Початок — хороший

«Боротьба з корупцією — у новому форматі», —
програму дій у Київській області презентувала
команда ОДА. «Хабарі давати більше не
збираємось», — вдячно відреагувала громада і
принагідно зачепила багато інших питань…

Марина КОЧЕЛІСОВА
ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

13 травня у Вишгороді відбувся анонсований у минулому номері газети «Вишгород» відкритий семінар для громадян за
проектом «STOP корупція в Київській області». У великій залі адмінбудинку (пл. Т.
Шевченка, 1) зібралися керівники органів
місцевого самоврядування, представники

організацій, підприємств та установ району,
громадськість, ЗМІ, а головне, як наголосив
у своєму вітальному слові голова Вишгородської РДА, — громадські активісти.
«Вишгородський район — пілотний у втіленні в життя антикорупційної програми», –
додав Олександр Горган. — Маємо ноу-хау,
що гарантує успіх і становлення України як
справжньої правової держави».
Далі — на стор. 3
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ФОТО – Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

День пам’яті

Запальний оркестр,
червоні маки
та патріотичні
вишгородці

Галявина казок

Так у новому форматі Вишгород
відзначив День Перемоги. Традиційно вшановували пам’ять полеглих у
роки Другої світової війни, вітали
ветеранів і бажали миру

Солдата Перемоги Івана Черткова вітає міський голова Віктор Решетняк

Українці вперше відзначили День пам’яті і примирення та 70-ту річницю перемоги над нацизмом у Європі.
У Вишгороді цього дня відбулося покладання квітів до
пам’ятної стели на честь воїнів 167-ї Сумсько-Київської
стрілецької дивізії, пам’ятного знаку та пам’ятної дошки
Героям Радянського Союзу Н. Шолуденку і Ю. Кургузову,

Запрошуємо
до діалогу
Шановні вишгородці і мешканці Вишгородського району!
18 травня 2015 року о 10:30 у залі
засідань адмінбудинку (м. Вишгород,
пл. Т. Шевченка, 1, другий поверх) відбудеться громадське обговорення щодо
можливого добровільного об’єднання
територіальних громад Вишгородської
міської ради, Хотянівської, Новосілківської та Лебедівської сільських рад.
Виконавчий комітет Вишгородської
міської ради запрошує письмові пропозиції направляти до Вишгородської міської ради (м. Вишгород, пл. Т. Шевченка, 1, каб. 63) та на електронну адресу:
vmrada@gmail.com. Контактний телефон:
(04596) 22-037.
На виступи із сформованими пропозиціями необхідно заздалегідь зареєструватися у секретаріаті вищезазначеного
зібрання.
Вишгородський міський голова
Віктор РЕШЕТНЯК
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Київщина: реформи

Перспективи
об’єднання громад
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Відзначили професіоналів
8 травня – Міжнародний день Червоного Хреста і Червоного Півмісяця. З цієї нагоди за сумлінну працю з надання медико-соціальної допомоги незахищеним верствам населення,
вагомий внесок у розвиток червонохресного руху в районі
Вишгородська міська рада відзначила працівників Вишгородської районної організації товариства Червоного Хреста України – лікаря -директора медико-соціального центру Світлану
Данилюк та молодшу патронажну сестру Оксану Зоценко.
Грамотами від Вишгородської РДА відзначили патронажних
медичних
сестер
Влас. інф.
РОТЧХ
Наталію
Омельченко (с. Катюжанка), Ларису Приходько (смт Димер),
Світлану Науменко (с.
Демидів), Людмилу
Діжківську (с. Синяк),
Людмилу Приходько
(с. Литвинівка), Ольгу
Дорошенко (с. Нові
Петрівці) та Галину
Буяло (с. Воропаїв, с.
Червонохресні новини
Пірново).
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Валентина ЯКОВЕНКО, методист ЦТ «Джерело»
ФОТО – Андрій МАКСІМОВ, Валентина ЧИСТЯК, «Вишгород»

У День матері усім мешканцям міста Вишгородська міська
рада та міський Центр творчості «Джерело» — за підтримки ГО
«Вишгород — наш дім» і ВРГО «АпТаун» — подарували чудове свято. Галявина казок у сквері на вул. Шкільній розквітла
усмішками святково зодягнених мам, бабусь та діток. Тут на них
чекали безліч музичних вітань від юних джерелят, розваги та
творчі справи.
Далі — на стор. 8

Доля української святині:
духовний центр
чи атракціони на кістках?

ФОТО – архів ВРОТЧХ, спеціально для «Вишгорода»

Громадські обговорення

меморіального пам’ятного знаку воїнам-інтернаціоналістам, інформаційного стенду подій Революції гідності та
вшанування пам’яті Героїв Небесної Сотні. Лягли квіти і
до могил воїнів, загиблих у зоні АТО.
Також у цей день хор «Ветеран» (керівник — Ганна
Покровська) виконав у БК «Енергетик» пісні воєнної
юності старшого покоління.

Козацький
монастир

Попри обіцянки чиновників від культури, територію козацького монастиря дотепер не внесено
до Держреєстру нерухомих пам’яток України. Нещодавно ж у ЗМІ промайнула заява міністра економіки: у Межигір’ї, мовляв, доцільно побудувати
«Діснейленд»
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Колонка редактора

Молодь — мудріша за нас
Марина КОЧЕЛІСОВА
Мої діти вже закінчили школу, та для них і
для мене вона залишилася рідною домівкою.
В гімназію «Інтелект» можна прийти в будні, і,
звісно ж, ніяк не оминути у святкові дати.
Формат будь-якого заходу в гімназії — людяність. Восьмого травня 2015-го тут проводили
уроки патріотизму в кожному класі та загальний
урок — в актовій залі.
Далі — на стор. 4

Електронна адреса газети «Вишгород»: ngvyshgorod@ukr.net

ФОТО — Юлія ШУБКО, спеціально для «Вишгорода»

Торі ШУМ
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Увага!
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Як оформити субсидію: нові правила з 1 травня 2015 р.

Мідя ЛІ,
начальник управління праці та
соціального захисту населення
Вишгородської РДА
Із 1 травня в Україні набирають чинності нові правила отримання субсидії на
житлово-комунальні послуги. Це дуже актуально, адже з цього ж дня українцям доведеться сплачувати комунальні послуги
за підвищеними тарифами. Як же отримати субсидію за новими правилами?
Хто може отримати субсидію
Претендувати на отримання субсидії має
право будь-яка людина або сім’я, яка впродовж останніх 12 місяців не купувала одноразово товар або послуги на суму більшу, ніж 50
тисяч гривень (на момент покупки). Під це поняття підходить і внесок за квартиру в будинку, який споруджується, і покупка в кредит
чи розстрочку. Єдиний виняток, якщо сума в
50 000 гривень і більше була витрачена на
ліки чи медичні послуги.
Будь-які обмеження для отримання субсидії, які були раніше, відміняються з 01.05.2015.
Тепер знижка на оплату комунальних послуг
доступна:

тим, хто володіє кількома будинками
(квартирами) чи автомобілями;
сім’ям, в яких є працездатні особи, але
тимчасово не працюють;
тим, хто живе в орендованій квартирі за
договором (з дозволу власника житла).
Раніше ці категорії населення не мали
права претендувати на субсидію.
Що таке обов’язковий платіж і як його розрахувати
Отримають знижку на оплату «комуналки» ті, у кого загальна сума щомісячних витрат
на послуги ЖКХ перевищує встановлений
державою відсоток від щомісячного доходу.
Цей відсоток називається обов’язковим платежем за комунальні послуги. Він розраховується окремо для кожної сім’ї і залежить лише
від її доходів.
При розрахунку обов’язкового платежу
береться до уваги дохід, який особа отримує
без урахування податку з доходів фізичних
осіб. Зробити це можна самостійно:
1. Визначається середньомісячний дохід.
Для цього прибуток сім’ї за шість (12) місяців
2014 р. ділиться на шість (12).
2. Визначається дохід на одну особу. Для
цього середньомісячний прибуток ділиться на

кількість членів сім’ї.
3. Визначається відношення доходу сім’ї
до розміру прожиткового мінімуму (сьогодні
це 1176 грн.). Для цього прибуток на одну людину треба поділити на 1 176 грн.
4. Результат, отриманий у попередньому
пункті, ділиться на 2 і множиться на 15 % (базову норму оплати комунальних послуг). Це
і є відсоток, обов’язковий для сплати за послуги ЖКХ.
5. Останній крок визначення розміру обов’язкового платежу сім’ї – відсоток
обов’язкової сплати за житлово-комунальні
послуги треба помножити на середньомісячний загальний дохід сім’ї.
Приклад розрахунку
обов’язкового платежу
Припустимо, що середньомісячний сукупний дохід сім’ї із трьох осіб, в якій є неповнолітня дитина, складає 3218 грн. (заробітна
плата одного дорослого – 2000 грн, другого
– «мінімалка» у 1218 грн).
Для такої сім’ї обов’язковий розмір платежу складатиме (за вищенаведеним розрахунком):
1. Середньомісячний сукупний до-

хід — 3 218 грн.
3218 грн х 6 міс : 6 міс = 3 218 грн.
2. Дохід на одну людину – 1 072,66 грн.
3218 грн : 3 л. = 1072,66 грн.
3. Відсоток обов’язкового платежу – 6,84 %.
1072,66 грн : 1176 грн : 2 х 15% = 6,84 %
4. Розмір обов’язкового платежу
– 220,11 грн.
3218 грн х 6,84 % = 220,11 грн.
Таким чином, 220,11 грн – це та сума, яку
сім’я має виплатити за комунальні послуги
в будь-якому випадку. Якщо вартість комунального платежу перевищує цю суму, то
інше заплатить держава.
Для зручності можна скористатись таблицею розмірів оплати житлово-комунальних
послуг (доведеться лише розрахувати дохід
на одного члена родини).
Субсидія покриває лише витрати в межах
визначеної соціальної норми. За те, що перевищує норму, споживач сплачує самостійно.
Довідки за тел.: (04596) 52-634. Більше
про програму житлових субсидій можна
дізнатися на сайті Міністерства соціальної
політики України misp.gov.ua

Доля української святині: духовний центр чи атракціони на кістках?
Попри обіцянки чиновників від культури, територію козацького
монастиря дотепер не внесено до Держреєстру нерухомих пам’яток
України. Нещодавно ж у ЗМІ промайнула заява міністра економіки: у
Межигір’ї, мовляв, доцільно побудувати «Діснейленд»
Валерій ВИГОВСЬКИЙ,
депутат Вишгородської міської ради,
голова благодійного фонду «Покоління»
Звісно, нічого поганого у бізнес-проекті
розважального центру немає, «Діснейленд»
— вагомі надходження до бюджету, але…
чому саме на місці колишнього монастиря, на
козацьких кістках? Відомо, що місце розташування духовних центрів ніколи не було випадковим. Церкви і монастирі з’являлися там,
де був особливий дух, де руки самі здіймалися до неба у щирій молитві за мир і любов.
Мир і любов сьогодні актуальні, як ніколи
— тому, як ніколи, актуальним є відродження
Києво-Межигірського монастиря. На превеликий жаль, не збереглося жодної монастирської споруди, а у сучасного українця сама
назва «Межигір’я» асоціюється з помпезною
резиденцією колишнього президента.
Межигірський монастир має давню історію — історію зародження, боротьби, розквіту та знищення. За часи формування української нації Києво-Межигірський монастир
стає ідейно-духовною твердинею, впливовим
осередком українського православ’я, у Козацьку добу — обителлю для козаків, останнім прихистком українського лицарства.
Зрозуміло, що для свідомого українця,
для кожного порядного громадянина нашої
держави відродження Києво-Межигірського
монастиря є не проявом лише релігійності —
це закономірний вияв поваги до історії рідної
землі, плекання власного коріння, духу предків, духу українства.
Сьогодні вже зроблені перші кроки з відродження монастиря: низка благодійних,
організаційних та інформаційних заходів. Зо-

крема в березні 2014-го на території КиєвоМежигірського монастиря було встановлено
хрест. У жовтні того ж року — на Козацьку
Покрову — там відбувся Всеукраїнський
Межигірський фестиваль народної пісні та
ручних ремесел, який уперше пройшов на
всеукраїнському рівні, і, безумовно, цю традицію буде продовжено і у 2015-му році.
Про відродження монастиря йдеться не
лише у ЗМІ та під час фестивалів. Так, під
час моєї (як голови БФ «Покоління») передріздвяної зустрічі із його Святістю, Святійшим Філаретом, Патріархом Київським і всієї
Руси-України, Предстоятелем Української
православної церкви Київського Патріархату
було отримано благословення на відновлення та розбудову української святині — Спасо-Преображенського Межигірського монастиря.
І вже 22 січня ц. р. у прес-центрі інформаційного агентства «Інтерфакс-Україна» відбулася прес-конференція «Відродження Києво-Межигірського монастиря – відродження
української культурної спадщини». Ініціатором та організатором заходу виступив наш
благодійний фонд.
Під час конференції Яків Діхтяр повідомив, що Міністерство культури розглянуло
підготовлені обласним центром матеріали,
прийнято рішення – і найближчим часом міністром буде підписаний наказ про внесення у
Державний реєстр нерухомих пам’яток України території колишнього Межигірського Свято-Преображенського монастиря, що відтак
набуде статус пам’ятки археології. Замість
обіцяних у центральних ЗМІ двох тижнів підписання вікопомного для української археології, історії та культури наказу розтяглося на

Козацький монастир

У прес-конференції ІА «Інтерфакс-Україна» 22.01.2015 р. взяли участь: голова благодійного фонду «Покоління» Валерій Виговський, доктор церковно-історичних наук,
професор, завідувач кафедри церковної
історії, проректор із наукової роботи Київської Православної Богословської Академії
Української православної церкви Київського
патріархату протоієрей Віталій Клос, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту археології НАН України

