Розклад руху
автобусного маршруту
№ 355
ДЖЕРЕЛО:
сайт зоопарку «12 місяців»
Із м. Київ (ст. м. Героїв
Дніпра) – 09:00, 09:40,
10:10, 10:40, 11:10, 11:50,
12:30, 13:10, 13:40, 14:20,
15:00, 15:40, 16:10, 17:00,
17:40, 18:30, 19:10.
Із с. Демидів (Зоопарк
ХІІ Місяців) – 10:00, 10:40,
11:10, 11:40, 12:10, 12:50,
13:30, 14:10, 14:40, 15:30,
16:00, 16:40,17:10, 18:00,
18:50, 19:30, 20:00.

Транспорт

Міський голова
Олексій МОМОТ:
–
Міською
радою
прийняпереселенців у Межигір’ї)
то Програму про
16:30 - 17:00
компенсацію ви17:30 - 18:00
трат автомобільВИХІДНІ
ному перевізнику
7:50 - 8:20
за перевезення
8:50 - 9:20
пільгових категорій населення на
10:00 - 10:30
2016 рік. Це стосується внутріш16:30 - 17:00
нього міського транспорту (марш17:30 - 18:00
рут № 1).
Шановні пасажири! У
Проїзд на внутрішньоміськорозкладі руху можливі змі- му маршруті № 1 — 3 грн.
ни. Стежте за оголошенняІз Програми здійснення фіми в газеті «Вишгород».
нансування компенсацій витрат

Розклад
автобусних рейсів

ДЖЕРЕЛО:
Адміністрація
ПАТ «Атасс-Бориспіль»
Маршрут № 1 (м. Вишгород. вул. Київська - Санна траса)
БУДНІ
6:50 - 7:20 (для дітей
переселенців у Межигір’ї)
7:50 - 8:20
8:50 - 9:20
10:00 - 10:30
15:30 - 16:00 (для дітей

автомобільному перевізнику за
перевезення пільгових категорій населення на 2016 рік:
«4. Очікувані результати
Виконання
запланованих
заходів Програми дасть можливість, відповідно до укладених
угод між виконавчим комітетом
Вишгородської міської ради та
автоперевізниками на міських
маршрутах у межах бюджетних
призначень на 2016 рік, безкоштовно перевозити пенсіонерів
за віком, у т. ч. ветеранів праці,
інвалідів війни, учасників бойових дій, учасників війни та осіб,
на яких поширюється дія Закону

Âèøãîðîä
Газета Вишгородської міської ради

України «Про статус ветеранів
війни, гарантії їх соціального захисту», громадян, які постраждали від наслідків Чорнобильської
АЕС І та ІІ категорій, інвалідів з
вадами зору, інвалідів загального захворювання І групи, інвалідів
з дитинства І групи, дітей-сиріт та
дітей до 7 років, дітей, які залишились без опіки батьків, а також інвалідів ІІ групи загального
захворювання, які мають право
на 50 % знижку вартості квитка».
У разі недотримання вищезаначеного водіями рейсу, записуйте номер автобуса та телефонуйте у редакцію газети «Вишгород».

www.vyshgorod.in.ua

Читай і пиши про СВОЄ місто
Виходить з 4 листопада 1995 року
Насварили пальчиком

аФішка
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Знай наших!
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Ювілей — 4 квітня

Виїзні медпослуги
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ФОТОмить

«Я люблю Вишгород»
31 березня о 15 год. у приміщені історичного музею (м. Вишгород, вул. Грушевського,
1) – літературний вечір «Я люблю Вишгород»
– вірші та пісні про наше місто – до Всесвітнього дня поезії та до ювілейної дати, 1070ї річниці від першої літописної згадки про
Вишгород.
Запрошуємо всіх охочих.
Адміністрація Вишгородського історикокультурного заповідника

ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

28 березня з 10-ої год. біля Будинку культури в селі Нові Петрівці БЕЗКОШТОВНО:
— виїзні флюорограф та лабораторія тестування ВІЛ-СНІД;
— консультування з приводу туберкульозу;
— шприци та презервативи.
Запрошуємо.
Вишгородська районна організація
Товариства Червоного Хреста України

Увага!
30 березня у районі Дідовиця з 12 до 16 год.
не буде світла.
Вишгородський РЕМ

Гайд-парк

Вишгородський міський голова Олексій МОМОТ привітав працівників
житлово-комунального господарства міста з професійним святом.

Остання надія на генні мутації

Ближче до природи, на свіже повітря!
Марина КОЧЕЛІСОВА
Третя декада березня «порадувала»
зимою. Засніжені дерева за вікном милують око. А от температура у кімнатці,
де майже чотири роки не встає з ліжка
моя старенька матуся, — не дуже приємна. Точніше: + 15 градусів за Цельсієм на підвіконні
й на батареї опалення.
Моє обурення синіми крижаними ногами лежачої хворої цілком законне: плачу за «комуналку» завжди вчасно,
хоча рахунки все зростають — так, у квитанції за лютий ц.
р. лише за опалення зазначено 800 гривень. У другій кімнаті
тепло відчувається. На кухні — більш-менш, але ж ми там
не живемо, та й від плити йде гарячий дух. Чому ж у «спальні» холодно?
Дзвонять сусідки по під’їзду з тим же: «Ви не знаєте,
що з нашими батареями? Приходять захмарні суми за тепло, а доводиться вмикати електричний обігрівач, бо діти
занедужали — і платити ще й захмарні суми за електроенергію». Через кілька холодних ночей у суботу гуртом викликаємо ЖЕКівського сантехніка. Відповідь диспетчера

(тел: 04596 25-049 — цілодобово): «У нас велика аварія
на іншому будинку, фахівців у вихідні тільки двоє. На вашу
заявку прийдуть лише у понеділок. Та й ваші сусіди вже викликАли сантехніка — він перевірив, із трубами в підвалі
все нормально. Це, мабуть «тепловики» газ економлять і
дають меншу температуру, тому й холодні батареї. Дзвоніть
до «Тепломережі».
Номер 04596-52-642 (цілодобовий диспетчер «Тепломережі») безнадійно зайнятий. Автовідповідач довідкової
служби озвучує графік роботи, у який я зі своїм дзвінкомзапитанням не вкладаюся. Таааак — не думати про тарифи!
Вмикаю електрообігрівач.
Сантехнік таки з’являється у понеділок (добре, що застав удома із самого ранку). Повідомляє, що, за показниками будинкового лічильника у підвалі, температура теплоносія на вході до будинку 50 градусів, а «обратка» — 35. Що
ЖЕК ні при чому, мовляв, звертайтеся до «Вишгородтепломережі».
Це вже остання крапля на безмежне плесо роздратування. Принизливо до нестями!
Ми ж — у переважній більшості — сумлінні платники податків. Вчасно оплачуємо комунальні послуги. Поважаємо роботу міських комунальників (це, переважно, — вишгородці).
Далі — на стор. 2

А ти вже ПЕРЕДПЛАТИВ «Вишгород»?
Офіційний сайт міськради: vyshgorod-rada.gov.ua

ФЕСТИВАЛЬ ПИСАНОК У ВИШГОРОДІ
20 БЕРЕЗНЯ – 5 ТРАВНЯ
Майстерні писанкарства для школярів:
Вишгородська районна бібліотека – 3, 10,
17 квітня;
Собор
Вишгородської
Богородиці
(УГКЦ) – 27 березня, 3 квітня
(участь у майстерках за попереднім
зголошенням).
Конкурс на найкращу писанку
в номінаціях:
«Писанкар-початківець»,
«Досвідчений писанкар»,
«Сучасна креативна писанка».
Виставка писанок та
нагородження переможців
конкурсу – на Великодніх гаївках.
Детальніше за тел: 067 527 22 07.
Організатори:
Вишгородська станиця
«Пласту-НСОУ».
Підтримка:
Вишгородська райдержадміністрація
Вишгородська міська рада
громада Собору
Вишгородської Богородиці
Вишгородська центральна
районна бібліотека

Індекс газети «Вишгород»
У Вишгороді відділ передплати
у Каталозі місцевих періодичних Центру поштового зв’язку №10
видань 40007.
(пл. Т. Шевченка, 2)

працює: понеділок — п’ятниця,
з 8:30 до12: 30 і з 13:30 до 17:30.
Тел: (04596) 54-349

Електронна адреса газети «Вишгород»: ngvyshgorod@ukr.net
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«Батьківщина» може виграти
вибори у Раду, а Юлія Тимошенко –
ПОЛІТбюро стати президентом
(Українська правда http://www.pravda.com.ua/news/2016/03/16/7102247/)
Якби вибори президента України відбулися в березні,
на них перемогла б Юлія Тимошенко, а в разі проведення
в цей період дострокових парламентських виборів, перше місце із суттєвим відривом від інших партій зайняла б
«Батьківщина».
Про це свідчать результати всеукраїнського опитування Київського міжнародного інституту соціології, проведеного з 23 лютого по 8 березня 2016 року.
За методикою «таємної скриньки», рейтинг Юлії Тимошенко і, відповідно, розрив між нею і Петром Порошенком
складає:
22,6% — за Юлію Тимошенко
16,2% — за Петра Порошенка
11,2% — за Олега Ляшка
На ймовірних парламентських виборах, за методикою
«таємної скриньки», рейтинг «Батьківщини» і її відрив від
решти партій розподілилися наступним чином:
20,5% — за ВО «Батьківщина»
12,1% — за партію «Опозиційний блок»
11,6% — за Радикальну партію О. Ляшка.

ФОТОмить

В Україні
з’явився сайт

Нардепи під
контролем
Джерело: Інтернет ЗМІ
Громадянська мережа «Опора» запустила ресурс під назвою
«Вони голосують для тебе».
На портал: https://rada4you.
org/ для кожного депутата створено окрему сторінку, де можна
простежити, які законопроекти
народний обранець завжди підтримує, а які – відмовляється.
А також – з ким він дружить під
час голосування, з якими депутатами завжди голосує однаково. І чи тисне на кнопку самостійно або ж підтримує позицію
фракції.
Для
прорахунку
відвідуваності парламенту активісти
«Опори» винайшли свій спосіб.

ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

Зібрали 16,5 літрів крові
15 березня у приймальному відділенні КЗ
«Вишгородська ЦРЛ» провели День донора.
Зібрали 16,5 літрів крові від 41 особи.
Наступний День донора планують проводити 2 червня. Стежте за оголошеннями в
газеті «Вишгород».

Земельні питання
Розпитувала Марина КОЧЕЛІСОВА
Де і як використовується комунальна власність
територіальної
громади
м. Вишгорода — питання,
що не залишає байдужими
свідомих громадян. Найбільше цікавляться, звісно,
використанням міської землі. Тому ми звернулися із
запитаннями до заступника міського голови
Олексія Рачинського.
— Олексію Сергійовичу, найгостріша, я б
сказала, кричуща проблема — це дошкільні
навчальні заклади (ДНЗ). Їх у Вишгороді має
бути принаймні ще три — вже сьогодні. Коли
буде зведено хоч один?
— На минулій сесії міської ради (26 лютого 2016 р. — ред.) був затверджений — під будівництво ДНЗ — проект землеустрою ділянки
площею 0,60 га на вул. Шкільній. На такій території можливо розмістити садочок на 150 дошкільнят (вже сьогодні потреба вдесятеро більша — ред.).
При плануванні бюджету на 2016 рік міською радою були передбачені кошти на проект
будівництва дошкільного навчального закладу.
Зараз ми готуємо тендер на вибір кращого проектанта, прописуємо технічне завдання на виконання проекту. Умови тендеру будуть висвітлені
у ЗМІ (в газеті «Вишгород») та на сайті, переможець стане розробником проекту майбутнього
ДНЗ.
— А де буде розміщено завод на 700 робочих місць, про який стільки йшлося останнім часом?

Суспільство

Насварили пальчиком перевiзникiв
Володимир ТКАЧ,
пасажир

Репліка

Останні громадські слухання з питань
транспортних перевезень (див. стор. 3
газети «Вишгород» № 11’2016) навіяли
гіркі роздуми. Міжвідомча районна комісія спробувала дати лад пасажирським
теренам. Очільники району зупиняли
автобуси, приїздили на місце відстою,
кінцеві зупинки, розмовляли з водіями,
пасажирами тощо. А опісля влаштували
«розбір польотів». І що з цього вийшло?
Насварили пальчиком недбайливих перевізників, пообіцяли кару небесну невиправним порушникам – і на цьому все.
Трагізм ситуації в тому, що бажання в
районної влади поліпшити транспортну галузь є, але реальних важелів впливу — немає.
Перевізниками керують обласні державні адміністрації. Це там проводять тендери, оголошують переможців конкурсів. У
район фактично привозять кота в мішку.
Хто хоч раз пояснив широкому загалу пасажирів, чому той, а не інший перевізник
заслужив право обслуговувати наш район?
Чому люди не знають, у кого кращі автобуси, матеріально-технічна база, культура обслуговування? Яку посильну благодійну допомогу перевізник зможе надавати громаді
району і т. п.? Де та відкритість, гласність і
прозорість влади і кому вигідно утаємничувати цю інформацію?
Навіть на громадські слухання у Вишгород облдержадміністрація відрядила не за-

Дитсадок, завод, Генплан, зонування та інше
— На сьогодні розроблено проект землеустрою (його винесено на затвердження на сесію
25 березня) для розміщення об’єкту промисловості на земельній ділянці площею близько 2 га
(вул. Н. Шолуденка в районі проммайданчика
заводу «КАРАТ»). Після затвердження даний
об’єкт як лот на конкурсних умовах буде переведений у користування підприємству, яке для
міста запропонує найкращий проект по об’єктах
промисловості. Все відбуватиметься прозоро та
відповідно до чинного законодавства.
— Генеральний план міста затверджено
вже давненько. Коли будуть розробляти новий або вносити до нинішнього правки відповідно до ухваленого депутатами міськради зонування?
— На жаль, зонування затверджено не на
всю територію міста, що вносить значні незручності в роботу міської ради — у відносини з
громадянами та юридичними особами. Але зараз прийнято рішення по розробці змін до Генерального плану міста і вже ведуться підготовчі
роботи. Здійснюється обстеження існуючих інженерних комунікацій та геодезичні роботи для
складання основи майбутнього Генерального
плану.
— Вже не раз ішлося про повернення
міських земель, які не використовуються за
призначенням…
— …Так, повернення земель, які не використовуються або за які не сплачується оренда,
набуло вже стабільної практики. За останні дві
сесії до земель запасу міської ради повернуто
понад 6 га земель промисловості та рекреаційного призначення та упереджено будівництво
багатоповерхівки на вул. М. Грушевського (біля
ЖК «Маяк»).

