Мирного неба!

День пам’яті

Цьогоріч ми відзначаємо 70-ту річницю Перемоги над
нацизмом у Європі і 70-ту річницю завершення Другої світової війни. У цій війні не один доблесний українець поклав
своє життя за принципи свободи та ідеї незалежності.
Переможний день 9 травня, закарбований в історії
як завершальний етап у Другій світовій війні, одній із наймасштабніших і найбільш кровопролитних упродовж історії людства, сьогодні набув особливого значення. Сьогодні, як і колись, український народ знову молиться за
мир на рідній землі, а наші військові виборюють свободу
та незалежність свого народу. Військовий конфлікт, який
вже понад рік триває у східних регіонах України, ще більше
об’єднав націю у прагненні відстояти державу.
Схиляємо низько голови перед загиблими воїнами
Другої світової війни. Їхній подвиг назавжди залишиться
у наших серцях. Щира подяка — усім ветеранами Другої
світової війни. Ваш приклад відданості Вітчизні додає сьогодні нашим воїнам сили духу та мужності захищати неподільність кордонів України. Переконаний — невдовзі ми
святкуватимемо нашу нову перемогу над агресором у неоголошеній Росією війні на Сході України.

Дорогі наші ветерани! Дорогі вишгородці і гості міста!
Нинішнє свято Перемоги ми зустрічаємо в умовах проведення антитерористичної операції на Сході України. Воєнні дії внесли свої корективи у формат
нашого свята.
Семидесяту мирну весну ми вперше відзначаємо паралельно з нашими
колишніми союзниками по антигітлерівській коаліції. 8 травня ми присвятили
Дню пам’яті та примирення, а 9 травня,
як завжди, відзначаємо День Перемоги
над нацизмом у Європі.
Я переконаний, що молодь і ветерани підтримають такий формат свята,
адже День пам’яті – це наш уклін мільйонам українців, інших народів Радянського Союзу, які полягли на фронтах війни.
Пам’ять про них зобов’язує нас, сучасників, свято берегти мир, боронити

Національний музей-заповідник «Битва за Київ у 1943 році», 07.05.2015
Володимир Шандра та Віктор Решетняк вітають ветеранів війни

Шановні земляки! Бажаю усім вам міцного здоров’я, довгих років життя, щастя та благополуччя у кожній родині.
Нехай назавжди над нашою державою буде мирне небо!
Голова Київської облдержадміністрації
Володимир ШАНДРА

Вітчизну. Наша молодь у боях на Донбасі вже довела, що нинішнє покоління
– гідне своїх батьків і дідів.
Давайте сьогодні ще раз згадаємо
всіх, хто віддав своє життя за Вітчизну,
усіх невинних жертв, чиї життя обірвала
війна.
Від імені міської ради, її виконавчого
комітету, від себе особисто висловлюю
глибоку подяку ветеранам за мужність
і героїзм, за Велику Перемогу. Щиро
бажаю вам міцного здоров’я, щастя, бадьорості духу, довгих років життя.
Вічна пам’ять героям!
Слава переможцям!
Зі святом!
Вишгородський міський голова
Віктор РЕШЕТНЯК
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«…Урочисто присягаю Українському народові…»

ФОТО – Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»
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Про ініціювання добровільного об’єднання територіальних громад сіл та міста > 5

Наше місто

На благоустрої
не економлять
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8 травня
10:00 – покладання квітів: до пам’ятної стели на
честь воїнів 167-ї Сумсько-Київської стрілецької дивізії (набережна Київського «моря»); до пам’ятного
знаку та пам’ятної дошки Героям Радянського Союзу Н. Шолуденку і Ю. Кургузову; до меморіального
пам’ятного знаку воїнам-інтернаціоналістам (вул.
М. Грушевського); до інформаційного стенду подій
Революції гідності та вшанування пам’яті Героїв Небесної Сотні (пл. Т. Шевченка) та до могил воїнів,
загиблих при проведенні АТО (нове кладовище)
13:00 – виступ хору «Ветеран Вишгорода»
(ВРБК «Енергетик»)
9 травня
9:00 — виступ оркестру-студії «Водограй» (пл.
Т. Шевченка)
9:30 — урочиста хода (пл. Т. Шевченка —
просп. Т. Шевченка — вул. Шкільна)
10:00 — мітинг, присвячений 70-й річниці Перемоги над нацизмом у Європі, Дню пам’яті та примирення, Дню Перемоги, — біля братської могили
воїнів Радянської армії, в якій похований Герой Радянського Союзу Л. Глібов (вул. Шкільна).

ДЕНЬ МАТЕРІ
10 травня
15:00 — сквер на вул. Шкільній

14 травня
10:00 – 18:00 — 21 наукова конференція
«Старожитності Вишгородщини», присвячена 1000-літтю пам’яті свв. кн. страстотерпців
Бориса і Гліба та святителя Київської Русі кн.
Володимира Великого (конференц-зал ВРДА,
м. Вишгород, пл. Т. Шевченка, 1, 2 поверх адмінбудинку)

НА ПРОЩУ ДО СОБОРУ ВИШГОРОДСЬКОЇ
БОГОРОДИЦІ
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Понад усе
– любов до
> 5 Батьківщини

Лейтенант
Берест

ДЕНЬ ПАМ’ЯТІ ТА ПРИМИРЕННЯ.
70-А РІЧНИЦЯ ПЕРЕМОГИ НАД НАЦИЗМОМ
У ЄВРОПІ

КОНФЕРЕНЦІЯ
«СТАРОЖИТНОСТІ ВИШГОРОДЩИНИ»

ФОТО — Влад МАРУЩЕНКО, спеціально для «Вишгорода»

Запрошуємо
до діалогу

Нацгвардія: новобранці

аФішка

16 травня
14:00 – прибуття прочан, церковний ярмарок
16:00 – 00:00 – Літургії
17 травня
00:00 – 14:30 – Літургії
14:30 – концерт «Пісня серця»
ДО ВСЕСВІТНЬОГО ДНЯ МУЗЕЇВ — ДЕНЬ
ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ У ВИШГОРОДСЬКОМУ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНОМУ ЗАПОВІДНИКУ
18 травня
Із 10:00 до 16:00 — можна безкоштовно відвідати Історичний музей (вул. М. Грушевського,1) та музей Давньоруського гончарства (вул.
Межигірського Спаса,11), зокрема — виставку
гончарів Юрія Денисенка, Марини Кривонос,
Тетяни Музиченко.
Телефони заповідника: (04596) 5-41-79;
факси: (04596) 5-45-56, (04596)5-35-32

Електронна адреса газети «Вишгород»: ngvyshgorod@ukr.net
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ЗЕМЛЯ і БУДІВНИЦТВО: дозволи і погодження

Заробітчанство

Створити заклади
для допомоги

У рамках реалізації проекту «STOP Корупції у Київській області»,
який започаткований і впроваджений спільними зусиллями КОДА та
партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність», 13 травня об 11:00, у
великому залі засідань адмінбудинку (м. Вишгород, пл. Т. Шевченка, 1, 2-й поверх)
відбудеться відкритий семінар для громадян. Учасники отримають консультації і відповіді
щодо специфіки та нюансів дозвільних та погоджувальних процедур, які проводять Держреєстр, Держархбудінспекція, Держземагентство та районні управління архітектури і містобудування.
Докладніша інформація за тел: (091) 967-48-95
Вишгородська районна у Київській області організація партії
«Блок Петра Порошенка «Солідарність»

Семінар

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

У який би куточок земної кулі ви не потрапили, всюди зустрінете українця. Хтось подався в далекі і близькі світи у пошуках кращої
долі, достойнішого життя. Для інших, на жаль,
на рідній землі не знайшлося місця для застосування свого розуму і вони поповнили наукову еліту зарубіжних країн. Треті ж мігрують з
інших власних мотивів і причин та зміцнюють
економіку чужих держав.
Та що вже говорити про поневіряння українців за кордоном, коли і у рідній країні заробітчани
практично беззахисні, і зачасту стають жертвами
несовісних роботодавців та загальноукраїнської
недолугої системи підприємництва. 29 квітня у
Вишгороді обговорювали саме ці проблеми заробітчан.
Участь у заході взяли представники громади — заробітчан, духовенства, народний депутат України від Об’єднання «Самопоміч» Руслан
Сидорович, голова Вишгородської районної ради
Ірина Побідаш, Вишгородський міський голова
Віктор Решетняк, працівники апарату Вишгородської РДА, місцеві підприємці. Організувала
зустріч представниця ГО «Заробітчани» Степанія Сідляр.
Руслан Сидорович наголосив на тому, що
необхідно змінювати політику оплати праці. Змушувати роботодавців легалізовувати зарплати.
Разом з тим, учасники зібрання погодились із
необхідністю створення закладів, спрямованих на
різного роду допомогу заробітчанам: соціальну,
психологічну, юридичну, духовну.

Щиро вітаємо ветеранів Великої Вітчизняної війни!
Ми пам’ятаємо про тих, хто, не шкодуючи власного
життя, захищав рідну землю, наше сьогодення. Та не
дозволимо її забрати російським окупантам!
Низький уклін, вічна пам’ять і слава визволителям,
котрі зі зброєю в руках захистили свободу і незалежність нашої країни.
Напередодні цього світлого дня бажаємо вам, дорогі ветерани, великого щастя, здоров’я, оптимізму та

активного дозвілля! Нехай у Ваших сім’ях панує злагода і спокій, а оселі повняться достатком!
Мирного неба вам та вашим родинам!
Ростислав КИРИЧЕНКО,
голова Вишгородської районної
у Київській області
організації партії
«Блок Петра Порошенка «Солідарність»

А чи варто ризикувати ?
Лариса МИЦИК, головний спеціаліст
Аналіз стану захворюваності населення району на інфекційні хвороби
показав, що серед населення розповсюджуються інфекційні хвороби, які можна
стримати засобами імунопрофілактики.
Так, у 2014 році збільшилась захворюваність на краснуху, кашлюк. І цікаво, що
всі «жертви» кашлюка не були щеплені
проти цієї інфекції. Медичні працівники
району закликають батьків не ухилятися
від проведення щеплень своїм дітям. Не
ризикуйте їхнім здоров’ям.
Вже у першому кварталі поточного року
в районі зареєстровано два випадки захворювання дітей на кашлюк. Діти не щеплені
проти цієї інфекції, тому що батьки відмовились від щеплення. А кашлюк — не така
вже й безневинна хвороба. У тих, хто пере-

Обговорюємо об’єднання громад

хворів цією інфекцією, можуть бути ускладнення з боку дихальної та нервової систем.
Батьки, які відмовляються від щеплень,
гадають, що їхніх дітей інфекція обмине. Це
хибне переконання. Збудники інфекційних
хвороб постійно циркулюють серед населення, і це проявляється у вигляді легких
або безсимптомних форм.
У медицині є таке поняття як здорове
бактеріоносійство. Зокрема, воно притаманне такому тяжкому захворюванню
як дифтерія. Це такий стан, коли людина,
інфікована збудниками дифтерії, сама не
хворіє, а виділяє в навколишнє середовище
велику кількість збудників інфекції. І якщо
оточуючі не мають імунітету до цієї хвороби,
вони з великою вірогідністю можуть занедужати.
У 2014 році були перебої в постачанні
медичних закладів району вакцинами — і

Щоб не так, як завжди

Впровадити на низах функційне правління
Олексій ЖУРИБЕДА
З досвіду вже відомо, що будь-яка,
навіть хороша, затія зверху — на низах
обертається «пшиком». Так було із хрущовськими реорганізаціями, і з косигінськими реформами, і з горбачовською
перебудовою. Не кращий стан також із
нинішніми реформами. А все тому, як
на мій погляд, що низи не бачать користі і чинять глухий опір.
Нарешті, здається, що дійшло — і
першою ластівкою можна вважати Закон
України про добровільне об’єднання сільських громад. Тобто, позитивні зрушення,
згідно з цим законом, мають починатися
знизу, щоб люди бачили вигоду і свідомо
підтримували. У газеті «Вишгород» за 25
квітня секретар міськради Марія Решетнікова на виконання прийнятого закону
і пропонує чотири варіанти можливого
об’єднання сільських громад у нашому районі.
Відразу ж мушу зауважити, що вишгородська громада, все-таки, є міською
громадою, і тому варіанти об’єднання із
сільськими громадами не відповідають
духу закону. Насторожує і те, що в прийнятому законі має місце «лазівка», яка
стосується добровільності. Тобто, можна
об’єднуватись, а можна зіслатись і на те,
що немає ніякого бажання. Нехай, мовляв,
залишається все так, як є. Вже звикли до
всього, то навіщо хоч пучкою ворухнути.
І все ж, коли йдеться саме про добровільне об’єднання сільських громад, то
самі громадяни мають бачити в тому і доцільність, і практичну користь. Саме про це
і варто поговорити докладніше.
Самоочевидно, що при об’єднанні
сільських громад не будуть розпорошуватись бюджетні кошти по дрібних закутках
і можна буде, нехай і почергово, поновлювати сільську інфраструктуру. До того
ж, якщо заглянути в майбутнє, то на базі

об’єднаних сільських громад є можливість
створити потужні агрофірми, що дадуть і
робочі місця, і якісну продукцію, і належні
прибутки.
Крім того, у складі агрофірм не завадило б і створення приватних фермерських
господарств. Такі господарства могли би
спеціалізуватись на елітному насінництві,
племінному тваринництві, на птахівництві,
садівництві, бджільництві. Словом, на
всьому, що могло б працювати на підвищення культури землеробства, продуктивності тваринництва, на достаток громади і
добробут кожної сім’ї.
При об’єднанні сільських громад можна
успішно реалізувати також ідею створення
кооперативів в окремих селах. Вони могли
б стати своєрідними філіалами агрофірм і
дбати про вдоволення потреб селян в обробітку присадибних ділянок, в утриманні
худоби, в реалізації надлишкової продукції
через фірмові магазини агрофірм. Тоді ніхто не зміг би «огрібати» селян, та і село не
залишається покинутими, як мовиться, напризволяще. А саме цього найбільше бояться периферійні сільські мешканці.
При об’єднанні сільських громад не
менш гостро постає і проблема правління
об’єднаними громадами. Адже керівною
залишається прорадянська лінійно-штабна структура, що була створена під адміністративне командування і яка зовсім не
годиться для ринково-демократичних стосунків. До того ж, сьогодні командувати
вже нічим і ніким.
Тому тут вихід один — впровадити на
низах функційне правління. Розмови про
його необлідність ведуться вже давно, але
при існуючій структурі влади воно не проходить — і не проходить через те, що всі
функції замикаються на лінійному керівництві.
А між тим, наскільки мені відомо, технологія функційного правління передбачає
своєчасне і доброякісне розв’язання всьо-

12 місяців здоров’я

го трьох питань: підготовки, організації і
контролю. Тому, якщо впровадити функційне правління на рівні об’єднаних громад, то знадобляться всього три функційні
керівники.
Один із них буде вести питання забезпечення потреб громади всім необхідним
для нормальної життєдіяльності громади.
Другий буде вести організаційні питання,
що стосуються побуту та виробничої діяльності. Третій зобов’язаний буде здійснювати контроль за дотриманням діючого
законодавства і використанням фінансово-матеріальних ресурсів.
Зрозуміло також, що функційне правління вимагає більш високого рівня компетенції, принаймні, в тих питаннях, що доведеться вирішувати. Одначе й тут є вже
апробований вихід, він вбачається в розробці та впровадженні керівних стандартів.
У таких стандартах однозначно визначаються та регламентуються в часі функційні
обов’язки кожного керівника.
Маючи перед собою розроблений
стандарт, будь-який «дядько» чи «тітка»
з вулиці, прийшовши до керма правління,
вже на другий день буде знати, що і коли
потрібно робити для успішного виконання
своїх обов’язків. На власні очі бачив, як те
ефективно спрацьовує.
І, нарешті, що стосується міської громади. Якщо і на міському рівні впровадити
функційне правління, то можна буде ставити питання про функційне підпорядкування
сільських громад міському керівництву. В
такому разі місто буде зацікавлене в розвитку села, бо матиме від того пряму вигоду від фірмової торгівлі в райцентрі та
нестиме певну відповідальність за стан
справ в об’єднаних громадах.
Отже, якщо зацікавити людей кращою
і реальною перспективою, якщо на практиці показати вигоду, то об’єднання сільських громад може бути добровільним і
корисним для всіх.