Всеволод Івакін, завідувач відділу краєзнавства Київського обласного центру охорони
та наукових досліджень пам’яток культурної
спадщини Управління культури Київської
облдержадміністрації Олена Бреяк, завідувач сектором набуття правового режиму
об’єктів і територій, пов’язаних із охороною
нерухомої культурної спадщини, Яків Діхтяр,
заступник начальника управління — начальник відділу управління охорони нерухомої
культурної спадщини Богдан Моця

місяці, а результату поки немає.
А між тим, по телебаченню — вже не одна
передача про долю Межигір’я. Думку міністра
економіки жваво підхопили центральні телеканали. І мимоволі спадає на думку грішне:
чи це комусь вигідно, хтось на замовлення
привчає людей до думки, що це можливо —
заробляти на святинях?
Хочу запевнити чиновників від культури, що фахівці і громадськість не полишать
Межигір’я напризволяще. Тож «Діснейленду»

на козацьких кістках — не бути.
***
До речі, із червня ц. р. БФ «Покоління» і я
особисто допомагатимемо проведенню розкопок у Вишгороді — у районі вул. Межигірського Спаса, на території старого городища
(за будівлею МДСПІ) починає працювати археологічна експедиція під керівництвом кандидата історичних наук, старшого наукового
співробітника Інституту археології НАН України Всеволода Івакіна.
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«Боротьба з корупцією — у новому форматі», — програму дій у Київській області презентувала
команда ОДА. «Хабарі давати більше не збираємось», — вдячно відреагувала громада і
Початок — хороший
принагідно зачепила багато інших питань…
(Початок див. на стор. 1)
Перший заступник голови Київської облдержадміністрації Лев Парцхаладзе розповів про здійснювані у Київській області заходи щодо протидії корупції та пообіцяв, що
за кілька місяців ми побачимо суттєві зміни.
За його словами, нині основні кроки з викорінення хабарництва спрямовані у дозвільні
та погоджувальні органи (Держземагентство, Держархбудінспекція, Держреєстр).
Директор департаменту Державної архітектурно-будівельної інспекції у Київській
області Олексій Кудрявцев, в. о. начальника
головного управління Держземагентства
у Київській області Петро Оленич та начальник Головного територіального управління юстиції у Київській області Олексій
Пономарчук інформували про масштаби
проблеми (щорічний корупційний обіг фірм«посередників» складає близько 200 млн
грн — і побороти його може лише прозора
конкуренція: державні чи комунальні підприємства, що надають якісні послуги за
прийнятною ціною), про кадрове перезавантаження та електронні форми співпраці
(можливість самостійного доступу до реєстру, заповнення заяв, електронний підпис,
ключ доступу до інформації на місцях), про
скорочені терміни оформлення, розгляду і
затвердження документів. Зокрема, торкнулися надпопиту на вищезазначені послуги з
боку сільгосптоваровиробників (держреєстрація нотаріусами має обмежений попит
через зависоку вартість).
Учасники семінару подивились відеорозповідь про те, як простий громадянин
змінює ситуацію — не переплачуючи приватній фірмі-прилипалі за дозвільний висновок і змагаючись з місцевим відділом
Держкомзему за свої права у суді.
Запитання із зали стосувалися дотримання ДБН і санітарних норм при будівництві, врахування потреб населення та розвитку інфраструктури; кадрових призначень
задля реальних змін, яких чекає громада;
узаконення земельних ділянок, що тривалий час перебувають у користуванні громадян; поновлення дитсадка у Вищій Дубечні;
охорони і використання рекреаційних зон
(берегових смуг, лісових і мисливських
угідь).
Були пропозиції та вимоги: знизити ціни
на послуги; унеможливити зміну цільового
Прес-служба КОДА
Голова Київської облдержадміністрації Володимир Шандра провів засідання прес-клубу обласного
Офісу реформ, під час якого спільно
з колегами поінформував журналістів про проведення реформи та децентралізацію в Київській області:
створення добровільних територіальних громад, перспективи їх подальшого об’єднання і законодавчі
засади їхнього функціонування.
Участь у роботі прес-клубу також
взяли перший заступник голови
Київської ОДА Лев Парцхаладзе,
керівник Офісу реформ у Київській
області Володимир Удовиченко і
директор департаменту містобудування та архітектури – головний архітектор області Наталія Мошинська.
Створена в березні 2015-го робоча
група (близько 180 осіб, серед яких,
зокрема, депутати обласної ради, народні обранці і громадські діячі) напрацьовує перспективний план формування територій громад Київщини: вже
відбулося шість засідань і проведено
понад 1300 консультацій.
«У нас доволі жорсткі терміни проведення цієї реформи, що викликано
місцевими виборами, які мають відбутися найближчої осені. Дуже хотілося,
щоби вони проводилися вже на новій
базі, яку закладуть створені територіальні громади», — зазначив Володимир Шандра.
Уже погоджено межі 70% добровільно створених громад. За словами
голови КОДА, допрацювання потребуює процес проведення реформи у
Славутичі, Ірпіні, Броварах, Борисполі
та окремих населених пунктах КиєвоСвятошинського району.

призначення земельних ділянок (переведення у комерційне будівництво в межах
населених пунктів); внести зміни у законодавство, аби місцевим радам виділялося не
4 % житла, а більше (і не грошима, а квартирами).
Було звернення від кількох політичних
сил з вимогою відмінити хресну ходу УПЦ
МП по Вишгороду, аби уникнути провокацій. Громадяни також вимагали визнати
протиправною бездіяльність прокуратури у
боротьбі з корупцією; запровадити персональну відповідальність за порушення законодавства та створення і відпрацювання
корупційних схем (названо навіть конкретні

порад «СТОПкорупції» — 25).
— Боротьба з проявами корупції має
ґрунтуватися на поєднанні профілактичних та правоохоронних заходів. До цієї боротьби необхідно залучати все суспільство,
громадські організації, з боку кожного громадянина має бути нетерпимість до проявів корупції, — підсумував семінар перший
заступник голови КОДА Лев Парцхаладзе.
— Люди мають знати свої права. Доступні
плакати, де зазначено, з чого починати, як і
де, мають бути у всіх дозвільних та погоджувальних органах. В обласному бюджеті вже
виділено кошти на сучасні ЦНАПи (центри
надання адміністративних послуг), які ство-

Боротьба з корупцією – головна передумова змін на краще в усіх сферах нашого
життя. Це наша перепустка у коло демократичних країн з якісною медициною, освітою,
розвиненим малим і середнім бізнесом.
Ми ставимо собі за мету зруйнувати систему корупції у Київській області. Але для
цього потрібна не лише політична воля, а й
солідарність усіх громадян.
Ми починаємо нашу боротьбу з трьох
найбільш проблемних установ – Держземагентства, Державної архітектурно-будівель-

ної інспекції та Державної реєстраційної
служби. І закликаємо усіх небайдужих та
свідомих громадян боротися разом з нами.
Ми будемо діяти з принципом «Порушення – жорстка реакція».
Повідом про факти корупції, з якими ти
зустрівся у цих структурах, і ми допоможемо
тобі добитися справедливості. Кожну скаргу
будуть опрацьовувати кваліфіковані юристи,
по кожному факту буде звернення до правоохоронних органів.
Не будь байдужим! Зупинимо свавілля
чиновників разом!

прізвища нардепів).
Представник ГО «Антикорупційний комітет Майдану» Олексій Ісаєв, вражений активністю громадських діячів, запропонував
одразу ж після семінару створити ініціативну групу, аби працювати на результат.
***
За програмою «Правові поради» працює
кол-центр «Стоп корупції» (www.stopcor.
kiev.ua), до кінця 2015 року має бути відкрито геопортал у Київській області (аби зробити більш публічною і прозорою інформацію
стосовно земельної та архітектурно-будівельної діяльності) і 37 безкоштовних юридичних центрів (нині таких офісів правових

рюються за прикладом Грузії і Латвії. Чекаємо ваших ідей, шановна громадо!
***
Нагадуємо, що 13.05.2015 р. Президент
України Петро Порошенко підписав Закон
щодо децентралізації архітектурно-будівельного контролю. Розроблений Мінрегіоном Закон № 320-VIII «Про внесення змін
до деяких законодавчих актів України щодо
децентралізації повноважень у сфері архітектурно-будівельного контролю та удосконалення містобудівного законодавства»
запроваджує децентралізацію управління у
сфері здійснення державного архітектурнобудівельного контролю (нагляду), розмеж-

Даний план найближчим часом
буде переданий на розгляд Київської
обласної ради, яка має затвердити
його на засіданні сесії. Наступний етап
— розгляд у Кабінеті Міністрів України.
«У Кабміні план формування територій громад вивчатимуть фінансисти,
економісти, спеціалісти з питань охорони здоров’я на предмет перспективності і економічної спроможності цих
громад. Після затвердження плану у
Кабміні його передадуть до Верховної
Ради України, яка затвердить остаточні
межі і склад сформованих громад», —
додав голова Київської облдержадміністрації.
Своє ставлення до питання децентралізації влади озвучив і перший заступник голови Київської облдержадміністрації.
«Зараз ми отримали унікальну
можливість реально змінити країну, і
змін очікують абсолютно всі, — впевнений Лев Парцхаладзе. — Що нам дасть
децентралізація? Передусім ідеться
про абсолютно новий вигляд взаємодії
народу і влади, про нову якість прийняття рішень.
Формування перспективних територіальних громад, які самостійно,
без дотацій з боку держави, зможуть
себе утримувати, надаючи громадянам
абсолютно всі види адміністративних
послуг, є не тільки доцільним, а і необхідним кроком до реформування як
Київської області, так і всієї країни. Це
дасть змогу суттєво зменшити депутатський корпус у масштабах Київщини. Наразі у нас в області близько півтори тисячі депутатів різних рівнів, тоді
як, приміром, на всю Москву з населенням понад 12 мільйонів людей працює лише 45 депутатів. Отже, менша
кількість народних обранців матиме не

тільки більші повноваження, а і значно
більшу відповідальність перед людьми.
І якщо місцеві вибори відбудуться вже
за новим форматом – «децентралізованим», то саме з тих, кого ми оберемо, зможемо і вимагати відповіді за
все, що з нами відбуватиметься».
У свою чергу керівник Офісу реформ у Київській області Володимир
Удовиченко зауважив, що докорінні
зміни у країні потрібно починати саме з
проведення територіально-адміністративної реформи, адже вона, на його
думку, є «основою усіх реформ». Він
підкреслив, що офіс реформ є «містком
між громадами і державною владою».
«Офіс реформ був створений на
основі меморандуму, підписаного Міністерством регіонального розвитку,
будівництва і житлово-комунального
господарства України, Асоціацією міст
України за сприяння двох програм
– Ради Європи і USAD, які і фінансують проект», — зазначив Володимир
Удовиченко. Він також висловив переконання, що перші позитивні зміни від
впровадження даної реформи будуть
помітні вже у 2016 році.
Директор департаменту містобудування та архітектури – головний архітектор області Наталія Мошинська
уточнила, що перспективний план формування територій громад у Київській
області має бути переданий на розгляд
до парламенту до 15 липня цього року.
«Адже саме до 15 липня Верховна
Рада має прийняти пропозиції для формування бюджету на 2016 рік у складі
сформованих територій громад. Тому
бажано було би встигнути вже до цієї
дати і подати пропозиції фінансування спроможних громад до Верховної
Ради», — зазначила Наталія Мошинська.

овує предмет контролю та нагляду, визначає органи, що здійснюватимуть державний
архітектурно-будівельний контроль та нагляд, їхні повноваження, порядок утворення
і діяльності.
Законом вносяться зміни до Кодексу
України про адміністративні правопорушення, законів «Про основи містобудування»,
«Про відходи», «Про місцеві державні адміністрації», «Про архітектурну діяльність»,
«Про регулювання містобудівної діяльності», «Про судовий збір», «Про відповідальність за правопорушення у сфері містобудівної діяльності», «Про основні засади
державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності».
Як повідомлялося, Верховна рада України прийняла закон, який реформує систему державного архітектурно-будівельного
контролю і передає відповідні функції та
повноваження з загальнодержавного на
місцевий рівень (Прес-служба Президента
України)
***
Того ж дня у приміщенні адмінбудинку
у Вишгороді (пл. Т. Шевченка. 1) відбувся
особистий прийом громадян (про це повідомляє офіційний сайт Вишгородської
РДА). Із першим заступником голови КОДА
Л. Парцхаладзе розмовляли понад два десятки осіб, зареєстровано 13 звернень.
Ішлося про: автобусне сполучення між
населеними пунктами району та ліквідацію стихійних сміттєзвалищ; оплату
за теплопостачання у багатоквартирному будинку і обслуговування й тарифи на
теплопостачання у будинках з даховими
котельнями; отруєння лісу та закриття газової заправки, що, на думку заявників,
встановлена без оформлення дозвільних
документів; оренду, отримання та зміну
цільового призначення земельної ділянки; бездіяльність правоохоронних органів
при розслідуванні справи про ДТП; виділення житла та недопущення будівництва
багатоповерхового будинку на пр. Шевченка (м. Вишгород); недостатню кількість
закладів соціальної сфери (шкіл, дитячих садочків та медичних закладів) тощо.
Лев Парцхаладзе обіцяв особисто прослідкувати за дотриманням законодавства
України при вирішенні порушених питань.

Перспективи
об’єднання громад
Київщина: реформи
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16 травня

Вишгород
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Піклуються про ветеранів

У новому форматі

Запальний оркестр, червоні маки та
патріотичні вишгородці
ФОТО – Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»
Виступає керівник оркестру-студії «Водограй»
Ярослав Глєбович

Благодійність
Маргарита ОЛАБІНА, ветеран праці
ФОТО – Валентина ЧИСТЯК, «Вишгород»

Ветерани – постійно у полі зору Благодійного фонду св. Ольги. Зустрічі, концертні програми для них з нагоди державних
свят, надання матеріальної допомоги та
інші заходи – давно вже стали традиційними.
Ось і напередодні Дня Перемоги сюди
запросили міських ветеранів, аби привітати
зі святом. «Ви були, є і залишаєтесь прикладом відваги та героїзму для багатьох поколінь, – звернувся до гостей президент Фонду
(Початок див. на стор. 1)
9 травня із самого ранку на центральній площі Вишгорода
звучали відомі твори у виконанні муніципального дитячого оркестру-студії «Водограй» під керівництвом Ярослава Глєбовича. На
звуки музики збиралися святково одягнені люди різних поколінь,
аби згодом об’єднатися в єдину ходу до пам’ятника невідомому
солдату у Вишгороді.
Ні рокам, ані навіть століттям не стерти пам’ять про тих, хто
пережив війну, хто не дожив, не докохав, – заради майбутнього,
заради нас. Тож почесними гостями на мітингу стали очевидці буремних років: учасники Другої світової війни, учасники бойових
дій, а також ті, хто воював у мирний час, – воїни-інтернаціоналісти,
учасники бойових дій у зоні АТО.