Вишгород

Сьогодні міська рада працює над інформацією ДПІ та Держгеокадастру щодо перевірки
правильності декларування юридичними особами орендної плати та земельного податку. Це
кропітка робота, але вона має дати додаткові
надходження до міського бюджету.
— Будь ласка, кілька слів щодо земельних питань, які увійшли до порядку денного
чергової VIII сесії міськради VII скликання
(засідання 25 березня ц. р.)
— Земельні питання — а це, як завжди, понад 80 % усіх питань, які виносять на розгляд
сесій, — можна розділити на три категорії:
1) бюджетні — по договорах оренди юридичних осіб та ФОП (до речі, зауважу, що бюджет міста формується на 50 % за рахунок
надходжень від орендної плати та земельного
податку);
2) людські — по узаконенню земельних ділянок, якими вишгородці користуються, та по
сьогодні не оформили на них права власності;
3) дискусійні — по яких не лише «земельна» комісія, а й сесія має різні думки.
— Можете зупинитись на деяких конкретно?
— Так, звісно. Це як прев’ю перед футбольним матчем.
Наприклад, сьоме питання. ТОВ «Формула-Дніпро» має у власності об’єкт нерухомості
і намагається оформити в оренду 5 соток землі,
але через пусті балачки про створення ОСББ
на вул. Набережній, 22 це питання намагаються
зняти з розгляду.
Пункт 18-ий порядку денного восьмої сесії
міськради — ОСББ «Вікторія-2010». Мені вже
їх щиро жаль: люди виготовили проект землеустрою під оренду земельної ділянки, пройшли

ступника голови з транспортних питань і навіть не начальника управління транспорту,
а начальника відділу, з якого, відповідно, і
такі вимоги.
Можна лише щиро поспівчувати місцевій владі за принизливу роль, за безсилля
навести лад у сфері пасажирських перевезень. І доки транспортні повноваження не
передадуть з київського бульвару Л. Українки у Вишгород на площу Т. Шевченка,
1 — доти порядку не буде. Ось тоді можна
говорити про реальну децентралізацію влади.
Ходіння в народ районного керівництва — безумовно корисна річ. Свого часу
Борис Єльцин, тоді очільник Москви, їздив
на роботу тролейбусом. Як і всі пасажири,
«висів» на поручнях, терпів тупцювання по
ногах, передавав гроші за квитки, словом,
поводився як пересічний москвич. Завдяки
цим поїздкам він знав усе – не лише про
громадський транспорт, але й про сувору
прозу столичного життя.
Можливо, і нашим очільникам варто
хоча б раз на тиждень відмовитися від розкішних іномарок і подивитися на район не
з вікна персонального авто, а із закіптюженої маршрутки. Відповідно, потусуватися в
чергах, послухати перепалки пасажирів із
водіями, вдихнути куряву з підлоги, словом
– відчути всі принади нашого буденного
життя.
Повірте, шановні, у маршрутці ви відчуєте правду, яку на жодній оперативці вам не
скажуть. А головне, це буде яскравим прикладом, що народ і влада — єдині!
всі кола пекла та отримали всі погодження,
але… змінилося законодавство — і вони мають
оформити постійне користування! Знову починається дискусія: давати чи не давати? Я цього
не розумію.
Питання 21-ше — ГБК «Металевий». Наставили гаражів уздовж вул. Київської — як хто
хотів і тепер хочуть приватизувати. Моя думка:
можна надати їм під тимчасове розміщення гаражів максимум, тому що при реконструкції вул.
Київської з приватизованими гаражами буде
маса проблем.
Пункт 46-ий порядку денного сесії — відведення земельних ділянок у власність гр. Євтушенку А. А. та Євтушенко Н. В. Зовні звичайний
проект, але земельна ділянка знаходиться з
тильної сторони багатоповерхівки і вже підготовлена під другу чергу «Київські зорі». З однієї сторони, за законодавством міська рада
не може не винести на розгляд сесії надані документи, тому що вони підготовлені в повному
обсязі і вчасно, але, з іншої, депутати мають
пройнятися проблемами, які виникають з побудовою кожної нової багатоповерхівки.
Питання 73-тє. Зміна цільового призначення із житлового будинку на багатоповерхівку.
Моя особиста думка: поки не введемо в експлуатацію той дитячий садок, який проектуємо, —
ввести мораторій на будівництво багатоповерхівок і обмежити взагалі висотність по місту до
16 поверхів.
— Маємо іще запитання — стосовно
міського ринку, соціального житла, інженерної інфраструктури, пішохідних зон і зон відпочинку (а відтак — перенесення існуючих
промислових зон за межі міста), вирішення
питання з довгобудами тощо…
— Даруйте, але про це в наступних номерах. Як кажуть, далі буде.

Максим Мельничук: «Чорнобиль має шанси залучити інвестиції і перерости
із депресивної зони в успішний науковий і промисловий майданчик»
У Київській ОДА
Прес-служба КОДА
Днями голова Київської обласної державної адміністрації здійснив робочий візит
до Чорнобильської зони відчуження, побу-

вав на різних об’єктах ЧАЕС і провів робочу
нараду стосовно шляхів розвитку цього регіону і забезпечення соціальної підтримки
чорнобильців.
У зоні відчуження побували також заступник голови КОДА Андрій Янченко, голова Державного агентства України з управління зоною
відчуження Віталій Петрук,
керівники окремих структурних підрозділів КОДА. Із
ходом будівництва об’єктів
їх знайомив генеральний
директор ДСП «Чорнобильська АЕС» Ігор Грамоткін.
Робочий візит здійснено
на виконання відповідного доручення Президента
України Петра Порошенка
— відпрацювати план заходів, приурочених до 30-х роковин катастрофи на ЧАЕС.

Під час поїздки керівник області оглянув майданчики, на яких ведеться будівництво нового
безпечного конфайнменту (НБК) для об’єкту
«Укриття» та сховища відпрацьованого ядерного палива СВЯП-2 («сухого» типу, де відходи
можуть зберігатися до 100 років).
Величезна металева арка, яку споруджує
французька компанія «NOVARKA», буде насунута на четвертий енергоблок ЧАЕС (що вибухнув у 1986 році) вже восени цього року. Це
спорудження дозволить безпечно завершити
необхідні роботи на зруйнованому енергоблоці і перетворить об’єкт «Укриття» в екологічно
безпечну систему, що дасть поштовх цікавим
інвестиційним пропозиціям і розвитку місцевої
інфраструктури.
Впровадження даних проектів відкриє для
зони відчуження нові економічні можливості,
завдяки яким чорнобильський регіон у майбутньому зможе перетворитися із депресивної
зони на промисловий майданчик із новими ро-

бочими місцями, який наповнюватиме бюджет.
«Обговорюється вирощування на цих територіях енергетичних культур, ведення лісопереробної діяльності, реалізація окремих утилізаційних програм. Тут можна реалізовувати
цікаві наукові екологічні проекти, пов’язані із
охороною довкілля і вивченням різних ланок
біологічного різноманіття», — зазначив голова
Київської ОДА.
Керівник області також побував у машинній залі ЧАЕС, після чого провів робочу нараду з керманичами ЧАЕС, ДАЗВ, окремих
структурних підрозділів КОДА і представниками правоохоронних структур регіону. Під
час наради Максим Мельничук зауважив, що
в області цього року відновлено соціально-медичну програму для людей, які постраждали
від Чорнобильської катастрофи. На забезпечення «чорнобильців» ліками і медичними
пристроями виділено із обласного бюджету
10 млн грн.

Наше місто

Вишгород
Гайд-парк

Ближче до природи, на свіже повітря!

(Початок див. на стор. 1)
Розуміємо, що обурливі тарифи встановлюють за розрахунком НКРЕ (Національної комісії регулювання електроенергетики України).
Співчуваємо «тепловикам» (це знову-таки —
наші вишгородці), які мають заборгованість по
зарплаті. Чого ж до нас, споживачів, за рахунок
яких, власне, живуть постачальники й обслуговуючі організації, таке зверхнє ставлення, мов
до людей другого сорту?
Фахівець приходить не тоді, коли нам, а
коли йому зручно. Сантехнік гордо каже: «Я
акта не складаю, викликайте майстра, а краще
йдіть особисто в ЖЕК і пишіть заяву». Контролер вимірює температуру спеціальним приладом (за інструкцією) у метрі від вікна (нагадую,
що там — плюс 15 градусів) — на телевізорі, на

… Адміністрація Вишгородського районного
комунального підприємства (ВРКП)
«Вишгородтепломережа»:
«За рішенням Уряду 95 % сплати за тепло
від населення наше підприємство перераховує
до НАК «Нафтогаз України». Решти (5 %) — не
вистачає навіть на оплату захищених статей —
податків і зарплатні. Таке рішення Кабміну ставить під загрозу підготовку теплопостачального
підприємства до наступного опалювального сезону: неможливо закупити труби на заміну аварійних дільниць та ізоляцію тепломереж (а на це
в середньому потрібно 300 тис. грн — лише по
Вишгороду); підготувати в котельнях котли та
системи газопостачання і безпечної роботи котлів (а це клапани, запірна арматура, відсікаючі
автоматичні клапани, система контролю вентиляції та виведення димових газів; також регулятори тиску газу треба замінити — і вже є новий
проект, але немає коштів). У теплових камерах
щороку проводиться ремонт, ревізія та заміна
відсікаючих засувок — на це потрібно не менше
100 тис. грн.
У внутрішньобудинкових системах найголовнішою причиною неякісного теплопостачання
(нерівномірного розподілу тепла) є те, що роками не проводиться ревізія запірної арматури на
стояках (у підвалах), забиваються іржею триходові крани перед опалювальними приладами
(у квартирах) — через те, що не проводиться
промивка (а її треба здійснювати щороку — і
відповідає за це ЖЕК). Вагомою проблемою є
розбалансування систем: якщо ви чи ваші сусіди
cамовільно перенесли батареї опалення на бал-

Справедливість українського прислів’я
повною мірою на собі відчули мешканці гуртожитку по вул. Б. Хмельницького, 7. Обслуговуюче гуртожиток КП ЖКГ відмовилось підписувати договори з ТОВ «Київоблгаз Збут».
Результат – 21 березня мешканців без попередження відключили від газу.
Вівторок 21 березня розпочався як звичайний день для мешканців гуртожитку, що практично у центрі Вишгорода. От тільки по обіді з
конфорок газових плит… зник газ. Ті, хто перекрили та опломбовували вентиль подачі газу до
гуртожитку, сказали, що це за несплату.
Після мого візиту з жителем гуртожитку та
депутатом Вишгородської міської ради Володимиром Лісогором до управління газового господарства вдалося дізнатися: власник гуртожитку
не уклав договір із газопостачальною організаці-

ня температура по всій квартирі — плюс 18? В
мене самого одна частина квартири холодніша
за іншу…»
Нагадую: наші квартири такі, що використовується кожен сантиметр площі. Який там
метр від вікна! Ліжко стоїть впритул до крижаної батареї опалення. Норми, без сумніву,
розраховував чиновник, який не знає, що таке
лежати без руху роками і для якого 800 грн за
тепло у «хрущовці», де один в одного на голові
сидять (у прямому смислі цього слова), — це не
гроші. І субсидію він не оформлював, тому жваво рекомендує вдатися саме до неї. Прості ж
громадяни добре знають, що з державою грати
в азартні ігри (читай — субсидія) — собі ж дорожче: пообіцяє й обдурить.
І головне — ніхто ні в чому не винуватий і

Володимир ТКАЧ
Давно помічено:
коли крокодил їсть
свою жертву, він плаче. Складається враження, що від жалю,
хоча це ж не так. Щось подібне відбувається і в нашій теплопостачальній організації: чим більше людей «нагрівають» на
тарифах, тим гучніше вона плаче з приводу збитковості.
Система обману споживачів тепла у нас

кон, зробили теплі підлоги, знову-таки самовільно під’єднавшись до будинкової мережі тепла, то
постраждає решта мешканців: у них радіатори
центрального опалення будуть не такими теплими як потрібно за нормативами, або зовсім
холодними.
«Чому так? — запитаєте. — Чому не налагодити все, а потім легко експлуатувати?» А
тому, що в нас у одного дитяти — сім няньок. До
будинку — відповідальність «Вишгородтепломережі», у будинку (підвал, технічний поверх (горища) і опалювальні прилади та стояки) — парафія
міського ЖЕКу, у квартирі розпоряджається її
власник або орендар.
Ви запитаєте: «Що ж робити, щоб змінити
ситуацію?» Упевнений: відповідальність за тепло
— від джерела теплової енергії до опалювального приладу у квартирі споживача — має нести
одна організація.
Взагалі всі підприємства, які є на території громади, мають підпорядковуватися одному
власнику — громаді. Так, значна частина податків нашого теплопостачального підприємства (8
млн грн/рік) перераховується в Державний бюджет, а не в міський. Між тим, Вишгородське районне комунальне підприємство «Вишгородтепломережа» на 90 % обслуговує саме Вишгород.
Основна з вигод, яку ми бачимо від міського підпорядкування, — те, що сплату за спожиті
енергоносії у межах міської громади могла би
взяти на себе міська рада — скажімо, влітку, у
період, коли найменші надходження коштів від
населення. І це відчутно позначилося б на якості
обслуговування».

єю. За словами Миколи Нікуліна, директора ТОК
«Київоблгаз Збут», вони надсилали до КП ЖКГ
договір та попередження про відключення: «Згідно з правилами, ми не можемо подавати газ без
договору на постачання та технічне обслуговування».
У свою чергу, директор КП ЖКГ Алла
Радівіловська запевняє, що борги за газ погашено, а новий договір підписувати вона
не буде через те, що у ньому зазначено: газ
не для побутового використання. І наполягає, аби «Київоблгаз Збут» укладав договори окремо із кожним мешканцем гуртожитку.
На запитання, чому не попередили, – Київоблгаз
і КП ЖКГ кивали одне на одного…
Після низки зустрічей із керівниками різних
інстанцій жителі гуртожитку зрозуміли, що швидко розв’язати цю проблему не вдасться, і почали
масово використовувати електроплитки, мультиварки та духовки. Це потягнуло за собою нову

3

нічого не може зробити, бо… «це не його компетенція». Що ж залишається нам? А… їсти,
причому саме шкідливі генно-модифіковані
продукти.
Генні мутації — то наше спасіння. Може,
пощастить — станемо мишами. Вони ж як зимують? Вириють нірку, розпушать шерстку, понизять температуру тіла, згорнуться клубочком
— і спатоньки. І не мерзнуть, і на тепло не витрачаються.
Замисліться, громадяни! Ми ж у квартирах«нірках» за «комуналку» сплачуємо скажені
гроші, то чому не перейти у землянки? Ближче
до природи, на свіже повітря! За газ/тепло/світло — не платити, а по воду можна і до джерела
навідатися. Щоправда, там коти… Та з ними
легше впоратися, ніж з тарифами і мережами.