значна кількість населення, особливо дітей,
не одержали вчасно щеплення (проти тих
чи інших інфекційних хвороб). Всі вони будуть щеплені в першому півріччі поточного
року.
Для цього надходять комбіновані вакцини, які містять компоненти проти кількох інфекцій. Так, діти до року щеплюються вакциною проти дифтерії, правця, кашлюку,
поліомієліту та гемофільної інфекції (одним
уколом проводитьєя щеплення проти п’яти
інфекцій).
Після проведення щеплень упродовж
2-3-х діб у дитини може бути незначне підвищення температури, ущільнення в місці
введення вакцини. Це свідчить про те, що
організм реагує на введення вакцини і починає формуватись імунітет.
Батьки, подбайте про імунітет ваших дітей!

Переселенцям

Допомога
на проживання:
не забудьте про реєстрацію
Міністерство соціальної політики нагадує,
що з 24 квітня (після опублікування у газеті
«Урядовий кур’єр») набрала чинності Постанова
Кабінету Міністрів України від 31.03.2015 № 212
«Про внесення змін до Порядку надання щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної
операції, для покриття витрат на проживання, в
тому числі на оплату житлово-комунальних послуг». Документом передбачено продовження
терміну виплати допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання.
Для призначення грошової допомоги на наступний шестимісячний строк уповноважений представник сім’ї подає заяву, в якій повідомляє про відсутність змін, що впливають на призначення грошової
допомоги, а також пред’являє довідки всіх членів
сім’ї про взяття на облік осіб, які переміщуються
(строк дії довідок продовжено на наступний період).
Також надається право на поновлення виплати
грошової допомоги, якщо протягом місяця з місяця
припинення її виплати уповноважений представник
сім’ї повідомить орган соціального захисту населення про зміну обставин, які вплинули на припинення виплати грошової допомоги сім’ї.
По консультації звертатися за адресою: м.
Вишгород, вул. Набережна, 6-а, тел: (04596) 52634.
Вимушені переселенці з тимчасово окупованої
території України або району проведення антитерористичної операції, що проживають у Вишгородському районі, мають здійснити реєстрацію фактичного місця проживання в довідці про взяття на
облік протягом 10 днів з моменту отримання зазначеної довідки.
Реєстрація фактичного місця проживання
здійснюється Вишгородським РВ Управління
ДМС у Київській області за адресою: м. Вишгород, вул. Ю. Кургузова, 3, каб. № 9 (з вівторка
по п’ятницю з 09:00 до 18:00, субота – з 09:00 до
13:00), тел: (04596) 5-43-30.

Вишгород
Торі ШУМ

9 травня

«…Урочисто присягаю
Українському народові…»

Громадське обговорення
Тетяна ЗАЙЧЕНКО
Керуючись ст.ст. 19, 21
Закону України «Про регулювання
містобудівної
діяльності»,
Постановою
Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року
№ 555 «Про затвердження
Порядку проведення громадських слухань щодо
врахування
громадських
інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні», повідомляємо про початок процедури розгляду та
врахування пропозицій громадськості у проекті
детального плану території, що розташована на

батьки воїнів. Листами вдячності «За виховання сина» командування військової частини заохотило батьків тих, хто показав кращі результати в оволодінні військовою справою за підсумками двотижневого навчального збору.
На закінчення урочистостей пройшов показовий виступ Спеціального
батальйону Почесної варти та інструкторів Українського Союзу кікбоксингу, які у подальшому навчатимуть військовослужбовців прийомам рукопашного бою. А спеціалісти-кінологи продемонстрували загальний та спеціальний курс дресирування службових собак.

Детальний план кварталу на вул. Ю. Кургузова
вул. Ю. Кургузова в м. Вишгороді Київської області, розробленого відповідно до рішення Вишгородської міської ради № 44/14 від 25 березня
2015 року.
Замовник детального плану території, що розташована на вул. Ю. Кургузова, м. Вишгород Київської області, — Вишгородська міська рада.
Розробник — Державне підприємство «Науково-дослідний і проектний інститут містобудування»
(01133, м. Київ, бул. Лесі Українки, 26-а).
Директор — Микола Григорович Сюр.
Ознайомитися з матеріалами детального плану
території, що розташована на вул. Ю. Кургузова, м.
Вишгород Київської області, — можна за адресою:
07300, Київська обл., м. Вишгород, пл. Т. Шевченка,
1, каб. 62 — з 08 травня по 08 червня 2015 року.
Громадські обговорення відбудуться 08 черв-

ня 2015 року о 14-ій годині у приміщенні адміністративного будинку за адресою: 07300, Київська
обл., м. Вишгород, пл. Т. Шевченка, 1, ІІ поверх,
малий зал засідань.
До участі в громадських обговореннях запрошуються керівники підприємств, установ, об’єднань,
фізичні та юридичні особи, представники громадських організацій.
Письмові звернення та пропозиції — надсилати
на адресу Вишгородської міської ради: м. Вишгород, пл. Т. Шевченка, 1 — з 08 травня по 08 червня 2015 року.
Посадова особа, відповідальна за організацію
розгляду пропозицій: начальник відділу містобудування та архітектури Вишгородської міської ради
Тетяна Вікторівна Зайченко.
Телефон для довідок: (04596) 54-554.

Оновили ігрові майданчики
Галина ЛИТВИНЕНКО,
завідуюча ДНЗ «Ластівка»

ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

Найстаріший дитячий садок
нашого міста оновлює спортивноігрове обладнання групових майданчиків. Ще восени були закуплені
дитячі будиночки, гірки, гойдалки,
шведські стінки, гімнастичні грибки. Так адміністрація ДНЗ «Ластівка» використала кошти, виділені
Вишгородською міською радою на
розвиток дошкільного закладу.
У рамках двомісячника благоустрою, за сприяння депутатів Вишгородської міської ради, новеньке

Шановні ветерани!
Дорогі земляки!
Від щирого серця ми вітаємо вас із
70-ю річницею Перемоги над нацизмом
у Другій світовій війні.
Ми висловлюємо глибоку повагу усім
борцям проти нацизму. Всім, хто воював у
складі Радянської армії у лавах військ антигітлерівської коаліції,
хто виганяв окупантів з рідної землі у формуваннях Української
повстанської армії та інших організаціях визвольного руху.
Наш низький уклін всім українцям, які пережили страхіття
окупації, неволі на чужині, тим, хто кував перемогу в тилу.
Сьогодні нащадки переможців воюють у зоні проведення АТО, захищаючи цілісність України, демонструючи приклади мужності і героїзму.
Міцного вам здоров’я, щастя, бадьорості духу та довголіття!
Слава переможцям!
Слава Україні!
Від громадської організації «Вишгород — наш дім» —
голова Володимир ЛІСОГОР

Зі святом Перемоги!
Шановні ветерани, вишгородці!
Від усього серця вітаю вас з річницею Великої Перемоги. Багато років
минуло від незабутнього травня 1945го, але й сьогодні величний подвиг захисників і визволителів залишається
невичерпним джерелом патріотизму,
вірного служіння своєму народу.
На жаль, із нами все менше залишається людей, які були учасниками
та свідками воістину героїчних подій
та відстояли нашу свободу, здобувши
Велику Перемогу.
Петро ГОЛОВКО,
голова Вишгородської
районної ради ветеранів

обладнання було встановлено на
шести ігрових майданчиках: на допомогу дитячому садку прийшли
робітники АТ «Гідромеханізація» із
вправними руками, інструментами
та будівельними матеріалами.
Вихованці нашого садочка, їхні
батьки та колектив ДНЗ щиро вдячні небайдужим людям за допомогу.
Ми сподіваємось, що тепер розвивально-розважальне
середовище
ігрових групових майданчиків буде
ще кориснішим та цікавішим для
дошкільнят, даруватиме нові можливості для розвитку дитячої ігрової
діяльності.

Ми пишаємося тобою, тату!
Вітаємо
Петра
Олексійовича
Котенка, ветерана Великої
Вітчизняної
війни, учасника бойових дій з величним святом — Днем
Перемоги!
Висловлюємо
свою безмежну вдячність, тату, що ти був
серед тих, хто тяжкою
ратною працею наближав довгоочікуваний день визволення
та кував Перемогу. Щиросердно бажаємо
міцного здоров’я, добра й благополуччя.
Ми пишаємося тобою!
Правнуки, онуки, діти

Віддамо шану померлим, підтримаємо живих
Андрій ПЕЩЕРІН, президент Всеукраїнської
громадської організації «Молода країна»
Чорнобиль… Як багато пов’язано з цим словом! Планетарна ядерна трагедія, що в одну мить
розділила життя нашого народу та держав ближнього зарубіжжя на ДО та ПІСЛЯ аварії. У ліквідації
аварії на Чорнобильській атомній активну участь
брали підприємства нашого району. Сотні, тисячі
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Нацгвардія: новобранці

2 травня понад шістсот новобранців
Першої оперативної бригади Національної гвардії України склали військову
присягу на вірність українському народові. Церемонія проходила на набережній Київського моря у Вишгороді.
Символічним було місце проведення священного ритуалу – біля стели воїнам-визволителям, адже саме в цьому місці восени 1943 року передові частини 1-го
Українського фронту захопили плацдарм
на правому березі Дніпра, розпочавши
жорстокими боями Київську наступальну
операцію. Саме на цьому наголосив Вишгородський міський голова Віктор Решетняк у вітальному слові.
Юнаків та усіх присутніх від імені командування Головного управління поздоровив генерал-майор Олег Гарчу. Також
новобранців привітали заступник начальника Північного територіального
управління по роботі з особовим складом Національної гвардії України Євген Павелко, командир другої навчальної роти, учасник бойових дій в АТО,
кавалер ордена За мужність третього ступеня капітан Сергій Сідорін. Хвилиною мовчання та покладанням квітів ушанували молоді солдати пам’ять
героїв, полеглих на полях Другої світової війни, неоголошеної війни на Сході нашої держави та загиблих у боротьбі зі злочинністю.
Долучились до привітань і присутні на святі представники духовенства,

У «Ластівці»

2015 року

наших земляків працювали в зоні відчуження.
Минуло вже 29 років від тої пори, та і сьогодні відчуваємо наслідки: чимало ліквідаторів уже покояться в землі, інші, втративши здоров’я, — приковані до
ліжка, проходять серйозні лікування.
І мені як керівнику ВГО «Молода країна» дуже
приємно, що організації та приватні особи, з якими
працюємо, ніколи не стояли осторонь у справі шляхетної допомоги чорнобильцям. У роковину чорної

Про забезпечення
готовності сил
та засобів
до виконання
завдань за
призначенням під
час гасіння пожеж
на екосистемах
на території
м. Вишгорода
Розпорядження № 37
від 28 квітня 2015 року
Враховуючи
розпорядження
Вишгородської районної державної
адміністрації Київської області №
114 від 09.04.2015 р. «Про забезпечення готовності сил та засобів до
виконання завдань за призначенням під час гасіння пожеж на торфовищах та екосистемах на території Вишгородського району», лист
Вишгородського районного відділу
ГУ ДСНС України у Київській області Державної служби України з
надзвичайних ситуацій, керуючись
ст. 42 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні»:
1. Доручити Комунальному підприємству Вишгородської міської
ради «Редакція газети «Вишгород»
(Кутаф’єв В.В.) постійно проводити
агітаційно-роз’яснювальну
роботу серед населення через газету
«Вишгород» щодо недопущення
виникнення пожеж на території м.
Вишгорода, заборони спалювання
сухої трави і залишків рослинності
на сільгоспугіддях, уздовж доріг, на
територіях приватних садиб та очерету на водоймах, під час відпочинку на природі.
2. Доручити Комунальному підприємству житлового і комунального господарства Вишгородської
міської ради (Шененко М.П.) вжити
термінових заходів щодо ліквідації
сміттєзвалищ, побутових і виробничих відходів на території м. Вишгорода.
3. Доручити Комунальному підприємству житлового і комунального господарства Вишгородської
міської ради (Шененко М.П.) та
Вишгородському міському комунальному підприємству «Водоканал» (Чебан Г.В.) вжити заходів
з приведення в належний стан
під’їзних шляхів до водойм, облаштування місць для забору води пожежною технікою.
4. Підприємствам, установам,
організаціям незалежно від форми
власності та громадянам у разі наявності інформації щодо виникнення пожеж та надзвичайних ситуацій
на території м. Вишгорода інформувати службу ДСНС про вияви загорянь у найкоротший термін.
5. Офіційно оприлюднити розпорядження у газеті «Вишгород».
6. Контроль за виконання розпорядження покласти на заступника Вишгородського міського голови з питань діяльності виконавчих
органів Вишгородської міської ради
Ростовцева О.М.
Міський голова В. РЕШЕТНЯК

Благодійність без кордонів
дати ми — разом із волонтерами Благодійного фонду
святої Ольги — підтримали продуктовими наборами
тих, хто потребує поваги і матеріальної допомоги.
Віддамо шану людям, які втратили своє здоров’я
у боротьбі з «мирним атомом», пом’янемо померлих
— із тими, хто в строю. А нам усім побажаємо перемоги в АТО і чистого неба над головою.
Доброго здоров’я всім, хай благословить нас Господь!
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Вишгород

2015 року
Виставки

Влас. інф.
ФОТО — надані Національним музеєм-заповідником, спеціально для «Вишгорода»

6 травня 2015 року о 12:00 у Національному музеї-заповіднику «Битва за Київ у 1943 році» відкрилась виставка «Твої
сини, Україно!», присвячена учасникам АТО, які обороняють
цілісність та незалежність України.

«Твої сини, Україно!»

Експонати для створення виставки надали «Союз «Народна пам’ять»,
Благодійний фонд «З відкритим серцем у майбутнє» та волонтери.
На виставці представлені особисті речі учасників АТО, уламки снарядів та розбита зброя, фотографії з

місць бойових дій, листи школярів
українським бійцям та обереги, зроблені дітьми.
«Невідомий солдате!
Ти загинув за визволення
нашої рідної землі в далекі
1941 – 1944 роки.

З новою величчю постає
Твій Безсмертний Подвиг
в той час, коли Україна
виборює свою
незалежність та цілісність.
Слава Україні!
Героям Слава!»