Більше фото див. на сайті газети
Червоний мак – символ пам’яті жертв Першої світової війни, а згодом
— жертв усіх військових та цивільних збройних конфліктів, починаючи із
1914 року

Конференція: «Старожитності Вишгородщини»
ФОТОмить

Читайте у наступному номері

ФОТО – Олександр КОВАЛЕНКО, «Слово»,
спеціально для «Вишгорода»

Колонка редактора

Молодь —
мудріша за нас
(Початок див. на стор. 1)
Сценарій — спільна робота випускників та
педагогів Світлани Бельченко й Ірини Радченко. Звукорежисер — Юрій Мазур-Федорчук,
група підтримки у залі — Марія Баша та Ігор
Бобошко (всі — минулорічні випускники).
Ведучі — Ліза Лободенко і Андрій Харкевич оголошували виступи Марини і Катрусі
Іллєнок (Вона усе життя його чекала… Одержала звістку матуся), пісні у виконанні Анни
Смоляренко (Нет, ты не в прошлом, ты… Очі
на піску) та Лесі Гренчук (Клен зелений… Ти
— солдат України).
На сцені тривожними червоними плямами
виростали «Мальви» (ансамбль «Зорепад»,
художній керівник Світлана Бельченко). З постаменту сходили Солдати і зверталися до
зали. Схиляла голову Мати (Лєра Шерстньова). Кружляли у довоєнному вальсі дівчата у
наївних платтячках і стрункі хлопці у піджаках
і гімнастерках (сьогоднішні випускники, 11-Б:
Марія Перегонцева, Катерина Соболєва, Ліза
Лободенко, Дарія Педяш, Ігор Боутенок, Олег
Андроняк, Владислав Завадський, Артем Ковальов). І ось «Журавлі» (виконавці Андрій
Харкевич та Гліб Попов) змахнули пісенними

крилами і полетіли у хвилину мовчання.
Замість післямови.
Після концерту в «Інтелекті» мене заполонили спогади — і я взяла до рук старий фотоальбом. Ось на світлині: 35 років тому, у травні
1980-го, я у вишиваночці проводжу першу екскурсію — для керівництва УРСР — в діорамі
«Лютізький плацдарм» (у будівлі церкви в центрі села Нові Петрівці).
Є з чим порівняти те, що було колись і тепер.
Колись. Оркестри, промови… Море людей. Кордон міліції. Ми, екскурсоводи та молодші наукові працівники музею, пробиралися
на своє робочі місце трохи чи не городами (перепустки нам, звісно, забули виписати).
Тепер. Зі шкільної сцени не лунали цифри
і назви, гасла і заклики. Стримано і виразно,
без надмірного пафосу — віршем, піснею і танцем — старшокласники показали війну: горе
втрат і вічну пам’ять, смерть і життя, розлуки і
зустрічі. Пов’язали минуле і сьогодення — і юні
актори настільки увійшли в ролі, що плакали
разом із дорослими глядачами-вчителями. (До
речі, і Національний музей «Битва за Київ у
1943 р.» експонує події сьогодення та виховує
молодь у найкращих традиціях патріотизму.)
Я поділилася зі своєю знайомою тим, як
молодь відчуває крихку межу миру, і наскільки
неформально підготували святковий захід до
Дня Перемоги у гімназії «Інтелект»: зокрема,
відомі фронтові пісні співали і російською, і рідною українською.
Реакція літньої киянки була недвозначною:

Володимир Малишев. – Ваш подвиг гідно
продовжують сьогодні українські солдати, захищаючи Україну на східних рубежах. Низько
вклоняємось вам і всім захисникам Вітчизни,
дякуємо за патріотизм і мужність. Схиляємо
голови перед світлою пам’яттю полеглих у
Другій світовій війні. Шануємо вас, ветерани,
які сьогодні поруч із нами».
Володимир Малишев передав присутнім
продуктові набори з вітальними листівками
(усього їх приготували 50), придбані за фінансової підтримки президента ВГО «Молода
Країна» Андрія Пещеріна та депутата Вишгородської міської ради Олексія Момота. Ще
50 таких наборів отримали ветерани нашого
району.
Учасник бойових дій Іван Чертков від імені ветеранів міста подякував благодійникам,
зазначивши, що увага до них є надзвичайно
важливою і необхідною. Час стрімко летить, а
тих, хто пройшов важкий шлях, визволяючи
Європу від фашизму, залишається все менше…

Концерт в «Україні»

За сприяння
депутата
Людмила ПОПОВА,
Ніна ГРИЩЕНКО, Лідія
РЯБЧЕНКО, Олена
ГАВРИЛЕНКО, Тетяна
ЦИБЛІЄВА та інші члени
клубу «Майстриня»
ФОТО — Галина МАКАРЕНКО,
спеціально для «Вишгорода»

Нещодавно нам пощастило побувати
на концерті народного артиста України Іво
Бобула у найпрестижнішому концертному
залі – Палаці культури «Україна». Подарували нам таку можливість небайдужі люди
– соціальна служба та депутат міськради.
Ми всі вже пенсійного віку, але ведемо
активний спосіб життя, із задоволенням беремо участь у засіданнях клубу «Майстриня»,
що діє при Вишгородському територіальному
центрі соціального обслуговування та Вишгородському історичному музеї. На одному з
таких засідань наш модератор — працівник
центру Ірина Войтенко запитала: «Хто бажає
піти на концерт української пісні?» Бажаючих
виявилось чимало, і ми всі були одностайні
в тому, що це повинен бути концерт короля
української естради Іво Бобула. Своїми душевними піснями він завоював глядацькі симпатії не тільки в Україні, а з успіхом виступав і
в інших країнах, багато гастролював у Канаді
та США.
Але ж хто нам у цьому допоможе? Квитки сьогодні недешеві, а особливо це відчутно
«Что, в оригинале они уже не понимают?»
Далі — її захоплена розповідь про військовий
парад у Москві, а на запитання, чи дивились у
цій родині виступи оркестрів на Печерську —
бридливе: «Я «это» не смотрю».
Ну що ж.. А от я дивлюся УСЕ — і в Україні, і поза її межами. Робота в мене така. Оце
щойно надибала в соцмережах. Надаю мовою
оригіналу.
Кирилл САЗОНОВ: Лишение гражданства должно быть простым и будничным
законом
h t t p : / / g l a v p o s t . c o m / p o s t / 1 2 m ay 2 0 1 5 /
blogs/31990-kirillsazonov-lisheniegrazhdanstvadolzhno-bytp r o s t y m - i budnichnymzakonom.html
Посмотрел на
людей с красными
флагами, георгиевскими ленточками и
прочей символикой
оккупантов. Посмотрел на симпатиков
Путина и русского мира. В Киеве,
Одессе, Харькове.
Их не так много, но
они существуют.
Непонятно другое: почему у них

для нас, пенсіонерів. «Будемо просити наших
депутатів. Сподіваємось, вони нам посприяють», — висловила надію Ірина Василівна. І
вже невдовзі ми пораділи новині – відгукнувся
на прохання територіального центру депутат
міської ради Олександр Семенов і виділив кошти для придбання квитків.
Ми дуже вдячні Олександру Ігоревичу, а
також директору територіального центру Наталії Петрівні Рудько і працівнику центру Ірині
Василівні Войтенко, що організували для нас
таку чудову можливість доторкнутись до прекрасного, відчути, наскільки сильною і шанованою є сьогодні українська естрада, наснажитись виступом талановитого митця. Пісні
цього співака нікого не лишають байдужим,
бо вони сповнені надзвичайних емоцій, у них
– і велика любов, і ніжність, і туга, і співпереживання. А ще невід’ємна складова всієї його
творчості – любов до рідної землі, патріотичні настрої. Мабуть, саме це в його творчості
і приваблює шанувальників. І, треба сказати,
не тільки людей зрілого та середнього віку, а
й молодь, якої було у залі чи не половина глядачів і яка також захоплено аплодувала нашому великому митцю за його чудову концертну
програму «Liberta!» (Свобода!).
украинское гражданство? Почему нашими согражданами являются люди, которые ненавидят нашу страну, ее свободу? Они претендуют
на зарплаты и пенсии, стипендии и субсидии.
То есть они хотят есть и одновременно, простите, гадить (слово замінено — ред.) в ту же
кастрюлю.
От морали к делу — лишение гражданства
должно быть простым и будничным законом.
По решению суда. Слишком много бед от таких «сограждан».
Більше фото див. на сайті газети
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Студентські роки

Продуктові набори
– від міської ради
Влас. інф.
ФОТО – Валентина ЧИСТЯК, «Вишгород»

Не так багато залишилося у Вишгороді ветеранів Великої Вітчизняної, які
брали участь у бойових діях, – за даними
управління праці та соціального захисту
населення – 45 осіб. Традиційно, напередодні свята 9 Травня вони отримали набори продуктів від міської ради.
НА ЗНІМКУ: спеціаліст гуманітарного
відділу міської ради Ольга Мельник передає
продуктовий набір дружині інваліда війни
Олександра Кравченка Нелі Никонорівні.

аФішка

2015 року

«Джерело» запрошує

21 травня
17:30 – звітний концерт вокальних колективів («Коралі», «Домісолька», «Співаночка»,
«Джерельце», «Фантазія»)
19:00 – вистава театрального колективу
«АТОС» – «Лікар Айболить»
22 травня
18.00 – звітний концерт хореографічних
колективів («Pas de danse», «Вишеград»,
«Полузір’я», «FLASH», колектив бальної хореографії)

26 травня
16:30 - фестиваль дитячої творчості «Джерело скликає друзів» (площа біла будинку адміністрації).
У програмі – виступи вокальних та хореографічних колективів закладу, майстер- класи, малюнки на асфальті, ігри та розваги
28 травня
18:00 - Виставка студії творчості «РА»
Заходи відбудуться за адресою: м. Вишгород, вул. В. Симоненка, 3-а.

На запрошення Вишгородської РДА та за сприяння Вишгородської міської ради
17 травня 2015 року у Вишгороді, на алеї
С. Поташника (набережна Київського моря), відбудеться ПЕРШИЙ ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ПРОФОРІЄНТАЦІЙНИЙ ЗАХІД «МІСТО ПРОФЕСІЙ»
Час проведення заходу – 13:00 -16:00
На вході до імпровізованого містечка кожна
дитина отримає паспорт та ознайомиться з правилами поведінки на території містечка. На 20 майданчиках ти матимеш можливість влаштуватися
на роботу пройшовши попередній майстер-клас
від справжніх професіоналів. Звісно, за якісно виконану роботу працівники отримують винагороду
– зарплатню. Витратити яку можна в крамниці солодощів та подарунків.
Вхід дорослим тільки в супроводі дітей.
УЧАСТЬ БЕЗКОШТОВНА!

Працював на Донбасі й у Криму
Василь БУТКЕВИЧ
Перегорнув сторінки газети «Вишгород» № 18’2015 — про 29-у річницю
трагедії на ЧАЕС — і заполонили спогади.
У 2009-му, на зустрічі з нагоди 50-річчя закінчення ветеринарного факультету
Української академії сільськогосподарських наук, один із наших випускників
розповів, як у 1986 р. комісія з радіологічного дослідження і вирішення долі забитої
великої рогатої худоби після кількох місяців сперечань не узгодила і не підписала необхідних паперів — і невідомо куди
поділася забита велика рогата худоба із
господарств, відселених із 30-кілометрової зони відчуження.
Згадали ми і про свою виробничу
практику.
Так, улітку 1957 року наш третій курс
(225 студентів) направили у два радгоспи
Попаснянського р-ну тодішньої Ворошиловградської (нині — Луганської) області.
Тоді саме керівник СРСР М. Хрущов побував у США, вивчав досвід вирощування зернової кукурудзи — і розпочалася
кампанія з розширення посівів цієї цінної
кормової культури у нашій державі.
У радгоспі «Врубовка» жили ми в
службових приміщеннях, за роботу нам
не платили, але харчування було чудовим, щоправда — картопля була сушеною, бо тоді в тій місцевості її не вирощували. Постійні працівники господарства,
в основному — українці, розмовляли рідною мовою.
Ми близько місяця пололи кукурудзу
— через кожні два рядки зривали волоть
(цвітіння кукурудзи). Посіви кукурудзи у
господарстві складали не менше 1 тис.
га. Кожне поле посіву — не менше 200250 га, довжина гонів — близько 1 км.
Сіяли квадратно-гніздовим способом, аби
механізовано обробляти посіви у всіх напрямках.
У 1958 році довелося побувати й у
Криму. Тоді Кримська область була охоплена інфекційним захворюванням сіль-

ськогосподарських тварин — ящуром.
Після весняної екзаменаційної сесії нашу
групу (10 четвертокурсників) Міністерство
сільського господарства республіки відрядило на боротьбу з ящуром до Кримської
області УРСР — на 45 діб, а потім телеграмою Міністерства подовжили відрядження іще на 45 діб.
Мені разом із заступником секретаря комітету комсомолу Академії перший
термін перебування в Криму довелося
працювати на виготовленні протиящурної
вакцини — у Сімферопольській науководослідній ветеринарній станції. Тут нас
познайомили з науковою працівницею
станції, дружиною колишнього академікаядерника Т. Курчатова.
Після виготовлення необхідної кількості протиящурної вакцини — за розпорядженням Кримського облсільгоспуправління нас направили у Нижнєгірський
район (Північний Захід Криму) — лікувати
хворих на ящур тварин.
У ті часи ніяких розмов про адміністративний устрій республік, області не
велося. Країна жила, як єдине ціле.
Пам’ятаю, що місто Севастополь, де
базувалися основні сили Чорноморського
воєнно-морського флоту, як окрема адміністративна одиниця до складу Кримської
області не входило, і державний бюджет
був окремим (на початку року його оприлюднювали в газеті «Правда»). Для звичайних громадян Севастополь був закритим містом. Потрапити туди можна було
лише за спеціальною перепусткою.
От по неї ми звернулися у Кримський
обком комсомолу, де нам «під великим
секретом» сказали, що нічим допомогти
не можуть, тому що напередодні в одній
із бухт міста було потоплено велике воєнно-морське судно разом із 800-ма школярами, які знайомилися з умовами несіння
служби захисниками батьківщини. Із розмов членів екіпажу, там було усього 1 600
чол., вдалося врятуватися — близько 500там, бо судно затонуло за 30 хв.
Із кримських татар у ті часи на півострові ми ні однієї душі не зустріли.