Крокодилячі сльози тепловиків

Репліка

У гуртожитку відключили газ
Вікторія ШМИГОРА
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Остання надія на генні мутації

ліжку, біля якого всю ніч стояв обігрівач (звісно, що там 18, а то і більше). Працівник «Вишгородтепломережі» перепрошує: «А що ж ми
можемо зробити, коли за нормативами серед-

Замість післямови.
Електро-, тепло- та водопостачання до наших
помешкань має три межі відповідальності. Надавачі послуг — Вишгородський підрозділ «Київобленерго», Вишгородські комунальні підприємства «Тепломережа» (районне) і «Водоканал»
(міське) — розпоряджаються до входу в будинок.
Внутрішньобудинкові мережі обслуговує КП
ЖКГ. За прилади всередині помешкань відповідає власник чи орендар. Розібратися, чому одна
батарея опалення тепла, а інша холодна, — неспеціалісту важко, а фахівці зазвичай кивають
один на одного. Та все ж ми запитали, як справи
та що робити — у «Вишгородтепломережі» та
міського ЖЕКу.
Ось що нам відповіли…

26 березня

відшліфована до блиску. Це тільки в Україні
паливо продають населенню у кубічних метрах. В Європі одиниця виміру — мегаджоулі. Чи знають вишгородські споживачі, що
в європейських країнах газ вважається неякісним, якщо тепло його спалювання сягає
8 400 Ккал при середніх показниках близько
9 000 Ккал?
У нас норма по ГОСТу — 7 600 Ккал, а
в дійсності — в три рази гірша! Логічно було
б тарифи прив’язувати до якості газу, а не
лише до обсягів. Але ж, якщо газ буде продаватися, як бензин, саме по якості — те-

пловики вилетять у трубу.
Завищені витрати газу на опалення —
це не єдина складова захмарних тарифів.
Тепловикам дозволено закладати в тариф
максимально допустимі втрати тепла за рахунок охолодження води в трубопроводах
тепломережі на шляху до будинків. А вони
сягають понад половину виробленого тепла.
Тобто, тепломережа гріє землю, а оплачують це споживачі. Ось чому доки в нас не
буде чіткого обліку і громадського контролю,
доти на мешканців вішатимуть усі затрати.
Безпредєл можна і треба зупинити!

… Віктор Поліщук,
головний інженер
КП ЖКГ:
«Цілком підтримую
думку теплопостачальника: за температуру
в помешканнях має
відповідати одне підприємство — і воно
повинно бути підконтрольним місту. Ось що відбувається при
різному підпорядкуванні.
Цього року КП ЖКГ не отримало від
«Вишгородтепломережі» температурного
графіку подачі теплоносія в будинок. Зрозумійте: в будинок має зайти розрахункова кількість теплоносія відповідної температури — згідно з технічним паспортом.
Якщо її хоча б на третину зменшити
— якість теплоносія суттєво відрізнятиметься від комфортної. От вам і різниця

температури по будинку, а то й у різних
кімнатах однієї квартири.
Контролює ситуацію надавач тепла —
монополіст.
Міський ЖЕК на ситуацію, на жаль,
не впливає: бачить температуру і об’єм
води з показників будинкового лічильника у підвалі (наприклад, 21 березня ц. р.
на вході до буд. 5 на вул. В. Симоненка
було 55 градусів за Цельсієм). Температура «обратки», відповідно, — 35 градусів. Поки підніметься по одному стояку,
опуститься по іншому, то вже на третьому
рука на трубах мерзне.
Контролер «Тепломережі» перевіряє
температуру у помешканні, але не фіксує
температуру і об’єм теплоносія (показники лічильника у підвалі), а також зовнішню температуру (на вулиці) — тобто складається неповна картина того, через що
гріє в одній кімнаті і не гріє в іншій».

… Юрій Попов,
голова постійної
«комунальної» комісії
міськради:
«На балансі в КП ЖКГ
перебуває лише частина загальнобудинкових лічильників тепла міського житлового
фонду. Частина — у власності
ЖЕКУ, а частина — на балансі «Вишгородтепломережі». Нинішній директор
ВРКП «Вишгородтепломережа» Олександр Таран
усно запропонував міським депутатам обговорити
передачу обслуговування внутрішньобудинкових
тепломереж районному теплопостачальному підприємству. Оскільки в тариф ЖЕКу на сьогодні
включено обслуговування внутрішньобудинкових
мереж, поки ми не вияснимо всі складові ТЕПЛОтарифу, розглядати на «комунальній» комісії це
питання передчасно».

Пани б’ються, а у
холопів чуби тріщать
проблему: електрична проводка в гуртожитку
стара, тому зразу ж «закоротила», і у деяких кімнатах «вибило» світло.
Головне в цій справі, що змусити конфліктуючі сторони зробити крок назустріч мешканцям
гуртожитку ніхто не може: за нинішніх умов не
дозволяє законодавство… Що тут скажеш… Все
– для людей… Всі мешканці гуртожитку вдячні
всім причетним за «оперативність» та можливість посидіти на сухпайку! Особливий привіт від
молодих мамочок та тих, у кого на момент відключення тільки-но закипів борщ, зашкварчало
м’ясо на сковорідці. Продукти ж нині вартують
копійки...
«Обходимось тим, що є. Ніхто нас не попереджав абсолютно. Ми готували їжу, не подоварювали навіть супи дітям», – діляться наболілим
мешканці гуртожитку.
Депутат Вишгородської міської ради по вибор-

… Ігор Свистун,
заступник
міського
голови:
«Це
однозначно має бути
міська служба,
яка
відповідатиме за тепло
від котельні до
приладу опалення у квартирі та
повірку загальнобудинкових та індивідуальних лічильників. Теплотариф для міста стане меншим. Нині
ВРКП
«Вишгородтепломережа»,
окрім Вишгорода (90 %), обслуговує котельні і теплотраси району,
які у значно гіршому стані, ніж міські, а збитки падають на плечі вишгородців».

чому округу, до якого входить гуртожиток, поділяє
обурення його мешканців. Володимир Лісогор
каже: «Однозначно, не можна ось так, без попереджень, відключати газ! Керівники підприємств
не знаходять спільну мову, а страждають люди».
Р.S.: У четвер (24 березня) мешканці гуртожитку прийшли до Вишгородського міського
голови Олексія Момота. Їм пообіцяли ввімкнути
газ до 1 квітня.
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Вишгородці – лідери української збірної
Влас. інф.
ФОТО – архів Професійної школи танцю «DSF»,
спеціально для «Вишгорода»

Юні вишгородці – танцюристи Кирило Делі і Вікторія Єгорова
– стали переможцями міжнародного чемпіонату зі спортивного
бального танцю «Ukrainian open
championships-2016». Вони виграли всі п’ять танців європейської
програми «ювеналів» у спортивній
категорії «рейтинг».
На другу сходинку п’єдесталу у
віковій категорії до 12 років у класифікаційних змаганнях піднялися Вла-

Знай наших!

Вишгород

Танцювальний прорив

дислав Давидович і Маріанна Беркун
(у класі «початківці»), Євген Нальотів
і Владислава Литвин (у танцювальному класі «Е»). Оцінювали змагання
кращі фахівці світу з Англії, США, Італії, Білорусі, Росії та України.
Вже днями Кирило і Вікторія представлять нашу державу на найвідомішому в світі «Blackpool dance festival»
у м. Блекпул, Великобританія. Адже
наші танцівники є лідерами в складі
збірної команди України. Вітаємо з
високими результатами спортсменів
та їхніх тренерів Професійної школи
танцю «DSF» Дмитра і Маргариту
Ареп’євих і Андрія Зінченка.

Катерина ЗУРМА

ФОТОмить

ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

Секретар Вишгородської міської ради
Тетяна Бражнікова і спеціаліст організаційного відділу міськради Катерина Боднарчук (мама двох гімназистів) вітають
директора ВРГ «Інтелект» Інну Шубко із
золотою медаллю і дипломом міністерства освіти і науки України (НА ФОТО 1).
Це вже третя така нагорода поспіль — і
гімназія пишається вчителями початкової
й старшої школи (НА ФОТО 2 — 17-19 березня, Київський палац дітей та юнацтва,
VII Міжнародна виставка «Сучасні заклади освіти-2016»).
Привітання прозвучали після чудового
літературно-музичного заходу «З Україною
в серці», що відбувся 18 березня ц. р. у актовій залі «Інтелекту». Вірші й пісні, танці і
сценки підготували учні 4-Г (вчитель Марія
Чух), 3-Б (вч. Любов Пироженко), 3-А (вч.
Валентина Форостова), 4-А (вч. Наталія
Янченко), 2-В (вч. Ірина Волкотруб) класів. Співали, грали, танцювали і віршували
Марія Павленко, Зоріана Джунь, учні з 1-Д
(вчитель Галина Старкова) і 2-А (вч. Олена
Калмикова), Вероніка Черткова та учні початкової школи.
«Віночок українських мелодій» неперевершено виконав ансамбль сопілкарів
«Рум’янок» (керівник Олена Могиль). Вели
святковий захід випускниці Валерія Шерстньова та Юлія Голдебан. Хореографом композиції «Рушничок» виступила мама Данила
Князєва (3-А) Алла Тищенко.
Батьки у гімназистів — дуже активні і
відповідальні. Мама учня 4-В класу Олена
Павленко залучила колег із телеканалу «Інтер» і зробила чудовий фільм про ВРГ «Інтелект», який у залі дивились під гарячі оплески. А тато учня 1-А класу, художник Валерій
Сюрха власноруч виготовив рамки і стенд
виставки «Вишгороду-1070» (НА ФОТО 4).
У талановитих педагогів — талановиті
учні. НА ФОТО 3 — частина виставки, організованої заступником директора з навчально-виховної роботи Валентиною Оверченко
у рамках декади початкової школи.

Христина МИЦИК
ФОТО — Ольга ДУМАНСЬКА,
спеціально для «Вишгорода»

Вишгородці, запам’ятайте цей день! 19
вересня 2015 року в нашому місті народився Вишгородський камерний театр (VKT).
Засновник і організатор першого театрального сезону — актор, режисер, журналіст
Олександр Колот, який два роки виношував
ідею міського театру.
Зала Будинку культури «Енергетик» повна
глядачів. Вийшли актори — і ми побачили…
знайомі обличчя. Та це ж герой серіалу!.. А це
приваблива жінка із ролика моєї улюбленої реклами!.. Чекайте, та ми ж з нею ходили разом
до драматичного гуртка… Мене вигнали за
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Золотий
ІНТЕЛЕКТ
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профнепридатність, а от вона… Як збігає час!
«Одеські дачі» — за творами М. Жванецького та озвучені музикою Л. Утьосова. Несподівано ліричний Герой (М. Жванецький у виконанні Михайла Жоніна), гротескні Сусіди (Ніна
Кастор, Сергій і Стас Мельники, Ірина Калашнікова, Олександр Бегма) — не грали, а жили
на сцені. У залі щиро сміялися і розчулено витирали сльози.
Після вистави глядачі ділилися враженнями і запрошували приїздити до Вишгорода
іще. Дякували за приємний вечір виконавцям
ролей і Олександру Колоту.
Спілкування за лаштунками не розчарувало. «Театру антрепризи «Актор» виповнилося
29 років. Штатних акторів — немає, всі запрошені. Та все одно склався такий колектив, що

ТЕАТР починається з АКТОРА

і ГЛЯДАЧА
Вистава «Одеські дачі»

дехто переходить із вистави до вистави — це
кістяк театру, — розповіла директор Тетяна
Родіонова. — Художній керівник — народний
артист Ігор Славинський. Репертуар розлогий:
є класика, є спектаклі, щоб відпочити, посміятися.
Атмосфера в нас дуже гарна, можна сказати, родинна.
Ірина Калашнікова та Сергій Мельник зайняті іще у трьох виставах. Іра талановита надзвичайно: пише сценарії, грає в театрі й кіно,
викладає, інколи виступає як режисер. Їхній
син Стас Мельник навчався в музичній школі, але вступив на курс Миколи Ружковського.
Працює іще й у театрі «Сузір’я», знімався у
телесеріалі «Центральна лікарня», х/ф «Дот»,
«Метелики», «Мама мимоволі». Музику не ки-

Талія і Мельпомена

нув — групу «Каблуками по брусчатке» див. на
youtube.
Син нашої Наталі Бегми (що «перекроювала» музику Утьосова на сучасний лад)
— Олександр — має оперний голос, закінчив
консерваторію по класу фортепіано, нині —
другокурсник театрального університету.
А оцей мовчазний, стомлений чолов’яга,
що грав Ліричного героя Жванецького — Михайло Жонін — теж зайнятий у трьох виставах,
багато знімається в кіно. Зараз грає у телесеріалі «Пес».
***
Другу і третю виставу давали актори «Колеса» (театр на Андріївському узвозі). Вишгородянки вже приходили до зали Будинку культури, як до справжнього театру — у вечірніх
сукнях. Із нетерпінням чекали продовження
театрального сезону. Та він — з деяких причин
— узяв антракт.
Редакція звернулася до директора VKT
Олександра Колота із запитанням: «Що буде
далі? Коли Ви знову запросите нас на театральну виставу і куди саме?» Олександр
Васильович повідомив, що сподівається на
кінець квітня ц. р. Приміщення нині обговорюється. Афіша двічі на тиждень повідомлятиме репертуар маленьким і дорослим глядачам. Олександр Колот поділився: «Київський
академічний дитячий театр ляльок даватиме
спектаклі постійно. Перемовини з театрами
«Колесо» та «Актор» тривають. Вишгородців
чекають цікаві вистави. Стежте за афішами і
приходьте: театр починається з актора і глядача».

