00, 23:00 Час
новин
07:15, 08:15, 18:35, 19:45,
22:10, 22:45, 23:25, 23:35
Тема/Хронiка дня
07:45, 18:20, 23:40 Час
спорту
08:35 Драйв-новини
08:45 Трансмiсiя-новини
09:35, 13:35, 14:35 5
елемент
10:10, 10:35, 11:15, 12:15,
20:00 Час. Пiдсумки дня
16:35 Життя цiкаве
17:35 Акцент
18:30 Вiкно в Європу
19:00, 19:30 Час новин
21:40 Час-Тайм
00:35 В кабiнетах

06:25, 09:30 М/с «Маша
i ведмiдь» (1)
06:50 М/с «Шоу
Гарфiлда» (1)
07:20 М/с «Лалалупси»
(1)
07:45 Мультик з
Лунтiком
08:15 М/с «Черепашки
мутанти нiндзя» (1)
08:45 М/с «Тiмон i
Пумба» (1)
09:10 М/ф «Сердитi
пташки» (1)
10:00 Єралаш
11:10, 21:00 Країна У
13:30, 22:00 6 кадрiв
14:50 Вiталька
15:55 Дайош молодьож!
17:20, 20:00 Т/с «Кухня»
(1)
17:45 Т/с «Два батька i
два сини» (1)
18:10, 23:00 Т/с
«Свiтлофор» (2)
19:05 Розсмiши комiка
20:25 Т/с «Два батька i
два сини» (2)
00:00 Надто грубо для
Ю-туб’а

2+2

06:15 «Обережно,
модерн!»
07:00 Т/с «Спецзагiн
Кобра 11» (1)
09:00, 18:30 Новини
2+2
09:30 Х/ф «Перехват»
(1)
11:15 Д/п «Бiйцi
Всесвiту»
12:15 Д/п «Телепатiя»
13:15 Д/п «Таємницi
часу»
14:00 Д/п «ВМФ СССР.
Хронiка перемоги»
14:40 Д/п «Таємницi
розвiдки»
15:30 «Українськi
сенсацiї»
16:30, 19:00 Т/с
«Ментовськi вiйни-2»
(1)
21:00 «ДжеДАI»
21:25, 01:20 Х/ф
«Великий переполох у
Малому Китаї»
23:25 Х/ф «Повернення
титанiв» (3)

06:00 Легенди
бандитської Одеси
07:30, 17:50 В пошуках
iстини
08:20, 15:20 Вижити
попри все
09:10 НЛО. Справа
особливої важливостi
10:10, 17:00 Далеко i
ще далi
11:00 Жителi Чорної
лагуни
12:00 Океани
контрастiв
12:50 Тварини-генiї
13:40 Мiстична Україна
14:30, 19:30
Фантастичнi iсторiї
16:10 Мегаспоруди
18:40 K-129
20:20 Трагедiя 9/11.
Теорiя змови
21:10 Шукачi
22:00 Бомба для Японiї.
Врятувати Далекий Схiд
22:50 Пiвдень Тихого
океану
23:40 Найнебезпечнiшi
тварини

06:30 «TOP SHOP»
07:30 Т/с «Моя
прекрасна няня» (1)
09:00 «Мультфiльми»
(1)
10:10 М/с
«Смiшарики» (1)
10:25 Т/с «Всi жiнки вiдьми» (1)
13:50 Т/с «Дикий
ангел» (1)
15:20 Т/с «Комiсар
Рекс» (1)
17:20, 21:00
«Розсмiши комiка»
18:15 «Звана вечеря»
19:10 «Орел i Решка»
22:00 Т/с «Доктор
Хаус» (2)

06:00, 12:00, 00:00 Top
Gear
06:55, 07:20, 14:00,
14:30 Рибальськi
легенди Якуба Вагнера
07:50, 18:00 Як це
зроблено?
08:15, 08:45 Iгри в
ломбардi
09:10 Найбiльший
корабель у свiтi
10:05, 10:35 Мисливцi
за складами
11:00, 11:30 Мисливцi
за релiквiями - ломбард
13:00, 13:30 Справжнi
шахраї
15:00 Крутий
тюнiнг-2013
16:00 Махiнатори
17:00 Хлопцi з Юкону
18:30 Потрiбна зборка
19:00, 19:30 Лiквiдатор
20:00 Золотошукачi
Аляски
21:00 Золота лихоманка
22:00 Золото
льодовикiв
23:00 Переломний
момент

ТЕЛЕпрограма
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2+2
06:30, 07:00, 08:00,
12:00, 15:00, 18:20
Новини
06:50, 07:45, 08:20,
08:40 Гiсть студiї
07:20 Країна on line
07:40 Ера бiзнесу
09:00, 21:00 Пiдсумки
дня
09:55 Час-Ч
10:05 Уряд на зв’язку з
громадянами
10:50, 16:45
ГРОМАДСЬКЕ
ТЕЛЕБАЧЕННЯ
12:10, 18:05, 18:50
Дiловий свiт
12:30 Т/с «МонтеКрiсто»
13:45 Вiра. Надiя.
Любов
14:45 Euronews
14:55 Дiловий свiт.
Агросектор
15:15 Брифiнг Кабмiну
України
15:30 Музична
академiя. Євробачення
19:00 Про головне
19:30, 21:25 Шустер
LIVE
00:00 Пiдсумки

06:30, 07:30, 08:30, 09:30,
06:00, 09:45, 11:15,
06:45 Т/с
06:45, 07:10, 08:05,
06:05 Х/ф «Атестат
07:00 Пiдйом
12:45 «Мультляндiя» зрiлостi»(1)
09:10 «Снiданок з 1+1» «Леся+Рома»
08:00, 10:55, 19:00 Т/с 10:30, 11:30, 12:30, 13:30,
14:30, 15:30, 16:30, 17:30,
07:45 Х/ф «Дорога
07:45, 08:45 Факти.
07:20 «Київ музика»
07:00, 08:00, 09:00,
«Воронiни»
18:30, 22:30 Час. Важливо
додому»(1)
Ранок
08:00, 15:00, 17:00,
19:30 ТСН
09:00, 16:00 Т/с «Не
06:35, 07:10, 08:10, 22:35
09:10, 18:55
08:00 Зiрка YouTube
19:00,
21:00,
23:00
Бiзнес-час
10:00 «Шiсть кадрiв»
родись вродлива»
«Неймовiрна правда
09:15, 19:25
«Столичнi телевiзiйнi про зiрок»
06:40, 18:10, 00:00
10:50 «Чистоnews»
15:00, 21:55 Т/с
Надзвичайнi новини
новини»
Мiсцевий час
10:40 Х/ф «Циганочка
11:05, 12:05 «Сiмейнi 09:50, 13:15 Т/с
«Молодiжка»
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
08:20, 10:20,
з виходом»(1)
мелодрами - 3»
«Прокурорська
18:00 Репортер
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
16:50, 17:40, 21:25
18:00, 22:00 «Вiкнаперевiрка»
13:05 Т/с «Величне
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
18:20 Абзац!
«Вiдкритий мiкрофон» Новини»
12:45, 15:45 Факти.
21:00, 22:00 Час новин
столiття. Роксолана
19:50, 22:35 Х/ф
22:55 Х/ф «Дуже
08:30, 19:25
07:15, 08:15, 08:35, 16:35,
День
«Вийшов їжачок iз
- 2» (1)
«Столиця»
страшне кiно-3» (3)
18:35, 19:45, 22:40 Тема/
13:35 Дивитись усiм!
туману»(1)
15:35 Т/с «Татусi»
13:20 «Громадська
14:20, 16:15 Т/с
00:45 Х/ф «Дiд Мороз 00:40 Х/ф «Мистецтво Хронiка дня
приймальня»
16:45 «ТСН.
07:45, 18:20 Час спорту
спокушення»
«Надзвичайна
мимоволi»(1)
15:10, 23:25 Т/с
08:45 Трансмiсiя-новини
Особливе»
ситуацiя»
Терорист-смертник в зоомага- 09:35, 13:35, 14:35 5
«Шляхи Iндiї»
17:10 Т/с
16:50 Т/с «Братани»
елемент
16:10, 18:00 «У центрi
зині кричить:
18:45 Факти. Вечiр
«Фатмагюль» (1)
10:10, 10:35, 11:15,
уваги»
20:20 Т/с «Мисливцi
— У вас є 30 секунд, щоб вийти 11:35, 12:15, 20:00 Час.
20:30 «Вечiрнiй Київ
17:10 «Прогулянки
за
головами»
з приміщення, перш ніж я його Пiдсумки дня
- 2014»
22:15 Х/ф «Адреналiн» мiстом»
17:35 Не перший погляд
22:25 «Свiтське життя»
підірву!
19:20, 23:20 «Мiська
(2)
19: 00, 19:30 Час новин
23:25 «В мережi «
Черепаха
(до
терориста):
варта»
00:00 Х/ф
21:40 Час-Тайм
00:30 Х/ф «Подвiйна
— Ну ти й підлота!
22:10 Особливий погляд
«Адреналiн-2. Висока 21:35 «Столиця.
рокiровка» (2)
00:35 Тема/Хронiка тижня
напруга» (2)
Спецпроект»

06:30, 09:45, 15:00,
18:30, 21:00 «Соцiальний
пульс»
07:00, 17:00 «Алло,
лiкарю!»
09:00 «Соцiальний
статус: вашi права i
пiльги»
10:10, 20:00 Проти
елементiв
11:00 Любовний
детектив. Iмре Кальман
12:15 «Щоденник для
батькiв»
13:10, 16:00 Дивовижнi
мешканцi саду
14:00 Життя на краю
землi
17:45 Акули Гордона
18:15 «зМIСТОвна
Україна»
18:50, 22:25
«Економiчний пульс»
19:00 В гостях у Д.
Гордона. Стас Михайлов
21:30 Любовний
детектив. Роже Вадим
22:40 «Свiтськi хронiки»
23:00 Тиранозавр
00:00 «Красивi та
амбiцiйнi» (3)

07:00, 07:30, 08:00,
08:30, 09:00, 12:00,
14:00, 17:45 Новини
07:15, 07:35, 08:10,
08:35, 09:20 «Ранок з
IНТЕРом»
10:00, 12:25 Т/с
«Земський лiкар.
Кохання всупереч»
13:25, 14:20 Д/с
«Слiдство вели...
з Леонiдом
Каневським»
14:50 «Судовi справи»
15:50 «Сiмейний суд»
18:05 Ток-шоу
«Стосується кожного»
19:05 Т/с «Поки
станиця спить»
20:00 «Подробицi»
21:00 Ток-шоу «Чорне
дзеркало»
23:00 Х/ф «Подзвони
у мої дверi»