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
(Початок
див. у №19’2015)
В этом указе не
значилась лишь фамилия Алексея Береста. Что же произошло? Член Военного
Берест
совета 1-го Белорусского фронта генерал-лейтенант Телегин на
закрытом совещании в Институте марксизма-ленинизма ЦК КПСС в ноябре 1961 года
заявил: «Водружение Знамени Победы приняло уродливый характер…»
Позднее генерал Телегин в разговоре с
Неустроевым сказал: «Жуков виноват. Он
к нашему брату политработнику относился
не очень… Прочел фамилию Береста: «Еще
один политработник?» — и вычеркнул. Если
бы вы, Степан Андреевич, написали в реляции «заместитель командира батальона» и
поставили бы на этом точку (не надо было
«по политчасти») — Берест бы прошел… »
Может быть, и так. Действительно, маршал Жуков не особенно любил политработников, которые в свое время немало
«попортили ему крови». Автор этих строк,
в бытность маршала Жукова министр обороны, эту антипатию почувствовал на своей
шкуре. Но, думаю, не это было главным и не
Жуков виноват.
Награждение происходило по плану
спектакля, организованного для вождя. Ибо
странно читать, что рота во главе с Берестом
штурмует Рейхстаг, ведут бой и другие роты
других полков и дивизий, а в штабах при но-

А звание Героя отважный офицер,
совершивший в день взятия Рейхстага два подвига, так и не получил
мерных знаменах, которые должны были водружаться на Рейхстаге, дежурят «именинники-знаменосцы» Егоров и Кантария, которых
другие солдаты (их с Берестом на Рейхстаге
было десять), должны были вынести на своих
спинах.
Прямой и смелый Берест не любил лжи
и, вероятно, где-то в кругу фронтовиков,
смеясь, рассказывал, как нес героев-знаменосцев на своей спине. Эти разговоры стали
известны СМЕРШу, с которым у Береста уже
был конфликт.
Когда солдаты его батальона, штурмуя
дом Гиммлера, захватили несколько часов,
предназначенных, как сообщили немецкие
пленные, для солдат СС, которые первыми
захватят Кремль в Москве, Берест вручил их
своим солдатам. Но тут вошел незнакомый
офицер — то ли из штаба фронта, то ли из
армейского СМЕРШа — и стал требовать
часы для себя. Берест заявил ему: «Это часы
для тех, кто взял дом Гиммлера и пойдет на
Рейхстаг!». Офицер пригрозил Бересту.
Случилась еще одна неприятная история,
которую «повесили» на Береста. В пылу боя
солдаты не разобрались, чей особняк стоит
на пути к Рейхстагу, и штурмом взяли посольство одной страны — виновно в этом
было командование (знали и не предупредили). А когда шло представление за взятие
Рейхстага, из посольства пришла нота. Вот
ошибку и списали на Береста, хотя он не был
командиром ни батальона, ни полка — за

плохую воспитательную работу в батальоне.
Герой на десять лет попал в тюрьму —
за правду
За пленение немцев в Рейхстаге Алексей
Берест получил орден Красного Знамени, а
за водружение знамени над Рейхстагом —
ничего. Дело дошло до того, что этого героялейтенанта послали не на Парад Победы в
Москву, а сопровождать эшелон с репатриированными. Когда в Москве проходил Парад Победы, Берест с эшелоном прибыл на
какую-то станцию под Москвой.
Защитить его было некому. У Жукова
начались неприятности с картинами и драгоценностями, вывезенными из Германии.
Член Военного совета 1-го Белорусского
фронта генерал-лейтенант Телегин находился под следствием в СМЕРШе по делу Жукова, и ему было не до того. А те, кого лейтенант Берест тащил на своей спине на крышу
Рейхстага, — Егоров и Кантария, купаясь в
славе и восхваляя самих себя, имя лейтенанта Береста не вспомнили никогда и нигде.
Они хорошо усвоили наставления, о чем нужно говорить, а о чем молчать.
Позднее Егоров погибнет пьяным в автокатастрофе, капитан Неустроев надолго
запьет, и его заявления никто не станет принимать всерьез. А герой Алексей Берест на
десять лет попадет в тюрьму — за правду.
После демобилизации он пойдет работать в кинофикацию. Его начальник и бухгалтер в 1953 году, растратив 5865 рублей,

обвинит в хищении Береста. Ревизор, не разобравшись, составит дело на него (деньгито небольшие), но оскорбленный Берест выбросит ревизора за дверь.
По амнистии 1953 года его можно было
оправдать и отпустить — вступись за него
Егоров и Кантария… Но никто не заступился,
и ему только скостили по амнистии пять лет.
Пять лет (до 1958 года) он пробыл в лагерях.
Тогда за Береста вступились солдаты его
полка и дивизии — они стали писать во все
инстанции, требуя справедливости.
После споров, дискуссий и скандалов ЦК
КПСС (это было при Хрущеве) вынужден был
собрать закрытое совещание ВИМЛ (Всесоюзный институт марксизма-ленинизма), где
выступил Берест. Только после этого в шеститомном издании «Истории Великой Отечественной войны» появились правдивые
строки о водружении Знамени Победы над
Рейхстагом.
Но пришедший к власти Брежнев не захотел подмачивать репутацию Сталина и
не стал менять «традицию». В 1965 году на
двадцатилетие Победы Знамя Победы под
номером пять нес Самсонов — ни Егоров, ни
Кантария ростом не тянули. Самсонов же не
был в группе Береста и вообще не служил в
150-й дивизии, которая водружала это знамя.
3 ноября 1970 года Алексей Берест, спасая девочку, упавшую на железнодорожные
рельсы, погиб. Ему тогда было лишь 49 лет.
Берест жил героем и умер героем.

6

16 травня

Вишгород

ТЕЛЕпрограма

2015 року

Високошвидкісний Інтернет МТМ. Тел.: (093) 366-16-66; (095) 545-15-33; (098) 201-22-66
ПО Н Е ДІ ЛО К , 18 Т Р А ВНЯ
КАНАЛ 1+1
06:45, 07:10, 07:45, 08:10,
08:45, 09:10 Снiданок з
«1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
16:45, 19:30, 23:15 «ТСН»
07:35, 08:35 «Маша i
ведмiдь»
11:05 Т/с «Королева
бандитiв»
14:45, 15:45 «Сiмейнi
мелодрами 5»
17:10 Т/с «Моя кохана Дiла»
21:00 Т/с «Моє щасливе
завтра»
22:00 «Грошi»
23:30 «МIНКУЛЬТ»
2+2
06:20 «Нове Шалене вiдео
по-українськи»
07:30 Т/с «Ментiвськi
вiйни-5»
15:30 Х/ф «Загнаний»
17:30 «Люстратор 7.62»
18:30, 21:00 Новини
«Спецкор»
19:00 Т/с «Ментiвськi
вiйни-6»
21:30 «ДжеДАI»
22:00 «Секретнi матерiали»
23:00 Х/ф «День, коли

Земля зупинилась»
УТ-1
06:00 ПРОФIЛАКТИКА
14:20 Вiкно в Америку
16:50 Д/ф «Кримськi татари:
«Крим - наш!»
18:15 Новини. Свiт
18:30, 21:00 Новини
19:00 Перша шпальта
20:00 Про головне
21:30 Новини. Спорт
21:50 «Подорожнi» з О.
Герасимюк
22:55 Трiйка, Кено, Секунда
удачi
23:00 ТРК «ЕРА»
ТРК «УКРАїНА»
14:00, 15:30, 17:10 Т/с
«Слiд»
15:00, 19:00 Подiї
18:00 Т/с «Безсмертник.
Вiра й правда»
19:45 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00 Т/с «Практика»
23:00 Подiї дня
23:30 Х/ф «Мерзла земля»
ТОНіС
06:00 ПРОФIЛАКТИКА

14:00 Дива Сонячної
системи
15:00, 18:30, 21:00
«Соцiальний пульс»
15:40 «Моднi iсторiї з
Оксаною Новицькою»
16:50 «Алло, лiкарю!»
17:45 Слiдство ведуть
екстрасенси
19:00 В гостях у Д. Гордона
20:00 Великi битви
21:35 Замальовки: коротко
про головне
22:35 Всесвiт
00:00 «Латинський
коханець»

СТБ
02:00 ПРОФIЛАКТИКА
12:00 Х/ф «Пес Барбос та
незвичайний крос»
12:20 Х/ф «Самогонщики»
12:40 Х/ф «Мрiяти не
шкiдливо»
14:20 «Битва екстрасенсiв»
16:00 «Все буде добре!»
18:00, 22:00 «Вiкна-Новини»
18:20 «За живе!»
19:45 «Слiдство ведуть
екстрасенси»
20:50 Х/ф «Ой, ма-моч-ки!»
22:35 «Детектор брехнi 7»
23:50 «Один за всiх»

ТЕТ
08:00 Мульт MIX
10:00 М/с «Смурфiки»
10:55 Обережно, дiти!
11:35 Т/с «Ксена принцеса-воїн»
12:30 Т/с «Та, що говорить з
привидами»
14:10 Панянка-селянка
17:30 Т/с «Сiмейний
бiзнес»
19:00, 20:00 Т/с «Кухня»
19:30, 20:30, 23:30 Т/с «Два
батька i два сини»
22:00 Т/с «Свiтлофор»

DISCOVERY CHANNEL
(УКРАїНА)
07:50, 13:00, 18:30 Як це
влаштовано?
09:10, 09:40 Бер Грiллз:
кадри порятунку
12:00, 12:30 Фабрика
унiкальних автiвок
14:00, 23:00 Будинки на
деревах
16:00 Генiй автiвок-дизайну
20:00 Острiв з Бером
Грiллзом
21:00 Зiркове виживання з
Бером Грiллзом

ТОНіС
07:30, 15:00, 18:30, 21:00
«Соцiальний пульс»
10:00, 16:50 «Алло, лiкарю!»
13:10 Слiдство ведуть
екстрасенси
15:40 «Цивiлiзацiя Incognita»
17:45 «Соцiальний статус:
ваша пенсiя»
18:20 «Мистецтво i час»
19:00 В гостях у Д. Гордона.
А. Мокренко
00:00 «Латинський
коханець»

добре!»
07:50, 18:25 «За живе!»
10:15 Т/с «Самара»
12:05 «МастерШеф»
18:00, 22:00 «Вiкна-Новини»
19:50 «Слiдство ведуть
екстрасенси»
20:55 Х/ф «Ой, ма-моч-ки!»
22:35 «Кохана, ми вбиваємо
дiтей»

22:00 Аляска: родина з лiсу
00:00 Top Gear
НТН
06:35 «Правда життя»
07:05 «Агенти впливу»
08:00 Т/с «Павутиння»
15:30 Т/с «Жiнки на межi»
19:00, 21:40 «Свiдок»
19:30 Т/с «Вулицi розбитих
лiхтарiв»
22:00 Т/с «CSI: Нью-Йорк »
23:45 Т/с «NCIS: ЛосАнджелес»
НОВИЙ КАНАЛ
06:10 Профiлактика
12:00 Єралаш
13:15 М/ф «Динозавр»
14:55 Х/ф «Пiрати
Карибського моря: Скриня
мерця»
18:00 Репортер
19:00 Ревiзор
22:25 Страстi за Ревiзором
00:15 Х/ф «Любов пiд
прикриттям»
МЕГА
07:20 Таємна зброя
Третього рейху
09:50 Надздiбностi. Чудеса

тiла
10:40 У пошуках пригод
13:10, 21:50 Вiн i вона. Бiй
за життя
14:00 Вольф Мессiнг проклятий провидець
14:50 Правила життя.
Фатальне кохання
19:10 У пошуках пригод.
Лiван
20:30 Скарби зi звалища
22:40 Невiдома Європа
23:30 Європейський
покерний тур

10:40 Т/с «Всi жiнки вiдьми»
12:20 Т/с «Дикий янгол»
15:00, 20:00 «Орел i решка.
Незвiдана Європа»
17:10 «Звана вечеря»
19:10 «Орел i решка»
21:00 «КВН на бiс»
22:00 Х/ф «У пошуках
скарбiв нiбелунгiв»

ТРК «КИїВ»
07:00 Профiлактика
14:00, 15:10, 23:50
«Громадська приймальня»
14:55, 16:00, 16:55
«Вiдкритий мiкрофон»
15:00, 17:00, 19:00, 21:15,
23:00 «СТН»
16:20, 17:10 «У центрi уваги»
19:20, 21:25 «Столиця»
20:50, 23:20 «Мiська варта»
22:30 «Служба порятунку»
23:25 «Якiсне життя»

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»
11:10, 12:25 Д/с «Слiдство
вели... з Л. Каневським»
13:15, 14:25 «Сiмейний суд»
15:25, 16:15 «Жди меня»
18:10, 19:05 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
21:00 Т/с «Сiльський
учитель»
23:10 Т/с «Завжди говори
«Завжди» 2»

K1
09:45, 16:00 «Файна
Юкрайна»