Вишгород

Ювілей — 4 квітня
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Марина КОЧЕЛІСОВА
ФОТО — архів авторки і музею

Директора Національного музею-заповідника «Битва за Київ у 1943 році» Івана Вікована наздожене хіба що чемпіон зі спортивної ходьби. Скільки я його знаю, Вікован
поспішає. Може, саме тому стільки встиг зробити за 55 років трудового стажу.
Різноробочий у радгоспі «Україна» (Бережанський район на Тернопіллі), студент Львівського держуніверситету ім. І. Франка, військовослужбовець, учитель, директор школи, у 1980
році Іван Вікован очолив Новопетрівський музей «Битва за Київ. Лютізький плацдарм». А за
чверть століття Державному музею-заповіднику
«Битва за Київ у 1943 році» присвоєно статус
Національного і він став осередком національнопатріотичного виховання дітей та молоді.
Я прийшла сюди молодшим науковим працівником наприкінці 1970-их. Командний пункт 1
Українського фронту на околиці с. Нові Петрівці
«прикрашала» пофарбована в зелене хатинка,
де ховалися від снігу та дощу екскурсоводи та
сторожі. У центрі села на даху колишньої церкви
росла береза, приміщення використовували під
склад.
За тридцять років по війні (Великій Вітчизняній чи Другій світовій — це кому як більше подобається) вище керівництво України вирішило
розташувати в будівлі храму діораму подій на
Лютізькому плацдармі. Виконання замовили художнику Миколі Присєкіну зі студії ім. Грекова.
Відкриття діорами «Битва за Київ. Лютізький плацдарм» закарбувалось у моїй пам’яті назавжди. Урочистий мітинг опікали правоохоронці
— і мені, третьокурсниці Київського університету ім. Т. Г. Шевченка, довелося пробиратися по
селу ледь не городами. Трохи згодом побачила
себе у кінохроніці: вдвічі стрункіша, ніж зараз, у
маминій вишиванці, палко декламувала високим гостям (50-літнім учасникам боїв у 1943-му,
селянам, що доглядали могили загиблих у себе
на городах, і керівництву області й держави):
«Стреляет кустарник. Стреляет вода. Стреляют
днепровские поймы. Багровое солнце бросает
сюда Горстями лучи из обоймы»... Мамин брат,
Сергій Болденков, напівголодний юнак у батьковому піджаку, форсував правий берег Дніпра на
Букринському плацдармі, відволікаючи на себе
увагу противника, поки танки Рибалко масово
переходили водні рубежі та просувались на Київ,
— тож для мене уривок із вірша Павла Антокольського «Правий берег Дніпра» — то були не просто гарні рими…
Діораму було висунуто на здобуття Державної премії СРСР — і до Нових Петрівець приїхала вельмишановна комісія. Зокрема — відомі на
всю величезну країну композитор Олександра
Пахмутова та поет Микола Добронравов, дуже
скромні і привітні (відтоді в мене стійке переконання, що справжній талант — негучний і трохи
сором’язливий).
Новий екскурсійний об’єкт заполонили автобуси з усього Радянського Союзу. Сюди приїздили ветерани і молодь, військові, студенти,
школярі, закордонні гості, завітала навіть відома
в СРСР американська — як би тепер сказали,
активістка — захисниця прав трудящих Анжела
Девіс.
Мені, Тетяні Шушвал й Ірині Давидич, бувало, доводилося тримати увагу 60-80 екскурсійних груп на день. Такий же наповнений роботою
день був у Галини й Анатолія Обозних, Галини
Шубки, технічних працівників Катерини Хилько,
Ніни Моленко, Софії Кацимон, Ольги Маслун,
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Вікована наздожене лише чемпіон
касирів Рози Кедриновської,
3
Світлани Власенко (Махинько),
Наталі Сенько, ще довший — у
нашого директора, ветерана війни Івана Швеця. Ми дуже поважали Івана Романовича. Прямий
і щирий за характером, він говорив, що думав, не «лакував»
фронтовий побут і розповідав
про війну не лише героїчні речі.
Це не сподобалось обласному
комуністичному керівництву. Івану Швецю довелося піти з посади — і ми дуже хвилювалися за
долю музею.
І от до приміщення діорами не
зайшов, а влетів теж… Іван (НА
ФОТО 3). Ми полегшено зітхнули.
(І «полум’яний мотор», як ми позаочі називали Івана Петровича
Вікована, не зменшив обертів
дотепер.) Біля діорами з’явилися
клумби з чорнобривцями, за клубом та поза бліндажами — туалети, на екскурсійних доріжках
Директор музею Іван ВІКОВАН, молодший науковий працівник Марина КОЧЕЛІСОВА, касир Світлана
командного пункту — урни для
ВЛАСЕНКО (МАХИНЬКО), екскурсовод Тетяна ШУШВАЛ 08.11.1980 р. — у залі діорами
сміття й нові ліхтарі. Два танки
при вході до музею заблищали
свіжою фарбою.
відомих героїв.
Іван Петрович відбив усі зазіхання ласих
Іван Петрович за один день встигав посваБіля діорами-церкви з’явився пам’ятник над до землі заброд. Не соромився звернутися до
ритися і помиритися з кочегарами котельної, братською могилою: під велетенськими крила- різних установ та різних громадських і політичперевірити тексти, які писали екскурсоводи, тими брилами (пізньорадянський ідейний стиль)
них сил, аби оборонити справу свого життя та
відправити наукового співробітника до бібліо— (НА ФОТО 2) на рядах пілонів — прізвища за- щоб працівники вчасно отримували зарплатню,
течного колектору по раритети, а завгоспа — гиблих солдат, слов’янські та неслов’янські. Ми а експозиції заповідника пов’язували сучасне і
по вугілля, пожартувати з охоронцями, відбути дивувалися: кому заважали могили на городах, минуле.
засідання у районі, подискутувати з головою навіщо було збирати їх докупи? Аж поки не поУ заповіднику збиралися науковці і козаки,
сільради, змонтувати в залі діорами озвучку, бачили закляклу на братській могилі сухеньку проводилися конференції, зльоти, конкурси,
зателефонувати у райспоживспілку, побувати літню жінку у барвистому східному вбранні.
зустрічі, уроки мужності, тут видавалися книги
у найближчій військовій частині, домовитись у
Зморшкуватими темними пальцями вона (зокрема «Історія Межигір’я»), організовано вилісгоспі про колоди на «обшивку» бліндажів і на- гладила вибите золотом ім’я, ніжно шепотіла: ставки, присвячені подіям Революції Гідності та
віть підмінити когось із нас на екскурсії, коли ми
«Джаним», розповідаючи про своє життя без Героям Небесної сотні, «Світ очима дітей присапали чи збирали кормові чи цукрові буряки на
нього. Щоки обпікали сльози, пекуче сонце фронтової Донеччини». Тут створено експозирадгоспних полях (так-так, у кожного працівника обертало їх на солоні білі смуги. Поруч мовчки цію «Твої сини, Україно», відкритий єдиний на
музею по два довгих рядки!)
топтався новопетрівчанин напідпитку — він при- території України та пострадянському просторі
Ми брали участь в агітбригадах по клубах
вів жінку до місця, де знайшов вічний спокій її
монумент «Символ миру» Європейської вулиці
віддалених сіл (переносну діораму роздивляли- чоловік, перекинув чарку на спомин душі заги- скульптур (НА ФОТО 1).
ся та слухали екскурсію доярки й механізатори, блого у 1943-му році туркменського чи таджицьСценарії Дня Перемоги, річниці визволення
пенсіонери й старшокласники), шукали по за- кого воїна. На сонці дядька розвезло й тягнуло у Вишгородщини, Києва й України Вікован нікосніжених лісах могили загиблих солдат, ходи- затінок, та хіба ж покинеш удову, що через дели не наповнює ходульними фразами: це для
ли з місцевими, як тепер кажуть, активістами сятки років знайшла могилу коханого чоловіка?
колективу музею — привід відкрити іще одну
до Дзвонкової криниці. А Вікован відбивався
Ми з Іриною Давидич пішли з Новопетрівсторінку історії, розповісти про іще одну людивід запитань охорони урядових дач (до слова, ського музею (я — у видавництво, вона — у Виш- ну (літню чи молоду) або подію (з минулого чи
дуже скромних будівель порівняно з нинішнім городський заповідник), та не припинили дружнє сьогодення). Почесний громадянин села Нові
Межигір’ям): «То мої працівники вивчають істо- спілкування з директором і колективом. Радісно Петрівці і Вишгородського району, почесний веричну місцевість! А куртку з червоними та чор- дізналися про те, що збудовано кількаповерхо- теран України, нагороджений медаллю Чеської
ними квітками вона сама виплела» (це про моє вий музей, де є місце для діорами та численних Республіки, орденом св. Георгія Побідоносця та
«націоналістичне» вбрання). Забігаючи наперед, виставок, присвячених історії рідного краю, що медаллю «Миротворець Слов’янського миру»
скажу, що і пам’ятний камінь, і зручні неслизьпошуковими клубами на базі музею знайдено та (до речі, народився він у селі Слов’ятин), Іван
кі сходи з поручнями з’явилися на галявині біля перепоховано понад 500 загиблих у 1941-1943 Петрович Вікован кілька скликань поспіль обиДзвонкової за активного сприяння директора рр. воїнів, які захищали та відвойовували Виш- рався депутатом місцевих рад і зробив не один
заповідника.
городщину від нацистських загарбників.
вагомий внесок у вирішення питань соціальноІван Петрович возив нас до ПереяславаНа полі біля Національного музею відбува- економічного і культурного розвитку Київщини,
Хмельницького по музеях, зітхав над старо- лися реконструкції подій Другої світової (Великої а додому із закордонних поїздок хоч за пазухою
винними фоліантами у келії Григорія Сковоро- Вітчизняної) війни. Присутніх на цих історико-па- паросток для парку — та привезе.
ди («От би нам таке!») і збирав-збирав-збирав: тріотичних заходах послів різних держав в УкраХранитель Історії, людина-мотор, він і сьодокументи, речі, книжки, рукописні спогади не їні приймав уже сивий Вікован — заслужений годні клекоче ідеями й задумами, які, я вірю,
лише про війну, а й про фаянсовий технікум у працівник культури України, очільник колективу неодмінно будуть здійснені, втілені у життя
Межигір’ї, про історію села і району, вів листу- заповідника. До пам’ятника Солдату-визволите- дружним колективом заповідника та його чисвання з учасниками подій, яких з роками ставалю приїздили молодята у день весілля, у парку, ленними прихильниками. Тому що Вікован не
ло все менше (вік і рани забирали на той світ)
розташованому на території музею, гуляли мами ходить, а бігає, і наздогнати його може хіба що
— аби встигнути записати, сфотографувати, з немовлятами, лікарі і вчителі відзначали свої чемпіон зі спортивної ходьби.
залишити в пам’яті нащадків відомих і досі не- професійні свята, виступала Ніна Матвієнко.
Більше фото див. на сайті газети
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ПО Н Е ДІ ЛО К , 2 8 БЕ Р Е З НЯ
КАНАЛ 1+1
06:45, 07:10, 07:45, 08:10,
09:10 «Снiданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
16:45, 19:30, 23:15 ТСН
07:35 «Маша i ведмiдь»
09:30 «Мiняю жiнку - 5»
10:50, 12:20 «Мiняю
жiнку - 6»
13:55, 14:55 «Сiмейнi
мелодрами - 6»
15:50 Т/с «Торговий
центр»
17:10 Т/с «Величне
столiття. Роксолана - 2»
20:30 «ЧИСТОNEWS
2016»
21:00 Т/с «Матусi»
22:00 «Грошi»
23:30 «Мiнкульт»
00:00 Х/ф «Пiслязавтра»
УТ-1
08:40 Кориснi поради
09:10 Уряд на зв’язку з
громадянами
09:50 Хокей. Чемпiонат
України. Фiнал
12:30 Український корт
13:35 Казки Лiрника
Сашка
14:40 Спогади
15:25 Т/с «Бiлявка»

18:05 Час-Ч
18:15 Новини. Свiт
18:50, 22:45 З перших
вуст
18:55 Про головне
20:00 Перша шпальта
20:30 Вересень
21:30 Новини. Спорт
21:50 Подорожнi
23:00 Пiдсумки
ТРК «УКРАїНА»
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00 Подiї
09:15 Зоряний шлях
11:30 Реальна мiстика
13:30, 15:30 Т/с «Анютине
щастя»
18:00 Т/с «Не зарiкайся»
19:45 «Говорить Україна»
20:55 Футбол.
Товариський матч
«Україна»-«Уельс»
23:00 Подiї дня
23:30 Х/ф «Код доступу
«Кейптаун»
ТОНіС
06:00 Х/ф «Веселi
хлоп’ята»
07:30 Євромакс
09:50 Твiй дiм
10:00, 16:50 «Алло,

лiкарю!»
11:00 Дика природа
Нiмеччини
12:10, 21:00, 23:10
Дивовижний свiт
12:45 «Джаз-коло»
13:50 Таємницi Тихого
океану
15:40, 22:10 Як
влаштована природа
18:10 «Людина року2015»
18:20 «Таке спортивне
життя. О. Верняєв»
19:05 В гостях у Д.
Гордона. В. Плотнiков
20:00 Таємниця
«Вервольфа»
21:40 «Вiдлуння»
00:00 «Еротична спека»
ТЕТ
07:10, 10:05 М/с «Клуб
Вiнкс: Школа чарiвниць»
07:35 М/с «Чагiнгтон»
08:00 Мультик з Лунтиком
11:00 Т/с «Усi жiнки вiдьми»
12:40 Т/с «Та, що
говорить з привидами»
14:20, 18:00, 21:00
Вiталька
15:35, 20:00 Країна У

17:00 Казки У
17:30 Одного разу пiд
Полтавою
19:00 Панянка-селянка
22:00 Т/с «Свiтлофор»
00:00 Дайош молодьож!
СТБ
08:35 Х/ф «Чудес не
буває»
10:40 Х/ф «Джентльмени
удачi»
12:15 «Битва
екстрасенсiв. Чоловiки
проти жiнок»
14:20 «Битва
екстрасенсiв»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:30 Т/с «Коли ми
вдома»
19:55 «Слiдство ведуть
екстрасенси»
22:35 «Детектор брехнi 9»
23:45 «Один за всiх»
НТН
09:05 «Кримiнальнi
справи»
10:00, 17:15 Т/с
«Детективи»
11:30 Х/ф «Пограбування
по-iталiйськи»

13:35, 14:20, 21:30 Т/с
«CSI: Нью-Йорк - 6»
14:00, 19:00, 23:15
«Свiдок»
15:25 Т/с «Морський
патруль»
19:30 Т/с «Кулагiн та
партнери»
23:45 Т/с «Банши - 3»
НОВИЙ КАНАЛ
07:52 Х/ф «Йоко»
09:50 Х/ф «Кiшки проти
собак»
11:35 Х/ф
«Швидкiсть:Автобус 657»
13:25 Х/ф «Перевiзник:
Спадщина»
15:25 Київ вдень i вночi
18:00 Абзац!
19:00 Ревiзор
21:20 Страстi за
ревiзором
00:05 Проект Любов
МЕГА
07:30, 14:30 Смертельний
двобiй
10:10 Смак пригод
11:00 Правила життя
11:50 Правда життя
12:50, 19:00 Нечисть
13:40 Полювання на