Мирний спів

Спасибі
всім!
Ірина ШУГАЙЛО,
БФ «З відкритим серцем
у майбутнє»
ФОТО — Анатолій ШУГАЙЛО,
спеціально для «Вишгорода»

(НА ФОТО: Олександр Приходько — третій зліва)

26 квітня відбувся благодійний концерт на підтримку воїнів
АТО та з нагоди 29-х роковин
аварії на Чорнобильській АЕС.
Прийшли мешканці Вишгорода
та бійці 25 батальйону «Київська
Русь».
Хочемо щиро подякувати кожному, хто долучився до нашого
концерту та підтримав нас. Ми щасливі від того, що нам разом вдалося подарувати людям радість та
усмішку! Атмосфера була просто
неймовірна! Дітки своїми виступами викликали незабутні почуття:
на якусь мить здалося, що війна
скінчилась!..
Виступали: зразковий художній колектив України — хореографічний
ансамбль Подільського
району м. Києва «Юність» (головний балетмейстер — заслужений
працівник культури України Микола
Каплун, народний артист України
Володимир Талашко) та зразковий
ансамбль сопілкарів «Рум’янок»
(керівник Олена Могиль, звукорежисер Богдан Чевгуз).
Дякуємо також комбату Андрію
Янченку і всьому особовому складу
25 батальйону, командиру військової частини А 2860 (с) м. Вишгорода — підполковнику Сергію Ковалю
та всьому особовому складу в/ч.
Особлива подяка Вишгородському
міському голові Віктору Решетняку
та голові Вишгородської РДА Олександру Горгану. А також — усім, хто
завітав до нас у цей день!

День Перемоги

Понад усе – любов до Батьківщини

Іван ЧЕРТКОВ,
учасник Великої Вітчизняної війни —
від імені ради ветеранів м. Вишгорода
У травневі дні щороку ми перегортаємо
сумні й величні сторінки Великої Вітчизняної
війни. Тоді проти Радянського Союзу фашистська Німеччина висунула 190 дивізій. Їх підтримували 5 тис. літаків, понад 47 тис. бойових
знарядь, мінометів. Ворожа армія переважала
сили наших західних прикордонних округів в
особистому складі у 1,8 раза, у танках – у 1,5
раза, у бойових літаках – у 3,2, мінометах – у
1,25 раза…
Але вже до кінця війни наші збройні сили були
сильніші від ворога за кількістю танків та мінометів – більш як удвічі, по бойових літаках – майже
у вісім разів. Наша промисловість перевищила німецьку не лише за кількістю, а й за якістю зброї і
бойової техніки.
…Уже в перший період війни відбулася історична битва під Москвою. У кровопролитних боях
ворога було обезкровлено і відкинуто від столиці
СРСР. Ця історична битва стала початком корінного перелому в ході війни. Перед світом була
розвіяна легенда про непереможність німецькофашистської армії.
…Битва на Волзі тривала 200 днів і ночей. За
цей час ворог утратив 1,5 млн вояків – четверту
частину сил радянсько-німецького фронту. Блис-

куча перемога наших військ на берегах Волги
мала визначальний вплив на подальший хід Другої світової війни.
…Наступний удар по фашистському вермахту наші війська нанесли влітку 1943 року. У
гігантській битві на Курській дузі було зломлено
хребет армії агресора. Розгорнувши наступ на
широкому фронті, наші війська визволили Лівобережну Україну, вступили у східні райони Білорусії, перемогли противника на Дніпрі. Завершився
розпочатий перемогою під Сталінградом корінний
перелом у ході Великої Вітчизняної і всієї Другої
світової війни в цілому.
1944 рік. Успішні операції наших військ під Ленінградом, у правобережній Україні, в Білорусії та
Прибалтиці, на півночі.
Очистивши від ворога рідну землю, наші
воїни надали допомогу народам Болгарії, Угорщини, Румунії, Чехословаччини та інших країн у
визволенні від фашистського ярма. Усього радянськими військами було визволено повністю або
частково територію десяти європейських країн.
Загальні втрати — понад 3 млн чол. вбитими, пораненими, зниклими безвісти.
Завершальним етапом у боротьбі з фашистською Німеччиною стала грандіозна Берлінська
операція, яка закінчилася перемогою радянських
збройних сил. Наступ охоплював територію шириною більше 400 км. У ньому брали участь три
фронти, які мали у своєму складі 41 600 гармат

і мінометів, понад 6 300 танків, 8 тис. літаків та
багато іншої техніки.
8 травня у Карлсхорсті, передмісті Берліну,
представники Верховного головнокомандування
підписали акт про безумовну капітуляцію збройних сил фашистської Німеччини.
На ознаменування цієї історичної Перемоги
було запроваджено медаль «За Перемогу над Німеччиною у Великій Вітчизняній війні 1941-1945»,
якої удостоєно понад 13,5 млн радянських воїнів.
Війна була всенародною. Про це свідчила монолітна єдність фронту і тилу.
Перемога у Великій Вітчизняній – це перемога героїчного робітничого класу, колгоспного селянства, інтелігенції, це — перемога армії і флоту,
усіх родів військ, полководців, що вийшли із народу, зокрема українців — маршалів Р. Малиновського, А. Єременка, К. Москаленка, П. Рибалка,
генерала армії І. Черняхівського, партизанського
генерала С. Ковпака.
7 млн воїнів були нагороджені орденами та
медалями, повними кавалерами ордена Слави
стали 2 500 воїнів, понад 11 600 – здобули звання
Героїв Радянського Союзу, 115 із них – двічі, Іван
Кожедуб та Олександр Покришкін – тричі, маршал Георгій Жуков – чотири рази.
А піднімала дух радянських бійців безмежна
любов до Батьківщини, готовність віддати за неї
найдорожче – своє життя – в ім’я щастя і свободи
свого народу.

Зі святом!

Дорогі ветерани, учасники
Великої Вітчизняної війни, шановні земляки!

Подарунок для матусі

Це свято завжди було для нас особливим, оскільки поєднало радість перемоги над ворогом і біль від втрати рідних та близьких людей. 70-у річницю
Великої Перемоги нам доводиться зустрічати у нових умовах. Цьогорічне свято
затьмарене трагічними подіями на Півдні і Сході нашої країни. Сьогодні надзвичайно гостро відчувається велич подвигу тих, хто ціною власного життя дарував
нам можливість жити у мирі та спокої.
Шановні ветерани! Дозвольте висловити вам слова глибокої вдячності за
проявлені вами героїзм, мудрість, стійкість і тверду громадянську позицію. Від
щирого серця бажаю вам і вашим родинам миру, щастя, здоров’я, невичерпного оптимізму та довголіття!
Олександр ПРИХОДЬКО, депутат Київської обласної ради

10 травня 2015 року з 12:00 до 16:00
на пл. Т. Шевченка у Вишгороді (біля адмінбудинку) – День матері. Запрошуємо
усіх, хто хоче власноруч зробити подарунок своїй матусі!
Благодійний фонд
«З відкритим серцем у майбутнє»
Контактні телефони:
067-547-23-84 (Ірина Шугайло)
067-503-80-48 (Трохим Іванов)
050-741-38-73 (Олександр Дзюба)

Шановні ветерани!
У цей історичний день Перемоги бажаємо вам міцного
здоров’я, щастя і благополуччя, любові і шани, ясного неба та
віри у славне майбутнє нашого міста і рідної України!
Нехай на нашій благословенній землі завжди панує мир,
спокій та добро! Зі святом вас!
З повагою
Колектив
Вишгородської районної організації
політичної партії «ВО «Батьківщина»

Вишгород

9 травня

Про ініціювання добровільного об’єднання
територіальних громад сіл та міста
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Про скликання
XLV сесії
Вишгородської міської
ради VІ скликання

Про скликання
XLVІ сесії
Вишгородської міської
ради VІ скликання
Розпорядження № 7
від 8 травня 2015 року
Керуючись ст. 42, ч. 9 ст. 46, ч. 4 ст. 59
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», скликати XLVІ сесію Вишгородської міської ради VІ скликання 18 травня
2015 року о 13:00 у залі засідань адмінбудинку (пл. Т. Шевченка, 1) з таким порядком
денним:
Про надання згоди на добровільне
об’єднання територіальних громад.
Міський голова В. РЕШЕТНЯК

Офіційно

Розпорядження № 43
від 7 травня 2015 року
Відповідно до частини 1, 2 статті 5 Закону
України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», статей 42, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:
1. Ініціюю добровільне об’єднання територіальних громад міста Вишгорода Вишгородської міської ради, сіл Хотянівка та Осещина
Хотянівської сільської ради, села Лебедівка
Лебедівської сільської ради, села Новосілки
Новосілківської сільської ради у Вишгородську міську територіальну громаду з центром
у місті Вишгороді.
2. Провести громадське обговорення
щодо можливого добровільного об’єднання
територіальних громад упродовж 15 днів із

дня прийняття цього розпорядження із врахуванням вимог Законів України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» та
«Про місцеве самоврядування в Україні».
3. Включити до порядку денного чергової
сорок шостої сесії шостого скликання Вишгородської міської ради питання про добровільне об’єднання територіальних громад міста Вишгорода Вишгородської міської ради,
сіл Хотянівка та Осещина Хотянівської сільської ради, села Лебедівка Лебедівської сільської ради, села Новосілки Новосілківської
сільської ради у Вишгородську міську територіальну громаду з центром у місті Вишгороді.
4. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.
Міський голова В. РЕШЕТНЯК

Розпорядження № 6
від 8 травня 2015 року
Керуючись ст. 42, ч. 9 ст. 46, ч. 4 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», скликати XLV сесію Вишгородської
міської ради VІ скликання 18 травня 2015
року о 10:00 у залі засідань адмінбудинку (пл.
Т. Шевченка, 1) з таким порядком денним:
Про затвердження Порядку проведення
громадських обговорень з питань добровільного об’єднання територіальних громад.
Міський голова В. РЕШЕТНЯК

Запрошуємо до діалогу

2015 р. на засідання сесій Вишгородської
міської ради, що відбудуться у великій залі
засідань адмінбудинку (пл. Т. Шевченка, 1)
запрошується широкий загал вишгородців,
громадські діячі та активісти, представники

громадських організацій та органів самоорганізації населення з конкретними письмовими пропозиціями щодо варіантів добровільного об’єднання громад.
У разі вже сформованих пропозицій про-

Враховуючи важливість та стислість
термінів процесу децентралізації, 18 травня

2015 року

симо надавати їх у друкованому або електронному вигляді до апарату виконавчого
комітету (пл. Т. Шевченка, 1, каб. 92-93) та
на електронну адресу: vmrada@gmail.com
до 15 травня 2015 р. включно.

Вместо участия в параде Победы лейтенант Берест, водрузивший
знамя над рейхстагом вместе с сержантами Егоровым и Кантарией,
был отправлен сопровождать эшелон с репатриантами
Тайны войны

Берест

Юрий КРАСНОЩОК,
специально для «ФАКТОВ» (05.05.2000)
Когда 3-я ударная армия ворвалась в
пределы Большого Берлина, Военный совет
армии учредил девять знамен для всех девяти своих дивизий. Тогда, в апреле 1945 года,
еще никто не знал, какой дивизии придется
брать Рейхстаг и водружать над ним знамя.
Перед тем, как вручать знамена, их пронумеровали. 150-й стрелковой дивизии генерал-майора В. Шатилова досталось знамя
под номером пять. Перед штурмом у командира 1-го батальона 756-го стрелкового полка Степана Неустроева особую тревогу вызывала вторая рота лейтенанта Антонова,
недавнего выпускника училища. И комбат
решил поставить во главе этой роты своего
замполита лейтенанта Береста.
Алексей Берест, украинец с Сумщины,
богатырского сложения и силы. Прямой и
честный, храбрый и справедливый. Солдаты
уважали замполита и шли за ним в огонь и
воду. Комбат Степан Неустроев давал ему
такую характеристику: «Этому парню можно
было поручить все».
«Знамя мы ремнями к лошади притянули», — успокоил командование Берест
Ударили гвардейские минометы, загремела артиллерия, и к Рейхстагу рванулись в
атаку бойцы. После ожесточенного штурма
две роты этого батальона (одна под командованием лейтенанта Береста, а другая под
командованием сержанта Сьянова) с трудом
ворвались в здание Рейхстага. С другой стороны сюда частично прорвался батальон
капитана Давыдова из 171-й стрелковой дивизии. Но первыми этажи немецкого парламента оседлали две роты, которые возглавил
лейтенант Берест.

А звание Героя отважный офицер, совершивший в
день взятия Рейхстага два подвига, так и не получил
Узнав об этом, полковник Зинченко позвонил в штаб полка. Вот что рассказывал
о том моменте командир батальона капитан
Неустроев: «Где знамя?! — закричал он в
трубку полевого телефона с командного пункта батальона». «Да вот тут вместе с полковым стоит… » «Срочно сюда!» Минут через
15-20 прибежали со знаменем два солдатика, маленькие, в телогрейках.
Зинченко им командует: «Наверх, на
крышу! Водрузить знамя на самом видном
месте!» Ушли они, минут через двадцать
возвращаются — подавленные и растерянные: «Там темно, а у нас нет фонарика. Мы
не нашли выхода на крышу… » Зинченко
матом: «Родина ждет! Весь мир ждет! Исторический момент, а вы — фонарика нет…
выхода не нашли!». Полковник меня обычно
Степаном звал, а тут жестко: «Товарищ комбат! Примите все меры!»
Лейтенант Берест взял около десятка
автоматчиков и повел их на крышу Рейхстага. На втором этаже завязался бой. Вот что
вспоминает сам Берест: «Из-за артиллерийского обстрела лестница в отдельных местах
была разрушена, мы образовали живую
лестницу».
Берест, как котят, подсаживал и вытягивал солдат со знаменем. Он, воин-богатырь,
вынес их на своих плечах. Как руководитель
и ответственный за операцию, лейтенант и
на крышу высунулся первым. Выбравшись
на разрушенный каркас крыши Рейхстага,
Берест вывел туда и солдат, которым было
поручено водрузить знамя.
Возвратившись на командный пункт батальона, он доложил, что знамя установлено на самом видном месте — на бронзовой
конной скульптуре кайзера Вильгельма на
фронтоне главного входа Рейхстага.
— Не оторвется? — спросил командир
батальона капитан Неустроев у Береста.
— Сто лет простоит, — ответил тот, — мы
его, знамя, ремнями к лошади притянули…
— А солдаты как?
— Ничего, — засмеялся Берест, — я их
за шиворот на крышу затащил…
Вот сухие строки документа тех лет,
подписанного командующим войсками 3-й
ударной армии генерал-полковником Кузнецовым и членом Военного совета армии
генерал-майором Литвиновым. Документ
называется «Боевая характеристика знамени». «Отважные воины — коммунист лейтенант Берест, комсомолец сержант Егоров и
беспартийный младший сержант Кантария
установили знамя над зданием германского
парламента… »
Капитан предложил лейтенанту отправиться в подвал Рейхстага «полковником»
Александру Прокофьевичу Бересту суж-

дено было совершить еще один подвиг. После того как Берест с Егоровым и Кантарией
вывесили знамя на Рейхстаге, советские солдаты загнали немцев, обороняющих здание,
в подвал. Фашисты вывесили белый флаг.
Они выставили условие: поскольку среди
них находится генерал, с советской стороны
переговоры также должен вести генерал, в
крайнем случае — полковник.
Старшим по званию в Рейхстаге был капитан Неустроев. Найти генерала или полковника в Рейхстаге было негде, а площадь
перед ним простреливалась немцами.
Богатырский рост Береста, его манера
свободно и с достоинством вести себя вполне
соответствовал и внешнему облику полковника и генерала. И тогда Неустроев предложил Бересту отправиться в подвал Рейхстага
«полковником». «Адъютантом» полковника
стал сам капитан Неустроев, переводчиком
взяли солдата Ивана Прыгунова.
«Сейчас, через много лет, скажу откровенно — идти на переговоры мне было
страшно, — вспоминает Герой Советского Союза капитан Степан Неустроев. — Но
другого выхода не было… На нас были направлены дула пулеметов и автоматов. По
спине пробежал мороз. Немцы смотрели на
нас враждебно. В помещении установилась
мертвая тишина.
Лейтенант Берест, нарушив молчание,
решительно заявил:
— Все выходы из подземелья блокированы. При попытке прорваться каждый из
вас будет уничтожен. Предлагаю сложить
оружие. Гарантирую жизнь всем вашим офицерам и солдатам, раненым — медицинскую
помощь.
Немецкий полковник ответил:
«Еще неизвестно, кто у кого в плену. Нас
в Рейхстаге значительно больше. Снаружи
подтянулись новые немецкие части, выход
под прицелом».
«Не забывайте, — ответил наш «полковник», — беседа проходит не в Москве, а в
Берлине. Я не за тем шел сюда четыре года,
чтобы сдаваться, — и решительно добавил:
— Повторяю, мы вас уничтожим! Всех!»
Рассказывая об этом военном эпизоде
в Институте марксизма-ленинизма в 1961
году, лейтенант Берест вспоминал, что переговоры длились около трех часов. Немецкий
полковник выходил из каземата на консультации с комендантом Рейхстага. И это понятно, они тянули время.
27 апреля в ставку Гитлера пришла радиограмма о том, что немецкий корпус генерала Венка находится возле Потсдама и скоро
прорвется в Берлин. В подвале Рейхстага
немцы о походе корпуса Венка знали, но им
не было известно, что он уже разгромлен.