ICTV
09:15 Надзвичайнi новини
09:55, 13:20 Т/с

15:40 Вiйна свiтiв
16:30 Скарби зi звалища
17:30, 21:00 «Аляска: школа
виживання»
19:10 У пошуках пригод.
Танзанiя
22:40 Дика Пiвнiчна Америка
23:30 Загадки Всесвiту

Незвiдана Європа»
17:10 «Звана вечеря»
21:00 «КВН на бiс»
22:00 Т/с «Доктор Хаус»

«Смертельна сутичка»
12:45, 15:45 Факти. День
13:55, 16:20 Х/ф
«Охоронець»
16:40 Х/ф «Кiнець свiту»
18:45, 21:10 Факти. Вечiр
20:20 Дiстало!
21:30 Свобода слова
NATIONAL GEOGRAPHIC
CHANNEL
07:55 Золото Юкону
10:55 Авто - SOS: Нiссансенсацiя
12:30 Золото Юкону: Гора
надiй
17:10 Останнi таємницi
Третього рейха
17:55 Суперспоруди
Третього рейха
18:40 Друга свiтова війна
21:00 СС Гiммлера
21:45 Свiт у вiйнi
23:15 Розслiдування
авiакатастроф: Пекло в
пустелi
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, 00:00

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, 00:30 Час. Важливо
09:15, 14:15 Час: пiдсумки
тижня з В. Гайдукевичем
11:35 Велика
полiтика
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
22:32 Моя земля
ENTER-ФіЛЬМ
09:30 Криве дзеркало
10:00 Х/ф «Випробувальний
термiн»
11:40 Х/ф «Джокер»
13:20, 19:40 Х/с «Чотири
танкiсти i собака»
15:20, 21:40 Х/с «Комiсар
Рекс»
17:00 Х/ф «Життя за
лiмiтом»
18:15 Х/ф «Без страху i
докору»
23:20 Х/с «Суто англiйськi
вбивства»

ВI В ТО Р О К , 1 9 Т Р А ВНЯ
КАНАЛ 1+1
06:45, 07:10, 07:45, 08:10,
08:45, 09:10 Снiданок з
«1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
16:45, 19:30, 23:15 «ТСН»
07:35, 08:35 «Маша i
ведмiдь»
11:05 Т/с «Королева
бандитiв»
14:45, 15:45 «Сiмейнi
мелодрами 5»
17:10 Т/с «Моя
кохана Дiла»
21:00 Т/с «Моє щасливе
завтра»
23:35 Бойовик
«Розвiдка»
2+2
09:00, 18:30, 21:00 Новини
«Спецкор»
09:30 «Люстратор 7.62»
09:40 Т/с «Вулицi розбитих
лiхтарiв-5»
12:50, 19:00 Т/с «Ментiвськi
вiйни-6»
16:40 «6 кадрiв»
22:00 «Секретнi матерiали»
22:15 Х/ф «Володар морiв:
На краю Свiту»

УТ
09:15, 20:00 Про головне
10:15 «Подорожнi» з О.
Герасимюк
11:25 Д/с «Мiй новий дiм
- Корея»
11:55 Уряд на зв’язку з
громадянами
13:00, 18:30, 21:00 Новини
14:05 Д/ф «Загадки
Норильського повстання»
16:20 Х/ф «У нас є Папа»
18:15 Новини. Свiт
21:35 Новини. Спорт
22:00 Євробачення 2015.
Перший пiвфiнал
ТРК «УКРАїНА»
06:15, 13:10, 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 «Всi скарби свiту»
18:00 Т/с «Безсмертник.
Вiра й правда»
21:00 Т/с «Практика»
23:00 Подiї дня
23:30 Т/с «Шаман 2»

09:00 «Кримiнальнi справи»
09:50 Т/с «Суто англiйськi
вбивства»
11:40, 22:00 Т/с «CSI: НьюЙорк »
13:10, 19:30 Т/с «Вулицi
розбитих лiхтарiв»
15:00, 19:00, 21:40 «Свiдок»
15:15 Т/с «Державний
захист»
23:45 Т/с «NCIS: ЛосАнджелес»
НОВИЙ КАНАЛ
07:33 М/с «Пiнгвiни
Мадагаскару»
07:57 Єралаш
12:00 Т/с «Татусевi дочки»
15:55, 19:00 Т/с «Воронiни»
18:00 Репортер
20:00 Т/с «СашаТаня»
21:00 Х/ф «Авантюристи»
23:00 Т/с «Молодiжка 2»

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, 17:10 «У центрi уваги»
22:30 «Київськi iсторiї»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
23:25 «Життєвi iсторiї»

НТН
08:30 Ранковий «Свiдок»

МЕГА
09:00 Мiстична Україна
09:50 Секретнi територiї.
Нечиста сила
10:40 У пошуках пригод.
Iндiя
12:20, 18:20 Мисливцi за
змiями

K1
09:45, 16:00 «Файна
Юкрайна»
10:40 Т/с «Всi жiнки вiдьми»
12:20 Т/с «Дикий янгол»
14:10, 19:10 «Орел i решка»
15:00, 20:00 «Орел i решка.

СТБ
10:00 Т/с «Самара»
11:55 «МастерШеф»
16:00 «Все буде добре!»
18:00, 22:00 «Вiкна-Новини»
19:50 «Слiдство ведуть
екстрасенси»
20:55 Х/ф «Ой, ма-моч-ки!»
22:35 «Давай поговоримо
про секс 2»

вбивства»
11:40, 22:00 Т/с «CSI: НьюЙорк»
13:10, 19:30 Т/с «Вулицi
розбитих лiхтарiв»
15:00, 19:00, 21:40 «Свiдок»
15:15 Т/с «Державний
захист»
23:45 Т/с «NCIS: ЛосАнджелес»

14:50 Правила життя
16:30 Скарби зi звалища
17:30 Школа виживання
20:30 Скарби зi звалища.
Човен
21:00 «Аляска: школа
виживання»
22:40 Дика Пiвнiчна
Америка

DISCOVERY CHANNEL
(УКРАїНА)
07:50, 13:00, 18:30 Як це
влаштовано?
08:15, 17:00 Махiнатори
09:10, 09:40 Гаражна
команда
10:05, 10:35, 19:00, 19:30
Шукачi скарбiв Америки
12:00 Майстерня «Фантом
Воркс»
15:00 Не намагайтеся
повторити
16:00 П’ята передача
22:00 Скарби з комори

НОВИЙ КАНАЛ
07:35 М/с «Пiнгвiни
Мадагаскару»
08:00, 18:00, 01:30
Репортер
08:05 Єралаш
12:00 Т/с «Моя прекрасна
нянька»
14:55, 19:00 Т/с «Воронiни»
15:55, 22:45 Т/с «Молодiжка
2»
20:00 Т/с «СашаТаня»
21:00 Х/ф «Нереальна
любов»

ТЕТ
10:55 Обережно, дiти!
11:20 М/ф «Барбi: Чудове
Рiздво»
12:30 Т/с «Та, що говорить з
привидами»
14:10 Панянка-селянка
17:00 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 «500 днiв лiта»

DISCOVERY CHANNEL
(УКРАїНА)
10:05, 10:35, 19:00, 19:30
Мисливцi за релiквiями
12:00 Генiй автiвок-дизайну
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 Через любов до
машин
23:00, 23:30 Шукачi скарбiв
Америки
00:00 Top Gear

СТБ
06:10, 16:00 «Все буде

23:00 Подiї дня
23:30 Т/с «Шаман 2»

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 «Горобини грона
червонi»
11:10 Д/с «Слiдство вели... з
Л. Каневським»
12:25 «Щастя з пробiрки»
13:30 «Судовi справи»
15:35, 16:15, 23:10 Т/с
«Завжди говори «Завжди» 2»
18:10, 19:05 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
21:00 Т/с «Сiльський
учитель»
ICTV
09:15, 19:15 Надзвичайнi
новини
09:50 Т/с «Тринадцятий»
11:55, 13:20 Т/с «Дiзнавач»
12:45, 15:45 Факти. День

14:30, 16:20 Т/с «Лютий»
16:45 Т/с «Снайпери.
Кохання пiд прицiлом»
18:45, 21:10 Факти. Вечiр
20:20 Громадянська
оборона
21:30 Т/с «Винищувачi»
NATIONAL GEOGRAPHIC
CHANNEL
09:25, 14:00, 19:30 СС
Гiммлера
10:10, 14:45, 20:15 Свiт
у вiйнi
12:30 Золото Юкону:
Жменька золота
16:20 Дика природа
Америки: Гори
17:10 Грошi Гiтлера
18:20 Керування юрбою:
Ледачi нацiї
18:40 Хитрощi громадського
харчування
21:00 Код небезпеки
21:45 Злом Системи: Захист
автомобiля
23:15 Розслiдування
авiакатастроф
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
17:15, 17:35, 18:14, 18:31
Україна - понад усе!
20:00, 21:10 Час. Пiдсумки
дня
21:40 Час-Тайм
22:00 Час новин
ENTER-ФіЛЬМ
07:40 Мультфiльм СРСР
09:30 Криве дзеркало
10:00 Х/ф «Слово для
захисту»
11:35 Х/ф «Язичеська
мадонна»
13:05, 19:30 Х/с «Чотири
танкiсти i собака»
15:00, 21:35 Х/с «Комiсар
Рекс»
16:35 Х/ф «Земля
обiтована»
23:15 Х/с «Суто англiйськi
вбивства»

С Е Р Е ДА , 2 0 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»
11:05 Т/с «Королева
бандитiв»
12:25, 13:00 «Ворожка»
14:45, 15:45 «Сiмейнi
мелодрами 5»
17:10 Т/с «Моя кохана Дiла»
21:00 Т/с «Моє щасливе
завтра»
22:00 «Iнспектор Фреймут
2»
23:35 Бойовик «Розвiдка»
2+2
08:45, 00:20 «Секретнi
матерiали»
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»
15:50 Д/п «Воїни свiту.

Iндiя»
16:40 «6 кадрiв»
18:55 1/2 Кубку України.
Динамо - Олiмпiк
21:30 «Хоробрi серця»
УТ
09:05 Євробачення 2015.
Перший пiвфiнал (повтор)
11:30 Д/с «Мiй новий дiм
- Корея»
13:00, 18:30, 21:00 Новини
15:30 Чоловiчий клуб. Спорт
16:35 Х/ф «Iз життя Остапа
Вишнi»
19:00 Перша студiя
19:30 ДебатиPRO
21:35 Новини. Спорт
22:50 Суперлото, Трiйка,
Кено
ТРК «УКРАїНА»
06:15, 13:10, 15:30, 17:10
Т/с «Слiд»
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00 Подiї
11:10 Т/с «Всi скарби свiту»
18:00 Т/с «Безсмертник.
Вiра й правда»
21:00 Т/с «Практика»

ТОНіС
07:30, 15:00, 18:30, 21:00
«Соцiальний пульс»
10:00, 16:50 «Алло, лiкарю!»
13:00 «Соцiальний статус:
ваша пенсiя»
15:40 «Моднi iсторiї з О.
Новицькою»
17:45 Кримiнальнi iсторiї
19:00 В гостях у Д. Гордона.
А. Мокренко
23:30 «Натхнення»
23:50 «Ландшафтнi iгри»
ТЕТ
10:35 М/с «Качинi iсторiї»
11:20 Х/ф «Йоринда i
Йорингель»
12:30 Т/с «Та, що говорить з
привидами»
17:00 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 «Чоловiк у
пошуках еротики»

НТН
09:00 «Кримiнальнi справи»
09:50 Т/с «Суто англiйськi

МЕГА
10:40 У пошуках пригод
11:30 Дикий Iндокитай.
Китай

06:40, 16:00 «Все буде
добре!»
08:20, 18:30 «За живе!»
09:40 Т/с «Самара»
11:20 «МастерШеф»
19:55 «Слiдство ведуть
екстрасенси»
20:55 Х/ф «Ой, ма-моч-ки!»
22:35 «Я соромлюсь свого
тiла 2»

09:50 Т/с «Суто англiйськi
вбивства»
11:40, 22:00 Т/с «CSI: НьюЙорк»
13:10, 19:30 Т/с «Вулицi
розбитих лiхтарiв»
15:00, 19:00, 21:40 «Свiдок»
15:15 Т/с «Застиглi депешi»
23:45 Т/с «NCIS: ЛосАнджелес»

DISCOVERY CHANNEL
(УКРАїНА)
07:50, 13:00, 18:30 Як це
влаштовано?
08:15, 08:45 Склади: битва
в Канадi
09:10, 09:40 Екстремальнi
колекцiонери
10:05, 10:35, 19:00, 19:30
Вантажнi вiйни
15:00, 15:30 Ефект
Карбонаро
20:00, 21:00 Золота
лихоманка
22:00 Реальнi далекобiйники
23:00, 23:30 Битва за
нерухомiсть

НОВИЙ КАНАЛ
06:12 М/с «Пригоди Джекi
Чана»
07:30 М/с «Барбоскiни»
08:00, 18:00 Репортер
08:05 Єралаш
12:00 Т/с «Татусевi дочки»
14:55, 19:00 Т/с «Воронiни»
15:55, 23:00 Т/с «Молодiжка
2»
20:00 Т/с «СашаТаня»
21:00 Х/ф «З 8 березня,
чоловiки»

ТРК «КИїВ»
13:00, 15:00, 17:00, 19:00,
21:00, 23:00 «СТН»
16:20, 17:10 «У центрi уваги»
19:20, 21:25 «Столиця»
20:50, 23:20 «Мiська варта»
22:30 «Мiсто добра»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
23:25 «Служба порятунку»
K1
09:45, 16:00 «Файна
Юкрайна»
10:40 Т/с «Всi жiнки вiдьми»
12:20 Т/с «Дикий янгол»
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»
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 «Горобини грона
червонi»
11:10 Д/с «Слiдство вели...
з Л. Каневським»
15:35, 16:15, 23:10 Т/с
«Завжди говори «Завжди»
2»
18:10, 19:05 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
21:00 Т/с «Сiльський
учитель»
ICTV
09:15, 19:15 Надзвичайнi
новини
09:50 Т/с «Тринадцятий»
11:40, 13:20, 16:40 Т/с
«Снайпери. Кохання пiд
прицiлом»