вбивць
15:20, 20:00 НЛО з
минулого
16:10, 20:50 Скарби з
горища
17:10 Таємницi Африки
18:00 Свiтанок планети
21:50 Останнi племена
22:40 Королiвська кобра:
обличчям до обличчя
23:30 Вражаюче вiдео
ТРК «КИїВ»
07:00 «Ранок по-київськи»
09:30 «Київ музика»
10:00 «Телемаркет»
13:00, 15:00, 17:00, 19:00,
21:00, 23:00 «СТН»
13:10, 15:10, 23:50
«Громадська
приймальня»
16:00 «Мультляндiя»
16:20, 17:10 «У центрi
уваги»
18:50 «Паспортний стiл»
19:20, 21:25 «Столиця»
22:30 «Служба порятунку»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
23:20 «Якiсне життя»
K1
08:15 «Мультфiльми»

09:00 Т/с «90210: Нове
поколiння»
10:40, 19:10 «Орел i
Решка. Шопiнг»
12:30 Т/с «Дикий ангел»
14:00, 20:10 «Орел i
Решка»
15:00, 21:00 «Орел i
Решка. Ювiлейний 2»
16:00 «Файна Юкрайна»
17:20 «Розсмiши комiка»
18:15 «Звана вечеря»
22:00 Х/ф «Без вiдчуттiв»
23:50 Х/ф «Цiнностi
сiмейки Адамсiв»
ІНТЕР
07:15, 07:35, 08:10, 08:35
«Ранок з IНТЕРом»
09:20 Х/ф «Тариф
«Щаслива родина»
11:10, 12:25 Д/с
«Слiдство вели... з Л.
Каневським»
13:15, 14:20 «Сiмейний
суд»
15:05, 16:15 «Жди меня»
18:05, 19:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
21:00 Т/с «Запитайте в
осенi»
22:50 Т/с «Закоханi жiнки»

00:35 Т/с «I все-таки я
кохаю...»
ICTV
08:35 10 хвилин з
Прем’єр-мiнiстром
України
08:45 Факти. Ранок
09:15 Надзвичайнi
новини. Пiдсумки
11:00 Без гальм
11:25, 13:20 Х/ф «Цар
cкорпiонiв-3. Книга
мертвих»
12:45, 15:45 Факти. День
14:05, 16:20 Х/ф «Цар
cкорпiонiв-4. У пошуках
влади»
16:40 Х/ф «Мумiя.
Гробниця Iмператора
Драконiв»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
19:20 Надзвичайнi
новини
20:20 Патрульнi.
Цiлодобово
21:25 Т/с «Винищувачi-2»
22:25 Свобода слова
5 КАНАЛ
07:30, 08:30, 09:30, 10:30,
11:30, 12:30, 13:30, 14:30,
15:30, 16:30, 17:30, 23:30

Час: Важливо
10:10, 10:32, 11:10, 11:32,
12:32, 14:32 Наживо:
прес-конференцiя щодо
ситуацiї у зонi АТО
15:15, 15:32, 16:10,
16:32, 17:12, 17:32
Україна - понад усе!
(телемарафон)
18:10 Мiсцевий час
18:20 «Дзеркало iсторiї»
19:50 Час. Пiдсумки дня
22:15 Стоп корупцiї!
23:32 Кордон держави
2+2
08:40, 19:00, 00:00
«ДжеДАI»
09:00 «Українськi
сенсацiї»
10:00 Д/п «Помста
природи»
14:00 Х/ф «Експедицiя у
пекло»
15:45, 16:50 «Облом.UA.»
16:15 «Вiдеобiмба»
18:30, 23:30 «Спецкор»
19:20 «Цiлком
таємно»
20:20 Т/с «Мисливцi за
релiквiями»
21:20 Х/ф «Дев’ять
життiв»

ВI В ТО Р О К , 2 9 БЕ Р Е З НЯ
КАНАЛ 1+1
06:45, 07:10, 07:45, 08:10,
09:10 «Снiданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
16:45, 19:30, 23:15 ТСН
07:35 «Маша i ведмiдь»
09:30, 10:50, 12:20
«Мiняю жiнку - 6»
13:55, 14:55 «Сiмейнi
мелодрами - 6»
15:50 Т/с «Торговий
центр»
17:10 Т/с «Величне
столiття. Роксолана - 2»
20:30 «ЧИСТОNEWS
2016»
21:00 Т/с «Матусi»
22:00 «Чотири весiлля 5»
УТ-1
06:00, 07:00, 08:00, 13:00,
18:30, 21:00 Новини
06:20, 23:45 Вiд першої
особи
08:30 Паспортний сервiс
09:25, 18:55 Про головне
09:55 Д/ф «Фiлiп Петен»
11:25 Чоловiчий клуб.
Спорт
13:15, 18:05 Час-Ч
13:40 Казки Лiрника
Сашка

15:00 Фольк-music
16:10 Путiвник прочанина
16:25 Подорожнi
17:10 Т/с «Таксi»
18:15 Новини. Свiт
18:50, 22:40 З перших
вуст
19:30 ДебатиPRO
21:30 Новини. Спорт
21:50 Вiйна i мир
23:00 Пiдсумки
ТРК «УКРАїНА»
07:15, 08:15 Ранок з
Україною
09:15 Зоряний шлях
10:45 Реальна мiстика
12:45 Агенти
справедливостi
13:40, 15:30 Х/ф «Везуча»
18:00 Т/с «Не зарiкайся»
19:45 «Говорить Україна»
21:00 Т/с «Скелелазка»
23:00 Подiї дня
23:30 Т/с «C.S.I. Мiсце
злочину Майамi»
ТОНіС
07:00 Teen-клуб
07:30, 21:20 DW- новини
09:50, 18:25 «Людина
року-2015»

10:00, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
11:00 Таємниця
«Вервольфа»
12:10 «Вiдлуння»
13:10 Мiкромонстри з
Девiдом Аттенборо
14:00, 21:00, 23:10
Дивовижний свiт
14:30, 21:40 Водне життя
14:55 «Моднi iсторiї з О.
Новицькою»
15:45, 22:10 Як
влаштована природа
17:50 «Соцiальний статус:
ваша пенсiя»
18:40 «Цивiлiзацiя
Incognita»
19:05 В гостях у Д.
Гордона. В. Плотнiков
20:00 Портрет доктора
Гаше
00:00 «Еротична спека»
ТЕТ
06:50 М/с «Пiдлiтки
мутанти черепашки
нiндзя»
07:10, 10:05 М/с «Клуб
Вiнкс: Школа чарiвниць»
07:35 М/с «Чагiнгтон»
08:00 Мультик з Лунтиком

11:00 Т/с «Усi жiнки вiдьми»
12:40 Т/с «Якось у казцi»
15:35, 20:00 Країна У
17:00 Казки У
17:30 Одного разу пiд
Полтавою
19:00 Панянка-селянка
22:00 Т/с «Свiтлофор»
00:00 Дайош молодьож!
СТБ
08:35 «Битва
екстрасенсiв. Чоловiки
проти жiнок»
12:50 «МастерШеф - 2»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:30 Т/с «Коли ми
вдома»
20:00, 22:45 «Кохана, ми
вбиваємо дiтей»
00:05 «Один за всiх»
НТН
08:30 Ранковий «Свiдок»
09:00 «Кримiнальнi
справи»
09:55, 17:15 Т/с
«Детективи»
11:30, 19:30 Т/с «Кулагiн

та партнери»
13:30, 14:20, 21:30 Т/с
«CSI: Нью-Йорк - 6»
14:00, 19:00, 23:15
«Свiдок»
15:25 Т/с «Морський
патруль»
23:45 Т/с «Банши - 3»
НОВИЙ КАНАЛ
07:05 Kids Time
07:07 Т/с «Друзi»
09:55, 21:55 Київ вдень
i вночi
10:50 Т/с «Щасливi
разом»
18:00 Абзац!
19:00 Серця трьох - 3
23:00 Х/ф «Скринька
прокляття»
МЕГА
06:40 Вижити в свiтi
людей
07:30, 14:30 Смертельний
двобiй
09:10 Рибне життя
10:10 Шукачi пригод
11:00 Правила життя
11:50 Правда життя
12:50, 19:00 Нечисть
13:40 Полювання на

вбивць
15:20, 20:00 НЛО з
минулого
16:10, 20:50 Скарби з
горища
17:10, 22:40 Таємницi
Африки
18:00 Свiтанок планети
21:50 Останнi племена
23:30 Вражаюче вiдео
ТРК «КИїВ»
07:00 «Ранок по-київськи»
09:30 «Київ музика»
10:00 «Телемаркет»
13:00, 15:00, 17:00, 19:00,
21:00, 23:00 «СТН»
13:10, 15:10, 23:50
«Громадська
приймальня»
16:00 «Мультляндiя»
16:20, 17:10 «У центрi
уваги»
19:20, 21:25 «Столиця»
22:30 «Київськi iсторiї»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
23:20 «Життєвi iсторiї»
K1
08:15 «Мультфiльми»
09:00 Т/с «90210: Нове

поколiння»
10:40, 19:10 «Орел i
Решка. Шопiнг»
12:30 Т/с «Дикий ангел»
14:00, 20:10 «Орел i
Решка»
15:00, 21:00 «Орел i
Решка. Ювiлейний 2»
16:00 «Файна Юкрайна»
17:20 «Розсмiши комiка»
18:15 «Звана вечеря»
22:00 «КВН на БIС»
23:00 Т/с «Доктор Хаус»
ІНТЕР
06:05, 11:15, 12:25 Д/с
«Слiдство вели... з Л.
Каневським»
07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
09:00, 12:00, 14:00, 16:00,
17:40 Новини
07:15, 07:35, 08:10, 08:35
«Ранок з IНТЕРом»
09:20, 21:00 Т/с
«Запитайте в осенi»
13:40, 14:20, 16:15
«Сiмейний суд»
18:05, 19:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
22:50 Т/с «Закоханi жiнки»
00:30 Т/с «I все-таки я

кохаю...»
ICTV
06:30 Ранок у великому
мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
09:50 Антизомбi
11:55, 13:20 Х/ф «Пiсля
судного дня»
12:45, 15:45 Факти. День
13:55, 16:15, 22:25 Т/с
«Вiддiл 44»
18:20 Т/с «Патрульнi»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Громадянська
оборона
21:25 Т/с «Винищувачi-2»
23:25 Х/ф «Холостяцька
вечiрка-2. З Вегасу у
Бангкок»
5 КАНАЛ
07:10, 07:32, 08:10,
08:25, 08:35, 09:15, 09:35
Iнформацiйний ранок на
5 каналi
07:30, 08:30, 09:30, 10:30,
11:30, 12:30, 13:30, 14:30,
15:30, 16:30, 17:30, 23:30,
00:00 Час: Важливо

10:10, 10:32, 11:10,
11:32, 12:32 Наживо:
прес-конференцiя щодо
ситуацiї у зонi АТО
15:15, 15:32, 16:10,
16:32, 17:19, 17:32
Україна - понад усе!
(телемарафон)
18:20 «Дзеркало iсторiї»
19:50 Час. Пiдсумки дня
22:10 Стоп корупцiї!
23:32 Агрокраїна
2+2
07:35, 17:00 «Облом.UA.»
08:10, 19:00, 00:00
«ДжеДАI»
08:30, 18:30, 23:30
«Спецкор»
09:00 Д/п «Помста
природи»
09:40 Х/ф «Єваруйнiвниця»
13:00, 20:20 Т/с
«Мисливцi за
релiквiями»
13:55 Т/с «Iнспектор
Алекс»
16:05, 18:00 «Вiдеобiмба»
19:20 «Люстратор.
Спецпроект»
21:20 Х/ф «Робокоп 3»

С Е Р Е ДА , 3 0 БЕ Р Е З НЯ
КАНАЛ 1+1
06:45, 07:10, 07:45, 08:10,
09:10 «Снiданок з 1+1»
07:35 «Маша i ведмiдь»
09:30, 10:50, 12:20
«Мiняю жiнку - 6»
13:55, 14:55 «Сiмейнi
мелодрами - 6»
15:50 Т/с «Торговий
центр»
17:10 Т/с «Величне
столiття. Роксолана - 2»
20:30 «ЧИСТОNEWS
2016»
21:00 Т/с «Матусi»
22:00 «Одруження
наослiп 2»
00:00 Х/ф «Шосте чуття»
УТ-1
06:00, 07:00, 08:00, 13:00,
21:00 Новини
12:00 Засiдання Кабiнету
Мiнiстрiв України
13:15 Час-Ч
13:40 Казки Лiрника
Сашка
13:50 Школа Мерi
Поппiнс
15:30 Вiра. Надiя. Любов

16:30 Д/ф «У полонi
пристрастi Наталiї Долi»
17:10 Т/с «Таксi»
17:55 Хокей. Чемпiонат
України. Фiнал
18:40 У ПЕРЕРВI: Новини
21:30 Новини. Спорт
21:50 Слiдство. Iнфо
22:40 Мегалот
23:00 Пiдсумки
23:25 Тепло. Ua
ТРК «УКРАїНА»
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00 Подiї
07:15, 08:15 Ранок з
Україною
09:15 Зоряний шлях
10:45 Реальна мiстика
12:45 Агенти
справедливостi
13:40, 15:30 Х/ф «Життя
пiсля життя»
18:00 Т/с «Не зарiкайся»
19:45 «Говорить Україна»
21:00 Т/с «Скелелазка»
23:00 Подiї дня
23:30 Т/с «C.S.I.. Мiсце
злочину Майамi»

ТОНіС
09:50 «Людина року2015»
10:00, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
13:00 «Соцiальний
статус»
14:00, 21:00, 23:00
Дивовижний свiт
15:40, 22:05 Як
влаштована природа
18:10 Твiй дiм
18:25 «Таке спортивне
життя. В. Гончаров»
19:05 В гостях у Д.
Гордона. В. Плотнiков
20:00 Останнiй гетьман
21:40 «Глобал - 3000»
23:50 «Натхнення»
00:00 «Еротична спека»
ТЕТ
07:10, 10:05 М/с «Клуб
Вiнкс: Школа чарiвниць»
07:35 М/с «Чагiнгтон»
08:00 Мультик з Лунтиком
11:00 Т/с «Усi жiнки вiдьми»
12:40 Т/с «Якось у казцi»
14:20, 18:00, 21:00

Вiталька
15:35, 20:00 Країна У
17:00 Казки У
17:30 Одного разу пiд
Полтавою
19:00 Панянка-селянка
22:00 Т/с «Свiтлофор»
00:00 Дайош молодьож!
СТБ
07:55 «Битва
екстрасенсiв. Чоловiки
проти жiнок»
10:05 «Битва
екстрасенсiв 13»
12:15 «МастерШеф - 2»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:30 Т/с «Коли ми
вдома»
20:00, 22:45 «МастерШеф
Дiти - 5»
00:45 «Один за всiх»
НТН
06:45 Х/ф «Чужi душi»
08:30 Ранковий «Свiдок»
09:00 «Кримiнальнi
справи»
09:55, 17:15 Т/с