Поэтому они оттягивали время сдачи.
Обстановка накалялась. В итоге полковник согласился на капитуляцию, но при условии, что русские солдаты будут отведены с
огневых позиций. Это была еще одна уловка фашистов: они рассчитывали прорваться
навстречу корпусу Венка, связи с которым у
них не было, и все-таки питали надежду, что
корпус идет в Берлин.
Но Берест решительно отверг их предложение и заявил:
— Если в указанное время, через 20 минут, вы не вывесите белый флаг, мы начнем
штурм всеми видами оружия!
И парламентеры покинули подземелье.
Вот что вспоминает Неустроев:
«Легко сказать — покинули… Тогда пулеметы и автоматы смотрели нам в спины.
Дорога казалась очень длинной. А ее следовало пройти ровным и спокойным шагом.
Нужно отдать должное Алексею Прокофьевичу Бересту. Он шел неторопливо, высоко
подняв голову… »
В указанное Берестом время немцы, подняв руки с белыми флагами, стали выходить
из подвалов Рейхстага…
Маршал Жуков не любил политработников
Целый год понадобилось политотделу
3-й ударной армии и политуправлению I-го
Белорусского фронта для разбирательства.
Только 8 мая 1946 года появился Указ Президиума Верховного Совета СССР «О присвоении звания Героя Советского Союза
офицерскому и сержантскому составу Вооруженных Сил СССР, водрузившему Знамя
Победы над Рейхстагом в Берлине, капитану
Давыдову В. И. , сержанту Егорову М. А. ,
младшему сержанту Кантария В. М. , капитану Неустроеву С. А. , старшему сержанту
Самсонову Н. Я. »
Далі — у наступному номері
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Високошвидкісний Інтернет МТМ. Тел.: (093) 366-16-66; (095) 545-15-33; (098) 201-22-66
ПО Н Е ДІ ЛО К , 11 Т Р А ВНЯ
КАНАЛ 1+1
06:55 «ТСН-Тиждень»
08:25 Х/ф «Про вовка
промовка»
10:00 «Розсмiши комiка»
17:10 Т/с «Моя кохана Дiла»
19:30 ТСН
20:30 Д/ф «Аеропорт»
21:30 Х/ф «Береги»
2+2
06:00 Мультфiльми
06:20 «Нове Шалене вiдео
по-українськи»
07:00 Т/с «Ментiвськi
вiйни-5»
15:00 «Люстратор 7.62»
16:00 Х/ф «Мiцний
горiшок-4»
19:00 Х/ф «Горець»
21:30 Х/ф «Горець-2»
23:30 Х/ф «Горець-3»
УТ-1
06:00 Лiтургiя зi СпасоПреображенського собору
в Києвi
08:20, 12:25 Школа Мерi
Поппiнс
08:50, 12:15 М/ф
09:20 Т/с «5 баксiв.net»
09:35 Василь Попадюк та
його Papa Duke Band
11:50 Нотатки на глобусi
14:40 Х/ф «Далеко вiд вiкна»

17:35 Х/ф «Залiзна сотня»
20:30, 20:35 Д/ф «Аеропорт.
Той день»
21:20 Новини
22:00 «Подорожнi» з Ольгою
Герасимюк
22:55 Трiйка, Кено, Секунда
удачi
23:00 Т/с «Злочин iз
багатьма невiдомими»
ТРК «УКРАїНА»
06:10, 14:20, 15:30, 17:10
Т/с «Слiд»
07:00, 15:00, 19:00 Подiї
07:10 Т/с «Лiкарка»
18:00 Т/с «Безсмертник.
Вiра й правда»
19:45 Ток-шоу «Говорить
Україна»
20:30 Д/ф «Аеропорт»
21:20 Т/с «Практика»
23:20 Х/ф «Сталiнград»
ТОНіС
06:00 Х/ф «Василиса
Прекрасна»
07:10 Неймовiрнi подорожi
10:00 «Микола Сивий. Пiсня
- моя любов»
11:00, 20:00 Апокалiпсис:
друга свiтова вiйна
12:50 «Художнi iсторiї.
Богодару Которовичу
присвячується»

14:20 «Щоденник для
батькiв»
15:00, 23:00 Енiмалiя
16:00 «Ландшафтнi iгри»
16:10 «Моднi iсторiї з
Оксаною Новицькою»
16:45 «Ювілейний концерт
до 30-рiччя творчої
дiяльностi Оксани Бiлозiр»
19:00 В гостях у Д. Гордона.
М. Рушковський
21:00 «Тарапунька: аншлаг
довжиною в життя»
22:00 Всесвiт
23:35 «Свiтськi хронiки»
ТЕТ
07:15 М/с «Лалалупси»
07:40 М/с «Чагiнгтон»
08:00 Мульт MIX
10:05 М/с «Смурфiки»
10:55 М/с «Пригоди
Котигорошка та його
друзiв»
17:05 Т/с «Сiмейний бiзнес»
19:00, 20:00 Т/с «Кухня»
19:30, 20:30, 23:00 Т/с «Два
батька i два сини»
21:00 Країна У
22:00 Т/с «Свiтлофор»
00:00 Х/ф «Померти
молодим»
СТБ
06:45, 16:00 «Все буде

добре!»
08:35, 18:50 «За живе!»
09:50 Т/с «Самара»
11:40 «Зiркове життя»
12:40 Х/ф «У Бога свої
плани»
14:20 «Битва екстрасенсiв»
18:00, 21:30 «Вiкна-Новини»
20:30 Д/ф «Аеропорт»
22:05 «Детектор брехнi 7»
23:35 «Один за всiх»
DISCOVERY CHANNEL
(УКРАїНА)
07:50, 13:00, 18:30 Як це
влаштовано?
08:15 А ти б вижив?
10:05, 10:35 Мисливцi за
складами
12:00, 12:30 Легендарний
автомобiль
13:30, 18:00 Як це
зроблено?
14:00, 23:00 Будинки на
деревах
16:00 Генiй авто-дизайну
17:00 Махiнатори
19:00 Скарби з комори
20:00 Острiв з Бером
Грiллзом
22:00 Аляска: родина з лiсу
НТН
07:00 «Правда життя»
07:30 «Агенти впливу»

08:25 Т/с «Павутиння - 7»
16:00 Т/с «Жiнки на межi»
19:15 Т/с «Вулицi розбитих
лiхтарiв - 12»
22:00 Т/с «CSI: Лас-Вегас
- 9»
23:45 Т/с «Закон i порядок.
Злочиннi намiри - 10»
НОВИЙ КАНАЛ
06:00, 07:03, 07:10, 07:33
Kids Time
06:05 М/с «Пригоди Джекi
Чана»
07:05 М/с «Барбоскiни»
07:12 М/с «Пiнгвiни
Мадагаскару»
07:35 Єралаш
09:40 Х/ф «Перлина
Харбор»
13:35 Х/ф «Полювання за
скарбами»
15:45 Х/ф «2012»
19:00 Ревiзор
22:10 Страстi за Ревiзором
МЕГА
06:00 Бандитська Одеса
09:20 Д/ф «Назад дороги
нема»
10:10 Д/ф «Чорна пiхота»
11:00 Великi битви. Битва
за Тунiс
12:00 Великi битви. Битва
за Iталiю

14:00 Дикий Iндокитай.
Камбоджа
15:00 Дикий Iндокитай.
Малайзiя
16:00 Дикий Iндокитай.
Таїланд
17:00 У пошуках пригод.
Перу
17:50 У пошуках пригод.
Кенiя
18:40 Привиди Третього
Рейху
19:40 Секретний тунель
21:30 Мiхаель Вiттман:
танковий ас
23:30 Європейський
покерний тур
ТРК «КИїВ»
07:00 «Ранок по-київськи»
09:30 «Київ музика»
13:00, 15:00, 17:00, 19:00,
21:15, 23:00 СТН
13:10, 15:10, 23:50
«Громадська приймальня»
14:55, 16:00, 16:55
«Вiдкритий мiкрофон»
16:20, 23:25 «Європейська
столиця»
17:10 «У центрi уваги»
18:50 «Паспортний стiл»
19:20, 21:40 «Столиця»
20:30 «Аеропорт. Той день»
22:30 «Служба порятунку»
23:20 «Мiська варта»

K1
06:30 «TOP SHOP»
07:40 «Чи знаєте ви, що...»
08:10 «Мультфiльми»
09:40, 16:00 «Файна
Юкрайна»
11:00 «КВН»
14:40 М/ф «Астерiкс i
Обелiкс: Велика бiйка»
17:10 «Звана вечеря»
19:10 «Орел i Решка»
20:00 «Орел i Решка.
Незвiдана Європа»
21:00 «КВН на БIС»
22:00 Х/ф «Кейт i Лео»
00:15 Х/ф «Сенсацiя»
ІНТЕР
06:50 М/ф
07:15 «Подробицi» - «Час»
07:50 Х/ф «Чисте небо»
10:00 Х/ф «Летять журавлi»
12:00 Т/с «Наказано
знищити. Операцiя
«Китайська скринька»
17:45 Новини
20:00 «Подробицi»
20:30 Д/ф «Аеропорт»
21:15 Т/с «Любов i розлука».
23:05 Т/с «Завжди говори
«завжди»

новини
07:50, 09:15 Факти тижня
08:45 Факти. Ранок
09:10 Спорт
09:35 Надзвичайнi новини.
Пiдсумки
10:30 Т/с «Революцiя»
12:30, 13:20 Х/ф «Дачна
поїздка сержанта Цибулi»
12:45, 15:45 Факти. День
14:35, 16:20 Х/ф
«Мерседес» тiкає вiд погонi»
16:40 Х/ф «Повiтряний
маршал»
18:45 Факти. Вечiр
20:30 Д/ф «Аеропорт»
21:20 Х/ф «Сiрi»
23:30 Х/ф «Невiдомий»

ICTV
06:20 М/с «Муча Луча»
07:00, 19:15 Надзвичайнi

NATIONAL GEOGRAPHIC
CHANNEL
07:10 Таран рогами
07:55 Це все наше
08:40 Те, що нас не
вбиває...
10:55 Авто - SOS: Забута
класика
11:40 Розумнi мiста свiту
12:30 Початок полювання
17:55 Суперспоруди
Третього рейха
18:40 Друга свiтова вiйна
21:00 Мегакораблi Гiтлера
21:45 Друга свiтова вiйна:
Нищiвна поразка

09:40, 16:00 «Файна
Юкрайна»
10:50 Х/ф «Каспер: Початок»
12:40 Т/с «Всi жiнки вiдьми»
14:10, 19:10 «Орел i Решка»
15:00, 20:00 «Орел i Решка.
Незвiдана Європа»
17:10 «Звана вечеря»
21:00 «КВН на БIС»
22:00 Т/с «Доктор Хаус»

09:15, 19:15 Надзвичайнi
новини
10:10 Т/с «Революцiя»
11:55, 13:20, 16:50 Т/с
«Дiзнавач-2»
12:45, 15:45 Факти. День
14:30, 16:20 Т/с «Чужi крила»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Громадянська
оборона
21:25 Свобода слова

ІНТЕР
06:25 М/ф
07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
09:00, 12:00, 14:00, 16:00,
17:45 Новини
07:15, 07:35, 08:10, 08:35
«Ранок з Iнтером»
09:20 Т/с «Готель
«Президент»
11:10, 12:25 Д/с «Слiдство
вели...»
13:20, 14:20 «Судовi справи»
14:45 «Сiмейний суд»
15:45, 16:15, 22:50 Т/с
«Завжди говори «завжди»
18:05, 19:05 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
21:00 Т/с «Любов i розлука».

NATIONAL GEOGRAPHIC
CHANNEL
07:30 Зроби або помри
09:25, 14:00, 19:30
Суперспоруди Третього
рейха
10:10, 14:45, 20:15 Друга
свiтова вiйна
11:40 Мегазаводи
15:35 Таємницi горил
17:10 Вiйна генералiв
18:40 Рецепти виживання
21:00 Керування юрбою:
Грошi
21:45 Хитрощi громадського
харчування
23:15 Розслiдування
авiакатастроф

5 КАНАЛ
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 21:00, 23:00 Час
новин
07:30, 08:30, 09:45, 10:30,
11:30, 12:30, 13:30, 15:33,
16:30, 17:30, 18:30, 22:30,
23:25 Час. Важливо
09:15, 14:15 Час: пiдсумки
тижня з В. Гайдукевичем
11:35 Велика
полiтика
13:10, 14:10 День
15:15, 15:37, 16:10, 16:34
«Єдина родина»
17:19, 17:35, 18:15, 20:00,
21:10 Україна понад усе!
21:40 Час-Тайм
22:00 Час новин
ENTER-ФіЛЬМ
05:45, 07:40, 09:30
Мультфiльм СРСР
07:10, 09:00 «Top shop»
10:10 Смiшнi люди
11:40, 12:10, 23:35 Криве
дзеркало
12:35 Х/с «Блокада»
18:40 Х/ф «Подвиг
Одеси»
21:10 Х/с «Заєць, смажений
по-берлiнськи»

ВI В ТО Р О К , 1 2 Т Р А ВНЯ
КАНАЛ 1+1
06:00, 07:00, 08:00, 09:00,
12:00, 16:45, 19:30, 23:15
ТСН
06:45, 07:10, 07:45, 08:10,
08:45, 09:10 «Снiданок з
1+1»
07:35, 08:35 «Маша i
ведмiдь»
11:05 Т/с «Королева
бандитiв»
17:10 Т/с «Моя кохана Дiла»
20:30 «Чистоnews»
21:00 Т/с «Моє щасливе
завтра»
22:00 «Чотири весiлля 4»
2+2
06:25 «Нове Шалене вiдео
по-українськи»
09:30 «Люстратор 7.62»
09:40 Т/с «Вулицi розбитих
лiхтарiв-5»
12:50 Х/ф «Горець»
15:10 «6 кадрiв»
18:30, 21:00 «Спецкор»
19:00 Т/с «Ментiвськi
вiйни-6»
21:25 1/2 Лiга Чемпiонiв.
Барселона - Баварiя
23:40 Про Лiгу Чемпiонiв +
огляд iгрового дня
УТ-1
08:10, 14:15 Як це?