06:15, 13:00 Т/с
«ОСА» (1)
07:00, 09:00, 15:00,
19:00 Подiї
07:15 Ранок з
Україною
09:10, 13:50, 15:20,
17:10, 21:00 Т/с
«Слiд» (1)
10:00 Т/с «Плюс
любов» (1)
11:50, 19:45 Ток-шоу
«Говорить Україна»
18:00 Т/с «Сашка» (1)
23:00 Подiї дня
23:30 Т/с «Глухар.
Повернення» (1)

06:00, 18:00, 20:00
«Єдина країна! Єдина
країна!»
07:30, 12:05, 15:00, 17:30,
19:30, 21:00 Служба
новин «Хвиля»
07:55, 08:50, 17:25, 17:55,
19:55, 21:25 Прогноз
погоди
08:00, 15:10 Мультфiльм
08:30, 15:40 М/с
«Пригоди Робiка»
08:55 Шкiльнi iсторiї
09:15, 09:50, 10:30, 11:05,
12:30 Телепродаж
09:45 Погода в Українi
10:15 Наша географiя
10:50 Аквапанорама
11:40 Шуба-дуба-ZOO!!!
12:45 Х/ф «У пошуках
радостi» (1)
14:30 Вiдповiдi
16:00 Круїзнi лайнери рай в океанi
16:50, 22:30
Астропрогноз
17:00, 21:30 Як працюють
машини
22:00 Кордони
22:40 Х/ф «Гарячi днi» (1)
00:10 Вiд заходу до
свiтанку
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06:30 На слуху
12:05 Армiя
12:20, 19:25
ГРОМАДСЬКЕ
ТЕЛЕБАЧЕННЯ
13:40 Театральнi
сезони
14:35 Д/ф «Арганова
олiя - бiле золото
Марокко»
15:50 Моменти життя
17:20 В гостях у
Д.Гордона
18:15 Український
акцент
18:45 Д/ф
«Украденная весна»
21:00 Пiдсумки дня
21:35 Головний
аргумент
21:50 Українська пiсня
22:50 Мегалот
22:55 Суперлото,
Трiйка, Кено
23:00 Вiд першої
особи
23:35 Країна on line
00:00 Ток-шоу
«Дружина»

07:00 «Хто там?»

06:30 Х/ф «Шукай вiтру»
09:00, 14:50 Проти
елементiв
10:00 «Свiтськi хронiки»
10:55 Х/ф «Смеханiчнi
пригоди Штепселя i
Тарапуньки»
13:50 За сiм морiв
16:00 Африка.
Небезпечна реальнiсть
17:00 «Ронiн. Ток-шоу з
Дмитром Видрiним»
17:50 Захоплююча
зоологiя
18:20 «Цивiлiзацiя
Incognita»
18:30 «Соцiальний пульс
вихiдних»
19:00 Мiсцями дикої
природи
20:00 Рамзес. Таємниця
королiвської мумiї
21:00 Прощавай,
кохання, прощавай.
Далiда
22:00 «Секрети
закулiсся з Олександром
Ржавським»
22:30 Х/ф
«Марнотратники життя»
(2)
00:20 «Вихiдний, пiсля
опiвночi»

06:15 Ток-шоу «Чорне 07:00, 19:00 Подiї

07:05 Х/ф «Космiчна
08:10, 08:35 М/с «Гуфi катастрофа»
08:45 Зiрка YouTube
та його команда» (1)
09:55 Дача
09:05, 10:15, 11:25,
10:20 Х/ф
12:50 Т/с «Свати - 6» «Стiльниковий»
12:20, 13:15, 20:10
(1)
Т/с «Мисливцi за
14:05 «Вечiрнiй Київ
головами»
12:45 Факти. День
- 2014»
18:45 Факти. Вечiр
16:05, 21:20 «Вечiрнiй
19:15 Надзвичайнi
квартал у Грецiї»
новини. Пiдсумки
22:05 Х/ф «Без
18:30 «Розсмiши
компромiсiв» (2)
комiка - 5»
00:00 Х/ф «Адреналiн»
19:30 ТСН:
(2)
«Телевiзiйна служба
новин»
20:15 «Українськi
сенсацiї. Семья и ее
бизнес»
23:30 Х/ф «Москва на
Гудзонi» (2)

— Я не їм
після шостої!
— Сила волі?
— Ні, звичка
— шість
порцій і все!

07:10, 09:00 Т/с

08:30 Ранковий

06:25, 09:30 М/с
«Маша i ведмiдь» (1)
06:50 М/с «Шоу
Гарфiлда» (1)
09:00 Т/с «Вулицi
07:20 М/с
розбитих лiхтарiв - 4» «Лалалупси» (1)
07:45 Мультик з
13:05 Т/с «Вулицi
Лунтiком
08:15 М/с
розбитих лiхтарiв
«Черепашки мутанти
- 11»
нiндзя» (1)
15:00, 19:00 «Свiдок» 08:45 М/с «Тiмон i
Пумба» (1)
15:15, 04:15 Т/с
09:10 М/ф «Сердитi
пташки» (1)
«Таємницi слiдства
10:00 Єралаш
11:10, 14:50 Вiталька
- 9» (1)
13:30, 22:15 6 кадрiв
19:30 Х/ф «Капкан для 15:55 Дайош
молодьож!
кiлера»
17:15, 19:05 Розсмiши
комiка
21:15 Х/ф «Вiйна
18:10, 23:00 Т/с
свiтiв»
«Свiтлофор» (2)
20:00 Х/ф «Людина23:30 Х/ф «Нiчна
павук 2» (1)
варта» (2)
00:00 Х/ф «Гiбрид» (3)
«Свiдок»

06:30 «TOP SHOP»

модерн!»

07:30 Т/с «Хто у домi
господар» (1)

07:00 Т/с «Спецзагiн

09:00 «Мультфiльми» (1)

Кобра 11» (1)

10:10 М/с «Смiшарики»

09:00, 18:30 Новини

(1)
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10:25 Т/с «Всi жiнки вiдьми» (1)

09:30 Х/ф «Даурiя» (1)

13:50 Т/с «Дикий ангел»

13:20 «Нове Шалене

(1)

вiдео по-українськи»

15:20 Т/с «Комiсар Рекс»

16:25 «Облом UA.

(1)
17:20, 00:15 «Розсмiши

Новий сезон»

комiка»

19:00 Т/с «Iкорний

18:15 «Звана вечеря»

барон» (2)

19:10 «Орел i Решка»

23:00 Жiночий

20:10 «КВН»
22:20 «Велика рiзниця

американський
футбол

по-українськи»
01:10

00:00 Х/ф «Лицарi» (2) «Прожекторперiсхiлтон»

07:30, 17:50 В пошуках
iстини
08:20, 15:20 Вижити
попри все
09:10 Прокляття
американських
президентiв
10:10, 17:00 Далеко i
ще далi
11:00 Таємнича Африка
12:00 Яскравий свiт
рифiв
12:50, 23:40
Найнебезпечнiшi
тварини
13:40 Мiстична Україна
14:30, 19:30
Фантастичнi iсторiї
16:10 Мегаспоруди
18:40 Бомба для Японiї.
Врятувати Далекий Схiд
20:20 НЛО: вiдхiд пiд
воду
21:10 Шукачi
22:00 К-129
22:50 Пiвдень Тихого
океану
00:30 Покер

06:55, 14:00 Хлопцi з
Юкону
07:50, 18:00 Як це
зроблено?
08:15 Золотодобувачi
Аляски
09:10 Переломний
момент
10:05, 10:35 Лiквiдатор
11:00 Золота
лихоманка
12:00, 00:00 Top Gear
13:00, 13:30 Справжнi
шахраї
15:00 Американський
чоппер
16:00 Махiнатори
17:00 Голi та наляканi
18:30 Потрiбна зборка
19:00, 19:30 Хованка з
грошима
20:00 П’ятiрка
найкращих
21:00 Чемпiонат свiту з
футболу
22:00 Найбiльший
корабель у свiтi
23:00 Не намагайтеся
повторити
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06:00, 08:00
«Мультляндiя»
07:20 «Київ музика»
09:45 «Актуальна
тема»
10:00 «Якiсне життя»
10:30 «Зроблено у
Києвi»
11:00 «Run.OK»
11:35, 16:40, 23:25
«Вiдкритий мiкрофон»
13:30 «Київськi iсторiї»
15:30 «Служба
порятунку»
16:55 «Концерт
М.Поплавського «Я українець»
19:00, 21:00, 23:05
«Столичнi телевiзiйнi
новини»
19:20, 23:45 Х/ф
«Листи до Бога»
21:20 Х/ф «Закохатися
у нелюда»

06:00 «Єдина країна!
Єдина країна!»
07:30 Служба новин
08:00 «Школа доктора «Iнтерни» (1)
«Хвиля»
08:00 Кабрiолет
Комаровського»
10:00 Один за сто
08:25 180 градусiв
08:35 Д/с
годин
09:05 У свiтi
«Ризиковане життя.
справдженої мрiї
11:00, 23:50 Х/ф
10:15 Чекаю гостей
Кава»
«Серце без замка» (1)
10:45 Шуба-Дуба09:30 «Новини»
13:00 Т/с «Багаття на ZOO!!!
11:40 Модна версiя
10:00 Х/ф «Подзвони снiгу» (1)
12:05, 16:40 Кордони
у мої дверi»
16:45, 19:40 Т/с
12:45 Х/ф «Садко» (1)
13:50 Х/ф
14:10, 00:20 Мелодiї XX
«Плюс любов» (1)
столiття
«Дiамантова рука»
22:00 Х/ф «Коли не
15:00 Вiдбиття
15:50 «Мiжнародний
вистачає любовi» (1) 15:30 М/ф «Пригоди
капiтана Врунгеля»
фестиваль гумору
— А хто це
17:10 FitnessTime
«Юрмала 2013»
17:30 Х/ф «Дiвчина з
прийшов
17:50 Концерт «Весна
характером» (1)
додому о
19:00 Реальний свiт
на Зарiчнiй вулицi»
19:30 Феєрiя мандрiв
п’ятій ранку?
20:00 «Подробицi»
20:05 Круїзнi лайнери —
Мам,
21:00 «Великий бокс
рай в океанi
це кіт. Я
21:05 Регiони
на Iнтерi за участi
21:30 Молода гвардiя
йому двері
Олександра Усика»
22:40 Х/ф «Остання
відчиняв
нiч» (1)
00:40 Х/ф «Стерво»

дзеркало»