«Детективи»
11:30, 19:30 Т/с «Кулагiн
та партнери»
13:30, 14:20, 21:30 Т/с
«CSI: Нью-Йорк - 6»
14:00, 19:00, 23:15
«Свiдок»
15:25 Т/с «Морський
патруль»
23:45 Т/с «Банши - 3»
НОВИЙ КАНАЛ
07:27 Т/с «Друзi»
09:55, 21:55 Київ вдень
i вночi
10:45 Т/с «Щасливi
разом»
18:00 Абзац!
19:00 Серця трьох - 3
23:00 Х/ф «Хатина в лiсi»
МЕГА
08:20, 21:50 Вижити у
Венесуелi
09:10 Татри: незаймана
краса
10:10 Шукачi пригод
11:50 Правда життя
12:50, 19:00 Нечисть
13:40 Полювання на

вбивць
15:20, 20:00 НЛО з
минулого
16:10, 20:50 Скарби з
горища
17:10, 22:40 Таємницi
Африки
18:00 Свiтанок планети
23:30 Вражаюче вiдео
ТРК «КИїВ»
07:00 «Ранок по-київськи»
09:30 «Київ музика»
10:00 «Телемаркет»
13:00, 15:00, 17:00, 19:00,
21:00, 23:00 «СТН»
13:10, 15:10, 23:50
«Громадська
приймальня»
16:00 «Мультляндiя»
16:20, 17:10 «У центрi
уваги»
19:20, 21:25 «Столиця»
22:30 «Мiсто добра»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
23:20 «Служба порятунку»
K1
08:15 «Мультфiльми»

09:00 Т/с «90210: Нове
поколiння»
10:40, 19:10 «Орел i
Решка. Шопiнг»
12:30 Т/с «Дикий ангел»
14:00, 20:10 «Орел i
Решка»
15:00, 21:00 «Орел i
Решка. Ювiлейний 2»
16:00 «Файна Юкрайна»
17:20 «Розсмiши комiка»
18:15 «Звана вечеря»
22:00 «КВН на БIС»
23:00 Т/с «Доктор Хаус»
ІНТЕР
07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
09:00, 12:00, 14:00, 16:00,
17:40 Новини
07:15, 07:35, 08:10, 08:35
«Ранок з IНТЕРом»
09:20, 21:00 Т/с
«Запитайте в осенi»
13:40, 14:20, 16:15
«Сiмейний суд»
18:05, 19:05 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
22:50 Т/с «Закоханi жiнки»
00:30 Т/с «I все-таки я

кохаю...»
ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
11:50, 13:20 Х/ф
«Холостяцька вечiрка-2. З
Вегасу у Бангкок»
12:45, 15:45 Факти. День
14:00, 16:10 Т/с «Код
Костянтина»
18:20 Т/с «Патрульнi»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Секретний фронт
21:25 Т/с «Винищувачi-2»
22:25 Т/с «Вiддiл 44»
23:20 Х/ф «Чорна хвиля»
5 КАНАЛ
07:30, 08:30, 09:30, 10:30,
11:30, 12:30, 13:30, 14:30,
15:30, 16:30, 17:30, 23:30,
00:00 Час: Важливо
10:10, 10:32, 11:10,
11:32, 12:32 Наживо:
прес-конференцiя щодо
ситуацiї у зонi АТО
15:15, 15:32, 16:10,
16:32, 17:20, 17:32

Україна - понад усе!
(телемарафон)
18:20 «Дзеркало iсторiї»
19:50 Час. Пiдсумки дня
22:15 Особливий
погляд
23:32 Велика полiтика
2+2
08:10, 19:00, 00:00
«ДжеДАI»
08:30, 18:30, 23:30
«Спецкор»
09:00 Д/п «Помста
природи»
09:20 Д/п «Знищенi за
мить»
10:15 Д/п «Надзвичайнi
вiйни»
11:10 Х/ф «Експедицiя у
пекло»
13:00, 20:20 Т/с
«Мисливцi за
релiквiями»
13:55 Т/с «Iнспектор
Алекс»
16:05, 18:00 «Вiдеобiмба»
19:20 «Люстратор 7,62»
21:20 Х/ф «Сектор 4.
Порятунок»

Ч Е ТВ Е Р , 3 1 БЕ Р Е З НЯ
КАНАЛ 1+1
06:45, 07:10, 07:45, 08:10,
09:10 «Снiданок з 1+1»
07:35 «Маша i ведмiдь»
09:30, 10:50, 12:20
«Мiняю жiнку - 6»
13:55, 14:55 «Сiмейнi
мелодрами - 6»
15:50 Т/с «Торговий
центр»
17:10 Т/с «Величне
столiття. Роксолана - 2»
20:30 «ЧИСТОNEWS
2016»
21:00 Т/с «Матусi»
22:00, 23:30 «Право на
владу 2016»
УТ-1
06:00, 07:00, 08:00, 13:00,
21:00 Новини
09:55 Д/ф «Спадщина
Константинополя:
грецьке життя у
Стамбулi»
11:25 Вiйна i мир
12:10 Слiдство. Iнфо
13:15 Час-Ч
13:40 Казки Лiрника
Сашка

13:50 Мультфiльми
15:30 Надвечiр’я. Долi
16:30 Свiтло
17:10 Т/с «Таксi»
17:55 Хокей. Чемпiонат
України. Фiнал
18:40 У ПЕРЕРВI: Новини
21:30 Новини. Спорт
21:50 «Схеми» з Наталiєю
Седлецькою
23:00 Пiдсумки
ТРК «УКРАїНА»
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00 Подiї
07:15, 08:15 Ранок з
Україною
09:15 Зоряний шлях
10:45 Реальна мiстика
12:45 Агенти
справедливостi
13:40, 15:30 Х/ф «Вальсбостон»
18:00 Т/с «Не зарiкайся»
19:45 «Говорить Україна»
21:00 Т/с «Скелелазка»
23:00 Подiї дня
23:30 Т/с «C.S.I. Мiсце
злочину Майамi»

ТОНіС
06:45 «Глобал - 3000»
10:00, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
13:05 Мiкромонстри з Д.
Аттенборо
13:50, 21:00, 23:10
Дивовижний свiт
15:35, 22:10 Дика Канада
17:45 «Соцiальний
статус»
18:20 «Людина року2015»
18:40 «Таке спортивне
життя. О. Садовнича»
19:05 В гостях у Д.
Гордона. Ю. Рост
20:10 Маннергейм: свiй
серед чужих, чужий серед
своїх
21:40 «Вiдлуння»
00:00 «Еротична спека»
ТЕТ
07:10, 10:05 М/с «Клуб
Вiнкс: Школа чарiвниць»
07:35 М/с «Чагiнгтон»
08:00 Мультик з Лунтиком
11:00 Т/с «Усi жiнки вiдьми»

12:40 Т/с «Якось у казцi»
15:35, 20:00 Країна У
17:00 Казки У
17:30 Одного разу пiд
Полтавою
19:00 Панянка-селянка
22:00 Т/с «Свiтлофор»
00:00 Дайош молодьож!
СТБ
08:45 «Зiркове життя»
09:40 «Кохана, ми
вбиваємо дiтей»
12:50 «МастерШеф - 2»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:30 Т/с «Коли ми
вдома»
20:00, 22:45 «Я
соромлюсь свого тiла 3»
00:10 «Один за всiх»
НТН
06:50 Х/ф «Тривожна
недiля»
08:30 Ранковий «Свiдок»
09:00 «Кримiнальнi
справи»
09:55, 17:15 Т/с
«Детективи»

11:30, 19:30 Т/с «Кулагiн
та партнери»
13:30, 14:20, 21:30 Т/с
«CSI: Нью-Йорк - 6»
14:00, 19:00, 23:15
«Свiдок»
15:25 Т/с «Морський
патруль»
23:45 Т/с «Банши - 3»
НОВИЙ КАНАЛ
07:32 Т/с «Друзi»
10:00, 21:55 Київ вдень
i вночi
10:50 Т/с «Щасливi
разом»
18:00 Абзац!
19:00 Серця трьох - 3
23:00 Х/ф «13 привидiв»
МЕГА
07:30, 14:30 Смертельний
двобiй
10:10 Шукачi пригод
11:00 Правила життя
11:50 Правда життя
12:50, 19:00 Нечисть
13:40 Полювання на
вбивць
15:20, 20:00 НЛО з

минулого
16:10, 20:50 Скарби з
горища
17:10, 22:40 Таємницi
Африки
18:00 Свiтанок планети
21:50 Вижити у Венесуелi
23:30 Вражаюче вiдео
ТРК «КИїВ»
07:00 «Ранок по-київськи»
09:30 «Київ музика»
10:00 «Телемаркет»
13:00, 15:00, 17:00, 19:00,
21:00, 23:00 «СТН»
13:10, 15:10, 23:50
«Громадська
приймальня»
16:00 «Мультляндiя»
16:20, 17:10 «У центрi
уваги»
19:20, 21:25 «Столиця»
22:30 «Прогулянки
мiстом»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
23:20 «Київськi iсторiї»
K1
08:15 «Мультфiльми»

09:00 Т/с «90210: Нове
поколiння»
10:40, 19:10 «Орел i
Решка. Шопiнг»
12:30 Т/с «Дикий ангел»
14:00, 20:10 «Орел i
Решка»
15:00, 21:00 «Орел i
Решка. Ювiлейний 2»
16:00 «Файна Юкрайна»
17:20 «Розсмiши комiка»
18:15 «Звана вечеря»
22:00 «КВН на БIС»
23:00 Т/с «Доктор Хаус»
ІНТЕР
07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
09:00, 12:00, 14:00, 16:00,
17:40 Новини
07:15, 07:35, 08:10, 08:35
«Ранок з IНТЕРом»
09:20, 21:00 Т/с
«Запитайте в осенi»
13:40, 14:20, 16:15
«Сiмейний суд»
18:05, 19:05 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
22:50 Т/с «Закоханi жiнки»

ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
09:55 Антизомбi
12:00, 13:20 Х/ф «Чорна
хвиля»
12:45, 15:45 Факти. День
14:45, 16:20 Т/с «Слiдчi»
18:20 Т/с «Патрульнi»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Iнсайдер
21:25 Т/с «Винищувачi-2»
22:25 Т/с «Вiддiл 44»
23:20 Х/ф «Вдача
Баннена»
5 КАНАЛ
07:10, 07:32, 08:10,
08:25, 08:35, 09:15, 09:35
Iнформацiйний ранок на
5 каналi
07:30, 08:30, 09:30, 10:30,
11:30, 12:30, 13:30, 14:30,
15:30, 16:30, 17:30, 23:30,
00:00 Час: Важливо
10:10, 10:32, 11:10,
11:32, 12:32 Наживо:
прес-конференцiя щодо
ситуацiї у зонi АТО

15:15, 15:32, 16:10,
16:32, 17:19, 17:32
Україна - понад усе!
(телемарафон)
18:20 «Дзеркало iсторiї»
19:50 Час. Пiдсумки дня
22:15 Акцент
23:32 Будемо жити
2+2
08:30, 18:30, 23:30
«Спецкор»
09:00 Д/п «Помста
природи»
09:20 Д/п «Знищенi за
мить»
10:15 Д/п «Надзвичайнi
вiйни»
11:10 Х/ф «Сектор 4.
Порятунок»
13:00 Т/с «Мисливцi за
релiквiями»
13:55 Т/с «Екстант»
16:05, 18:00 «Вiдеобiмба»
19:20 «Секретнi
матерiали»
20:20 Т/с «Мисливцi за
релiквiями»
21:20 Х/ф «Солдати
фортуни»
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П ’Я Т Н ИЦ Я, 1 К ВІ Т НЯ
КАНАЛ 1+1
06:00, 07:00, 08:00, 09:00,
12:00, 16:45, 19:30 ТСН
06:45, 07:10, 07:45, 08:10,
09:10 «Снiданок з 1+1»
07:35 «Маша i ведмiдь»
09:30, 10:50, 12:20
«Мiняю жiнку - 6»
13:55, 14:55 «Сiмейнi
мелодрами - 6»
15:50 Т/с «Торговий
центр»
17:10 Т/с «Величне
столiття. Роксолана - 2»
20:20 «Розсмiши комiка.
Дiти»
22:15 «Свiтське життя»
23:15 Х/ф «Коломбiана»
УТ-1
06:00, 07:00, 08:00, 13:00,
18:30, 21:00 Новини
11:20 Чоловiчий клуб
11:55 Вересень
13:40 Казки Лiрника
Сашка
13:50 Мультфiльми
14:40 Театральнi сезони
16:30 Д/ф «Штепсель i
Тарапунька. Слава - на
виснаження»

17:10 Т/с «Таксi»
18:15 Новини. Свiт
18:45, 22:40 З перших
вуст
18:55 Про головне
19:30 Т/с «Мафiоза»
21:30 Новини. Спорт
21:50 Перша студiя
23:00 Пiдсумки
ТРК «УКРАїНА»
06:00, 16:00 Т/с
«Адвокат»
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00 Подiї
07:15, 08:15 Ранок з
Україною
09:15 Зоряний шлях
10:45 Реальна мiстика
12:45 Агенти
справедливостi
13:40, 15:30 Х/ф
«Кульбаба»
18:00 Т/с «Не зарiкайся»
19:45 «Говорить Україна»
21:00 Т/с «Скелелазка»
23:00 Подiї дня
23:30 Т/с «C.S.I. Мiсце
злочину Майамi»
ТОНіС

06:00 Х/ф «Хiрургiя»
09:50 «Людина року2015»
10:00, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
10:55 Маннергейм: свiй
серед чужих, чужий серед
своїх
13:50, 21:00, 23:10
Дивовижний свiт
14:50 «Моднi iсторiї з О.
Новицькою»
18:10 Твiй дiм
18:20 «Таке спортивне
життя. Вадим Гутцайт»
19:05 В гостях у Д.
Гордона. Ю. Рост
20:00 Д/Ф «Тарапунька:
аншлаг довжиною в
життя»
00:00 «Еротична спека»
ТЕТ
06:50 М/с «Пiдлiтки
мутанти черепашки
нiндзя»
07:10, 10:05 М/с «Клуб
Вiнкс: Школа чарiвниць»
07:35 М/с «Чагiнгтон»
08:00 Мультик з Лунтиком
11:00 Т/с «Вiсiмдесятi»