09:20, 09:35 Д/ф «Аеропорт.
Той день»
10:20 «Подорожнi» з О.
Герасимюк
12:00 Уряд на зв’язку з
громадянами
12:25 Дорогi депутати
13:00, 18:30, 21:00 Новини
13:20, 18:05 Час-Ч
16:55 Д/ф «Ясмiна i
Мухамед»
18:15 Новини. Свiт
18:55 Д/ф «Пiвнiч. Париж
прокидається»
20:00 Про головне
22:55 Трiйка, Кено, Максима
23:00 Т/с «Злочин iз
багатьма невiдомими»
ТРК «УКРАїНА»
06:15, 15:30, 17:10 Т/с
«Слiд»
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00 Подiї
07:10, 08:10 Ранок з
Україною
09:15 Зоряний шлях
10:00, 19:45 «Говорить
Україна»
11:10 Т/с «Недотрога»
18:00 Т/с «Безсмертник.
Вiра й правда»
21:00 Т/с «Практика»
23:00 Подiї дня
23:30 Т/с «Шаман 2»

ТОНіС
07:10 «МАН: молодi,
амбiцiйнi, наполегливi?»
10:00, 16:50 «Алло, лiкарю!»
11:00 Апокалiпсис: друга
свiтова вiйна
12:50 «Тарапунька: аншлаг
довжиною в життя»
15:00, 18:30, 21:00
«Соцiальний пульс»
16:20 «Цивiлiзацiя Incognita»
17:45 «Соцiальний статус:
ваша пенсiя»
18:20 «Мистецтво i час»
19:00 В гостях у Д. Гордона.
М. Рушковський
20:00 Великi бої
21:35 Замальовки: коротко
про головне
ТЕТ
07:40 М/с «Чагiнгтон»
08:00 Мульт MIX
10:05 М/с «Смурфiки»
10:35 М/с «Качинi iсторiї»
10:55 Обережно, дiти!
12:30 Т/с «Та, що говорить з
привидами»
14:10 Панянка-селянка
17:05 Т/с «Сiмейний бiзнес»
19:00, 20:00 Т/с «Кухня»
19:30, 20:30, 23:00 Т/с «Два
батька i два сини»
22:00 Т/с «Свiтлофор»
00:00 Х/ф «Кохання

трапляється»
СТБ
06:05, 18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
06:40, 16:00 «Все буде
добре!»
08:35, 18:30 «За живе!»
09:45 Т/с «Самара»
11:35 «Зiркове життя»
12:35 «МастерШеф - 3»
19:55 «Слiдство ведуть
екстрасенси»
20:50 Х/ф «Ой, ма-моч-ки!»
22:35 «Кохана, ми вбиваємо
дiтей»
DISCOVERY CHANNEL
(УКРАїНА)
07:50, 13:00, 18:30 Як це
влаштовано?
08:15 Аляска: родина з лiсу
09:10 Зiркове
виживання
10:05, 10:35, 19:00, 19:30
Мисливцi за релiквiями
13:30, 18:00 Як це
зроблено?
15:00 Викривлення часу
16:00 Майстерня «Фантом
Воркс»
17:00, 21:00 Махiнатори
20:00, 20:30 Гаражна
команда
22:00 З любов’ю до автiвок

23:00, 23:30 Шукачi скарбiв
Америки
НТН
07:05 Х/ф «Кримiнальний
вiддiл»
08:30 «Випадковий свiдок»
09:00 «Кримiнальнi справи»
09:50 Т/с «Суто англiйськi
вбивства»
11:40, 22:00 Т/с «CSI: ЛасВегас - 9»
13:10, 19:30 Т/с «Вулицi
розбитих лiхтарiв - 12»
15:00, 19:00, 21:40 «Свiдок»
15:15 Т/с «Державний
захист - 2»
23:45 Т/с «NCIS: ЛосАнджелес - 3»
НОВИЙ КАНАЛ
06:12 М/с «Пригоди Джекi
Чана»
07:25 М/с «Барбоскiни»
07:30 М/с «Пiнгвiни
Мадагаскару»
08:00 Єралаш
12:00 Т/с «Татусевi дочки»
17:00, 19:00 Т/с «Воронiни»
18:00 Репортер
18:20 Абзац!
20:00 Т/с «СашаТаня»
21:00 Х/ф «Сутiнки»
23:25 Х/ф «Вампiрша»

МЕГА
06:50 Бандитський Київ
09:00 Мiстична Україна
10:40 У пошуках пригод
11:30 Дикий Iндокитай
14:00 Мiшка Япончик:
смерть короля
14:50 Правила життя.
Вулична їжа
17:30, 21:00 Аляска: школа
виживання
21:50 Вижити попри все
22:40 Дивовижнi митi життя
23:30 Загадки Всесвiту
ТРК «КИїВ»
07:00 «Ранок по-київськи»
13:00, 15:00, 17:00, 19:00,
21:00, 23:00 СТН
13:10, 15:10, 23:50
«Громадська приймальня»
14:55, 16:00, 16:55, 18:55
«Вiдкритий мiкрофон»
16:20, 23:25 «Європейська
столиця»
17:10 «У центрi уваги»
20:50, 23:20 «Мiська варта»
21:25 «Київський ринг з
Реною Назаровою»
22:30 «Київськi iсторiї»
K1
06:30 «TOP SHOP»
07:40 «Чи знаєте ви, що...»
08:10 «Мультфiльми»

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

5 КАНАЛ
06:30, 06:50, 07:05, 07:15,
07:35, 08:10, 08:20, 08:35
Ранок на П’ятому

07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 21:00, 23:00, 00:00
Час новин
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, 23:25 Час. Важливо
07:50 Автопiлот-новини
13:10, 14:10 День
15:35 Дiалоги з Патрiархом
16:35 Моя земля
17:15, 17:35, 18:14, 18:31
Україна - понад усе!
20:00, 21:10 Час. Пiдсумки
дня
21:40 Час-Тайм
ENTER-ФіЛЬМ
07:10, 09:00 «Top shop»
07:40, 09:30 Мультфiльм
СРСР
10:50 Криве дзеркало
11:20 Х/ф «Борець i клоун»
13:05 Х/ф «Заметiль»
14:25 Х/ф «Оскаженiлий
автобус»
16:20, 21:30 Х/с «Комiсар
Рекс»
18:00 Х/ф «Сiрi вовки»
19:55 Х/с «Чотири танкiсти
i собака»
23:10 Х/с «Суто англiйськi
вбивства»

С Е Р Е ДА , 1 3 Т Р А ВНЯ
КАНАЛ 1+1
06:00, 07:00, 08:00, 09:00,
12:00, 16:45, 19:30, 23:15
ТСН
06:45, 07:10, 07:45, 08:10,
08:45, 09:10 «Снiданок з
1+1»
07:35, 08:35 «Маша i
ведмiдь»
11:05 Т/с «Королева
бандитiв»
12:25, 13:00 «Ворожка»
13:35, 14:10 «Слiпа»
14:45 «Сiмейнi мелодрами
- 5»
15:45 «Битва салонiв»
17:10 Т/с «Моя кохана Дiла»
21:00 Т/с «Моє щасливе
завтра»
22:00 «Iнспектор Фреймут 2»
23:35 Х/ф «Розвiдка»
2+2
09:00, 18:30, 21:00
«Спецкор»
09:25 «Люстратор 7.62»
09:40 Т/с «Вулицi розбитих
лiхтарiв-5»
12:50, 19:00 Т/с «Ментiвськi
вiйни-6»
15:00 Д/п «Автомобiлi в
погонах»
15:50 Д/п «Воїни свiту. Ушу»

16:40 «6 кадрiв»
21:30 «Хоробрi серця»
00:00 «ДжеДАI»
УТ-1
08:50, 14:50 М/ф
10:10 Д/ф «Ясмiна i
Мухамед»
13:00, 18:30, 21:00 Новини
13:20, 18:05 Час-Ч
15:40 Як ваше здоров’я?
16:15 «Європа спiває»
18:15 Новини. Свiт
19:00 Перша студiя
19:30 ДебатиPRO
22:00 Слiдство. Iнфо
22:50 Суперлото, Трiйка,
Кено
23:00 Т/с «Злочин iз
багатьма невiдомими»
ТРК «УКРАїНА»
06:15, 15:30, 17:10 Т/с
«Слiд»
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00 Подiї
07:10, 08:10 Ранок з
Україною
10:00, 19:45 «Говорить
Україна»
11:10 Т/с «Будинок сплячих
красунь»
18:00 Т/с «Безсмертник.

Вiра й правда»
21:00 Т/с «Практика»
23:00 Подiї дня
23:30 Т/с «Шаман 2»
ТОНіС
05:55, 07:30, 15:00, 18:30,
21:00 «Соцiальний пульс»
07:10, 18:20 «Цивiлiзацiя
Incognita»
10:00, 16:50 «Алло, лiкарю!»
13:00 «Соцiальний статус:
ваша пенсiя»
14:00, 22:00 Всесвiт
15:40 «Моднi iсторiї з О.
Новицькою»
17:45 Слiдство ведуть
екстрасенси
19:00 В гостях у Д. Гордона.
М. Рушковський
21:30 «Глобал - 3000»
23:30 «Натхнення»
23:50 «Ландшафтнi iгри»
ТЕТ
06:50 М/с «Машинi казки»
07:15 М/с «Лалалупси»
07:40 М/с «Чагiнгтон»
10:35 М/с «Качинi iсторiї»
11:20 Х/ф «Розумна
селянська донька»
12:30 Т/с «Та, що говорить з
привидами»

17:05 Т/с «Сiмейний бiзнес»
19:00, 20:00 Т/с «Кухня»
19:30, 20:30, 23:00 Т/с «Два
батька i два сини»
22:00 Т/с «Свiтлофор»
СТБ
06:05, 18:30 «За живе!»
07:05 Т/с «Самара»
11:20 «МастерШеф - 3»
16:00 «Все буде добре!»
18:00, 22:00 «Вiкна-Новини»
19:55 «Слiдство ведуть
екстрасенси»
20:55 Х/ф «Ой, ма-моч-ки!»
22:35 «Давай поговоримо
про секс 2»
DISCOVERY CHANNEL
(УКРАїНА)
06:00, 11:00 Викривлення
часу
07:50, 13:00, 18:30 Як це
влаштовано?
09:10, 09:40 Гаражна
команда
10:05, 10:35, 19:00, 19:30
Шукачi скарбiв Америки
12:00 «Фантом Воркс»
13:30, 18:00 Як це
зроблено?
14:00, 23:00 Майстер з
будiвництва басейнiв

15:00 Не намагайтеся
повторити
20:00 Мисливцi за
релiквiями
21:00, 21:30 Екстремальнi
колекцiонери
22:00 Скарби з комори
НТН
08:30 Ранковий «Свiдок»
09:00 «Кримiнальнi справи»
09:50 Т/с «Суто англiйськi
вбивства»
11:40, 22:00 Т/с «CSI: ЛасВегас - 9»
13:10, 19:30 Т/с «Вулицi
розбитих лiхтарiв - 12»
15:00, 19:00, 21:40 «Свiдок»
15:15 Т/с «Державний
захист - 2»
23:45 Т/с «NCIS: ЛосАнджелес - 3»
НОВИЙ КАНАЛ
07:35 М/с «Пiнгвiни
Мадагаскару»
08:00, 18:00 Репортер
08:05 Єралаш
12:00 Т/с «Моя прекрасна
нянька»
17:00, 19:00 Т/с «Воронiни»
20:00 Т/с «СашаТаня»
21:00 Х/ф «Сутiнки. Сага.

Молодик»
23:25 Х/ф «Прекраснi
створiння»
МЕГА
09:00 Мiстична Україна
11:30 Дикий Iндокитай
13:10 Вижити попри все
14:50 Правила життя
16:30, 20:00 Скарби зi
звалища
17:30, 21:00 Аляска: школа
виживання
19:10 У пошуках пригод
21:50 Вижити попри все
22:40 Дивовижнi митi життя
ТРК «КИїВ»
07:00 «Ранок по-київськи»
09:30 «Київ музика»
13:00, 15:00, 17:00, 19:00,
21:00, 23:00 СТН
13:10, 15:10, 23:50
«Громадська приймальня»
14:55, 16:00, 16:55, 18:55
«Вiдкритий мiкрофон»
16:20, 23:25 «Європейська
столиця»
17:10 «У центрi уваги»
19:20, 21:25 «Столиця»
20:50, 23:20 «Мiська варта»
22:30 «Мiсто добра»

K1
06:30 «TOP SHOP»
07:40 «Чи знаєте ви, що...»
09:40, 16:00 «Файна
Юкрайна»
10:40 Т/с «Всi жiнки вiдьми»
14:10, 19:10 «Орел i Решка»
17:10 «Звана вечеря»
21:00 «КВН на БIС»
22:00 Т/с «Доктор Хаус»
ІНТЕР
07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
09:00, 12:00, 14:00, 16:00,
17:45 Новини
07:15, 07:35, 08:10, 08:35
«Ранок з Iнтером»
09:20 Т/с «Готель
«Президент»
11:10, 12:25 Д/с «Слiдство
вели...» з Л. Каневським»
13:20, 14:20 «Судовi справи»
15:45, 16:15, 22:50 Т/с
«Завжди говори «завжди»
18:05, 19:05 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
21:00 Т/с «Любов i разлука»

09:15, 19:15 Надзвичайнi
новини
10:05 Т/с «Тринадцятий-2»
12:00, 13:20, 16:50 Т/с
«Дiзнавач-2»
12:45, 15:45 Факти. День
14:30, 16:20 Т/с «Чужi крила»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Секретний фронт
21:25 Т/с «Винищувачi»
NATIONAL GEOGRAPHIC
CHANNEL
07:55 Суперспоруди
Третього рейха
08:40 Друга свiтова війна
10:10, 14:45, 20:15 Злом
Системи
11:40 Мегазаводи: «Мiнi»
12:30 Старателi: Злодiї в
горах
15:35 Королева тигрiв
17:10 Вiйна генералів
17:55 Шосе крiзь пекло
22:30 Золото в холоднiй водi
23:15 Розслiдування
авiакатастроф

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

5 КАНАЛ
06:30, 06:50, 07:05, 07:15,
07:35, 08:10, 08:20, 08:35
Ранок на П’ятому
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,

K1
09:40, 16:00 «Файна
Юкрайна»
10:40 Т/с «Всi жiнки вiдьми»
14:10, 19:10 «Орел i Решка»
15:00, 20:00 «Орел i Решка.
Незвiдана Європа»
17:10 «Звана
вечеря»
21:00 «КВН на БIС»
22:00 Т/с «Доктор Хаус»

ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:15 Надзвичайнi
новини
10:05 Т/с «Тринадцятий-2»
12:00, 13:20, 16:50 Т/с
«Дiзнавач-2»
12:45, 15:45 Факти. День
14:30, 16:20 Т/с «Чужi
крила»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
21:25 Т/с «Винищувачi»

ІНТЕР
07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
09:00, 12:00, 14:00, 16:00,
17:45 Новини
07:15, 07:35, 08:10, 08:35
«Ранок з Iнтером»
09:20 Т/с «Готель
«Президент»
11:10, 12:25 Д/с «Слiдство
вели...» з Л. Каневським»
13:20, 14:20 «Судовi
справи»
15:45, 16:15, 22:50 Т/с
«Завжди говори «завжди»
18:05, 19:05 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
21:00 Т/с «Любов
i розлука»

NATIONAL GEOGRAPHIC
CHANNEL
07:10 Катастрофа у
вiдкритому морi
08:40 Злом Системи
09:25, 14:00, 19:30 Шосе
крiзь пекло
10:10, 14:45, 20:15 Дикий
тунець
17:10 Вiйна генералів
17:55, 21:45 Дике
будiвництво
23:15 Катастрофа в
Станстедi

11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 21:00 Час новин
07:30, 08:30, 09:30, 10:30,
11:30, 12:30, 13:30, 14:30,
15:30, 16:30, 17:30, 18:30,
00:00 Час. Важливо
15:35 Модне здоров’я
16:35 Невигаданi iсторiї
17:15, 17:35, 18:15, 18:35,
20:00, 21:10 Україна - понад
усе!
21:40 Час-Тайм
22:00 Час новин
22:30 Клуб реформ
23:48 Мiсцевий час
ENTER-ФіЛЬМ
07:10, 09:00 «Top shop»
07:40 Мультфiльм СРСР
09:30 Х/ф «Кiнець
iмператора тайги»
11:05 Х/ф «Барханов i його
охоронець»
13:20, 19:30 Х/с «Чотири
танкiсти i собака»
14:50, 21:35 Х/с «Комiсар
Рекс»
16:30 Х/ф «Ягуар»
18:05 Х/ф «Стамбульський
транзит»
23:15 Х/с «Суто англiйськi
вбивства»

ЧЕ ТВ Е Р , 1 4 Т Р А ВНЯ
КАНАЛ 1+1
06:00, 07:00, 08:00, 09:00,
12:00, 16:45, 19:30, 00:15
ТСН
06:45, 07:10, 07:45, 08:10,
08:45, 09:10 «Снiданок
з 1+1»
11:05 Т/с «Королева
бандитiв»
12:25, 13:00 «Ворожка»
13:35, 14:10 «Слiпа»
14:45 «Сiмейнi мелодрами
- 5»
17:10 Т/с «Моя кохана Дiла»
21:00 Т/с «Моє щасливе
завтра»
22:00 «Сказочная Русь
2015»
22:30 «Право на владу - 2»
2+2
08:25, 21:30 «ДжеДАI»
08:45 «Секретнi матерiали»
09:00, 18:30, 21:00
«Спецкор»
09:30 «Люстратор 7.62»
09:40 Т/с «Вулицi розбитих
лiхтарiв-5»
12:50, 19:00 Т/с «Ментiвськi
вiйни-6»
15:00 Д/п «Автомобiлi в
погонах»

16:40 «6 кадрiв»
22:00 1/2 Лiга Європи
УЄФА. Днiпро - Наполi
УТ-1
10:30 Д/ф «Пiвнiч. Париж
прокидається»
11:30 Д/с «Мiй новий дiм
- Корея»
13:00, 18:30, 21:00 Новини
13:20, 18:05 Час-Ч
15:35 Надвечiр’я
17:15 Д/ф «Європа. Далi
буде...»
18:15 Новини. Свiт
18:55 Д/с «Сага старовинної
пущi»
22:00 «Схеми» з Н.
Седлецькою
22:55 Трiйка, Кено,
Максима
23:00 Т/с «Злочин iз
багатьма невiдомими»
ТРК «УКРАїНА»
06:15, 15:30, 17:10 Т/с
«Слiд»
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00 Подiї
07:10, 08:10 Ранок з
Україною
09:15 Зоряний шлях

10:00, 19:45 «Говорить
Україна»
11:00 Т/с «Танкiсти своїх не
кидають»
18:00 Т/с «Безсмертник.
Вiра й правда»
21:00 Т/с «Практика»
23:00 Подiї дня
23:30 Т/с «Шаман 2»
ТОНіС
07:30, 15:00, 18:30, 21:00
«Соцiальний пульс»
10:00, 16:50 «Алло, лiкарю!»
12:15 «Щоденник для
батькiв»
13:10, 17:45 Слiдство
ведуть екстрасенси
15:40 «Цивiлiзацiя Incognita»
19:00 Фiнал кубка України з
гандболу
20:30 Таке спортивне життя.
З. Турчiна
21:35 Коротко про головне
00:00 «Латинський
коханець»
ТЕТ
07:40 М/с «Чагiнгтон»
10:35 М/с «Качинi iсторiї»
11:20 Х/ф «Стоптанi
туфельки»

12:30 Т/с «Та, що говорить з
привидами»
17:05 Т/с «Сiмейний бiзнес»
19:00, 20:00 Т/с «Кухня»
19:30, 20:30, 23:00 Т/с «Два
батька i два сини»
22:00 Т/с «Свiтлофор»
00:00 Х/ф «Стоун»
СТБ
06:20, 18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
06:55, 18:30 «За живе!»
08:05 Т/с «Самара -2»
10:50 «Моя правда. Луї де
Фюнес. Сльози комiка»
11:45 «МастерШеф - 3»
16:00 «Все буде добре!»
19:55 «Слiдство ведуть
екстрасенси»
20:50 Х/ф «Ой, ма-моч-ки!»
22:35 «Я соромлюсь свого
тiла 2»
DISCOVERY CHANNEL
(УКРАїНА)
07:50, 13:00, 18:30 Як це
влаштовано?
09:10, 09:40 Екстремальнi
колекцiонери
10:05, 10:35, 19:00, 19:30
Вантажнi вiйни

15:00, 15:30 Ефект
Карбонаро
17:00 Махiнатори
20:00, 21:00 Золота
лихоманка
22:00 Реальнi
далекобiйники
23:00, 23:30 Битва за
нерухомiсть
НТН
09:00 «Кримiнальнi справи»
09:50 Т/с «Суто англiйськi
вбивства»
11:40, 22:00 Т/с «CSI: ЛасВегас - 9»
13:10, 19:30 Т/с «Вулицi
розбитих лiхтарiв - 12»
15:00, 19:00, 21:40
«Свiдок»
15:15 Т/с «Державний
захист - 2»
23:45 Т/с «NCIS: ЛосАнджелес - 3»
НОВИЙ КАНАЛ
07:35 М/с «Пiнгвiни
Мадагаскару»
08:00, 18:00 Репортер
08:05 Єралаш
11:55 Т/с «Татусевi дочки»
16:55, 19:00 Т/с «Воронiни»

20:00 Т/с «СашаТаня»
21:00 Х/ф «Сутiнки. Сага.
Затьмарення»
23:20 Х/ф «Тепло наших тiл»
МЕГА
09:00 Мiстична Україна.
Привиди
13:10 Вижити попри все
14:50 Правила життя
17:30, 21:00 Аляска: школа
виживання
19:10 У пошуках пригод
20:00 Кулемет Гатлiнга
21:50. Останнi нащадки iнкiв
22:40 Дивовижнi митi життя
23:30 Загадки Всесвiту
ТРК «КИїВ»
07:00 «Ранок по-київськи»
13:00, 15:00, 17:00, 19:00,
21:00, 23:00 СТН
13:10, 15:10, 23:50
«Громадська приймальня»
14:55, 16:00, 16:55, 18:55
«Вiдкритий мiкрофон»
16:20, 23:25 «Європейська
столиця»
19:20, 21:25 «Столиця»
20:50, 23:20 «Мiська
варта»
22:30 «Прогулянки мiстом»

5 КАНАЛ
06:30, 06:50, 07:05, 07:15,
07:35, 08:10, 08:20, 08:35,
08:50 Ранок на П’ятому

07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 21:00, 23:00, 00:00
Час новин
07:30, 08:30, 09:30, 10:30,
11:30, 12:30, 13:30, 14:30,
15:30, 17:30, 18:30, 22:30,
23:25 Час. Важливо
09:35 Майстри Ремонту
11:35 Час. Пiдсумки дня
14:35, 00:35 Велика
полiтика
17:15, 17:35, 18:15, 18:31,
20:00, 21:10 Україна - понад
усе!
21:40 Час-Тайм
22:00 Час новин
ENTER-ФіЛЬМ
10:05 Криве дзеркало
10:35 Х/ф «Сiрi вовки»
12:30, 19:30 Х/с «Чотири
танкiсти i собака»
14:35, 21:30, 22:20 Х/с
«Комiсар Рекс»
16:15 Х/ф «Поживемопобачимо»
17:35 Х/ф «Оскаженiлий
автобус»
23:10 Х/с «Суто англiйськi
вбивства»
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П ’Я Т Н ИЦ Я, 1 5 ТРАВНЯ
КАНАЛ 1+1
06:00, 07:00, 08:00, 09:00,
12:00, 16:45, 19:30ТСН
06:45, 07:10, 07:45, 08:10,
08:45, 09:10 «Снiданок з 1+1»
09:45, 11:00 Т/с «Королева
бандитiв»
12:25, 13:00 «Ворожка»
13:35, 14:10 «Слiпа»
14:45 «Сiмейнi мелодрами
- 5»
15:45 «Битва салонiв»
17:10 Т/с «Моя кохана Дiла»
20:20 «Мультибарбара 2015»
21:00 «Вечiрнiй Київ 2015»
23:00 «Свiтське життя»
2+2
09:00, 18:30, 21:00 «Спецкор»
09:30 «Люстратор 7.62»
09:40 Т/с «Вулицi розбитих
лiхтарiв-5»
12:50 Т/с «Ментiвськi вiйни-6»
15:00 Д/п «Автомобiлi в
погонах»
15:50 Д/п «Воїни свiту.
Демони ночi»
16:40 «6 кадрiв»
18:50 24 Тур ЧУ. Чорноморець
- Металлург 3
22:00 «Буде бiй». Д/п «Змiшанi

бої»
23:20 Х/ф «Дикiй схiд»
УТ-1
08:10, 16:35 Театральнi
сезони
10:30 Д/ф «Сага старовинної
пущi»
13:00, 18:30, 21:00 Новини
13:20 Час-Ч
15:40 Вiра. Надiя. Любов
18:15 Новини. Свiт
18:55 Т/с «Вiкендовi iсторiї»
22:55 Трiйка, Кено, Секунда
удачi
23:00 Т/с «Злочин iз багатьма
невiдомими»
ТРК «УКРАїНА»
06:15 Т/с «Сила любовi»
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00 Подiї
07:10, 08:10 Ранок з Україною
10:00, 19:45 «Говорить
Україна»
11:10 Х/ф «Шукаю
попутника»
13:10, 15:30, 17:10 Т/с «Слiд»
18:00 Т/с «Безсмертник. Вiра
й правда»
23:30 Т/с «Шаман 2»

ТОНіС
05:55, 07:30, 15:00, 18:30,
21:00 «Соцiальний пульс»
06:15, 20:00 Великi бої
07:10 «Цивiлiзацiя Incognita»
10:00, 16:50 «Алло, лiкарю!»
12:15 «Свiтськi хронiки»
13:10, 17:45 Слiдство ведуть
екстрасенси
16:00, 23:35 Енiмалiя
18:20 «Кумири»
19:00 В гостях у Д. Гордона.
Н. Мордюкова
00:00 «Латинський коханець»
ТЕТ
06:20 М/с «Вперед, Дiєго,
вперед!»
06:50 М/с «Машинi казки»
07:40 М/с «Чагiнгтон»
08:00 Мульт MIX
10:35 М/с «Качинi iсторiї»
11:20 Х/ф «Столику,
накрийся»
12:30 Т/с «Та, що говорить з
привидами»
16:45 Т/с «Сiмейний бiзнес»
21:50 Х/ф «Кохання
трапляється»
00:00 Х/ф «Крамер проти
Крамера»

СТБ
06:35 Х/ф «Самотнiм
надається гуртожиток»
08:10 Х/ф «Терористка
Iванова»
18:00, 22:00 «Вiкна-Новини»
18:45 Т/с «Коли ми вдома»
20:00, 22:45 «Холостяк - 5»
00:05 Х/ф «Шукайте жiнку»
DISCOVERY CHANNEL
(УКРАїНА)
07:50, 13:00, 18:30 Як це
влаштовано?
12:00 Мотобитва
13:30, 18:00 Як це зроблено?
14:00, 23:00 Акварiумний
бiзнес
15:00 Руйнiвники легенд
17:00 Махiнатори
20:00 Неймовiрний хмарочос
21:00 Сибiрська рулетка
00:00 Top Gear
НТН
08:30 Ранковий «Свiдок»
09:00 «Випадковий свiдок»
09:30 Т/с «Каменська - 5»
13:00 Т/с «Вулицi розбитих
лiхтарiв - 12»
15:15 Т/с «Державний

захист - 3»
19:30 Х/ф «Кохання пiд
грифом «Цiлком таємно»
21:30 Т/с «Перевiзник»
23:20 Х/ф «Погоня»
НОВИЙ КАНАЛ
06:12 М/с «Пригоди Джекi
Чана»
07:35 М/с «Пiнгвiни
Мадагаскару»
08:00, 18:00 Репортер
08:05 Єралаш
12:00 Т/с «Моя прекрасна
нянька»
17:00, 19:00 Т/с «Воронiни»
20:00 Т/с «СашаТаня»
21:00 Х/ф «Сутiнки. Сага.
Свiтанок ч.1»
23:10 Х/ф «Сутiнки. Сага.
Свiтанок ч.2»
МЕГА
06:50 Бандитська Одеса
08:10 Правила життя. Шлях
до мороку
09:00 Мiстична Україна.
Характерники
14:00 У пошуках iстини
17:30, 21:00 Аляска: школа
виживання

19:10 У пошуках пригод.
Таїланд
20:30 Скарби зi звалища.
Тейзер
22:40 Невiдома Європа.
Виникнення
23:30 Загадки Всесвiту.
Астробiологiя
ТРК «КИїВ»
07:00 «Ранок по-київськи»
09:30 «Київ музика»
13:00, 15:00, 17:00, 19:00,
21:00, 23:00 СТН
13:10, 15:10, 23:50
«Громадська приймальня»
14:55, 16:00, 16:55, 18:55
«Вiдкритий мiкрофон»
16:20, 23:25 «Європейська
столиця»
17:10 «У центрi уваги»
19:20, 21:25 «Столиця»
20:50, 23:20 «Мiська варта»
22:30 «Якiсне життя»
K1
07:40 «Чи знаєте ви, що...»
08:10 «Мультфiльми»
09:40, 16:00 «Файна
Юкрайна»
10:40 Т/с «Всi жiнки - вiдьми»