05:00, 13:30, 16:05
Д/ф
05:30 Ezan sedasi
06:00, 06:35, 07:35
Saba erte ATRde
06:30, 07:30, 16:30,
18:30, 20:30 Zaman
08:05 М/ф
10:15, 19:40 Т/с
11:00, 14:00 Служба
новин ZAMAN
11:30 Прогулянки
по Криму з О.
Гайворонським
12:00, 12:45 Т/с
«Дороги Iндiї»
14:20, 15:05 Т/с
«Талiсман»
16:50 Велике кiно на
ATR
19:10 Маю право
21:00 Х/ф

06:15 «Обережно,

06:20 Х/ф «За
сiрниками»(1)
08:00 «Караоке на
Майданi»
09:00 «Все буде
смачно!»
10:10 «Кохана, ми
вбиваємо дiтей»
12:45 Х/ф «Вийшов
їжачок iз туману»(1)
17:05 «Хата на тата»

06:25 М/с «Том i
Джеррi»
07:30, 10:00 Ревiзор
12:50 Ревiзор постшоу
14:10 Хто зверху-2
16:00 Т/с «Воронiни»
18:55 М/ф «Хмарно,
можливi опади у
виглядi фрикадельок»
20:40 Х/ф «Тварина»
22:25 Педан-Притула
шоу
00:10 Х/ф «Дуже
страшне кiно-3» (3)

19:00 «Україна має
талант!-6».Фiнал
22:05 «Таємницi
Мастершефу. Одна
за всiх»
23:00 «Детектор
брехнi - 5. Життя пiсля
сповiдi»
00:35 «Я соромлюсь

Продавати
пиво можна
тільки до
22:00, а
рекламувати
тільки після
23:00.
Відмінна
логіка!

свого тiла»

05:00, 07:25 Дитячий
блок
06:00 Д/ф
07:00 Ezan sedasi
08:40 Прогулянки
по Криму з О.
Гайворонським
09:00 Кулiнарне шоу
«Acci biber»
09:35 Sherfe fashion
10:00 Dizayn efendi
10:25 Золоте столiття
кiно
12:40 Т/с
15:45 Yirla, sazim
16:30 Tarih sedasi
16:50 Концерт
18:15 Mizmizlar
18:45, 21:10 Велике
кiно на ATR
20:30 Bu afta

07:35 Т/с «Вулицi
розбитих лiхтарiв - 4»
11:30 «Речовий
доказ». Мiшень скупник
12:00 «Головний
свiдок»
12:55, 22:30
«Випадковий свiдок»
13:45 «Правда життя.
Професiя офiцiант»
14:15 «Крутi 90-тi»
15:15 Х/ф «Вiйна
свiтiв»
17:25 Х/ф «Дорога»

Кожен
електрик
хоча б раз
у житті був
провідником…

(1)
19:00 Т/с «Каменська
- 3»
23:00 Т/с «Повний
мiсяць» (3)

06:30, 07:30, 08:30, 09:30,
10:30, 11:30, 12:30, 13:30,
14:30, 15:30, 16:30, 17:30,
18:30, 19:30, 20:30, 21:30,
22:30, 23:30 Час. Важливо
06:35, 18:10, 00:00
Мiсцевий час
06:45, 07:10, 08:15, 18:25,
23:45 Час спорту
06:50, 14:50, 18:35, 19:15,
20:20, 22:00, 22:35 Тема/
Хронiка тижня
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, 23:00
Час новин
07:20, 08:25, 22:25, 23:20
Бiзнес-час
09:35 Укравтоконтинент
11:10 Трансмiсiя
11:35 Автопiлот-тест
11:45, 23:35 Iсторiя успiху
12:10 Зооакадемiя
13:35 Вперед, на Олiмп!
15:35 Кiно з Янiною
Соколовою
17:15 Мiграцiйний вектор
19:35 Машина часу
20:35 В кабiнетах
21:10 Велика полiтика
21:35 Вiкно в Америку

07:30 Байдикiвка
08:30 М/с
«Смiшарики. Пiн-код»
(1)
09:00 Мультик з
Лунтiком
09:40 М/с «Дашадослiдниця» (1)
10:05 М/с «Вперед,
Дiєго, вперед!» (1)
10:35 М/ф «Дон Кiхот
у чарiвнiй країнi» (1)
11:55 Х/ф «Принцжабеня» (1)
13:00 Х/ф
«Заборонена мiсiя» (1)
14:35 Панянкаселянка
16:15 Х/ф «Аферисти
Дiк та Джейн
розважаються» (1)
17:50 Х/ф «Людинапавук 2» (1)
20:05 Вiталька
21:00 Розсмiши комiка
22:50 Уральскi
пельменi
00:05 Т/с «Ходячi
мерцi» (3)
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06:15 «Обережно,
модерн!»
07:15 «Нове Шалене
вiдео по-українськи»
09:00 «Облом UA.
Новий сезон»
11:00 Т/с «Захист
Красiна-3» (1)
19:00 Х/ф «Пророк»
(2)
21:00 Х/ф «Плетена
людина» (2)
23:00 Х/ф «100 000
000 до н.е.» (2)
00:40 Х/ф «Книга
джунглiв» (1)

Завжди
мріяв бути
музикантом
на весіллі:
і поїв, і
заплатили, і
подарунок не
купував

06:30 «TOP SHOP»
07:30 «Мультфiльми»
(1)
09:15 М/с
«Смiшарики» (1)
10:00 М/ф «Барбi:
Казкова країна» (1)
11:15 Х/ф «Джек та
бобове стебло» (1)
13:00
«ВусоЛапоХвiст»
15:00 «Орел i Решка.
Курортний сезон»
16:50 «Орел i Решка.
Шопiнг»
18:40 Х/ф «Голий
пiстолет 2 1/2» (2)
20:10 «Вечiрнiй
квартал»
21:40 Т/с «Комiсар
Рекс» (1)
00:20 Х/ф «Бiлявка з
амбiцiями» (1)

06:00, 11:30 Нове
життя ретроавтомобiлiв
08:00 В пошуках
06:55 Голi та наляканi
07:50, 16:00
iстини
Золотошукачi Аляски
11:00 Британiя:
08:45, 09:10 Лiквiдатор
велика чистка
09:40, 10:05 Мисливцi
13:00 Пiвдень Тихого за релiквiями ломбард
океану
10:35, 11:00 Iгри в
16:00 Далеко i ще далi ломбардi
18:50, 00:30 Мiстична 13:30 Мисливцi за
автомобiлями
Україна
14:30, 15:00 Крутiше
21:30 Як секс змiнив не придумаєш
15:30 Потрiбна зборка
iсторiю
17:00 Золото льодiв
18:00 Реальнi
Дивно, що
далекобiйники
на місці
19:00 Вижити разом
аварії ракети
20:00 Хлопцi з
пушками
«Протон-М»
21:00 Вершники пекла
не знайшли
22:00 Мафiя районiв
візитку
23:00 Чемпiонат свiту
з футболу
«Правого
00:00 Найбiльший
сектору»…
корабель у свiтi

06:00 Легенди

бандитської Одеси
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2+2
06:05 Свiт православ’я
06:35 Вiд першої особи
07:05 Панянка та кулiнар
07:30 Ток-шоу
«Дружина»
09:10 Крок до зiрок
09:55 Свiт навколо нас
10:20, 20:00
ГРОМАДСЬКЕ
ТЕЛЕБАЧЕННЯ
10:55 Х/ф «Хлопчик на
водi»
13:20 Телемарафон
«Хочу бути»
15:25 Як Ваше
здоров’я?
16:25 Дiловий свiт.
Тиждень
17:00 Благодiйна
мистецька акцiя «Єдина
країна»
21:00, 01:20 Пiдсумки
дня
21:35 Фольк-music
22:55 Трiйка, Кено,
Максима
23:00 Ера бiзнесу.
Пiдсумки
23:35 Х/ф «Карантин»

07:35 Мультфiльм (1)
08:10, 08:35 М/с «Гуфi
та його команда» (1)
09:00 «Лото-Забава»
10:10 ТСН:
«Телевiзiйна служба
новин»
11:00 «Свiт навиворiт 5: Iндонезiя»
12:10 «Машинi казки.
Маша i ведмiдь» (1)
13:40 «Зiркова
хронiка»
14:45 «Чотири весiлля
- 3»
16:10 «Розсмiши
комiка - 5»
17:10 Х/ф «Викрутаси»
(1)
19:30 «ТСН-Тиждень»
21:00 «Голос країни 4.
Перезавантаження»
00:30 «Що? де? коли?»

06:00 Свiтанок

09:00, 19:00 Мiсцями
дикої природи
10:00 «Будь в курсi!»
10:40 «Щоденник для
батькiв»
11:20 Х/ф «Шукай
вiтру»
14:00 Рамзес:
таємниця королiвської
мумiї
15:30 «Такi знайомi
мелодiї»
16:30 Захоплююча
зоологiя
17:00 Африка.
Небезпечна реальнiсть
18:00, 23:40 «Моднi
iсторiї з Оксаною
Новицькою»
18:30 «Свiт за тиждень»
20:00 «Цивiлiзацiя
Incognita»
20:15 «Кумири»
20:40 «Свiтськi хронiки»
21:00 Сальвадор Далi.
У пошуках неба
22:00 Х/ф «Трамтарарам, або БухтиБарахти» (2)

08:00 «уДачний
проект»
09:00 «Школа доктора
Комаровського.
Невiдкладна
допомога»
09:30 «Недiльнi
новини»
10:00 «Орел i Решка.
На краю свiту»
11:00 «Сусiд на обiд»
12:00 Концерт «Весна
на Зарiчнiй вулицi»
14:15 Х/ф
«Наречений»
16:10 Т/с «Поговори зi
мною про кохання»
20:00 «Подробицi
тижня»
21:45 Т/с «Кохання, як
нещасний випадок»
(2)
01:45 Х/ф «Усупереч
долi» (2)

06:30 Подiї
07:10, 09:00 Т/с
«Недоторканi» (1)
10:00 Т/с «Королева
гри» (1)
16:10 Т/с «Плюс
любов» (1)
19:00 Подiї тижня
20:45, 21:30 Т/с
«Iнтерни» (1)
23:00 Comedy Woman