20:00 М/ф «Альоша
Попович i Тугарин Змiй»
21:25 Х/ф «Коханнязiтхання»
23:25 Х/ф «Няньки»
СТБ
06:05, 18:30, 00:15 Т/с
«Коли ми вдома»
07:55 Х/ф «Здрастуйте
Вам!»
10:00 Х/ф «Рiвняння
любовi»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
20:00, 22:45 «Холостяк
- 6»
НТН
08:30 Ранковий «Свiдок»
09:00 «Кримiнальнi
справи»
09:55, 17:15 Т/с
«Детективи»
11:30, 19:30 Т/с «Кулагiн
та партнери»
13:30, 14:20, 21:30 Т/с
«CSI: Нью-Йорк - 6»
14:00, 19:00, 23:15
«Свiдок»
15:30 Т/с «Морський

патруль»
23:45 Т/с «Банши - 3»
НОВИЙ КАНАЛ
06:00 Kids Time
06:02, 19:00 Серця
трьох 3
18:00 Абзац!
22:05 Київ вдень i вночi
23:05 Проект Любов
00:05 Х/ф «Жорстокi
iгри 2»
МЕГА
06:40 Одуд: повернення
09:10 Свiт на долонi
10:10 Шукачi пригод
11:50 Правда життя
12:50, 19:00 Нечисть
13:40 Полювання на
вбивць
15:20, 20:00 НЛО з
минулого
16:10, 20:50 Скарби з
горища
17:10 Королiвська кобра:
обличчям до обличчя
18:00 Свiтанок планети
21:50 Вижити у Венесуелi
22:40 Таємницi Африки

23:30 Вражаюче вiдео
ТРК «КИїВ»
07:00 «Ранок по-київськи»
09:30 «Київ музика»
10:00 «Телемаркет»
13:00, 15:00, 17:00, 19:00,
21:00, 23:00 «СТН»
13:10, 15:10, 23:50
«Громадська
приймальня»
16:00 «Мультляндiя»
16:20, 17:10 «У центрi
уваги»
19:20, 21:25 «Столиця»
22:30 «Якiсне життя»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
23:20 «Прогулянки
мiстом»
K1
07:40 «Чи знаєте ви,
що...»
08:15 «Мультфiльми»
09:00 Т/с «90210: Нове
поколiння»
10:40, 19:10 «Орел i
Решка. Шопiнг»
12:30 Т/с «Дикий ангел»
14:00, 20:10 «Орел i

Решка»
15:00, 21:00 «Орел i
Решка. Ювiлейний 2»
16:00 «Файна Юкрайна»
17:20 «Розсмiши комiка»
18:15 «Звана вечеря»
22:00 «КВН на БIС»
23:00 «КВН»
ІНТЕР
07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
09:00, 12:00, 14:00, 16:00,
17:40 Новини
07:15, 07:35, 08:10, 08:35
«Ранок з IНТЕРом»
09:20 Т/с «Запитайте в
осенi»
13:40, 14:20, 16:15
«Сiмейний суд»
18:05 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
21:00 «Чорне дзеркало»
23:30 Х/ф «Первiсний
страх»
ICTV
06:30 Ранок у великому
мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi

новини
09:55, 20:20 Антизомбi
12:00, 13:20 Х/ф
«Унiверсальний солдат-2.
Повернення»
12:45, 15:45 Факти. День
14:05, 16:10 Т/с
«Прокурори»
18:20 Т/с «Патрульнi»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
21:25 Дизель-шоу
23:15 Х/ф «Стелс»
5 КАНАЛ
06:00, 21:40 Час-Time
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, 22:00 Час
новин
07:10, 07:32, 08:10,
08:25, 08:32, 09:15, 09:32
Iнформацiйний ранок на
5 каналi
07:30, 08:30, 09:30, 10:30,
11:30, 12:30, 13:30, 14:30,
15:30, 16:30, 17:30, 00:00
Час: Важливо
10:10, 10:32, 11:10,
11:32, 12:32 Наживо:
прес-конференцiя щодо

ситуацiї у зонi АТО
15:15, 15:32, 16:10,
16:32, 17:12, 17:32
Україна - понад усе!
(телемарафон)
18:20 «Дзеркало
iсторiї»
19:50 Час. Пiдсумки дня
22:15 «Досвiд»
2+2
06:35, 15:35, 16:40
«Нове Шалене вiдео поукраїнськи»
09:00 Д/п «Помста
природи»
09:20 Д/п «Знищенi за
мить»
10:15 Д/п «Надзвичайнi
вiйни»
11:10 Х/ф «Апокалiпсис
Стоунхенджа»
13:00 Т/с «Мисливцi за
релiквiями»
13:55 Т/с «Екстант»
16:05, 18:00 «Вiдеобiмба»
19:20 Х/ф «Солдати
фортуни»
21:20 Х/ф «Блекджек»
23:20 Х/ф «Дiамантовi
пси»

СУБОТ А , 2 КВІ Т НЯ
КАНАЛ 1+1
06:00, 19:30 ТСН
07:00 «Свiтське життя»
08:00 «Снiданок.
Вихiдний»
10:00 Т/с «Матусi»
14:00 «Голос країни 6»
16:30 «Вечiрнiй квартал
2016»
18:30 «Розсмiши комiка
7»
20:15 «Українськi
сенсацiї»
21:15 «Лiга смiху 2»
23:20 «Розсмiши комiка.
Дiти»
УТ-1
07:20 Шеф-кухар країни
08:35 Золотий гусак
09:40 Хто в домi хазяїн?
11:00 М/с «Казки
Андерсена. Сучасне
прочитання»
12:30 Д/ф «Юрiй
Рибчинський. Слова i
музика»
14:45 Чоловiчий клуб.
Спорт
15:55 Хокей. Чемпiонат
України. Фiнал

18:35 Т/с «Бiлявка»
21:00 Новини
21:55 Переселенцi
22:15 Альтернативна
музика
22:40 Мегалот
23:00 Територiя закону
23:15 День Янгола
ТРК «УКРАїНА»
07:00, 15:00, 19:000 Подiї
07:10 Зоряний шлях
09:00 Кулiнарна Академiя
О. Суханова
10:00 Вiдверто з М.
Єфросинiною
11:00 Х/ф «Життя пiсля
життя»
12:50, 15:20 Т/с
«Провiнцiйна муза»
17:10, 19:40 Т/с
«Назавжди»
21:45 Х/ф «Вальс-бостон»
23:40 Реальна мiстика
ТОНіС
06:00 Х/ф «Волга - Волга»
10:00 Д/Ф «Тарапунька:
аншлаг довжиною в
життя»
11:10, 19:30 20-а

ювiлейна церемонiя
«Людина року-2015»
14:10 7 чудес України.
Лiвадiя
14:50 Дивовижний свiт
16:00 Ювiлейне пiсенне
дiйство В. Крищенка
«День сповiдi»
22:00 Мисливцi за
нацистами
22:50 Х/ф «Репетицiя
оркестру»
00:10 «Вихiдний, пiсля
опiвночi»
ТЕТ
06:50 М/с «Пiдлiтки
мутанти черепашки
нiндзя»
08:25 М/с «Смiшарики.
Пiн-код»
09:00 Мультик з Лунтиком
09:40 М/с «Дорамандрiвниця»
10:35, 15:30 М/ф
«Червона Шапка проти
зла»
11:55 М/ф «Воруши
ластами 2. Утеча з раю»
13:35 Х/ф «Моя
супермама»

16:50 М/с «Пригоди
Котигорошка та його
друзiв»
18:00 М/ф «Альоша
Попович i Тугарин Змiй»
19:25 Х/ф «Коханнязiтхання»
21:25 Х/ф «Няньки»
23:15 Дайош молодьож!
СТБ
08:00 «Караоке на
Майданi»
09:00 «Все буде смачно!»
09:55, 23:25 Т/с «Коли ми
вдома»
12:20 «Холостяк - 6»
14:55 «МастерШеф
Дiти - 5»
19:00 «Україна має
талант! Дiти»
21:25 Х/ф «Дiвчата»
НТН
06:05 Х/ф «Тривожна
недiля»
07:45 Х/ф «Чорний
трикутник»
11:30 «Речовий доказ»
13:50 Т/с «Детективи»
16:35 Т/с «Кулагiн та

партнери»
19:00, 03:10 «Свiдок»
19:30 Х/ф «Бiлий
паровоз»
21:00 Х/ф «16 кварталiв»
23:00 «Чоловiчий журнал»
23:50 Х/ф «Патруль часу»
НОВИЙ КАНАЛ
06:10, 07:55 Kids Time
06:12 М/ф «Смертельна
битва: Подорож
починається»
07:00 М/с «Дак Доджерс»
08:00, 10:40 Ревiзор
13:05 Страстi за
ревiзором
15:50 Х/ф «Острiв Нiм»
17:45 М/ф «Роги та
копита»
19:15 М/ф «Мадагаскар
2»
21:00 Х/ф «Смертельна
зброя»
23:05 Х/ф «Смертельна
зброя 2»
МЕГА
06:00 Д/ф «Хрещення»
06:50 Д/ф «Шосте
почуття»

07:30 Паралельний свiт
09:30 Мiй дiм вбивця
11:10, 21:10 Першi
винахiдники
14:00 Свiтанок планети
17:00 Шукачi скарбiв
18:40 Мiстична Україна
00:00 Борджiа: iсторiя
клану
ТРК «КИїВ»
08:00 «Ранок по-київськи»
09:30 «Київ музика»
13:00 «Я люблю тебе,
Україно!»
14:05, 16:00
«Мультляндiя»
14:40 «Твiй дiм»
14:50 «Паспортний стiл»
15:00, 17:00, 19:00, 21:00,
23:00 «СТН»
15:10, 16:20, 17:10, 23:50
«У центрi уваги»
19:20, 21:25 «Столиця»
22:30 «Життєвi iсторiї»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
23:20 «Прогулянки
мiстом»
K1

06:30 «TOP SHOP»
07:40 «Чи знаєте ви,
що...»
08:15 «Мультфiльми»
09:20 Х/ф «Бiбi маленька чарiвниця»
11:20 М/ф «Воруши
ластами, Семмi»
13:00 Х/ф «У пошуках
бурштинової кiмнати»
15:10 «КВН»
17:10 «Розсмiши комiка»
18:00, 22:00 «Орел i
Решка. На краю свiту»
21:00 «Орел i Решка.
Шопiнг 2016»
22:50 Х/ф «Король
вечiрок 3»
ІНТЕР
07:40, 20:00 «Подробицi»
08:30 Х/ф «Дежа вю»
10:30 Х/ф «Джентльмени
удачi»
12:20 Х/ф «Операцiя «И»
та iншi пригоди Шурика»
14:20 Х/ф «Торкнутися
неба»
16:15 Концерт «Максим
Галкiн. Ми знову разом»
18:00, 20:30 Т/с «Жереб

долi»
22:25 Х/ф «Малахольна»
00:25 Х/ф «Це я»
ICTV
06:20 М/с «Муча Луча»
07:00 М/с «Скубi-Ду»
07:55 Х/ф «Унiверсальний
солдат-2. Повернення»
11:30 Патрульнi.
Цiлодобово
12:45 Факти. День
14:35 Х/ф «Стелс»
16:50 Лабiринт. Мiстика
поряд
17:45 Перший раз за
кордоном
18:45 Факти. Вечiр
19:20 Надзвичайнi
новини. Пiдсумки
20:05 Х/ф «Форсаж»
22:05 Х/ф «Смертельнi
перегони»
00:05 Х/ф «Армiя
темряви»
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, 22:00, 00:00 Час

новин
08:30, 09:30, 10:30, 11:30,
12:30, 13:30, 14:30, 15:30,
16:30, 17:30, 18:30, 21:30
Час: Важливо
12:32 Прес-конференцiя
щодо ситуацiї у зонi АТО
13:10 Кiно з Я. Соколовою
13:40 Сучасний фермер
14:10 Феєрiя мандрiв
15:15 Час iнтерв’ю
19:25, 23:25 Машина часу
20:00 Стоп корупцiї!
21:00 Велика полiтика
21:32 Вiкно в Америку
23:30 «Останнiй мiф»
2+2
06:00 Мульти.
Мультфiльми
06:40 «Маски-шоу»
07:50 «Нове Шалене
вiдео по-українськи»
08:25, 13:00 «Облом.UA»
09:35 «Вайпаут»
11:55 «Top Gear»
17:00 Х/ф «Мiсiя на Марс»
19:10 Х/ф «Апокалiпсис
Стоунхенджа»
21:00 Х/ф «Планета мавп»
23:15 Х/ф «Органiзм»

НЕДIЛЯ , 3 К ВІ Т НЯ
КАНАЛ 1+1
07:00 «Українськi
сенсацiї»
08:00 «Снiданок.
Вихiдний»
09:40 Марiччин кiнозал.
М/ф «Маша i ведмiдь»
10:05 ТСН
11:00 «Свiт навиворiт - 5:
Iндонезiя»
12:35 «Одруження
наослiп 2»
13:55 «Чотири весiлля 5»
15:05 «Лiга смiху 2»
17:20 Х/ф «Коломбiана»
19:30 «ТСН-Тиждень»
21:00 «Голос країни 6»
23:30 «Свiтське життя»
УТ-1
07:30 Золотий гусак
10:15 Спогади
11:35 Д/ф «Смачнi
подорожi»
13:35 Д/ф «Штепсель i
Тарапунька. Слава - на
виснаження»
14:10 Фольк-music
15:35 Дорога до Рiо-2016
16:45 Театральнi сезони
17:20 Т/с «Бiлявка»
21:00 Новини

21:30 Прем’єр-мiнiстр
України А.Яценюк про
реформи
21:40 Перша шпальта
22:05 Слiдство. Iнфо.
Спецвипуск
23:15 День Янгола
ТРК «УКРАїНА»
07:00 Подiї
07:50 Агенти
справедливостi
08:50 Т/с «Скелелазка»
16:10, 20:00 Т/с «А снiг
кружляє?»
19:00 Подiї тижня з О.
Панютою
19:40 10 хвилин iз
Прем’єр-мiнiстром
України
21:00 Х/ф «Кульбаба»
22:50 Т/с «Не зарiкайся»
ТОНіС
06:00 Х/ф «Острiв
скарбiв»
07:50 «Натхнення»
10:00 Мисливцi за
нацистами
11:10, 19:30 20-а
ювiлейна церемонiя
«Людина року-2015»

14:00 «Зимою i лiтом
мандруємо свiтом»
15:10 Дика природа
Нiмеччини
16:00 Таємницi Тихого
океану
17:10 Концерт
М. Поплавського
«Українська пiсня року»
21:50 «Кумири»
22:00 Х/ф «Бiлий
олеандр»
00:00 «Вихiдний, пiсля
опiвночi»
ТЕТ
06:00 М/с «Смiшарики.
Новi пригоди»
06:50 М/с «Пiдлiтки
мутанти черепашки
нiндзя»
07:30 Байдикiвка
08:25 М/с «Смiшарики.
Пiн-код»
09:00 Мультик з Лунтиком
09:40 М/с «Дорамандрiвниця»
10:35 М/ф «Воруши
ластами 2. Утеча з раю»
12:10 Х/ф «Моя
супермама»
14:00 Любов онлайн

РОБОТА. ДИСПЕТЧЕР ПУЛЬТУ
Умови:
— Графік: доба/дві (пн-пт — з 18:00 до 09:00,
сб., нд — з 09:00 до 09:00 (доба).
— Досвід роботи — користування ПК.
— Вік від 20 до 45 років.
— Офіційне працевлаштування.
Тел: (067) 508-45-71

ПЕРЕДПЛАЧУЙТЕ ГАЗЕТУ «ВИШГОРОД». НАШ ІНДЕКС
У КАТАЛОЗІ МІСЦЕВИХ ПЕРІОДИЧНИХ ВИДАНЬ 40007

Куплю гербіцид, фунгіциди.
Тел: (066) 734-58-63, Віталій

ЗВАРЮВАННЯ АВТО.
Тел: (067) 234-94-50

20:00 Країна У
23:00 Дайош молодьож!