14:10, 19:10 «Орел i Решка»
15:00, 20:00 «Орел i Решка.
Незвiдана Європа»
17:10 «Звана вечеря»
21:00 «КВН на БIС»
22:00 «КВН»
ІНТЕР
07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
09:00, 12:00, 14:00, 16:00,
17:45 Новини
07:15, 07:35, 08:10, 08:35
«Ранок з Iнтером»
09:20 Т/с «Готель
«Президент»
11:10, 12:25 Д/с «Слiдство
вели...» з Л. Каневським»
13:20, 14:20 «Судовi справи»
14:45 «Сiмейний суд»
15:40, 16:15 Т/с «Завжди
говори «завжди»
18:05 «Стосується кожного»
20:00 «Подробицi»
21:00 «Чорне дзеркало»
23:30 Т/с «Таємничий острiв»
ICTV
09:15 Т/с «Тринадцятий-2»
10:10, 16:45 Т/с «Дiзнавач-2»
12:00, 13:20, 16:20 Т/с
«Смертельна сутичка»

12:45, 15:45 Факти. День
18:45, 21:10 Факти. Вечiр
19:15 Надзвичайнi новини
22:55 Х/ф «Вiдставник-3»

15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 21:00, 23:00, 00:00
Час новин
07:30, 08:30, 09:30, 10:30,
11:30, 12:30, 13:30, 14:30,
15:30, 16:25, 17:30, 18:30,
22:30, 23:30 Час. Важливо
16:30 Вiкно в Європу
17:15, 17:35, 18:14, 18:35,
20:00, 21:10 Україна - понад
усе!
21:40 Час-Тайм
22:00 Час новин
22:35 Особливий погляд

NATIONAL GEOGRAPHIC
CHANNEL
07:55 Шосе крiзь пекло:
Покажи себе
09:25, 14:00, 19:30 Дике
будiвництво
11:40 Мегазаводи: «ПоршеПанамера»
12:55 Битва колекцiонерiв:
Трактори
17:10 Вiйна генералiв:
Сталiнград
17:55 Золото Юкону
18:40 Космос: Простiр i час:
Молекули
22:30 Зiркова розмова:
Норман Лiр
23:15 Розслiдування
авiакатастроф: Мертва зона

ENTER-ФіЛЬМ
07:40, 09:30 Мультфiльм
СРСР
10:10 Криве дзеркало
10:40 Х/ф «Стамбульський
транзит»
12:05, 19:30 Х/с «Чотири
танкiсти i собака»
14:05, 14:50, 21:30 Х/с
«Комiсар Рекс»
15:40 Х/ф «Кiнець iмператора
тайги»
17:15 Х/ф «Барханов i його
охоронець»
23:10 Х/с «Суто англiйськi
вбивства»

5 КАНАЛ
06:30, 06:50, 07:05, 07:15,
07:35, 08:10, 08:20, 08:35
Ранок на П’ятому
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,

С УБОТ А , 16 ТРАВНЯ
КАНАЛ 1+1
07:10, 19:30 ТСН
08:00, 08:30 М/с «Качинi
iсторiї»
08:55 «Маша i ведмiдь»
09:40 «Свiтське життя»
10:45 Х/ф «Якби я була
цариця»
14:30 «Вечiрнiй Київ 2015»
16:30 «Вечiрнiй квартал у
Грецiї»
18:30 «Розсмiши комiка»
21:20 «Вечiрнiй квартал в
Буковелi»
23:25 Х/ф «Ва-банк»
2+2
06:20 «Нове Шалене вiдео
по-українськи»
08:40 «ДжеДАI»
09:00 Новини «Спецкор»
09:30 «Люстратор 7.62»
10:00 Т/с «Ментiвськi вiйни-5»
18:00 Х/ф «День, коли Земля
зупинилась»
20:00 Х/ф «Зламана стрiла»
22:10 Х/ф «Загнаний»
УТ-1
07:20 Надвечiр’я
08:50 М/ф

09:00, 10:05, 10:35, 14:25,
15:10, 16:00, 17:05, 18:10,
19:25, 21:05 День Європи в
Українi
10:40 Урочистi заходи з
нагоди вiдзначення Дня
Європи в Українi
11:55, 13:00 Пряме включення
з Михайлiвської площi
16:15 Д/ф «Дорогами
Саксонiї»
16:40 Чоловiчий клуб
17:15 Т/с «Вiкендовi iсторiї»
18:20 Д/ф «Європа. Далi
буде...»
19:30 Концертна програма
та свiтлове шоу з нагоди
вiдзначення Дня Європи в
Українi
23:00 Т/с «Злочин iз багатьма
невiдомими»
ТРК «УКРАїНА»
07:00, 15:00, 19:00 Подiї
07:10, 22:00 Т/с «Сила любовi»
10:00 Зоряний шлях. Субота
11:00 Т/с «Селючка»
15:20 Х/ф «Вiдпустка
влiтку»
17:15, 19:40 Т/с «Пам’ять
серця»

ТОНіС
06:00 Х/ф «Джейн Ейр»
11:10 Х/ф «Вдова з острова
Сен-Пьєр»
16:00 «Мистецтво i час»
16:10 «Цивiлiзацiя Incognita»
16:30 Вечiр пам’ятi М.
Мозкового «Мрiялося,
хотiлося, не збулося...»
19:00 Дива Сонячної системи
22:00 «Секрети закулісся з О.
Ржавським»
22:30 Х/ф «Горбань»
ТЕТ
06:20 Х/ф «У пошуках капiтана
Гранта»
09:40 М/с «Даша-дослiдниця»
10:05 М/с «Вперед, Дiєго,
вперед!»
12:35 М/ф «Велика космiчна
пригода»
14:30 Х/ф «Артур i мiнiпути»
18:10 М/ф «Корпорацiя
монстрiв»
21:00 Країна У
22:00 Т/с «Два батька i два
сина»
СТБ
08:00 «Караоке на Майданi»

09:00 «Все буде смачно!»
11:30 Х/ф «Максим
Перепелиця»
13:15 Х/ф «Мрiяти не
шкiдливо»
15:10 Т/с «Коли ми вдома»
16:45 «Холостяк - 5»
19:00 «Україна має талант!-7.
Гала-концерт»
22:55 «Давай поговоримо про
секс 2»
DISCOVERY CHANNEL
(УКРАїНА)
10:05, 22:00 Мисливцi за
релiквiями
11:00, 11:30 Екстремальнi
колекцiонери
16:00 Ванна пiд ключ
17:00 Акварiумний бiзнес
18:00, 18:30, 19:00, 19:30,
20:00, 20:30 Фабрика
унiкальних автiвок
21:00 Зiркове виживання з
Бером Грiллзом
00:00 Острiв з Бером
Грiллзом
НТН
08:00 Т/с «Каменська - 5»
11:30 «Речовий доказ».

Мiняйло: в погонi за
мiльйоном
12:00 «Головний свiдок»
12:55 «Випадковий свiдок»
13:30 «Правда життя»
14:00 Т/с «Таємницi слiдства
- 9»
19:30 Т/с «Жiнки на межi»
23:00 Х/ф «Кома»
НОВИЙ КАНАЛ
06:02 М/с «Губка Боб Прямокутнi штани»
07:55 Уральськi пельменi
10:00 Ревiзор
13:10 Страстi за Ревiзором
15:15 Т/с «СашаТаня»
19:00 М/ф «Динозавр»
21:00 Х/ф «Пiрати
Карибського моря: Прокляття
Чорної перлини»
23:50 Х/ф «Привиди в
Коннектикутi»
МЕГА
06:50 Бандитський Київ
09:20 Неопублiкованi пригоди
Остапа Бендера
10:10 Сiдней Рейлi: сiмейна
драма агента «007»
11:00 Мiльйони Гiтлера

13:50, 14:50 Дивовижнi митi
життя
15:50 Невiдома Європа
17:40 У пошуках пригод.
Малайзiя
19:20 Українська снiгова
людина. Хто вона?
20:10 Мiстична Україна
21:00 Охоронцi Гiтлера
22:00 Першi замахи на життя
фюрера
ТРК «КИїВ»
08:00 «Ранок по-київськи»
10:50, 11:40, 14:35, 16:00,
16:55, 18:00, 18:55, 19:20,
23:20 «Вiдкритий мiкрофон»
11:00 «Офiцiйна церемонiя
вiдкриття Дня Європи в
Українi»
13:00 «Українська
пiсня року»
15:00, 17:00, 19:00, 21:00,
23:00 СТН
16:20, 23:25 «Європейська
столиця»
19:30 «Джазовий концерт
Державного академiчного
оркестру «РадiоБенд» О.
Фокiна»
22:30 «Життєвi iсторiї»

K1
06:30 «TOP SHOP»
07:40 «Чи знаєте ви, що...»
08:10 «Звана
вечеря»
11:00 «Рецепти щастя. Нова
iсторiя»
12:00 Х/ф «Бiле iкло»
14:15 «Орел i Решка»
17:00 «Орел i Решка.
Шопiнг»
18:00 Х/ф «Побачення моєї
мрiї»
20:00 Х/ф «Хатiко:
Найвiрнiший друг»
21:50 «КВН»
23:50 Т/с «Красуня та
чудовисько»
ІНТЕР
06:35 М/ф
07:00 «Ми з джазу»
08:40 «Школа доктора
Комаровського»
09:30 «Новини»
10:00 Т/с «I все-таки я
люблю...»
18:00, 20:30 Т/с «Будинок з
лiлiями»
20:00 «Подробицi»
22:50 Т/с «Все спочатку»

ICTV
06:55 М/с «Муча Луча»
09:40 Д/ф «Аеропорт»
10:35 Громадянська оборона
12:35, 13:00, 20:05 Т/с
«Лютий»
12:45 Факти. День
18:45 Факти. Вечiр
19:15 Надзвичайнi новини.
Пiдсумки
22:00 Х/ф «Червона
спека»
00:00 Х/ф «Вiдставник-3»
NATIONAL GEOGRAPHIC
CHANNEL
07:30 Захоплююча наука
08:45 Двобiй непереможних
13:15 Космос:
Простiр i час
14:00 Мегакораблi Гiтлера
14:45 СС Гiммлера
15:35 Дика природа Америки
20:15 Смарагд за 400
мiльйонiв доларiв
21:00 Осушити океан:
«Титанiк»
21:45 Бермудський
трикутник
23:15 Паранормальне: Кола
на полях

5 КАНАЛ
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, 22:30, 23:30 Час.
Важливо
11:10 Хронiка тижня.
Свiт
11:35 Майстри Ремонту
18:05 Мiсцевий час
19:35, 20:15, 20:35 Україна понад усе!
20:30 Час важливо
21:10, 00:35 Велика полiтика
21:35 Вiкно в Америку
22:00 Час новин
22:35 Невигаданi iсторiї
23:35 Iсторiя успiху
ENTER-ФіЛЬМ
05:45, 07:40, 09:30
Мультфiльм СРСР
07:10, 09:00 «Top shop»
10:25 Смiшнi люди
11:55, 12:25 Криве дзеркало
12:50 Х/ф «Поживемопобачимо»
14:15 Х/ф «Iгри
метеликiв»
16:05 Х/с «Зiрка епохи»
23:20 Х/с «Казароза»

Н ЕДIЛЯ , 17 ТРАВНЯ
КАНАЛ 1+1
07:00 Мультфiльм
08:00 Х/ф «Всупереч
здоровому глузду»
09:45 «Українськi сенсацiї»
10:45 ТСН
11:30 Х/ф «Я бiльше не
боюсь»
19:30 «ТСН-Тиждень»
21:00 «Голос країни 5»
23:15 Х/ф «Втеча з
Шоушенка»
2+2
06:30 «Журнал Лiги Чемпiонiв
УЄФА 2014-2015»
07:00 Х/ф «Розжалуваний»
11:00 «Люстратор 7.62»
12:00 «ДжеДАI»
13:00 «Секретнi матерiали»
14:00 «Буде бiй». Чемпiонськi
бої за версiєю WBA та WBC:
Генадiй Головкiн - Вiллi
Монро, Роман Гонсалес Едгар Соса»
16:50 24 Тур ЧУ. Волинь Говерла
19:15 24 Тур ЧУ. Динамо Днiпро
21:30 «Профутбол»

23:10 «Гра без правил»
23:30 Х/ф «Зламана стрiла»

19:00 Подiї тижня з Олегом
Панютою
23:50 Великий футбол

УТ-1
09:20 Х/ф «Iз життя Остапа
Вишнi»
12:35 Д/ф «Тi десять рокiв.
Євген Сверстюк»
13:30 Д/ф «Кримськi татари:
«Крим - наш!»
14:40 Х/ф «Залiзна сотня»
16:30 Д/ф «Стеком i шаблею.
Михайло Гаврилко»
21:00 Новини
21:40 Перша шпальта
22:05 Д/ф «В. Кравчук.
Меншенький» з циклу
«Героям слава»
22:55 Трiйка, Кено, Максима
23:00 Т/с «Злочин iз багатьма
невiдомими»
ТРК «УКРАїНА»
06:40 Х/ф «Вiдпустка влiтку»
08:15 Х/ф «Шукаю
попутника»
10:10 Т/с «Пам’ять серця»
14:00 Моє нове життя
15:00, 20:00 Т/с «Всi скарби
свiту»

ТОНіС
09:40, 19:00 Дива Сонячної
системи
11:00 Х/ф «Джейн Ейр»
14:00 Вперед, на Олiмп!
16:00 Мiкрокосмос
17:00 «Художнi iсторiї.
Поезiя»
17:50 «Художнi iсторiї.
Музика небес»
21:00 «Р. Нахапетов: вiд
П’ятихаток до Голлiвуда»
22:00 Х/ф «Привид опери»
ТЕТ
06:20 Х/ф «У пошуках
капiтана Гранта»
11:05 М/ф «Велика космiчна
пригода»
12:25 М/ф «Барбi: Чудове
Рiздво»
13:50 Х/ф «Розумна
селянська донька»
15:05 Х/ф «Крамер проти
Крамера»
17:05 Х/ф «Артур i мiнiпути»

19:00 Х/ф «Австралiя»
22:05 Х/ф «Померти
молодим»
00:00 Х/ф «Любовнi рани»
СТБ
09:00 «Все буде смачно!»
10:45 «Караоке на Майданi»
11:45 Х/ф «Ой, ма-моч-ки!»
15:00 «Україна має талант!-7.
Гала-концерт»
19:00 «Битва екстрасенсiв»
20:40 «Один за всiх»
21:55 «Детектор брехнi 7»
23:30 «Я соромлюсь свого
тiла 2»
DISCOVERY CHANNEL
(УКРАїНА)
07:20 Неймовiрний хмарочос
08:15 Аляска: родина з лiсу
09:10 Зiркове виживання
10:05 Акварiумний бiзнес
13:00, 21:00 А ти б вижив?
14:00, 14:30, 22:00, 22:30
Бер Грiллз
20:00 Реальнi
далекобiйники
23:00 Швидкi та гучнi
00:00 Гаражна команда

Передплачуйте газету «Вишгород».

Абітурієнтам

Вища освіта
безкоштовно
Головним управлінням МВС
України в Київській області організовано
відбір
кандидатів
на денну форму навчання за
державним замовленням (безкоштовно) до відомчих вищих
навчальних закладів для отримання вищої юридичної освіти.
Шановні випускники шкіл!
Зараз ви стоїте перед вибором майбутньої професії. Обравши
вищі навчальні заклади системи
МВС України, ви зробите правильний вибір. Тут ви можете реалізувати себе як особистість: здобудете
міцні професійні знання, отримаєте
належне фізичне загартування.
Детальну інформацію про навчальні заклади та правила прийому до них можна отримати на
сайтах навчальних закладів та в
секторі кадрового забезпечення
Вишгородського районного відділу
міліції: вул. Ю. Кургузова, 3, к. 19
(2-й поверх), тел: (04596) 22-068.