12:45, 15:45 Факти. День
14:20, 16:20 Т/с «Лютий»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Секретний фронт
21:25 Т/с «Винищувачi»
NATIONAL GEOGRAPHIC
CHANNEL
08:40 Друга свiтова
вiйна
09:50, 14:25, 19:55 Код
небезпеки
10:55 Авто - SOS:
Маргiнальний «Морган»
16:20 Дика природа
Америки
17:10 Родина Гiтлера
18:40 Дикий тунець: Битва
за рибу
22:30 Золото в холоднiй
водi
23:15 Розслiдування
авiакатастроф
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 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, 00:30 Час.
Важливо
17:15, 17:35, 18:15, 18:35,
20:00, 21:10 Україна - понад
усе!
21:40 Час-Тайм
22:30 Клуб
реформ
23:40 Бiзнес час
ENTER-ФіЛЬМ
09:30 Криве дзеркало
10:00 Х/ф «Життя за
лiмiтом»
11:15 Х/ф «Без страху i
докору»
12:40, 19:35 Х/с «Чотири
танкiсти i собака»
14:45, 21:30 Х/с «Комiсар
Рекс»
16:25 Х/ф «Джокер»
18:05 Х/ф «Росiйське
поле»
23:10 Х/с «Суто англiйськi
вбивства»

ЧЕ ТВ Е Р , 2 1 Т Р А ВНЯ
КАНАЛ 1+1
06:00, 07:00, 08:00, 09:00,
12:00, 16:45, 19:30, 00:45
«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»
13:35, 14:10 «Слiпа»
14:45, 15:45 «Сiмейнi
мелодрами 5»
17:10 Т/с «Моя кохана Дiла»
21:00, 22:00 Т/с «Моє
щасливе завтра».
23:00 «Право на владу 2»
2+2
08:25, 21:30 «ДжеДАI»
08:45, 22:00 «Секретнi
матерiали»
09:00, 18:30, 21:00 Новини
«Спецкор»
09:40 Т/с «Вулицi розбитих
лiхтарiв-5»
12:50 Х/ф «Пастка»
15:50 Д/п «Воїни свiту.
Джедаї»
16:40 «6 кадрiв»

19:00 Х/ф «Тiльки вперед»
22:15 Х/ф «Втеча»

УТ
10:40 Перша студiя
13:00, 18:30, 21:00 Новини
14:15 Музична академiя
Junior
15:55 Надвечiр’я
18:15 Новини. Свiт
18:55 Д/с «Сага старовинної
пущi»
20:00 Про головне
21:35 Новини. Спорт
22:00 Євробачення 2015.
Другий пiвфiнал
ТРК «УКРАїНА»
06:15, 13:10, 15:30, 17:10
Т/с «Слiд»
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00 Подiї
10:00, 19:45 «Говорить
Україна»
11:10 Т/с «Всi скарби свiту»
18:00 Т/с «Безсмертник. Рай
там, де ти»
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!»
11:00, 20:00 Великi битви
12:15 «Щоденник для
батькiв»
13:10, 17:45 Кримiнальнi
iсторiї
19:00 В гостях у Д. Гордона.
А. Мокренко
21:35 Замальовки: коротко
про головне
ТЕТ
08:00 Мульт MIX
10:35 М/с «Качинi iсторiї»
10:55 Обережно, дiти!
11:20 Х/ф «Принц-жабеня»
12:30 Т/с «Та, що говорить з
привидами»
17:00 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, 18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»

НТН
09:00 «Кримiнальнi справи»

МЕГА
09:00 Мiстична Україна
11:30, 22:40 Дика Пiвнiчна
Америка
13:10, 21:50 Вiн i вона. Бiй
за життя

14:00 У пошуках iстини
16:30 Скарби зi звалища.
Надувний мат
17:30, 21:00 «Аляска: школа
виживання»
19:10 У пошуках пригод.
Iорданiя
23:30 Загадки Всесвiту

ТРК «КИїВ»
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, 17:10 «У центрi уваги»
19:20, 21:25 «Столиця»
20:50, 23:20 «Мiська варта»
22:30 «Прогулянки мiстом»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
23:25 «Київськi iсторiї»
K1
09:45, 16:00 «Файна
Юкрайна»
10:40 Т/с «Всi жiнки вiдьми»
12:20 Т/с «Дикий янгол»
14:10, 19:10 «Орел i решка»

17:10 «Звана вечеря»
21:00 «КВН на бiс»
22:00 Т/с «Доктор Хаус»

20:20 Iнсайдер
21:30 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 Х/ф «Її серце»
11:10 Д/с «Слiдство вели... з
Л. Каневським»
15:35, 16:15, 23:10 Т/с
«Завжди говори «Завжди» 2»
18:10, 19:05 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
21:00 Т/с «Сiльський
учитель»

NATIONAL GEOGRAPHIC
CHANNEL
09:25, 14:00, 19:30 Шосе
крiзь пекло
11:40 Мегазаводи:
«Вiльямс Ф»
12:30 Золото Юкону
15:35 Невiдома подорож
Дарвiна
16:20 Дика природа
Америки: Пустелi
17:10 Таємниця Рудольфа
Гесса
17:55, 21:45 Дике
будiвництво: Ангар на горi
18:40 Дике
будiвництво
23:15 Розслiдування
авiакатастроф

ICTV
09:15, 19:15 Надзвичайнi
новини
09:50 Т/с «Тринадцятий»
11:40, 13:20, 16:40 Т/с
«Снайпери. Кохання пiд
прицiлом»
12:45, 15:45 Факти. День
14:20, 16:20 Т/с «Лютий»
18:45, 21:10 Факти. Вечiр

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
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
22:35 Хронiка
дня

ENTER-ФіЛЬМ
07:40, 09:30 Мультфiльм
СРСР
10:30 Криве дзеркало
11:00 Х/ф «Земля
обiтована»
13:50, 20:25 Х/с «Чотири
танкiсти i собака»
15:45, 21:35 Х/с «Комiсар
Рекс»
17:25 Х/ф «В останню чергу»
18:55 Х/ф «Язичеська
мадонна»
23:15 Х/с «Суто англiйськi
вбивства»

ТЕЛЕпрограма

Вишгород

16 травня

2015 року

7

Високошвидкісний Інтернет МТМ. Тел.: (093) 366-16-66; (095) 545-15-33; (098) 201-22-66
П ’Я Т Н ИЦ Я, 2 2 ТРАВНЯ
КАНАЛ 1+1

УТ

06:00, 07:00, 08:00, 09:00,
12:00, 16:45, 19:30 «ТСН»
06:45, 07:10, 07:45, 08:10,
08:45, 09:10 Снiданок з «1+1»
11:05 Т/с «Королева
бандитiв»
14:45, 15:45 «Сiмейнi
мелодрами 5»
17:10 Т/с «Моя кохана Дiла»
20:20 «Мультибарбара 2015»
21:00 «Вечiрнiй Київ 2015»
23:00 «Свiтське життя»

09:05 Євробачення 2015.
Другий пiвфiнал (повтор)
11:35 Д/с «Мiй новий дiм Корея»
12:05, 20:00 Про головне
13:00, 18:30, 21:00 Новини
15:20 Вiра. Надiя. Любов
18:15 Новини. Свiт
18:55 Т/с «Вiкендовi iсторiї»
21:35 Новини. Спорт
22:00 Перша студiя

2+2
09:00, 18:30, 21:00 «Спецкор»
09:30 «Люстратор 7.62»
09:40 Т/с «Вулицi розбитих
лiхтарiв-5»
11:50 Х/ф «Тiльки вперед»
13:50 Х/ф «Фарт»
16:40 «6 кадрiв»
19:00 Х/ф «Код Апокалiпсиса»
22:00 «ММА. Свiтова Лiга
єдиноборств»
23:20 Х/ф «Деяка
справедливiсть»

06:15 Т/с «Удiвець»
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00 Подiї
11:10 Т/с «Всi скарби свiту»
13:10, 15:30, 17:10 Т/с «Слiд»
18:00 Т/с «Безсмертник. Рай
там, де ти»
21:00 Спiвай як зiрка
23:00 Подiї дня
23:30 Т/с «Шаман 2»

ТРК «УКРАїНА»

07:15 «Цивiлiзацiя Incognita»
10:00, 16:50 «Алло, лiкарю!»
12:15 «Свiтськi хронiки»
15:40 «Моднi iсторiї з
Оксаною Новицькою»
16:00, 23:35 Енiмалiя
18:15 «Кумири»
19:00 В гостях у Д. Гордона.
Є. Марчук

ТЕТ
10:05 М/с «Смурфiки»
10:35 М/с «Качинi iсторiї»
11:20 Х/ф «Бременськi
музиканти»
12:30 Т/с «Та, що говорить з
привидами»
16:50 Т/с «Сiмейний бiзнес»
18:20 Х/ф «Фантастичний
мiстер Лис»
20:00 М/ф «Унiверситет
монстрiв»
22:00 Х/ф «500 днiв лiта»

СТБ
ТОНіС
07:30, 15:00, 18:30, 21:00
«Соцiальний пульс»

06:15 Х/ф «Дiти понедiлка»
07:55, 00:05 Х/ф «Павутинка
бабиного лiта»

09:50 Т/с «Приватне
замовлення»
18:00, 22:00 «Вiкна-Новини»
18:45 Т/с «Коли ми вдома»
20:00, 22:45 «Холостяк - 5»
01:55 Х/ф «Принцеса цирку»

DISCOVERY CHANNEL
(УКРАїНА)
07:50, 13:00, 18:30 Як це
влаштовано?
10:05, 10:35, 19:00, 19:30
Битва за нерухомiсть
14:00, 23:00 Акварiумний
бiзнес
17:00 Махiнатори
21:00 Сибiрська рулетка
22:00 Аляска: останнiй
кордон
НТН
09:30 Т/с «Каменська - 5»
13:00 Т/с «Вулицi розбитих
лiхтарiв»
15:00, 19:00 «Свiдок»
15:15 Т/с «Застиглi депешi»
19:30 Х/ф «Кохання пiд
грифом «Цiлком таємно - 2»

21:20 Т/с «Перевiзник»
23:15 Х/ф «Смертельне
падiння»

НОВИЙ КАНАЛ

17:30 «Аляска: школа
виживання»
21:00 Школа виживання
23:30 Загадки Всесвiту.
Космiчнi зiткнення

22:00 «КВН»

22:55 Х/ф «Наша Russia.
Яйця долi»

ІНТЕР
07:15, 07:35, 08:10, 08:35
«Ранок з IНТЕРом»
09:20 Х/ф «Будинок для двох»
12:25 «Щастя з пробiрки»
13:25 «Судовi справи»
14:20 «Сiмейний суд»
15:35, 16:15 Т/с «Завжди
говори «Завжди» 2»
18:10 «Стосується кожного»
20:00 «Подробицi»
21:00 «Чорне дзеркало»
23:30 Т/с «Чемпiони з
пiдворiття»

06:12 М/с «Пригоди Джекi
Чана»
08:05 Єралаш
12:00 Т/с «Моя прекрасна
нянька»
14:55, 19:00 Т/с «Воронiни»
15:55 Т/с «Молодiжка 2»
20:00 Т/с «СашаТаня»
21:00 Х/ф «Змiшанi почуття»
(прем’єра)
22:50 Х/ф «Чоловiк з
гарантiєю»

07:00 «Ранок по-київськи»
09:30 «Київ музика»
13:00, 15:00, 17:00, 19:00,
21:00, 23:00 «СТН»
16:20, 17:10 «У центрi уваги»
19:20, 21:25 «Столиця»
20:50, 23:20 «Мiська варта»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
23:25 «Прогулянки мiстом»

МЕГА
06:50 Бандитська Одеса
07:20 Анна Ярославна:
приватне життя королеви
Францiї
09:50 Вiйна свiтiв. Битва
загублених свiтiв
14:50 Правила життя. Рибний
день
15:40 Люди майбутнього

K1
09:45, 16:00 «Файна
Юкрайна»
10:40 Т/с «Всi жiнки - вiдьми»
12:20 Т/с «Дикий янгол»
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»

08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:15 Надзвичайнi
новини
09:50 Т/с «Тринадцятий»
11:40, 13:20, 16:40 Т/с
«Снайпери. Кохання пiд
прицiлом»
12:45, 15:45 Факти. День
14:20, 16:20 Т/с «Лютий»
18:45, 21:10 Факти. Вечiр

19:20 Мiстична Україна.
Оракули.
20:10 Мiстична Україна.
Зомбi. Атака мерцiв

20:00 Х/ф «Бруднi танцi 2:
Гаванськi ночi»
21:50 «КВН»

ТРК «КИїВ»

ICTV

NATIONAL GEOGRAPHIC
CHANNEL
08:40 Гарпунний двобiй
09:25, 14:00, 19:30 Будиночок
на деревi
10:10, 14:45, 20:15 Ангар
на горi
15:35 Таємниця морського
диявола
17:55 Золото Юкону: Це
все наше
21:45 Простiр i час
22:30 Зiркова розмова:
Джиммi Картер
23:15 Розслiдування
авiакатастроф: Вибух над
Су-Сiтi

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, 16:25, 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

ENTER-ФіЛЬМ
11:05, 11:35 Криве дзеркало
12:00 Х/ф «В останню чергу»
13:30 Х/с «Росiйське поле»
15:05 Х/с «Чотири танкiсти
i собака»
16:15, 21:30, 22:20 Х/с
«Комiсар Рекс»
17:55 Х/ф «Якби я був
начальником»
19:10 Х/ф «Подвиг Одеси»
23:10 Х/с «Суто англiйськi
вбивства»