06:00, 08:00
«Мультляндiя»
07:00 Таксi
06:50 «Повнота
07:35 Космонавти
радостi життя»
07:20, 11:20 «Київ
08:35 Дача
музика»
09:00 Дивитись усiм! 09:15 «Run.OK»
09:50 «Столиця»
09:55 Клан
13:30 «Прогулянки
10:55, 13:15 Т/с
мiстом»
15:30 «Гаряча лiнiя
«Надзвичайна
«102»
ситуацiя»
16:40 «Унiверситет
культури»
12:45 Факти. День
17:25 Х/ф «Закохатися
18:45 Факти тижня
у нелюда»
20:20 Х/ф «Пристрель 19:10 «Вiдкритий
мiкрофон»
їх!» (2)
19:20, 23:45 Х/ф
«Коала в кухнi»
22:00 Х/ф
21:00 «СТН-тижневик»
«Професiонал» (2)
21:30 «СТН-спорттижневик»
00:05 Х/ф «Без
22:00 Х/ф «Проблема,
компромiсiв» (2)
що живе на деревi»

07:10 Х/ф «Афоня»(1)

06:35, 07:55, 08:45, 09:00,
17:35, 18:35, 20:00, 21:00
Прогноз погоди
06:40 Наша географiя
06:55, 18:40, 21:35
Реальний свiт
08:00 Кримська кругосвiтка
08:25 FitnessTime
08:50, 22:30 Астропрогноз
09:05 У свiтi справдженої
мрiї
09:15, 09:50, 10:30, 11:05,
12:30 Телепродаж
10:45 Шкiльнi iсторiї
11:40 Будьте здоровi!
12:05, 17:40 Фєєрiя мандрiв
12:45 М/ф «Пригоди
капiтана Врунгеля»
14:00 Мелодiї XX столiття
15:00 Х/ф «Дiвчина з
характером» (1)
16:20 Шуба-дуба-ZOO!!!
19:10 Таємницi руїн
20:05, 01:00 Круїзнi лайнери
- рай в океанi
22:00 Легенди росiйського
року
22:40 Х/ф «Повiсть про
справжню людину» (1)

05:00, 07:25 Дитячий
блок
06:00 Д/ф
07:00 Ezan sedasi
08:40 Прогулянки
по Криму з О.
Гайворонським
09:00 Кулiнарне шоу
«Acci biber»
09:35 Sherfe fashion
10:00 Gonul eseri
10:25 Радянське кiно
12:00 Т/с «Дорогами
Iндiї»
15:45 Yirla, sazim
16:30 Tarih sedasi
16:50 Спектакль
18:35, 21:10 Велике
кiно на ATR
20:30 Zaman-пiдсумки

— Чому ти з
нею посварився?
— Вона попросила вгадати скільки
їй років...
— Ну і що?
— Вгадав...

Виконуємо сантехнічні,
зварювальні роботи (м. Вишгород).
Тел: (095) 873-83-51, (097) 534-98-38

ВАНТАЖОПЕРЕВЕЗЕННЯ,
вантажопідйомність — 1,5 тонни. Довжина кузова — 3 м.

09:00 «Все буде

08:10, 14:20 Хто

смачно!»
09:50 «Караоке на

зверху-2

Майданi»

10:00 Закованi

11:05 Х/ф «Мати й

16:15 Т/с «Воронiни»

мачуха»(1)
15:30 «Україна має

18:50 Х/ф «Двоє: я i

талант!-6». Фiнал

моя тiнь»

19:00 «Битва

20:40 Х/ф «Дуже

екстрасенсiв 13.
погана училка» (2)

Фiнал»
21:05 «Один за всiх»

22:45 Х/ф «Хлопцям

22:20 Х/ф «Там, де

це подобається» (2)

живе кохання»(1)
00:10 Х/ф «Щиро

00:45 Х/ф «Мистецтво
спокушення»

Ваш...»(1)

08:10 Т/с «Каменська
- 3»
11:30 «Легенди
карного розшуку».
Циганське золото
12:00 «Агенти впливу»
12:45, 22:45
«Випадковий свiдок»
13:40 Х/ф «Капкан для
кiлера»
15:15 Т/с «Я йому
вiрю»
19:00 Т/с «Червонi
гори»
23:30 «Rise As One».
Єдина країна
00:00 Х/ф
«Птеродактиль» (3)

ТРК
Меблі та техніка
«ВишеГрад»
— в наявності та
в ефірі щодня
на замовлення.
о 06:30, 08:30,
Тел:
(093) 249-07-09, 10:30, 15:00,
20:30, 22:30
(04596) 25-807

Ліра
Ольга ДЯЧЕНКО
Зустріла знайому. Читає листа.
І в мене такий же у скриньці.
Ну, думаю, вголос вона свій чита,
Я вивчу ж свого наодинці.
От диво так диво! Один кандидат,
Що товпиться теж в президенти,
І щастя, й добробуту, миру гарант —
Такі обіця дивіденди!
Мені персонально.
Такий же конверт

07:30 Байдикiвка
08:30 М/с
«Смiшарики. Пiн-код»
(1)
09:00 Мультик з
Лунтiком
09:40 М/с «Дашадослiдниця» (1)
10:05 М/с «Вперед,
Дiєго, вперед!» (1)
10:35 М/с «Фiксики»
(1)
11:05 М/ф «Пригоди
Оленки та Єрьоми» (1)
12:50, 01:50 Х/ф
«Iграшки» (1)
14:50 Х/ф «Аферисти
Дiк та Джейн
розважаються» (1)
16:25 Мiй зможе 2
18:05 Країна У
20:05 Вiталька
21:00 Розсмiши комiка
22:50 Уральскi
пельменi
00:05 Т/с «Ходячi
мерцi» (3)

Майже байка
В знайомої, лист-перспектива.
І я зрозуміла у чому секрет
Цього персонального дива.
З комп’ютера мудра чиясь голова
Нам блага на блюдці з каймою.
Ви голос віддайте, а потім дива
Із казкою будуть другою.
Враз вітер піднявся і вирвав листа.
Які словеса там хороші!
В руках залишився конверт
неспроста —
Складати обіцяні гроші.

ДПІ інформує

Підприємцям зі зброєю в руках — пільги в оподаткуванні
Оксана НЕДІЛЬКО, завідувач
інформаційно-комунікаційного
сектору Вишгородської ОДПІ ГУ
Міндоходів у Київській області
Відтепер фізичні особи — підприємці — платники єдиного податку, які
в період перебування на зборах та під
час військової мобілізації не здійснювали господарську діяльність, мають
змогу не сплачувати єдиний податок
шляхом здійснення авансового внеску та звільняються від сплати єдиного соціального внеску.
ак, відповідно до Указу Президента України від 17.03.2014 р.
№ 303/2014 «Про часткову мобілізацію» у зв’язку з різким ускладненням внутрішньополітичної ситуації, втручанням Російської Федерації у внутрішні
справи України, зростанням соціальної
напруги в cхідних регіонах та згідно з
пунктами 1, 17, 20 частини першої статті
106, статті 112 Конституції України на території України оголошено часткову мобілізацію. На підставі Указу місцеві органи
виконавчої влади за участі органів місцевого самоврядування забезпечують сво-

Т

06:00 Мультфiльми (1)
06:15 «Обережно,
модерн!»
07:00 «Маски-шоу»
10:00 «Нове Шалене
вiдео по-українськи»
11:00 «Облом UA. Новий
сезон»
12:00 «Бушидо»
14:00 Жiночий
американський футбол
15:00 «Королi рингу».
Бокс. Чемпiонськi бої
за версiями IBF та WBA.
Євгенiй Градович Олександр Мiскiртчян.
Нонiто Донер - Сiмпiве
Ветьєка
17:30 Х/ф «Космiчнi
яйця» (1)
19:25 Х/ф «Перлини
дракона: Еволюцiя» (1)
21:15 Х/ф «Сахара» (1)
23:35 Х/ф «Пророк» (2)

06:30 «TOP SHOP»
07:30 «Мультфiльми»
(1)
08:10 М/с «Смiшарики»
(1)
08:45 М/ф «Барбi:
Казкова країна» (1)
10:00 «Їмо вдома»
11:30 «ВусоЛапоХвiст»
12:30 «Розсмiши
комiка»
13:25 «Орел i Решка.
Шопiнг»
14:20 «Орел i Решка.
Курортний сезон»
16:15 «КВН»
18:25 «Вечiрнiй
квартал»
20:00 М/ф «Монстри
проти прибульцiв» (1)
21:40 Т/с «Комiсар
Рекс» (1)
00:20 Х/ф «Дзвiнок» (2)

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

Тел: (068) 030-80-99
Вважати недійсним втрачене Свідоцтво про право
власності на житловий будинок (м. Вишгород, вул.
Глущенка (нині Святославська), № 37), видане
на підставі рішення виконкому Вишгородської
міської Ради народних депутатів від 15.04.1983 р.
№ 85 Володимиру Івановичу МАЩЕНКУ про те, що
житловий будинок дійсно належить йому на праві
приватної власності. Записано в реєстрову книгу
№6 за реєстром № 803 від 29.06.1999 р.

06:20 Кабриолето

06:30, 07:30, 08:30, 09:30,
10:30, 11:30, 12:30, 13:30,
14:30, 15:30, 16:30, 17:30,
19:30, 20:30, 22:30, 23:30
Час. Важливо
06:35, 07:20, 08:25, 22:25,
23:20 Бiзнес-час
06:55, 10:50, 11:15, 11:50,
13:50, 14:50, 18:10, 19:20,
20:20, 20:35 Тема/Хронiка
тижня
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, 23:00 Час новин
07:10, 08:15, 18:45, 23:50
Час спорту
08:35 Феєрiя мандрiв
09:10, 19:35 Велика полiтика
10:15 Здоровi iсторiї
16:35 Фактор Безпеки
17:35 Новини Київщини
18:30 Вiкно в Європу
21:00 Час. Пiдсумки тижня
21:40 Час-Тайм
22:35 Кiно з Янiною
Соколовою
23:35 Мiграцiйний вектор

єчасне оповіщення і прибуття громадян,
які призиваються на військову службу, на
збірні пункти та у військові частини. Згідно з Указом мобілізація проводиться протягом 45 діб із дня набрання ним чинності.
У свою чергу Міністерством доходів
і зборів України було прийнято Наказ
від 06.05.2014 р. № 276, в якому визначено, що з метою врегулювання питань
нарахувань авансових внесків для фізичних осіб — підприємців — платників
єдиного податку першої і другої груп, що
не здійснювали господарську діяльність
на період мобілізації та не одержували
дохід, контролюючі органи, керуючись
рн. 101 ПКУ, матимуть підстави вважати
податковий борг платника єдиного податку, що виник внаслідок непереборної
сили (форс-мажорних обставин), безнадійним податковим боргом, що підлягатиме списанню, але при цьому вказана
категорія платників повинна буде надати
підтверджуючий документ з військового
комісаріату, у якому буде зазначено період перебування на зборах. При цьому
контролюючі органи не застосовують до
зазначеної категорії платників штрафні
санкції та пеню з єдиного податку за пе-

ріод їх перебування на військовій службі.
На підставі вищевказаного Указу фізичні особи, призвані на військову службу, які отримують грошове забезпечення,
зокрема і фізичні особи — підприємці,
які обрали спрощену систему оподаткування та відповідно до пункту 4 частини
першої статті 4 Закону є платниками єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (при цьому
у господарській діяльності не використовують працю найманих осіб), звільняються від сплати єдиного внеску (за себе).
При цьому умовою звільнення від сплати
є нездійснення господарської діяльності
у цей період, неотримання доходів та надання підтверджуючих документів з військових комісаріатів, у яких зазначається
період перебування на військовій службі.
Варто зазначити, що малий бізнес
Вишгородщини з початку року сплатив
до бюджету майже 6,8 мільйона гривень
єдиного податку, дана сума на 10 % перевищила минулорічні показники, а питома вага надходжень більше 71% ( 4,8
млн грн) становила від фізичних осіб —
підприємців у порівнянні з юридичними
особами-платниками єдиного податку.