19:00 Т/с «Паршивi вiвцi»
23:00 Х/ф «Немислиме»

00:00 Борджiа: iсторiя
клану

СТБ
06:00 «Все буде добре!»
07:55 «Холостяк - 6»
09:00 «Все буде смачно!»
11:30 «Караоке на
Майданi»
12:25 «Україна має
талант! Дiти»
15:00, 23:00 «Я
соромлюсь свого тiла 3»
17:00 «Слiдство ведуть
екстрасенси»
19:00 «Битва
екстрасенсiв»
20:40 «Один за всiх»
21:55 «Детектор брехнi 9»

НОВИЙ КАНАЛ
07:00 Kids Time
07:02 Т/с «Пригоди
Мерлiна»
12:40 М/ф «Мадагаскар
2»
14:10 Х/ф «Смертельна
зброя»
16:20 Х/ф «Смертельна
зброя 2»
18:45 Х/ф «Смертельна
зброя 3»
21:00 Х/ф «Смертельна
зброя 4»
23:20 Х/ф «13 привидiв»

ТРК «КИїВ»
08:00 «Ранок по-київськи»
09:30 «Київ музика»
13:00 «Приречений на
любов»
13:30 «Київськi iсторiї»
14:05 «Служба порятунку»
14:35 «Гаряча лiнiя «102»
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
00:00 «У центрi уваги»
18:50, 23:30 «Прогулянки
мiстом»
19:20, 21:30 «Столиця»
21:00, 23:00 «СТНтижневик»
22:35 «СТН-спорттижневик»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»

НТН
06:20 «Правда життя.
Професiї»
07:00 Х/ф «Чарiвний
голос Джельсомiно»
09:25 Т/с «Холостяки»
13:10 «Чоловiчий журнал»
14:05 «Розсмiши комiка»
15:50 Х/ф «Бiлий
паровоз»
17:20 «Легенди карного
розшуку»

МЕГА
06:00 Д/ф «Прокляття Че
Гевари»
06:50 Д/ф «Пiрамiди»
07:30 Паралельний свiт
09:30 Мiй дiм вбивця
11:10, 21:10 Першi
винахiдники
14:00 Квiтуча пустеля
15:00 Дика Куба
16:00 Вартовi ковчегу
17:00 Шукачi скарбiв
18:40 Мiстична Україна

K1
06:00 «Свати бiля плити»
06:30 «TOP SHOP»
07:40 «Чи знаєте ви,
що...»
08:15 «Мультфiльми»
09:30 М/ф «Воруши
ластами, Семмi»
11:10 Х/ф «У пошуках

бурштинової кiмнати»
13:15 «Розсмiши комiка»
14:15 «Орел i Решка. На
краю свiту»
18:10 «Орел i Решка.
Шопiнг 2016»
19:10 «Вечiрнiй квартал»
21:00 Х/ф «Тисяча слiв»
22:50 «КВН»
ІНТЕР
06:20 Х/ф «Джентльмени
удачi»
08:10 «уДачний проект»
09:00 «Готуємо разом»
10:00 «Орел i решка.
Навколосвiтня подорож»
11:00 «Орел i Решка.
Шопiнг»
12:00 Концерт «Максим
Галкiн. Ми знову разом»
13:10 Т/с «Жереб долi»
17:00, 21:40 Т/с
«Щасливчик Пашка»
20:00 «Подробицi тижня»
21:30 «10 хвилин з
Прем’єр-мiнiстром»
22:30 Д/ф «Вiцин, якого
ми не знали»
23:35 Х/ф «Торкнутися
неба»

Минає 40 скорботних днів, як відійшла у вічність —
зовсім неочікувано — ще повна енергії та творчих задумів наша колега, вчитель математики, добра, чиста,
світла людина — ОСИПОВА Валентина Анатоліївна.
До цього часу не можемо усвідомити, що до ліцею не
увійде ця завжди усміхнена жінка, яка не один десяток
років присвятила вчительській праці, виплекала не одне
покоління талановитих дітей, до останнього дня вчила,
виховувала, вдосконалювала себе та світ навколо себе. Тепер не вистачає у цьому світі Мами, Дружини, Вчителя…
Висловлюємо наше глибоке та щире співчуття родині та близьким
нашої незабутньої Колеги.
Пам’ятаємо
Вічна та світла їй пам’ять.
Вчителі та учні Технічного ліцею

ПІДПРИЄМСТВУ
У М. ВИШГОРОДІ
ПОТРІБЕН ВОДІЙ
НА «ГАЗЕЛЬ».
З/п - від 5 000 грн.
Тел: 098 159 54 57

ICTV
06:20 М/с «Муча Луча»
07:00 М/с «Скубi-Ду»
07:55 Х/ф «Життя i
неймовiрнi пригоди
Робiнзона Крузо»
11:30 Дивитись усiм!
12:45 Факти. День
13:10 М i Ж
13:30 Труба мiстера
Сосиски
14:30 Х/ф «Невдахи»
16:20 Х/ф «Форсаж»
18:35 10 хвилин з
Прем’єр-мiнiстром
України
18:45 Факти тижня
20:25 Х/ф «Подвiйний
форсаж»
22:40 Х/ф «Смертельнi
перегони-2»
5 КАНАЛ
06:30, 08:30, 09:30, 10:25,
11:35, 12:30, 13:30,
14:30, 15:30, 17:30 Час:
Важливо
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 22:00, 00:00 Час
новин

08:32 Феєрiя мандрiв
12:32 Прес-конференцiя
щодо ситуацiї у зонi АТО
18:05 Велика полiтика
18:10 «10 хвилин iз
Прем’єром»
19:25 Невигаданi iсторiї
21:00 Час: пiдсумки
тижня з В. Гайдукевичем
21:40 Час-Time
22:30 «Останнiй мiф»
23:25 Фiнансовий
тиждень
2+2
07:50 «Нове Шалене
вiдео по-українськи»
11:00 «Секретнi
матерiали»
12:00 «Цiлком таємно»
13:00 «Люстратор 7.62»
13:50 20 тур ЧУ з
футболу «Волинь» «Чорноморець»
16:00 «Українськi
сенсацiї»
17:00 Х/ф «Планета мавп»
19:10 Х/ф «Мiсiя на Марс»
21:30 «ПРОФУТБОЛ»
23:15 «Гра без правил»
00:00 Х/ф «Дiамантовi
пси»

Вічна пам’ять видатному українцю
18 березня на 78-му році життя помер
дисидент, режисер театру та кіно, один із
керівників Народного Руху в 1990-х, народний депутат кількох скликань та великий патріот — Лесь ТАНЮК.
Леонід (Лесь) Степанович Танюк народився 8 липня 1938 року в с. Жукин
Вишгородського району.
Для кожного, хто його знав, він залишиться у пам’яті сильною та яскравою
особистістю.
Добро залишає свій слід навічно в душах і серцях...

ТВЕРДОТОПЛИВНІ КОТЛИ
І ТЕПЛОАКУМУЛЯТОРИ
ВІД ВИРОБНИКА.
Доступні ціни,
гарантія 3 роки.
Тел: (067) 329-22-11,
(050) 329-22-11, (093) 329-22-11

Протоколи загальних зборів ГБК «Ветеран» (ЄДРПОУ 35784548) з 1992 р. по
01.07.2015 р., протоколи засідань правління ГБК «Ветеран» з 1991 р. по 25.07.2015
р., бухгалтерську документацію за період з
1991 р. по 17.07.2015 р., книги обліку вхідної
та вихідної кореспонденції за період з 1991
р. по 17.07.2015 р. вважати недійсними у
зв’язку з безповоротною втратою.
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26 березня

Мозаїка

2016 року

Вишгород

Вітання
Свою тридцяту весну зустріла гарна
мати, волонтер і товариш Юлія ТРИГУБ!
ТРИГУБ!
ВІТАЄМО з днем народження, бажаємо
здоров’я, творчої наснаги і успіху в роботі!
Бажаємо думок веселих, світлих,
Високих злетів, посмішок привітних,
Надійних друзів, вірного кохання,
Хай збудуться в житті усі бажання!
Друзі «Правнучки»

3
30 років з вами!
КП
К
П «Вишгородське
«В
БТІ» —
це найвища
й
якість та оперативність
у сфері проведення технічної інвентаризації.
Наші сертифіковані фахівці проведуть технічну інвентаризацію якісно,
професійно та вчасно, виготовлять
технічні паспорти на житлові (садові)
будинки, будівлі, споруди, приміщення,
квартири.
Звертаючись до нас, клієнт отримує безкоштовне професійне консультування, гнучкі умови сплати послуг,
персональний підхід.
Тільки в архіві КП «Вишгородське БТІ» на кожен об’єкт нерухомого майна на весь час його існування
формується, ведеться та зберігається інвентаризаційна справа.
Працюємо щодня, окрім вихідних,
з 9:00 до 16:00 за адресою: м. Вишгород, просп. Т. Шевченка, 1, прим. №
15.
Тел: (04596) 25-874,
(04596) 23-379, 067- 464-15-72.
Переводимо

На годину вперед
Літній час починається: неділя, 27 березня, 03:00 за місцевим часом.

Торі ШУМ

ФізкультУРА

22 квітня відбудуться фізкультурно-патріотичні змагання — Відкритий Кубок Вишгорода
з функціонального багатоборства серед команд школярів 8-11 класів «Ігри патріотів 2016».
Організатор Андрій Федосенко обіцяє, що буде
видовищно і захоплююче. У програмі багато
конкурсів, тому свої сили зможуть перевірити
усі охочі.
Уже кілька років Андрій Федосенко, інженерелектронік за освітою, пропагує здоровий спосіб
життя у Вишгороді. Сам Андрій — кандидат у майстри спорту (КМС) зі спортивної аеробіки і фітнесу
(бронзовий призер ЧЄ-2004 р.) Фітнес-клуб «ТехноФіт», який очолює Андрій Федосенко, — постійний учасник і організатор спортивних масових заходів у місті.
— Кожна діяльність — політика, підприємництво, спорт — допомагають самореалізації планів,
амбіцій, формують можливості. Спорт — це таке
хобі, на яке я готовий витрачати час, бо він допомагає абстрагуватися», — каже А. Федосенко та
на чистому ентузіазмі проводить у Вишгороді змагання для молоді. — Ми хочемо залучати якомога
більше людей до здорового способу життя різними
заходами. Для дошкільнят організовуємо свята з
показовими виступами маленьких спортсменів.
Для школярів — командні змагання.

Ігри патріотів: перевірка на стійкість
На набережній водосховища (Київського «моря») вже двічі проводили змагання,
які мали шалений успіх серед атлетів з усієї
України. Цього року вони проходитимуть 1618 вересня 2016 р.
Також — у рамках змагань — восени

ХІМЧИСТКА всіх видів одягу та текстилю.
РЕМОНТ ОДЯГУ.ФАРБУВАННЯ шкіри і хутра.
РЕСТАВРАЦІЯ подушок, ковдр і перин. м. Вишгород,
пров. Квітневий, 1, тел: (050) 823-34-58
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Вдалим жартом вважається той,
після якого вас не наздогнали...

буде проведено турнір «Відкритий кубок
Вишгородщини на звання найбільш фізично
підготовленого школяра-2016».
Ми будемо раді бачити справжню боротьбу та здорову конкуренцію, тож запрошуємо всіх бажаючих!

Вишгородська районна державна адміністрація
оголошує конкурс на заміщення вакантних посад:
— завідувач сектору контролю та звернень громадян апарату
адміністрації;
— завідувач сектору у справах
молоді та спорту адміністрації;
— начальник відділу з питань
цивільного захисту та ліквідації
наслідків аварії на ЧАЕС;
— головний спеціаліст відділу з питань цивільного захисту
та ліквідації наслідків аварії на
ЧАЕС;
— спеціаліст І категорії сектору внутрішньої політики, преси та
інформації апарату адміністрації.
Вимоги до конкурсантів: осві-

АТ «Гідромеханізація» (далі - «Товариство») (код за ЄДРПОУ 04628646) повідомляє, що 27 квітня 2016 р. о 12:00
відбудуться загальні збори акціонерів за адресою: Київська область, м. Вишгород, Проммайданчик, зал засідань.
Порядок денний:
1. Про обрання лічильної комісії, голови та секретаря
загальних зборів акціонерів.
2. Звіт правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік.
3. Звіт Наглядової ради Товариства за підсумками 2015
року.
4. Звіт та висновки Ревізійної комісії.
5. Затвердження річного фінансового звіту та балансу
Товариства за 2015 рік.
6. Затвердження порядку розподілу прибутку Товари-

та – вища відповідного професійного спрямування за освітньокваліфікаційним рівнем магістра
або спеціаліста; стаж роботи на
державній службі не менше 3 років або стаж роботи за фахом в інших сферах діяльності не менше
5 років; вільне володіння державною мовою, комп’ютером. Складання профільного іспиту.
Термін подання заяв – місяць
з дня опублікування оголошення.
Звертатись за адресою:
м. Вишгород,
пл. Т. Шевченка, 1, кім. 29,
Тел.: (04596) 22-030.

ства за 2015 рік.
7. Переобрання Ревізійної комісії.
Реєстрація акціонерів та їхніх представників відбудеться з 10:00 до 11:45 за місцем та в день проведення зборів.
З документами, необхідними для прийняття рішень з
питань порядку денного, можна ознайомитись з 9:00 до
12:00 за адресою фактичного місцезнаходження товариства у робочі дні. Посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, —
референт АТ «Гідромеханізація».
Для участі в зборах акціонерам необхідно мати при собі
документ, що посвідчує особу, представники акціонерів
підтверджують свої повноваження у відповідності до чинного законодавства України.
Тел.: (04596) 5-41-64; (04596) 5-48-71.