С УБОТ А , 23 ТРАВНЯ
КАНАЛ 1+1
07:10, 19:30 «ТСН»
08:00, 08:30 М/с «Качинi
iсторiї»
10:35 Мелодрама «Нехай
говорять»
14:20 «Вечiрнiй Київ 2015»
16:25, 21:20 «Вечiрнiй
квартал в Буковелi»
18:30 «Розсмiши комiка»
20:15 «Українськi сенсацiї»
23:20 «Концерт Тiни Кароль»
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-6»
18:00 Х/ф «Ред»
20:00 Т/с «Гвардiя»
23:45 Д/п «5 кiборгiв»
УТ
10:00 Зроблено в Європi
10:20 Нотатки на глобусi

14:15 «Вiват Король»
16:40 Чоловiчий клуб. Спорт
17:45 Чоловiчий клуб
18:20 Кращий спортсмен
року
21:00 Новини
21:30 Утеодин з Майклом
Щуром
22:00 Мiжнародний пiсенний
конкурс Євробачення 2015

ТРК «УКРАїНА»
07:00, 15:00, 19:00 Подiї
07:15 Т/с «Удiвець»
10:00 Зоряний шлях. Субота
11:00 Т/с «Поклич, i я
прийду»
15:20 Х/ф «Осколки
кришталевої туфельки»
17:15, 19:40 Т/с «Пiзнi квiти»
22:00 Х/ф «Продається
кiшка»
ТОНіС
10:00, 21:00 Замальовки:
коротко про головне
11:10 Х/ф «Чорний тюльпан»
16:10 «Мистецтво i час»

16:40 Вечiр пам’ятi Миколи
Мозгового
18:50 Дива Сонячної
системи
22:30 Х/ф «Хитрий злодiй»

ТЕТ
09:40 М/с «Дашадослiдниця»
10:05 М/с «Вперед, Дiєго,
вперед!»
10:35 М/с «Ескiмоска»
12:30 М/ф «Вiд гвинта!»
14:00 Х/ф «Принц-жабеня»
18:10 М/ф «Гарфiлд 2»
20:00 Вiталька
21:35 Країна У
23:00 Дайош молодьож!
СТБ
10:50 Х/ф «За двома
зайцями»
12:15 Х/ф «Москва Лопушки»
14:10 Т/с «Коли ми вдома»
15:45 «Холостяк - 5»
18:00 Х/ф «Подiлись щастям
своїм»

22:25 Х/ф «Операцiя «И» та
iншi пригоди Шурика»

DISCOVERY CHANNEL
(УКРАїНА)
11:00, 11:30 Екстремальнi
колекцiонери
12:00, 12:30 Гаражна
команда
13:00, 23:00 Махiнатори
14:00 Через любов до
машин
15:00 Будинки на деревах
16:00 Ванна пiд ключ
17:00 Акварiумний бiзнес
21:00 Зiркове виживання з
Бером Грiллзом
НТН
08:00 Т/с «Каменська - 5»
11:30 «Речовий доказ».
Убивця з того свiту
12:00 «Головний свiдок»
12:55 «Випадковий свiдок»
14:00 Т/с «Таємницi слiдства
- 9»
19:30 Т/с «Жiнки на межi»
23:00 «Голi та смiшнi»

НОВИЙ КАНАЛ
06:00, 07:53 Kids Time
06:03 М/с «Губка Боб Прямокутнi штани»
07:55 Уральськi пельменi
10:00 Ревiзор
13:20 Страстi за Ревiзором
15:10 Т/с «СашаТаня»
19:10 Х/ф «Неймовiрнi
пригоди кота»
21:00 Х/ф «Пiрати
Карибського моря: На краю
свiту»
МЕГА
09:20 У пошуках iстини. Анна
Ярославна: приватне життя
королеви Францiї
13:00 Вiдчайдушнi рибалки.
Монстри з глибин
13:50, 14:50, 15:50 Дика
Пiвнiчна Америка
16:50 Вiдчайдушнi рибалки.
Риба-вампiр
17:40 У пошуках пригод.
Iорданiя
18:30 У пошуках пригод

ТРК «КИїВ»
13:00 «Приречений на
любов»
14:40 «Актуальна тема»
14:50 «Паспортний стiл»
15:00, 17:00, 19:00, 21:00,
23:00 «СТН»
15:10, 16:10, 17:10, 18:10,
23:50 «У центрi уваги»
19:20, 21:25 «Столиця»
22:30 «Життєвi iсторiї»
23:25 «Прогулянки мiстом»

ІНТЕР
06:35 «Мультфiльм»
07:00 «Увага,
черепаха!»
08:45 «Школа доктора
Комаровського»
09:30 Т/с «Сiльський
учитель»
18:00, 20:30 Т/с «Будинок з
лiлiями»
20:00 «Подробицi»
22:50 Т/с «Турецький
транзит»

K1
11:00 «Рецепти щастя. Нова
iсторiя»
12:00 Х/ф «Дiти-шпигуни»
13:30 «Файна Юкрайна»
14:20 «Орел i решка»
17:10 «Орел i решка.
Шопiнг»
18:10 Х/ф «Бiлявка з
амбiцiями»

ICTV
08:10 Громадянська
оборона
09:10 Iнсайдер
10:10, 13:00, 20:05 Т/с
«Чорнi кiшки»
12:45 Факти. День
18:45 Факти. Вечiр
19:15 Надзвичайнi новини.
Пiдсумки

23:50 Х/ф «Пограбування на
Бейкер - стрiт»

22:30 «СТН-спорттижневик»
23:35 «Прогулянки мiстом»

22:55 Х/ф «Гiрко»
Прем’єра

NATIONAL GEOGRAPHIC
CHANNEL
08:40 Двобiй непереможних
13:15 Космос:
Простiр i час: Сестри Сонця
14:00 Суперспоруди
Третього рейха
15:35 Дика природа
Америки
16:20 Ведмедi острова
Страху
21:00, 00:00 Евакуацiя
Землi: Мiкромонстри
21:45 Провiсники
Апокалiпсиса
22:30 Апокалiпсис Майя
23:15 Паранормальне:
Апокалiпсис тварин
5 КАНАЛ
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 20:00, 21:00, 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,
19:30, 22:30, 23:30 Час.
Важливо
17:15 Мiграцiйний вектор
18:05 Мiсцевий час
20:30 Час важливо
21:10, 00:35 Велика
полiтика
22:35 Невигаданi iсторiї
22:50 Гра iнтересiв

ENTER-ФіЛЬМ
07:10, 09:00 «Top shop»
07:40, 09:30 Мультфiльм
СРСР
10:30, 01:10 Смiшнi
люди
12:00, 00:40 Криве
дзеркало
12:30 Х/ф «Якби я був
начальником»
13:45 Х/ф «Подвиг
Одеси»
16:10 Х/с «Народжена
революцiєю»
02:40 Своя роль

Н ЕДIЛЯ , 24 ТРАВНЯ
КАНАЛ 1+1
08:05, 08:35 М/с «Качинi
iсторiї»
10:15 «ТСН»
12:10 «Iнспектор
Фреймут 2»
13:45 Комедiя «Поворот
навпаки»
17:35 Комедiя
«Неваляшка 2»
19:30 «ТСН-Тиждень»
21:00 «Голос країни 5»
23:20 Бойовик «Лiга
видатних джентльменiв».
2+2
11:00 «Люстратор 7.62»
12:00 «ДжеДАI»
13:00 Т/с «Гвардiя»
16:50 25 Тур ЧУ. Днiпро Шахтар / Карпати - Динамо
21:30 «Профутбол»
23:10 «Гра без
правил»
23:30 Д/п «Ла-ла-ла-ла»

УТ
09:00 Євробачення 2015.
Фiнал (повтор)
13:00 Школа Мерi Поппiнс
15:15 Фольк-music
16:20 Д/ф «Юрiй
Рибчинський. Музика слiв»
17:35 Т/с «Вiкендовi
iсторiї»
19:00 Х/ф «Прада i почуття»
22:15 Музична весна на
Першому. Молфа
22:55 Трiйка, Кено, Максима
ТРК «УКРАїНА»
08:00 Х/ф «Продається
кiшка»
10:10 Т/с «Пiзнi квiти»
14:00 Моє нове життя
15:00, 20:00 Т/с «Погляд з
вiчностi»
19:00 Подiї тижня з О.
Панютою
23:50 Великий
футбол

ТОНіС
11:15 Х/ф «Prada i почуття»
14:00 «Щоденник для
батькiв»
17:00 Ювiлейний концерт
Павла Зiброва
20:00 «Цивiлiзацiя Incognita»
20:40 «Свiтськi хронiки»
21:05 Замальовки: коротко
про головне
22:00 Х/ф «Бо я так хочу»
ТЕТ
09:40 М/с «Дашадослiдниця»
10:05 М/с «Вперед, Дiєго,
вперед!»
12:45 М/ф «Барбi: Принцеса
i поп-зiрка»
14:05 Х/ф «Йоринда i
Йорингель»
15:25 Х/ф «Гарфiлд»
16:50 М/ф «Гарфiлд 2»
18:35 М/ф «Справжнiй
Гарфiлд»

23:00 Дайош молодьож!

СТБ
07:50, 11:10 Х/ф «Ой, мамоч-ки!»
09:55 «Караоке на Майдан»
14:20 Х/ф «Подiлись щастям
своїм»
19:00 «Слiдство ведуть
екстрасенси»
22:15 «Детектор брехнi 7»
23:40 «Я соромлюсь свого
тiла 2»
DISCOVERY CHANNEL
(УКРАїНА)
09:10 Зiркове виживання з
Бером Грiллзом
12:00, 23:00 Швидкi
та гучнi
13:00, 21:00 А ти б вижив?
18:00, 19:00 Золота
лихоманка
20:00 Реальнi
далекобiйники

Передплачуйте газету «Вишгород».
Вважати недійсним втрачений державний акт на право
власності на земельну ділянку, серія ЯМ № 331391, на ім’я
Галини Євгенівни КАМІНСЬКОЇ, виданий управлінням держкомзему у Вишгородському районі Вишгородської РДА 29
березня 2012 року, ід. номер 1367109167, на підставі розпорядження Вишгородської РДА № 202 від 03.02.2012 року

Політична
партія
«Сила Людей»
запрошує
на роботу:
— офіс-менеджера
— копірайтера (журналіста).
Перевага надається
вишгородцям.
Гідна заробітна плата.
Резюме відправляйте
на e-mail:
gluschenko.art@gmail.com
Довідки за телефоном:
(067) 446-64-76, Артем

НТН
06:00 Т/с «Таємницi слiдства
- 9»
11:30 «Легенди карного
розшуку»
12:00 «Агенти впливу»
12:55, 22:50 «Випадковий
свiдок»
13:25 Х/ф «Кiнець свiту»
15:10 Т/с «Капiтан Гордєєв»
19:00 Т/с «Павутиння »
23:00 «Головний свiдок»
НОВИЙ КАНАЛ
08:13 Х/ф «Неймовiрнi
пригоди кота»
09:55 Х/ф «Авантюристи»
11:55 Х/ф «Змiшанi почуття»
13:45 Х/ф «Нереальна
любов»
15:15 Х/ф «З 8 березня,
чоловiки»
17:20 Х/ф «Пiрати
Карибського моря: На краю
свiту»

МЕГА
06:50 Бандитська Одеса
13:50, 14:50, 15:50 Дика
Пiвнiчна Америка
16:50 Вiдчайдушнi рибалки.
Монстри з глибин
17:40 У пошуках пригод.
Сирiя
20:10 Мiстична Україна
21:00, 22:00 Медiчi:
таємницi династiї
23:00 Вiкiнги: вiдкриття свiту
ТРК «КИїВ»
13:00 «Приречений на
любов»
14:40 «Гаряча лiнiя «102»
15:10, 16:10, 17:10, 18:10,
00:00 «У центрi уваги»
16:05 «Актуальна тема»
19:20, 21:30 «Столиця»
21:00, 23:00 «СТН-тижневик»

K1
09:15 М/ф «Живий лiс»
10:50 Х/ф «Дiти-шпигуни»
14:20 «Орел i решка»
16:20 Х/ф «Бiлявка з
амбiцiями»
18:10 «Вечiрнiй квартал»
20:00 Х/ф «У пошуках
бурштинової кiмнати»
22:10 «КВН»
ІНТЕР
10:00 «Орел i Решка.
Ювiлейний сезон»
12:05 Т/с «I все-таки я
кохаю...»
18:00, 21:30 Т/с «Будинок з
лiлiями»
20:00 «Подробицi тижня»
23:50 Т/с «Турецький
транзит»

ICTV
06:40 Х/ф «Той ще
Карлосон»
10:20, 13:00 Т/с
«Винищувачi»
12:45 Факти. День
18:45 Факти тижня
20:20 Х/ф «Скарб Амазонки»
22:35 Х/ф «Кров’ю i потом.
Анаболiки»
NATIONAL GEOGRAPHIC
CHANNEL
07:55 Захоплююча наука:
Хвилi вогню
13:15 Космос: Простiр i час
14:45 Суперспоруди
Третього рейха
16:20 Клан сурiкатiв
21:45, 00:45 Авто – SOS
22:30 Мегазаводи:
суперавтомобiл
23:15 Мегазаводи: ЯгуарXJ 6+

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, 00:30
Час. Важливо
10:35, 22:35 Кiно з Я.
Соколовою
15:35 ПроОбраз з Наталкою
Фiцич
16:10, 16:40, 17:10, 17:35
«Єдина родина»
21:40 Час-Тайм
22:20 Територiя закону
ENTER-ФіЛЬМ
07:10, 09:00 «Top shop»
10:30, 01:30 Криве дзеркало
11:00 Х/с «Народжена
революцiєю»

Наш індекс у Каталозі місцевих періодичних видань 40007

Комплексу «Собі Клаб» терміново потрібні:
(1 км від ГЕС,
бармен, офіціанти
с. Хотянівка)
Тел: (067) 892-24-22, (067) 406-15-07

Абітурієнтам

Є така професія — рятівник

Запрошуємо на навчання за рахунок держбюджету молодь Вишгородського району!
Серед безлічі вищих навчальних закладів,
які існують на території нашої держави, є такі, що
готують майбутніх фахівців рятувальної справи.
Це Черкаський інститут пожежної безпеки імені
Героїв Чорнобиля Національного університету
цивільного захисту України (м. Черкаси), Національний університет цивільного захисту (м. Харків), Львівський державний університет безпеки
життєдіяльності (м. Львів) та Вище професійне
училище Львівського державного університету
безпеки життєдіяльності (м. Вінниця), які готують висококваліфікованих фахівців рятувальної
справи за освітньо-кваліфікаційними рівнями
«магістр», «спеціаліст», «бакалавр», «молодший
спеціаліст».
Вступ до ВНЗ ДСНС України здійснюється за
конкурсом на підставі результатів зовнішнього незалежного оцінювання знань кандидатів на навчання та
вступних випробувань з фізичної підготовки.
Майбутні рятівники повинні бути здоровими,
мати добру фізичну підготовку та знання з профільних предметів: математика, фізика, українська мова

та література.
При успішному проходженні конкурсу кандидати
зараховуються до навчального закладу як курсанти
на денну форму навчання за рахунок державного
бюджету: 4 роки — за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр»; 5 років — за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст». Курсанти забезпечуються
форменим одягом встановленого зразка, безкоштовним житлом і харчуванням. Випускникам ВНЗ ДСНС
України присвоюються спеціальні звання (лейтенант
служби цивільного захисту) та забезпечується 100 %
працевлаштування.
Отже, запрошуємо всіх бажаючих на вступ у
наші навчальні заклади. Також запрошуємо громадян віком до 35 років на заміщення посад рядового та
молодшого начальницького складу в пожежно-рятувальних підрозділах.
Шановні абітурієнти!
По більш детальну інформацію ви можете звертатися до Вишгородського РВ ГУ ДСНС України у
Київській області за адресою: м. Вишгород, вул. Н.
Шолуденка, 19 або за тел: (04596) 5-42-82.