08:00 В пошуках iстини
11:00 Британiя: велика
чистка
13:00 Пiвдень Тихого
океану
14:00 Неизвестная Индия
16:00 Далеко i ще далi
18:00 В пошуках пригод
18:50 Зниклi космонавти
19:40 Загибель Гагарiна.
Нiхто не хотiв вiдповiдати
20:30 Дiти Йосипа.
Заручники без прiзвищ
21:30 Як секс змiнив
iсторiю
00:30 Легенди
бандитського Києва

07:20 Смертельнi
острови
08:15, 08:45
Лiквiдатор
09:10, 09:40, 20:00,
20:30 Крутiше не
придумаєш
10:05 П’ятiрка
найкращих
11:00 Найбiльший
корабель у свiтi
12:00 Чемпiонат свiту
з футболу
13:00 Золота
лихоманка
14:30 Як це
ТРК
зроблено?
«Више Град»
15:00, 16:00, 17:00
на постійну
Нове життя хот-родiв
роботу потрібні: 18:00 Динамо
19:00 Руйнiвники
оператор;
відеоінженер; легенд
21:00, 22:00 Клондайк
ведучий
23:00 Хлопцi з
програм
пушками
Тел:
(04596) 25-489 00:00 Федеральна
полiцiя Австралiї

Безкоштовні
оголошення

ІНШЕ
Домашній майстер.
Тел: (063) 100-90-08
Ремонт квартир,
сантехнічні/зварювальні роботи,
електрика, вагонка.
Тел: (067) 945-06-40
Меблі на замовлення, якість/
гарантія, помірні ціни.
Тел: (096) 702-51-82

ПРОДАМ
Гараж, кооператив
«Гідромеханізатор».
Тел: (050) 415-53-31
Будинок, ділянку 60 сот. Ровжі.
Тел: (04596) 5-21-01
Бджоло-сім’ї.
Тел: 5-34-47, (067) 890-33-44
ноутбук Lenovo G580 недорого.
Тел: (050) 888-99-00
Будівельний вагон
(електропроводка, металевий
каркас, утеплений).
Тел: (067) 682-65-97
Студентський квиток КВ №
08430466, виданий Київським технікумом готельного господарства
Марті Олексіївні БУБЕЛІ, вважати
недійсним в зв’язку з втратою

АНЕКДОТ
— Життя схоже на горнятко чаю...
— Це ще чому ж?
— А я звідки знаю? Я що, філософ!?

З журналістського блокнота

Вишгород
Микола СЕРГІЙЧУК
ФОТО — автор, спеціально для «Вишгорода»

Голова Головної ради Української
центральної репрезентації Юрій Данилишин, який мимоволі став нашим добровільним гідом, вирішив розпочати знайомство із представниками української
діаспори в Буенос-Айресі з відвідання
Єпархії Української греко-католицької
церкви в Аргентині. Дорогою до кафедрального собору Покрови Пресвятої
Богородиці ми милувалися зеленими насадженнями, оригінальними будівлями.
арешті, авто завернуло на тиху вуличку і згодом в’їхало у затишний
двір. Зустрів нас авторитетний релігійний діяч-українець в Аргентині, канцлер
Єпархії Пресвятої Богородиці Покрови отець
Луїс Глинка, людина, яка здійснює значну
роботу з активізації діяльності етнічних українців в Аргентині, задоволення їхніх культурно-мовних потреб, надання допомоги під
проводом церкви представникам «четвертої»
хвилі української еміграції, популяризує історичні та сучасні надбання українського народу, розбудовує українсько-аргентинське
співробітництво й зміцнює авторитет Укра-

Н

їни у світі. Свого часу він студіював у Римі,
співпрацював з Йосифом Сліпим. Священик
запросив нас до свого робочого кабінету,
місцевої бібліотеки, де налічується понад 4
тисячі книг, храму, де на чільному місці стоїть
крісло, в якому сидів Папа Іван-Павло ІІ, коли
виголошував своє пастирське послання до
української громади.
Після цього завітали до їдальні, де кухарки Діонісія й Олена почастували нас смачними стравами.
Повертаючись назад, Юрій Данилишин
показав приміщення, в якому щосуботи збираються на заняття по 40 і більше «пластунів»
— дітей українців, які відвідують тут гуртки за
уподобаннями. До речі, хлопчики і дівчатка
різного віку постійно навідуються і до приміщення Українського культурного товариства
«Просвіта», де для них також обладнані класи
для уроків.
Побували ми і біля церкви Святої Покрови, що належить Українській автокефальній
православній церкві.
Дорогою голова Головної ради Української центральної репрезентації розповідав
про одержимість, велику роботу організації з
метою збереження української мови, звичаїв,
обрядів і традицій, наголосивши на непро-

22 травня

стих умовах, в яких працюють активісти української громади. Тільки в Буенос-Айресі мешкає більше 500 родин українців, щонайменше
ще 300 не афішують відкрито свого українського походження. Дещо краща ситуація в
селах, де земляки мешкають компактно, зберігають рідну мову, тісні родинні стосунки.
На жаль, працівники Посольства України в Республіці Аргентині мало цікавляться
життям своїх колишніх співвітчизників, не надають ніякої моральної допомоги, не кажучи
вже про матеріальну. Прикро все це, адже
такі ж громади, скажімо, Польщі, інших країн
постійно відчувають до себе увагу й турботу
з боку материнської землі.
Крім того, українська громада зацікавлена в тому, аби щосуботи люди мали змогу у
родинних школах повніше довідуватися про
життя в Україні. З цією метою є бажання й наміри проводити упродовж трьох років заняття
за певними напрямами: мова, історія, географія, церква, культура, сучасність. Активістка
Марія Литвин висловилася за те, щоб сформувати просвітницьку групу, яка б виїздила у
населені пункти до українців і на місцях проводила заняття з відповідної тематики.
Увечері в затишній залі приміщення
«Просвіти» в Буенос-Айресі відбулася кон-

Шляхами української діаспори
1

2

Чиїх батьків діти
4
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ференція на тему: «Україна сьогодні». На цей
захід прибули не тільки члени Товариства
із столиці Аргентини, а й з інших населених
пунктів країни. І це, незважаючи на те, що то
був робочий день. Скажімо, Марія Литвин
прибула на зустріч майже за сто кілометрів
від міста.
Серед двох сотень присутніх у просторій
залі — люди поважного віку і зовсім юні представники діаспори.
Посланців з України зустріли дівчата в національному одязі, які піднесли на вишитому
рушнику традиційні хліб-сіль.
Юрій Данилишин представив аудиторії
професора Київського національного університету імені Тараса Шевченка Володимира Сергійчука, який розповів про історичні
віхи боротьби народу за свою незалежність,
важливі етапи українського чину на шляху до
утвердження державності. Учений відповів
на численні запитання присутніх, які проявили непідробний інтерес до того, що відбувається в Україні, вболівають за її долю, народ,
вірять у краще майбутнє, світлу перспективу.
Представники діаспори щиро дякували за
змістовний виступ гостю з Києва, нагородивши його бурхливими оплесками.
Далі буде

(Початок у №№ 16,18’2014)

3

6
5

7

1. Юрій ДАНИЛИШИН виступає перед українською громадою в Буенос-Айресі.
2. Луїс Глинка.
3. Біля крісла, в якому сидів понтифік Іван-Павло ІІ.
4. Володимир СЕРГІЙЧУК виступає перед представниками української діаспори.
5. Хліб-сіль гостям з України.
6. Біля кафедрального храму УГКЦ в Буенос-Айресі.
7. Представники української діаспори в Аргентині.

Уточнення
З технічних причин у статті Вікторії Шмигори «Найбільше наше
досягнення: ми — одна родина» (стор. 13 газети «Вишгород» № 20
від 17 травня 2014 р.) допущено помилку.
Останній абзац слід читати так: «Безперечно, те, що кожен
творчий колектив міста шукає шляхи розв’язання проблеми відсутності власного Будинку культури — похвально. Та було б чудово, якби «Дивосвіт» або «Енергетик» передали місту. Погодьтеся, у
своїй хаті і затишніше і спокійніше».