НТН
06:00 Т/с «Таємницi слiдства
- 9»
11:30 «Легенди карного
розшуку»
12:00 «Агенти впливу»
12:55, 22:45 «Випадковий
свiдок»
13:25 Х/ф «Громадянка
начальниця»
15:20 Т/с «Павутиння - 7»
23:00 «Головний свiдок»
00:00 Х/ф «Щури»
НОВИЙ КАНАЛ
06:15 Х/ф «Сутiнки»
08:30 Х/ф «Сутiнки. Сага.
Молодик»
10:55 Х/ф «Сутiнки. Сага.
Затьмарення»
13:35 Х/ф «Сутiнки. Сага.
Свiтанок ч.1»
15:50 Х/ф «Сутiнки. Сага.
Свiтанок ч.2»
18:00 Х/ф «Пiрати
Карибського моря:
Прокляття Чорної перлини»
21:00 Х/ф «Пiрати
Карибського моря: Скриня
мерця»

МЕГА
06:50 Україна: забута iсторiя.
Сiрко
07:40 Голодомор. Влада
варта смертi
08:30 Українськi дисиденти
09:20 Вольф Мессiнг проклятий провидець
10:10 Як працювали охоронцi
фюрера
11:00 Першi замахи на життя
фюрера
15:50 Невiдома Європа. Нове
тисячолiття
21:00 Мiльйони Гiтлера
23:00 Голокост: очима смертi
ТРК «КИїВ»
08:00 «Ранок по-київськи»
09:30 «Київ музика»
13:00 «Унiверситет культури»
13:40 «Служба порятунку»
14:15, 15:00, 16:00, 17:00,
18:00, 19:00, 20:55, 22:50,
23:30 «Вiдкритий мiкрофон»
14:40 «Гаряча лiнiя «102»
15:10, 16:10, 17:10, 18:10,
00:00 «У центрi уваги»
19:20, 21:30 «Столиця»
21:00, 23:00 «СТН-тижневик»

22:30 «СТН-спорт-тижневик»
23:35 «Прогулянки мiстом»
K1
06:30, 08:10 «Мультфiльми»
07:40 «Чи знаєте ви, що...»
09:40 М/ф «Дух живого
лiсу»
11:00 Х/ф «Бiле iкло»
13:00 «Орел i Решка»
18:15 Х/ф «Хатiко:
Найвiрнiший друг»
20:00 Х/ф «У пошуках скарбiв
нiбелунгiв»
22:10 Т/с «Надприродне»
23:50 Т/с «Красуня та
чудовисько»
ІНТЕР
06:40 М/ф
07:05 «Подробицi» - «Час»
07:35 Х/ф «Доля людини»
09:30 «Новини»
10:00 Т/с «I все-таки я
люблю...»
18:00, 21:30 Т/с «Будинок з
лiлiями»
20:00 «Подробицi тижня»
23:50 Х/ф «Життя
прекрасне»

ICTV
06:40 Мультфiльми
08:25 Х/ф «Охоронець»
10:30 Х/ф «Ронiн»
12:45 Факти. День
13:15 Т/с «Винищувачi»
18:45 Факти тижня
20:20 Х/ф «Кiнець свiту»
22:50 Х/ф «Саботаж»
00:50 Х/ф «Червона спека»
NATIONAL GEOGRAPHIC
CHANNEL
06:45, 09:25, 09:50, 10:10,
10:35, 10:55, 11:20, 11:40,
12:05 Науковi дурощi
08:20 Популярна наука:
Людина-ядро
13:15 Космос: Простiр i час
14:00 Реактивнi печери
Гiтлера
14:45 Суперспоруди
Третього рейха
18:40, 22:30 Врятувати
«Титанiк»
19:30, 23:15 Осушити океан:
«Титанiк»
20:15 Бермудський
трикутник
21:00, 00:00 Авто – SOS

5 КАНАЛ
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 23:00, 00:00 Час новин
07:30, 08:30, 09:30, 10:30,
11:30, 12:30, 13:30, 14:30,
15:30, 16:30, 17:30, 18:25,
20:30, 22:30, 23:30 Час.
Важливо
08:35 Феєрiя мандрiв
09:10, 14:35 Велика полiтика
10:35, 22:35 Кiно з Я.
Соколовою
16:10, 16:40, 17:10, 17:35
«Єдина родина»
19:25, 20:35 Україна - понад
усе!
21:00 Час: пiдсумки тижня з
В. Гайдукевичем
21:40 Час-Тайм
22:00 Час новин
ENTER-ФіЛЬМ
11:20 Х/ф «Слово для
захисту»
13:00 Х/с «Зiрка епохи»
20:15 Х/ф «Iгри метеликiв»
22:05 Х/ф «Напiвiмла»
00:00 Криве дзеркало

Наш індекс у Каталозі місцевих періодичних видань 40007

З ювілеєм!
Чарівну жінку, чудову господиню, кохану дружину, люблячу матусю і тещу,
найкращу у світі бабусю — СВІТЛАНУ
СЕРГІЇВНУ РУБАНОВСЬКУ вітають з
ювілеєм її рідні — чоловік Євгеній, діти
Олег, Людмила та Олеся, зять Віктор та
онучка Поліна.
Не сумуй, рідненька, що роки — як птиці,
І що спокій тобі, невсипущій, — лиш сниться.
Ми з тобою завжди — нерозлучні довіку.
Ти, як сонечко, ніжністю грієш домівку.
Тож спасибі за ласку, безмежну, як море.
Хай тебе обминають і біди, і горе,
Щоб здоров’я було, щоб жила — не тужила.
Ти найбільшого щастя в житті заслужила.

КП «Вишгородське БТІ»
переїхало за новою адресою:
м. Вишгород, просп.
Т. Шевченка, 1, прим. 15
(вхід біля Податкової інспекції).
Тел: (04596) 23-379,
(067) 464-15-72
ГАЗОПОСТАЧАННЯ ДАЧНИХ БУДИНКІВ
ТА ГОСПОДАРСЬКИХ СПОРУД
з приєднанням до існуючих газопроводів на території Лебедівської
с/р Вишгородського району.
Тел: (098) 47-55-808

Комплексу «Собі Клаб»
Асоціація роботодавців
Вишгородщини
ВІТАЄ з днем народження
Наталію Григорівну ВИГОВСЬКУ!
Хай добро щоднини прибуває
Як струмінь джерельної води,
Хай зло далекими стежками обминає,
А радість поруч йде в житті завжди!

Безкоштовні
оголошення

ІНШЕ
Домашній майстер. Тел: (063) 100-90-08

НАЙМУ
Гараж, довгостроково. Тел: (099) 43-86-076

ПРОДАМ
Гараж №48 (Євроремонт),
кооператив «Екран». Тел: (096) 271-70-92
Битовку 6х3, металевий каркас, електропроводка,
самовивіз. Тел: (067) 682-65-97
Лінолеум новий 3,5 х5 м. Дешево.
Тел: (093) 454-28-44
Будинок у смт Ворожба Сумської обл., газифікікований,
діючий, 400 000 грн. Тел: (050) 021-47-16, Тетяна
Магазин у смт Ворожба Сумської обл., 400 000 грн.
Тел: (050) 021-47-16, Тетяна
Погріб, вул. Шолуденка, 6, у м. Вишгороді.
Тел: (066) 629-43-51, (093) 484-48-47, Євген

(1 км від ГЕС, с. Хотянівка)

терміново потрібні:
бармен, офіціанти
Тел: (067) 892-24-22, (067) 406-15-07

Загублений атестат про повну
загальну середню освіту, серія
КХ № 38221953, та додаток до
нього, серія 12 АС № 714779,
на ім’я Дениса Володимировича МАШКОВЦЕВА, вважати
недійсним

8
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Наше місто

Вишгород

2015 року

На благоустрої не економлять

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

Добігає кінця двомісячник
благоустрою. У Вишгороді відбулись кілька загальноміських толок. Утім, як зазначає Олександр
Ростовцев, заступник міського
голови, у міських комунальників
толоки — щодня.
Так, зроблено розмітку проїжджої частини вулиць міста: розділові лінії та пішохідні переходи
стали сліпучо-білими, яскравими,
їх добре видно не лише вдень. На
звернення міської ради ці роботи
виконало ТОВ «Автомагістраль».
Дорожні робочі та двірники
КПЖ і КГ побілили дерева і бордюри. Вивезено крупногабаритний
непотріб, що час від часу накопичується біля контейнерів для сміття.
Прибрано обидва міські кладовища — до Великодня і після поминальних днів.
До організації толок на своїх
округах активно долучаються міські депутати. До редакції звертались
мешканці Гори — щодо розчистки
«надр» (валу сміття попід південним парканом старого цвинтаря).
За інформацією депутата Гори Миколи Кравченка, прибрано трухляві

дерева, почищено узбіччя, міські
комунальники прибрали сміття
з-попід воріт кладовища, регулярно вивозять сміття із контейнерів.
Щоправда, Гора — на відміну
від Пісків — не дуже охоче купує
спеціальні мішки, в яких працівники КПЖ і КГ вивозять побутове
сміття. Тим не менш, сміття таки
вивозять — за графіком (див. стор.
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Розпочато реконструкцію пл.
Т. Шевченка. І тут цікава реакція
деяких городян. Зрозуміло, що на
схилі життя немає сил чомусь радіти, але ж то занадто — говорити: «І
нащо тут розводити красу, витрачати кошти? Війна йде…»
По-перше, жодної логіки чи сенсу: якщо війна, то й не митися та не
прибиратися, чи що? А по-друге, ті
ж «активісти» постійно нарікають
на недоробки. Розберіться самі із
собою, шановні: чого ж ви хочете?
Змін чи економії? Бо одночасно і
те, і те — не по-господарськи: на
благоустрої не економлять.
Так, Піски, що дуже хотіли прибирання лісу (ДИВ. ОГОЛОШЕННЯ
на шп. 1), на саме прибирання…
не прийшли. Депутат округу Юрій
Линник заготував мішки і рукавиці, але на перехресті вул. Піщаної

Дружини юних пожежних

і Глібова, де у лісі дерев не видно
за сміттям (НА ФОТО), з граблями
вийшла до своїх воріт лише одна
мешканка.

Бронзовий «Uptown»

Влас. інф.
29 квітня у Переяслав-Хмельницькому державному педагогічному університеті ім. Г. Сковороди
відбувся другий кущовий обласний етап Всеукраїнського фестивалю дружин юних пожежних. За
право змагатися з кращими командами у фіналі
обласного етапу боролися команди з 11 районів
Київської області. За підсумками районного етапу
фестивалю Вишгородський район представляли
учні Вишгородської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 (команда
«UPTOWN»).
Команди юних рятувальників змагалися у трьох
конкурсах: «Візитка», «Домашнє завдання» на тему
«Про безпеку пам’ятай, цінуй життя – в біду не потрапляй» та плакат соціальної реклами. Усі без винятку
конкурсанти були надзвичайно артистичними, підготували змістовні виступи і здивували своєю неординарністю та самобутністю.
Цікавими та змістовними були соціальні плакати
юних рятівників.
У запеклій боротьбі та за підсумками усіх конкурсів команда Вишгородського району «UPTOWN» посіла третє місце, що дає змогу взяти участь у фіналі
обласного етапу Всеукраїнського фестивалю дружин
юних пожежних. Перше місце посіла команда Бориспільського району, друге — представники Переяслав-

Хмельницького району.
Організатори свята не залишили поза увагою жодного з конкурсантів — усі команди нагородженні грамотами та дипломами. Школярі роз’їхалась по домівках,
сповнені новими позитивними враженнями. Практика
засвідчує: знання, здобуті таким чином, найбільш результативні — діти не тільки вчаться діяти у випадку
надзвичайних подій, але й — приймати правильне рішення, надавати допомогу іншому.

Вітаємо!

У травні дні народження святкують:
Депутати Вишгородської міської ради VI скликання:
2 травня – Дмитро Вячеславович ПРОЗОРОВ
5 травня – Олександр Олександрович СКОРОБАГАТИЙ
14 травня – Олександр Іванович БАЛАНЮК
19 травня – Микола Іванович КОВАЛЬ
22 травня – Микола Миколайович КРАВЧЕНКО
28 травня – Максим Валерійович МАКАРЕНКО
29 травня – Валерій Павлович ВИГОВСЬКИЙ
***
12 травня – Віктор Миколайович ФЕДОСЕНКО – член виконкому
Вишгородської міськради
15 травня – Олександр Миколайович РОСТОВЦЕВ – заступник Вишгородського міського голови
19 травня – Оксана Вікторівна СТЕПАНИШИНА – спеціаліст ІІ категорії
Вишгородської міськради
22 травня – Світлана Анатоліївна ОМЕЦИНСЬКА – завідуюча ДНЗ
«Золотий ключик»
23 травня – Володимир Олексійович ТКАЧ – начальник відділу з гуманітарних питань Вишгородської міськради
Бажаємо вам міцного здоров’я, щастя, благополуччя, подальших успіхів
у будь-яких починаннях, щоденних справах, сміливих планах та сподіваннях.
Нехай вас підтримують та надихають рідні люди, розуміють та допомагають колеги, минають негаразди та непорозуміння.
Вишгородський міський голова Віктор РЕШЕТНЯК,
Вишгородська міськрада, міськвиконком,
редакція газети «Вишгород»

«Джерело»: знай наших!

«Тримали хвилю» та підкорили «Золоті ключі»
Валентина ЯКОВЕНКО, методист ЦТ «Джерело»
ФОТО — Катерина БОДНАРЧУК та архів колективу «Pas de danse»,
спеціально для «Вишгорода»

Вихованці Вишгородського міського Центру
творчості «Джерело» разом із педагогами продовжують творчо працювати і радувати глядачів. До
скриньки їхніх досягнень додалися нові перемоги.
Нещодавно у Києві відбувся V Всеукраїнський танцювальний фестиваль-огляд «Дебют-парад-2015». Його
головна мета – об’єднання і підтримка починаючих виконавців і дебютантів танцювальних колективів усіх вікових
категорій та усіх напрямків танцювального мистецтва.
Вдало дебютували у фестивалі вихованці середньої
групи колективу сучасного танцю «Pas de danse» (керівник Катерина Барладян). Композицію в стилі hip-hop
«Хвилю тримай» у їхньому виконанні журі визнало найкращою. У результаті – колектив виборов перше місце!

А вже у гала-концерті виступили і вихованці старшої
групи цього колективу з номером «Мій секрет» і теж викликали бурхливі оплески.
Ще один джерельний колектив – «Співаночка» (народний спів) – вдало виступив на фестивалі «Золоті
ключі» у м. Ворзелі. Серед 27 колективів-учасників це
були наймолодші виконавці. Але журі приємно здивувало доросле звучання «Співаночки». «Мої вихованці
виконали три твори, – розповідає керівник колективу
Валентина Демочко, – а в гала-концерті – пісню «Через
сад-виноград», з якою стали володарями диплому I ступеня. Нас запросили взяти участь у наступному фестивалі, який відбудеться за рік. Організатори зацікавились
нашим колективом та запропонували також співпрацю в
інших проектах».
Валентина Демочко отримала подяку за вагомий
внесок у збереження і розвиток витоків народної пісні
серед юного покоління.
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— Давайте поговоримо
про прекрасне.
— Давайте.

— У вас є сепаратисти?
— Ні!
— От і прекрасно.