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, красивий, 3,5 х 3,5, 3,5 х5 м. Дешево.
Тел: (093) 454-28-44
Погріб, вул. Шолуденка, 6, у м. Вишгороді.
Тел: (066) 629-43-51, (093) 484-48-47, Євген

Вишгородське районне
РАДІМОВЛЕННЯ
перший канал проводового мовлення:
понеділок, п’ятниця — 06:30,
середа — 14:00 – 15:00
Інтернет-мережа:
сайт газети «Вишгород»
www.vyshgorod.in.ua
сайт Вишгородської РДА
www.vysh.gov.ua
Вконтакте www.vk.com/vishgorodradio
ТРК «ВишеГрад»
6:30, 8:30, 10:30, 15:00, 20:30, 22:30
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16 травня

Хортинг

Вишгород

2015 року

Дисципліна та козача мужність

Вікторія ШМИГОРА
ФОТО – архів хортингістів,
спеціально для «Вишгорода»

Наприкінці квітня у Вишгороді вперше проходили змагання серед учасників
Київської області з хортингу (розділ «боротьба»).
У напружених та видовищних поєдинках окрім вишгородських бійців
узяли участь і спортсмени із Києва,
Броварів, Василькова та Старих Петрівців. Загалом — 120 учасників. Змагання
відбувалися у Вишгородській ДЮСШ за
підтримки ВГО «Молода Країна».
Вихованці Віктора Шубки, який і організував у Вишгороді школу хортингу, показали високий результат: вибороли 6 золотих
медалей, 7 срібних та 7 бронзових.
Серед переможців — Жанна Духота, Ярослав Гладун, Олександр Юхимчук,
Олександр Янель, Максим Синицький,
Олександр Байдаченко, Іван Подобєдов,
Роман Книш, Кирило Хоменко, Кирило
Курченко, Влад Базеленко, Олександр
Мельник, Микита Клєвайчук, Ярослав Головаченко, Артем Кучмій, Микита Лиском,
Єгор Мальцев, Мілан Хома. До речі, Ярославу Головаченку — наймолодшому учаснику змагань — усього 5 років.

У наші дні слово «Хортиця» асоціюється з лицарством і самопожертвою, відвагою
та вихованням могутніх і вольових воїнів.
Саме тому спортивне єдиноборство «Хортинг» символічно назване на честь місця
проведення всіх прадавніх козацьких поєдинків – кола козаків «хорт», в яке вони
збиралися для виявлення найсильніших,
та на честь величного острова на Дніпрі
(Хортиця) – сакрального центру й місця народження козацької доблесті Запорозької
Січі. Саме Січ була оплотом багатотисячної армії воїнів, яка встановила для себе
правила найвищої дисципліни в перервах
між бойовими походами і самопожертви у
поході. Хортиця була притулком воїнів, де
постійно вдосконалювалося бойове мистецтво з метою захисту рідного краю.
Виникнення хортингу як комплексної
системи самовдосконалення особистості,
заснованої на фізичному, морально-етичному та духовному вихованні, пов’язане з
відродженням давніх народних традицій,
що передавалися з покоління в покоління.
У Київській Русі найбільшого поширення
набули народні ігри, кулачні бої та боротьба. Оскільки нашим пращурам доводилося
багато воювати, то й ігри мали відповідне
забарвлення. Вони забезпечували давньоруському населенню відновлення фізичних

і моральних сил, активний відпочинок, належний стан здоров’я та фізичної підготовки.
З історії відомо, що польська, литовська
й українська шляхта, а згодом і московське
дворянство часто віддавали своїх синів для
виховання на Запорізьку Січ: вважалося,
що тільки там, у середовищі відважних воїнів, можна отримати спеціальну підготовку
й загартувати дух. Виховання фізично та
морально досконалих чоловіків великою
мірою забезпечувала доволі ефективна
система фізичної підготовки, яка включала:
початковий відбір молоді; її фізичне виховання в січових школах і школах джур.
За часів козацтва українськими землями мандрували молоді хлопці (борці) й
мірялися силою із сільськими парубками.
Перемога в таких поєдинках дуже високо цінувалася в селян, а той, хто виграв,
на тривалий час ставав героєм парубочої
громади. У цьому виді спорту багато що дозволяється, але є й заборонені удари. Так,
бійцям не дозволено бити в потилицю, завдавати ударів ліктями, в спину, пах, очі.
Хортинг виховує сміливість, мужність,
непоступливість, витривалість. Крім того, з
дитячих років тут навчають поважати старших, бути дисциплінованими й чемними за
межами рингу.

Галявина казок

(Початок див. на стор. 1)
Мами не піклувалися про те, що їхні
чада нудьгуватимуть, адже на кожному
кроці було цікаве заняття: хтось виготовляв іграшку у техніці валяння – із дизайнером Тетяною Швидкою, хтось готував
подарунок для матусі з фетру разом із
майстринею Олександрою Савченко.
Малеча виліплювала глиняних птахів
та баранців-свищиків – із майстром Музею гончарства Вишгородського історикокультурного заповідника Юрієм Денисенком. Тут збиралися сім’ями, як Віталій та
Інна Толочики разом із п’ятирічним Іллею
та десятимісячним Григорієм. Сімейство
каже, що не вперше вже тут. Ось і цього
року із задоволенням прийшли на свято.
Як завжди, багато дітей різного віку
було біля джерельної майстрині Олени
Кольвах. Чотирирічні Віка Хомутовська та
Даша Федосенко, п’ятирічна Даша МалоДиректор КП «Редакція газети «Вишгород» — Віталій Кутаф’єв

P. S.
Не можеш
знайти
до мене підхід
– обійди
Сигнали служби 102

Головний редактор — Марина Кочелісова
Погляди редакції не завжди
збігаються з думкою авторів
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Редакція залишає за собою право
скорочувати надані матеріали,
які не рецензують і не повертають.
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ДТП та жертва алкоголю

Павло ПАНФЬОРОВ,
начальник Вишгородського РВ ГУМВС
у Київській області
Протягом тижня з 6.05 по 13.05.2015
р. Вишгородським РВ ГУМВС у Київській області на території Вишгорода
та Вишгородського району зареєстровано 6 крадіжок майна громадян, 7
повідомлень про нанесення тілесних
ушкоджень, 6 – про пошкодження майна, 4 – про вчинення насильства в сім’ї та
15ДТП, у результаті яких 10 людей травмовано.
Так, 07.05.2015 р. до чергової частини
надійшло повідомлення про ДТП на автодорозі Київ-Овруч. Гр. К., керуючи легковим
автомобілем, не впорався з керуванням
та виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся

з вантажним автомобілем «Рено Преміум».
Внаслідок ДТП обидва водії отримали тілесні ушкодження.
11.05.2015 р. до Вишгородської ЦРЛ
був доставлений з проникаючим ножовим
поранення грудної клітки гр. Б.
За місцем проживання потерпілого виїхала слідчо-оперативна група. Встановлено, що між громадянами Б. і В. під час
розпиття спиртних напоїв виникли неприязні відносини. У результаті – гр. В. наніс
ножове поранення гр. Б. Сьогодні здоров’я
потерпілого – задовільне. За даним фактом порушено кримінальне провадження,
триває слідство.
Працівники Вишгородського РВ ГУМВС
України в Київській області постійно вживають заходи, спрямовані на попередження
та розкриття злочинів.

ока та інші дівчатка, хлопчики і їхні мами
навчалися робити ляльку-малюка.
А дехто з матусь няньчив своїх дітей
і одночасно творчо працював: Олена Ткачова (студія всебічного розвитку «Творчі
люди» див. фото на стор. 1), яка нещодавно організувала перший сімейний ярмарок у Вишгороді, пропонувала власні вироби ручної роботи. Вона працює щодня, і
майже весь час біля мами – її восьмирічні
двійнята Єгор і Варвара та Мишко, якому
ще немає трьох рочків.
Словом, усі жінки, всі матусі – майстровиті, невтомні, працьовиті й красиві! Зі
святом їх привітав Вишгородський міський
голова Віктор Решетняк. Багато років праці у галузі медицини, свої знання і тепло
свого серця він доклав до того, аби тисячі
жінок відчули щастя материнства.
Зі сцени Галявини звучали найтепліші
слова про мам – від ведучої Яни Буланової. Змінювали один одного творчі колективи «Джерела» – молодша група хору
«Коралі» (керівник Ярослава Бень), співочі
колективи «Домісолька» (керівник Ганна
Покровська) та «Співаночка» (керівник –
Валентина Демочко). Їхні пісні – для мам
і про мам.
А за сценою дівчатка-коралики жваво
пропонували всім бажаючим солодощі,
приготовлені небайдужими вишгородцями, – на благодійні кошти від продажу (а

це – 1 828 грн) учасники хору «Коралі»
придбають необхідні медичні препарати чи
обладнання для дитячого відділення Вишгородської центральної районної лікарні.
Були тут ігри та естафети, а також
– вперше – хімічне шоу із понад десяти
дослідів, які провів художній керівник Центру творчості «Джерело» Юрій Ушаков зі
своєю помічницею Анною Франко. Діти
захоплено спостерігали за літаючою пробкою, за тим, як з’являється хімічна вода із
запахом та хімічний коктейль, поринали у
майже справжнісінькі хмари…
У конкурсі малюнка на асфальті, який
проводили вишгородські пластуни, перемогли Артем Педунов, 12 років, вихованець студії «Ра» ЦТ «Джерело» (1-е місце),
Вікторія Хоменко, 8 років (2-е місце), Оля
Гецко, 6 років (3-є місце). Вони отримали
книги від друкарні «Старий лев», а всі інші
учасники (понад сорок дітей) – маленькі
солодкі призи.
Приємним сюрпризом для мам став
і розіграш призів, який провела один із
організаторів свята Неля Новаковська:
розіграно три сертифікати (кожен – на дві
особи) на відвідування спа-комплексу від
мережі готелів «Вишеград» та місячний
абонемент на групові заняття від клубу сімейного дозвілля «FELICITA-CLUB».
Сюрпризи для мам – вдалися!
Більше фото – див. на сайті газети

Вітаємо!
18 травня відзначає день народження Наталія Петрівна ВАСИЛЕНКО – керуюча справами виконавчого
комітету Вишгородської міської ради,
27 травня – Лариса Миколаївна ГАВРИЛКО – спеціаліст І категорії Вишгородської міської ради.
Нехай у всіх планах і починаннях Вас супроводжують
яскравий успіх і творчі перемоги, робота приносить тільки
задоволення і щедрі результати. Здійснення мрій та миру!
Вишгородський міський голова Віктор РЕШЕТНЯК,
міська рада, міськвиконком,
редакція газети «Вишгород»

Вітаю депутата Вишгородської міської ради Миколу Івановича КОВАЛЯ із днем народження!
Міцного здоров’я, безмежного щастя, активної життєвої
позиції, впевненості й віри в
собі, домашнього тепла і затишку, успіхів у бізнесі.
З найкращими побажаннями
Ганна КОВАЛЕНКО

Знаряддя злочину – шампур
ДЖЕРЕЛО:
прокуратура Вишгородського району
09.05.2015 року до чергової частини
Вишгородського РВ ГУМВС України в Київській області надійшло повідомлення
про те, що у Вишгородську районну поліклініку (смт Димер, вул. Революції, 320)
на автомобілі доставлено труп чоловіка з
колото-різаною раною в грудній частині
тулуба.
З метою швидкого розкриття злочину
прокуратурою Вишгородського району спільно з працівниками міліції було здійснено виїзд
на місце події (хутір Петрівський).
Вилучено два ножі та металевий шампур,
один із яких є знаряддям вчинення злочину і
слугуватиме речовим доказом у даному кримінальному провадженні.

Феміда

Відомості по даному факту від 09.05.2015
року внесені до Єдиного реєстру досудових
розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК
України (умисне вбивство).
Особу, що підозрюється у вчиненні даного
кримінального правопорушення (47-річну жінку), затримано працівниками міліції (в порядку ст. 208 КПК України – позбавлення волі на
строк від 7 до 15 років).
Для того, щоб унеможливити переховування від органів досудового розслідування
чи вчинення нового злочину, прокуратурою
району було погоджено та підтримано клопотання до суду про обрання підозрюваній найбільш суворого запобіжного заходу – тримання під вартою.
Досудове розслідування триває, проводяться всі необхідні слідчі дії.