9 листопада
рокуроку
22 травня20132014
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Позашкілля

Казкові пригоди

у Джерельній країні

ФОТО – Валентина ЧИСТЯК, «Вишгород»

Валентина ЯКОВЕНКО,
методист ЦТ «Джерело»
У Вишгородському міському Центрі творчості «Джерело» вихованці
(молодша група) та їхні наставники звітували про свою роботу за рік
яскравим концертом.
«Джерело» – це безкінечний потік
талантів, який з кожним днем збільшується, перетворюючись на велику потужну ріку. Це показав і концерт маленьких вихованців (деякі з них вийшли на
сцену вперше), – ділиться враженнями
юна журналістка Центру творчості, учениця 5-Б класу гімназії «Інтелект» Каріна Коцюба. – Глядачі не зогледілись, як
опинились не в залі, а … на озері з жабками. Найстарша з них грала роль диригента, а всі інші (учасники колективу
сучасного танцю «Pas de danse» Катерини Барладян) співали у ритм: ква-кваква і весело витанцьовували! Далі, ніби
підхоплені вітром, ми вже були на лузі,
де безтурботно грають діти. Але раптом
почувся грім і пішов дощик. Усі сховалися під парасольки. А щоб не було сумно,
колектив «Домісолька» (керівник Ганна
Покровська) завів веселу пісеньку.
З кожним номером ми опинялися в
іншому місці і дивилися неповторні номери, кожен із яких чомусь повчав. Маленькі «падедансики», колектив «Flash»
Вероніки Манзюк – ніколи не сумувати, Заріна Джунь та «дівчинка-зоря»
Вероніка Черткова з вокальної студії
«Полузір’я» (керівник Тетяна Халаш) –
природно триматися на сцені, колектив
народного танцю «Джерельце» Світлани
Стащук – дивам перевтілення. А дівчатка зі «Співаночки» (керівник Валентина
Демочко) вкотре підтвердили, що українська народна пісня – запальна, щира,
рідна».
Цілком погоджуюся із враженнями
Каріни Коцюби. Дійсно, за навчальний
рік, що минає, наша джерельна країна
збагатилася, стала яскравішою, адже

Вишгород
на сцені нині засвітилося багато нових
зірочок. І ми, дорослі, осяяні чудовим
настроєм, веселими усмішками і відчуттям гордості за наших вихованців.
Вони, до речі, підготували ще й казку
про пригоди Вовка та Козенят. Як кажуть, стару, добру, відому з дитинства,
але на новий лад. Над її постановкою
майже протягом трьох місяців працювала зі своїми вихованцями керівник театральної студії «АТОС» Ольга Хуторна.
«Діти були дуже сумлінними і надзвичайно відповідально поставились до виступу. Навіть найменші – 5-6-річні Олександра Демидчук, Нестор Хуторний, Мілана
Цимбал, Арсен Шкляр, Костя Костюков,
Єва Борисенко», – розповідає Ольга
Вікторівна. Їй вдалося навчити дітей
гарній дикції, розкрити характери своїх
героїв. Та головне – об’єднати їх в одну
маленьку театральну сім’ю, де кожен
розуміє, поважає, підтримує один одного. Для цього, найперше, каже керівник,
знадобилася беззаперечна дисципліна і
наполеглива праця.
Можливо, саме тому все вдалося так
добре, і так природньо зіграли свої ролі
Антон Корабельников (Вовк), Ярослава
Сапон (Коза), Софія Катеджян (Сова),
Вікторія Потоцька (Рибка), Юлія Якубишина (Півень).
Допомогли у створенні декорацій
та костюмів директор закладу Наталія
Кисіль, заступник директора Оксана
Миненко, керівник студії «Золоті ручки»
Олена Кольвах; в озвученні казки і організації маленьких артистів – вихованці
старшої групи театрального гуртка Марина та Катерина Іллєнок.
У захопленні від джерельних дітей
і художній керівник закладу, актриса
Олена Сікорська, яка нещодавно працює в Центрі творчості: колективи чудові, діти прекрасні! Тому, безперечно,
все найкраще – попереду, і маленькі
зернятка, посіяні у грунт творчості, любові і натхнення, незабаром дадуть гарні
міцні паростки.

Ведучі концерту Микола Заїка та Марина Іллєнок

Вишгород

Молодіжний квартал

22 травня
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Прес-весна
Анастасія НЕПОКРИТОВА,
Школа журналістики
(керівник Ольга Думанська)
ЦТ «Дивосвіт»
ФОТО — Анастасія НЕПОКРИТОВА,
Валентин ВАСИЛЬКОВСЬКИЙ,
спеціально для «Вишгорода»

Дванадцятий рік поспіль в теплі
травневі дні Київський палац дітей та
юнацтва гостинно зустрічає юних кореспондентів з України та інших держав на Міжнародному фестивалі-конкурсі дитячо-юнацької журналістики
«Прес-весна на Дніпрових схилах».
Традиційно його проводять Міністерство освіти і науки, Департамент
освіти і науки молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради,
Київський палац дітей та юнацтва
(КПДЮ), інформаційно-творче агентство «Юн-прес».
часників гостинно зустрічали
волонтери фестивалю — гуртківці «Юн-прес» координували
групи, що приїхали здаля, допомагали
організаторам розселити їх по готелях,
влаштовували чаювання, виконували іншу
кропітку та дуже необхідну роботу. А гостей приїхало багато — і не тільки зі всієї
України, а й з Азербайджану, Білорусії,
Гвінеї, Камеруну, Естонії, Польщі, Латвії,
Придністров’я, Російської Федерації.
У фойє КПДЮ проходили майстеркласи професійно-технічних закладів Києва, тут учні столичних коледжів і училищ
вишивали, робили зачіски, різали по дереву, виробляли паперові квітки, фігурно
нарізали овочі тощо. Тож гості не сумували, а зразу ж включилися, хто — в розваги, а хто — в роботу: фотографували, знімали на відео, брали інтерв’ю.
Фестиваль, як завжди, відкрила пресконференція, на яку запросили керівників
організаторів та співорганізаторів конкурсу, провідних спеціалістів у галузі жур-

У

Українська гостинність
(День Незалежності-2013 на набережній Київського
моря. Автор фото Анастасія НЕПОКРИТОВА)

Вишгородський паркур
(автор фото Валентин ВАСИЛЬКОВСЬКИЙ)

З Дніпрових схилів — до Карпат
налістики, почесних гостей. До молодих
репортерів звернулася директор КПДЮ
Оксана Добровольська і подякувала учасникам такого представницького зібрання
за те, що покоління за поколінням зберігають традиції Палацу дітей та юнацтва.
Керівник агенства «Юн-прес» Надія
Іллюк розповіла, що у 50 гуртках її відомства займаються 700 киян та дітей із
приміської зони на очних заняттях, а нещодавно розпочалось дистанційне Інтернет-навчання. 28 викладачів, серед яких
відомі метри журналістики, навчають дітей премудростям своєї професії.
«Юн-прес» тісно співпрацює з вишами. На заняття гуртків та до журі конкурсу
запрошують викладачів цих вузів. Програма «Стань студентом уже в травні» —
справді дієва і результативна: кращим з
кращих «юнпресівцям» на фестивалі вручають студентські квитки, вони без іспитів
потрапляють до вузів на пільгових умовах.
Стартував конкурс ще у жовтні, діти
отримали завдання, цього разу воно було
для усіх номінацій однакове — «Сила мого
народу». Коли визначалася тема, ще ніхто й не підозрював, наскільки воно буде
влучним і актуальним. Ми переживаємо

трагічні моменти своєї історії. І, звісно,
патріотичний дух українського народу
відобразився на папері, у відео- та фоторепортажах юних журналістів. Координувала роботу всіх ланок конкурсу Ольга
Журова.
На розгляд журі прийшло понад
2 500 робіт у таких номінаціях: Соц.проект, IT-технології, Газета, Телефільм, Радіорепортаж, Журналістська робота, Літературна робота, Фоторепортаж.
Двох днів було замало, щоб нагородити усіх переможців та номінантів у численних конкурсах, сказати багато теплих слів
та побажань юним талантам, переглянути
концертну програму, пройтися екскурсіями по Києву, побувати на Хрещатику, у
Ботанічному саду, погуляти Печерськом,
завітати на Співоче поле (все у тюльпанах!), на арт-вечірці представити свій регіон і своє українське національне вбрання, взяти участь у різноманітних акціях,
наприклад, висадити квіти на алеях міста,
розмалювати автомашини тощо.
Члени журі високо оцінили рівень надісланих робіт. І цілком зрозуміло: той,
хто став лауреатом серед авторів майже
трьох тисяч надісланих робіт, уже здобув

Чотирнадцятий творчий сезон
Тарас ПАНЧЕНКО, Настя СКЛЯРОВА,
Школа журналістики ЦТ «Дивосвіт»
ФОТО — Влад МАРУЩЕНКО, Валентин
ВАСИЛЬКОВСЬКИЙ, спеціально для
«Вишгорода»

Наприкінці творчого сезону вихованці Вишгородського районного
центру художньої творчості дітей,
юнацтва та молоді «Дивосвіт» підбивають підсумки своєї річної роботи
звітним концертом, на який запрошують батьків, друзів, однокласників
і вчителів. Цього року він був із присмаком суму. Замість гучних радісних
фанфар — хвилина мовчання по загиблих у Другій світовій (Великій Вітчизняній) війні, по Небесній сотні та усіх
жертвах трагічних подій в Україні.
Цьогоріч відзначаємо 200-ліття видатного сина українського народу Та-

раса Шевченка, тож початок концерту
був присвячений саме цій даті. Вокальні
студії «Візерунок», «Соло», «До-ре-мікс», зразковий ансамбль «Рум’янок»,
хореографічна студія «Ліберті» виконали вокально-хореографічну композицію
«Шевченкова Україна». Зі сцени того дня
взагалі дуже багато звучало української
пісенної лірики, народних мотивів — це
данина та присвята улюбленій Україні від
гуртківців «Дивосвіту».
Ведучі концерту, вихованці однієї з
найчисленніших груп Центру — студії
«Різні люди», у цей день випробовували
себе у конферансі. І вони чудово справилися зі своєю роботою, бо захід пройшов жваво і змістовно. Крім оголошення
номерів, конферансьє, почергово змінюючи один одного, цікаво вели програму,
кепкували, декламували, грали, підтанцьовували, щирим сміхом «запалювали»

зал.
Колективи районного творчого Центру звітували про свої здобутки, а вони
цього року — чималі. Як зазначила у
своєму привітанні директор «Дивосвіту»
Олена Андріяш, гуртківці взяли участь у
понад 60 конкурсах та фестивалях різного рівня — від обласних до міжнародних,
отримали безліч призових місць, відзнак
і перемог. По всьому Вишгородському
району в численних гуртках та студіях ЦТ
«Дивосвіт» займаються понад дві тисячі
вихованців: малюють і співають, танцюють і вишивають, пишуть і грають, вигадують і фантазують, словом, дивують своєю
творчістю.
Було дуже приємно спостерігати за
творчим злетом танцювально-хореографічної студії «Пролісок» Димерського
відділення ЦТ «Дивосвіт» (керівник Олександра Нетикшна). Діти перевтілювалися

велику перемогу, його робота справді
професійно зроблена.
Нам, дивосвітівцям, було приємно
отримати наші нагороди. ЦТ «Дивосвіт»
на фестивалі представляло четверо учасників, двоє з них отримали спеціальні
премії у номінації «Фоторепортаж».
Варто сказати ще про один проект
— «Артек +», запроваджений на цьому
фестивалі (координатор проекту — Юлія
Скоробогач). Переможці та лауреати різноманітних номінацій конкурсу та спеціальних премій минулого року вже побували в «Артеку» на журналістській зміні.
Цього року міжнародний дитячий табір «Артек» переїхав з окупованого Криму
й облаштувався у Карпатах на Буковелі.
У трьох таборах — «Озерний», «Лісовий»,
«Гірський» — уже очікують понад тисячу
дітей (перший заїзд).
Керівникові фестивалю Надії Іллюк
вручили сертифікат на 50 путівок до табору «Артек-Карпати». Оскільки місць до
табору замало, то путівку потрібно виборювати у додатковому конкурсі — на краще висвітлення роботи фестивалю у ЗМІ
та Інтернет-ресурсах. То ж ніколи розслаблюватися — берімося до роботи!

У «Дивосвіті»
то у зарозумілих школярів престижної
віп-школи (танок «Весела перерва»), то
у буржуа (танок «Нескучний галоп» дуже
кумедно виконав димерський «Пролісок»
— наймолодші танцівники Центру).
Порадували вишгородську публіку
улюбленці — «Візерунки», «Рум’янки»,
«Ліберті», вокалісти Андрій Харкевич, Вячеслав Тарасюк, творче об’єднання «Фабрика моди».
І наостанок — підсумки ведучих звітного концерту: «Відшумів чотирнадцятий
творчий сезон… Відлунало останнім його
акордом «ДИВО-шоу». Але в «Дивосвіті»
не стане тихо і спокійно… Адже юні, творчі, талановиті приходитимуть сюди щодня… Аби знайти тут цікаве спілкування…
Відкрити в собі щось нове… І зробити світ
ДИВОвижним! Тож — до наступних зустрічей! У новому сезоні! На вас завжди
чекає «ДИВОСВІТ»!
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Живемо ЗДОРОВО

Вишгород

Ря-тів-ни-ки

ДЮП — це круто, ДЮП — це
клас, ДЮП — об’єднує всіх нас
Ігор РИБЕЦЬ, інспектор
Вишгородського районного
відділу ГУ ДСНС України
у Київській області
ФОТО — Олександр КОВАЛЕНКО, «Слово»,
спеціально для «Вишгорода»

ДЮП — це круто, ДЮП — це
клас, ДЮП — об’єднує всіх нас.
Саме під таким гаслом 16 травня
у Вишгороді пройшов фінальний
етап обласного туру ХХ Всеукраїнського фестивалю дружин юних
пожежних.
орічно цей захід проводиться за сприяння
Головного
Управління
ДСНС України у Київській області та
Київської обласної державної адміністрації (КОДА).
Гостей фестивалю радо вітав оркестр Державної служби України з
надзвичайних ситуацій міста Києва.
Всі охочі могли ознайомитись із пожежною технікою та спорядженням
рятувальників — як сучасними, так і
раритетними експонатами: пожежним насосом Густава Ліста та «кінною
лінійкою — діжкою» (ХІХ століття).
Почесне право відкрити фінальний етап ХХ Всеукраїнського фестивалю дружин юних пожежних було
надано очільнику ДСНС у Київській
області Володимиру Мусі. Він звернувся до підростаючого покоління
зі словами подяки за внесок у популяризацію безпечного та здорового
способу життя і самої професії рятувальника.
Цього року у фіналі за першість
змагались сім найкращих команд
Київщини з Бориспільського, Білоцерківського, Баришівського, Вишгородського, Володарського, Таращанського та Києво-Святошинського
районів.
Почесними гостями фестивалю
стали Лариса та Олег Телятнікови
— дружина і син Героя Радянського
Союзу генерал-майора внутрішньої
служби Леоніда Телятнікова та Володимир Максименко — радник голови
КОДА.
У першому конкурсі учасники
представляли свою команду упродовж п’яти хвилин, аби глядачі могли

Щ

з ними познайомитися. А конкурсанти — розповісти про свою діяльність
щодо профілактичної роботи в своїй
школі.
У другому конкурсі («Домашнє
завдання») кожна команда протягом
10 хвилин мала розкрити тему: «Про
безпеку пам’ятай — цінуй життя, в
біду не потрапляй!»
Під час жеребкування кожна команда отримала завдання із темою
для створення плакату соціальної
реклами. Діти втілили своє бачення
безпеки життєдіяльності на папері й
презентували власне мистецтво членам журі та глядачам.
Все дійство проходило динамічно
і яскраво, було наповнене музичними
пародіями і тонким гумором. ДЮПівці підкорювали щирістю і молодим
запалом, а окремі деталі режисерських задумів викликали справжнє
захоплення у поважного журі.
Хвилююча мить фестивалю — нагородження. Учасники з нетерпінням
чекали результатів. За рішенням компетентного журі у номінації «За артистизм» почесною грамотою відзначено команду Володарського району
«Екстрім», «За влучний гумор і сатиру» — команду Баришівського району
«Веселий пожежник», у номінації «За
досконалу хореографію» — команду
Бориспільського району «Нон-стоп».
За вокальну майстерність почесну
грамоту отримала команда «Спалах»
Таращанського району, за найбільш
наповнений виступ — «Фаєр» КиєвоСвятошинського району, а в номінації «За вдалий творчий задум» журі
відзначило команду Вишгородського району «Екстрім». Переможцем
обласного етапу Всеукраїнського
фестивалю дружин юних пожежників
стала команда «Вогонь добра» Білоцерківського району.
Усі отримали почесні грамоти та
цінні подарунки. А на завершення
від організаторів та почесних гостей
фестивалю для юних учасників було
презентовано солодкий подарунок
— величезний торт.
Гарний настрій, усмішки на обличчях, задоволення від спілкування
— все засвідчувало, що змагання видались на славу.

ФулГОЛ!

Перше місце
у вишгородської «Чайки»
Михайло КРАСНИЙ
ФОТО — автор, спеціально для «Вишгорода»

Попри те, що на травневі свята всі
спортивні заходи були перенесені,
наша юна «Чайка» (тренер Сергій Малінін) все-таки взяла участь у Всеукраїнському турнірі з футболу серед
юнаків 2005 р. н. Він відбувся з 9 по
11 травня в м. Вінниці на штучному
покриті футбольного клубу «Нива».
Окрім нашої «Чайки» змагалися ще
9 команд з різних куточків країни:
футбольні клуби «Нива», «Ніка» та «Вінниця» (м. Вінниця); ФК «Полісся»,
«Авангард» і «Фенікс» (Житомир); ФК
«Кристал» (м. Херсон), ФК «Нікополь»
і ФК «Колос» (м. Нікополь).
перший ігровий день наша команда провела дві зустрічі з
місцевими ФК «Ніка» та «Вінниця». Наші — дві перемоги з рахунками
3:1 та 2:0.
У другий ігровий день вишгородці та-

У

кож провели дві гри. Перша — з ФК «Полісся» — не виявила переможця (0:0). У
другій — з командою ФК «Колос» — футболісти «Чайки» одержали впевнену перемогу (рахунок 4:0). За підсумками ми зайняли
перше місце в групі і вийшли до півфіналу.
Перемога над ФК «Авангард» була
нелегкою: з рахунком 1:0 наша команда
пройшла до фіналу. Суперники — місцева команда ФК «Нива» — мала шалену
підтримку серед глядачів. Але це не злякало чайчат, і вже у першому таймі вони
зуміли забити два м’ячі. У другому таймі
ФК «Нива» намагалася вирівняти становище, та наші футболісти витримали
натиск і зберегли свої ворота в недоторканності до фінального свистка.
Таким чином переможцем Всеукраїнського турніру з футболу серед команд
2005 р. н. у м. Вінниці стала наша «Чайка»! Кращим воротарем турніру визнано
Антона Христенка, а кращим нападником — Артема Гладського (обидва з нашої команди).

Вишгород
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Органічне землеробство – здорове майбутнє України
Максим НАЗАРЕНКО,
Національний прес-клуб з аграрних
та земельних питань
Cure.org.ua
Україна може зміцнити свої позиції на світових ринках, якщо активно
займеться органічним землеробством. Це дозволить їй виробляти
здорову їжу, попит на яку особливо
високий у багатих країнах.
Ця думка висловлювалася ще на
початку 90-х років минулого століття. Вона не втратила своєї актуальності й сьогодні.
Через особливості організації
виробництва важливий внесок до
розвитку органічного землеробства
можуть зробити малі та середні сільгоспвиробники. Водночас виростити органічні харчі їм почасти легше,
ніж довести їх «органічність», отримати додану вартість завдяки впровадженню органічних технологій та,
особливо, вийти на міжнародний
ринок. Шлях один – об’єднувати зусилля з іншими виробниками, створювати кооперативи. І в Україні вже
є такі приклади.
Один із тих, хто надав перевагу
органічному землеробству та очолив
«органічний кооператив», — наш сьогоднішній співрозмовник, керівник
фермерського господарства «Макішинський сад» Городнянського району Чернігівської області, директор
сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу «Сновянка» Сергій ДОВГАНЬ.
— Чому ви зайнялися виробництвом органічної продукції?
— Тривалий час земля, котру я взяв
в оренду, не оброблялася. Вона заросла навіть не бур’яном. За цей час встиг
вирости молодняк – берізки, сосни та
інше.
Важко було підняти цю землю. Та
ще важче було визначитися, що з нею
робити. Було дві можливості – впроваджувати інтенсивне виробництво чи органічне.
Інтенсивне виробництво – це прибуткова справа і тому для багатьох –
приваблива. Воно й зрозуміло – гроші
з повітря не робляться. А вони потрібні
для купівлі сільгосптехніки, для різних
платежів, у тому числі і до державної кишені, для орендних розрахунків.
Та я надав перевагу здоровому землеробству. Бо занадто ми в попередні
роки перенаситили землю мінеральними добривами, пестицидами та гербіцидами. Нині вже час її лікувати.
— З чого починали?
— Не дивуйтеся – з Інтернету. У віртуальному світі багато цікавої та важливої
інформації, що стосується нашого реального життя. Ось так і вийшов на програму щодо органічного землеробства.
Зв’язався з людьми, котрі нею займаються. Мені сильно пощастило. Справа в
тім, що ними виявилися мої земляки.

Потому подав заявку до швейцарської сертифікаційної фірми «ЕТКО».
Звідти приїхали інспектори, які провели аналіз ґрунтів, вивчили технологію
виробництва та зберігання вирощеної
сільгосппродукції. З цього чотири роки
тому все й почалося.
— Інтенсивне виробництво більш
ефективне. Воно дозволяє отримати
високі врожаї. Органічне виробництво пов’язане з великими ризиками. Чи не пожалкували десь на початку, що обрали цей шлях?
— Не пожалкував, та скажу чесно
– було неспокійно. І недарма. У сусіда
врожай пшениці перевищував 50 центнерів з гектару, а у мене попервах ледь
10-12 центнерів набиралося.
Але згодом зібрався. Заспокоївся,
коли побачив, що на моїх полях почала
з’являтися живність – птахи, черв’ячки…
Навіть зайці почали гостювати. Подумав, земля вже оживає.
Спочатку довелося вирішувати безліч питань. Зокрема – які культури вирощувати, як налагодити сівозміну, яку
техніку купити. На це пішло чимало часу,
аж поки не склалася цілісна картина.
— І які культури зараз вирощуєте?
— З озимих – спельту, пшеницю,
жито, тритікале. Ярова група представлена олійним льоном, просом, гречкою,
люпином. Усього обробляю півтори тисячі гектарів, які сертифіковані під органіку.
— Як виживаєте в нинішніх умовах?
— Складно, та виручають прямі
контракти і договори з партнерами з
європейських країн на постачання вирощеної продукції.
У Європі господарствам, які займаються вирощуванням органічної продукції, з розрахунку на 1 гектар платять
дотації у розмірі, щонайменше 500 євро,
а у нас – жодної копійки.
— Як у вас справи з урожайністю
зараз?
— Найвища врожайність тритікале
склала близько 24 центнерів з гектара,
жита – 18 центнерів. Люпин торік дав 22
центнери.
Ми вже знаємо, що і на яких землях
сіяти, якою має бути норма висіву, якими мають бути попередники, коли треба сіяти. Тут є багато секретів, і ми, схоже, починаємо їх опановувати.
— Чи ви працюєте з прибутком?
— Скажу так – ми не в мінусі, і це –
добре. Погано те, що наші плюси не
дуже великі.
— Як орендодавці поставилися до
вашого наміру зайнятися органічним
землеробством?
— За логікою, власники паїв мали
підтримати мене від самого початку. Бо
ж йдеться про здоров’я їхньої землі. Та
не всі попервах зрозуміли мої наміри.
Найважче було пояснювати представникам старшого покоління. Вони
були переконані, що без мінеральних
добрив, гербіцидів, пестицидів високі

врожаї зростити неможливо.
Та нічого. Ми словами й ділом доводимо, що органічне землеробство варте
того, аби ним займатися.
— Виростили ви органічну продукцію і що далі?
— На жаль, на внутрішньому ринку потреба в органічній продукції наразі залишається незначною. Приміром, одеська фірма «Хлібіо» закуповує
у нас житнє борошно, а торгова марка
«Життя» — пшеницю, жито, рижій, льон
олійний. Гадаю, що з часом цікавість до
органічної продукції зросте, люди зрозуміють, що треба дбати не лише про
їжу, а й про здоров’я.
— Реалізація кожного проекту,
зокрема й такого, як органічне землеробство, вимагає певних капіталовкладень. Хто вам надав фінансову підтримку?
— Я недавно був у Києві. До столиці
приїхав виключно задля того, аби відвідати захід, присвячений органічному
землеробству.
Одним із виступаючих був представник Проекту USAID «АгроІнвест». Мене
зацікавив проект, який допомагає переробникам сільгосппродукції.
Під час знайомства, спілкування зі
спеціалістами ухвалили розробити програму, аби Проект «АгроІнвест» фінансово посприяв її реалізації.
Зараз ми добігаємо кінця в оформленні всіх формальностей, підписуємо
з «АгроІнвестом» договори і, гадаю, за
деякий час розпочнеться фінансування.
Згідно з цією програмою, буде виділено
200 тис. грн, які підуть на придбання 2
маслопресів холодного вичавлювання
з лінією фільтрації та розливу, а також
на покупку гранулятора, дробарки, лінії
фасування продукції.
— Та для початку створили кооператив…
— І назвали його «Сновянка». Це сталося 3 роки тому. Всього у кооператив
згуртувалося 26 чоловік. Це не лише
місцеві мешканці, а й люди з районного
та обласного центрів.
— Переробка органічної продукції
також передбачає сертифікацію?
— Так, безумовно. Ми сертифікували нашу невеличку крупорушку та
міні-млин. На перспективу плануємо запустити олійницю, міні-комбікормовий
завод, що також вимагає проходження
сертифікації.
Тим самим ми забезпечимо замкнений цикл виробництва. Самотужки будемо виробляти органічну продукцію,
переробляти та продавати її.
Зараз у нашому та Чернігівському
районах створюються підприємства з
вирощування органічної свинини, які,
сподіваюся, в майбутньому куплятимуть
у нас органічний комбікорм та зернофураж.
— Тобто, ви створюєте навколо
себе зону виробництва органічної
сільгосппродукції?
— Виходить, що так. Ми спілкуємо-

ся поміж себе, ділимося досвідом. Мій
приклад, у хорошому розумінні цього
слова, виявляється заразним. І повірте – я з цього радію. Бо люди шукають
можливостей зайнятися справою, а не
покладатися лише на державу.
Так, у Полтавській області є господарство, яке вже 8 років займається
органічним землеробством. Воно за
орендовані паї та зарплату видає людям
органічні крупи, мед, молоко, масло та
іншу продукцію. Керівник даного господарства помітив, що за останні 2-3 роки
споживання органічної продукції його
земляки почали набагато рідше хворіти.
Просто нагодувати людей – турбота
бідних держав. Турбота багатих держав
– забезпечити людей здоровою та доступною за ціною їжею. Цього ми й повинні прагнути.
Коментар фахівця
Владислав КАРПЕНКО,
спеціаліст з організацій виробників
Проекту USAID «АгроІнвест»
Світовий органічний рух налічує понад 1,8 млн виробників, які обробляють
біля 37,2 млн га земель. В Україні також
є тенденція до збільшення загальної
площі земель, які отримали сертифікат
органічного землеробства. Сьогодні це
близько 280 тис. га.
Розвиток органічного виробництва
набуває особливої актуальності на тлі
формування і пошуку нових каналів збуту сільськогосподарської продукції малих і середніх фермерів. Цьому сприяє
постійне збільшення попиту на органічну
продукцію в більшості країн світу. Крім
того, у зв’язку з нестачею фінансування
дрібні та середні виробники переважно
вносять обмежену кількість мінеральних
добрив та засобів захисту рослин, «очищуючи» таким чином землю.
Але одна справа – це вартість органічної продукції (органіка коштує на 3040% дорожче за традиційні продукти),
а зовсім інша – це практичне виробництво, сертифікація і фактично самостійний пошук покупців. Український споживач сьогодні не зовсім готовий платити
сповна за органіку, тому значна частина
вирощених органічних зернових експортується.
Здешевити кінцевий органічний продукт і підвищити рентабельність його
виробництва можна шляхом створення переробних потужностей на базі
об’єднань виробників. Саме тому Проект USAID «АгроІнвест» підтримав план
розвитку сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу «Сновянка»
з надання послуг своїм членам з вироблення органічної льняної олії, а також
комбікормів для тварин. Іншим важливим фактором розвитку даного кооперативу є те, що він не лише об’єднує виробників органічних зернових та олійних
культур, а й намагається сформувати
своєрідний кластер виробників органічної продукції – рослинництва і тваринництва.
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Вишгород
Ольга ДЯЧЕНКО

Потрібен ПРОДАВЕЦЬ

На теми дня

на постійну роботу
в продуктовий магазин.
Заробітна плата 150 грн/день + %.
Графік роботи — 14/14 або 7/7
Тел: (063) 593-62-94 (Ірина Олегівна)

Знову мудрі з наймудріших
Борються за трон.
Для народу зроблять більше
За його ж мільйон.
Мільйонери, мільярдери,
А народ – жебрак,
Та із гаслами папери
Має на дурняк.
Обіцяночки солодкі,
Усмішки – єлей.
Із цукерочок обгортки
Кинуть для дітей.
У програмах – викрутаси,
Забиває дух.
Будуть сало і ковбаси,
Шуба і кожух.
Обіцяльники в палацах

Вишгородський районний суд Київської
області оголошує конкурс на заміщення
вакантних посад державних службовців:
помічника голови суду, секретаря судових засідань, судового розпорядника. Інформацію про вимоги до кандидатів
на посади можна дізнатися за телефоном:
04596-22-710

Затишок

Мають власний рай,
А народу – гарні цяці,
Голос їм віддай.
Після виборів з екрана
Буде благодать,
Поспішайте всі за пана
Голос свій віддать!

12 креативних ідей для вашого подвір’я

Влітку немає нічого кращого, ніж
проводити час на заміській ділянці.
Свіже повітря, лагідне сонечко і природа... А щоб проведений час був не
тільки корисним, але і приємним,
можна проявити фантазію і спробувати себе у дизайнерській справі.
1. Старий автомобіль як горщик
для квітів
Якщо ви маєте старий автомобіль,
не поспішайте відправляти його на
брухт. З нього може вийти дуже креативна композиція для вашого двору.
Достатньо лише правильно закріпити
грунт – і можна висаджувати прямо в
авто найрізноманітніші квіти! (ФОТО 1)

2. Незвично стрижені кущі
Нудні кущики і галявинки вже зовсім
не популярні, а от якщо у вас на ділянці
з’являться зелені фігури з чагарнику...
Такі стрижені кущі виглядають дуже незвично, і доглядати за ними зовсім неважко. Першу «стрижку» варто доручити
професіоналу, а далі ви зможете робити
це самостійно. (ФОТО 2)
3. Композиції
з квіткових горщиків
Старим квітковим горщикам теж
знайдеться місце у вашому дворі, так
що не поспішайте їх викидати. Можна
зробити чудову садову композицію,
якщо лише трохи пофантазувати. По-
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селіть на вашій ділянці незвичайних чоловічків із горщиків, які будуть дивувати
ваших гостей. (ФОТО 3)
4. Фонтани у дворі
Фонтани можуть стати чудовою прикрасою приватного будинку і ділянки.
Різновидів фонтанів чимало, але найбільш органічно виглядають саме фонтани з каменю, які гармонійно вписуються в загальну атмосферу. Створити
такий фонтан просто – достатньо правильно вивести трубу на вулицю і зробити вентиль. А ось прикраса фонтану –
це вже справа вашої фантазії. (ФОТО 6)
5. Кам’яний сад
Прикраси з каменю зараз популярні

в приватних дворах – адже догляд за такими кам’яними клумбами мінімальний,
а краса зберігається надовго. Зробити
таку невибагливу красу можна і самому.
Для цього треба каміння різних кольорів і фактур. (ФОТО 5)
6. Сади на даху
У Європі вкрай популярні зараз так
звані сади на дахах. Багато вітчизняних
ландшафтних дизайнерів перейняли
цю ідею. Для створення рослинності на
даху використовуються ті ж рослини, що
і для створення живих зелених стін. Але
можна висаджувати туди найпростіші
чагарники і невеликі деревця. Виглядають такі дахи дуже незвично. (ФОТО 4)

2

3

4
5
6

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.
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