Велика кільцева дорога,
термінали для вантажівок,
диспетчеризація
приміських маршрутів
Чит. на сайті газети «Вишгород»

Проголосували за два нових комунальних підприємства, розробку
проекту берегоукріплення, «узаконення» землі під ЦТ «Дивосвіт»,
2 га в оренду під завод, підтримали звернення депутата Ю. Попова
щодо теплотарифів, обговорили газопостачання гуртожитку на
Хмельницького, 7 та ініціювали звернення до райради стосовно
передачі БК «Енергетик» у власність міста
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Читай і пиши про СВОЄ місто
Виходить з 4 листопада 1995 року
Дві зміни у тарифах
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П’ятниця, 1 квітня 2016 року, № 13 (1068)

Хто до нас прийшов
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За що Герасим втопив Муму?
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Знай наших!

ДЖЕРЕЛО НАДІЙ
Влас. інф.
ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»,
архів творчих колективів

XXIX Всеукраїнський фестиваль-конкурс
мистецтв «Джерело надій» (26 березня 2016
р. в Національному педагогічному університеті ім. Б. Грінченка) — це творчі змагання понад 80 учасників з усіх регіонів. І тим
більш радісно, що Вишгород представляли
чотири колективи: Вишгородський міський
дитячо-юнацький духовий оркестр-студія
«Водограй» під керівництвом Наталії Тищенко, ансамбль сопілкарів «Рум’янок» (керівник Олена Могиль), фольклорний ансамбль
«Співаночка» (керівник Валентина Демочко),
колектив хорового співу «Домісолька» (керівник Анна Покровська) міського Центру
творчості «Джерело».
Наші юні співаки та музиканти вибороли три
перших місця і Гран-прі у вокальному та інструментальному жанрах. Окремі подяки керівникам
за невтомну працю і великий талант від віцепрем’єр-міністра-міністра культури В’ячеслава
Кириленка та Президента МФКМ «Джерело надій» Світлани Кузьменко. «Рум’янок» отримав
відзнаку за найкращий сценічний костюм і спеціальний приз фестивалю — 2 000 грн.
Із перемогою вишгородців вітав міський голова, який сприяв участі в цьому престижному
конкурсі. «Молодці, ви приносите людям позитив і добру славу нашому рідному місту», — сказав Олексій Момот.
«Дякуємо за допомогу та підтримку! Готові
до нових перемог!!!», — відповіли переможці.

Обговоримо

Житловий комплекс з дитсадочком

19.04 (вівторок) 2016 року о 18:00 год. у малій залі засідань адмінбудинку відбудуться громадські слухання по житловій забудові комплексу з дитячим садочком у м. Вишгороді по вул. Новопромисловій.
Вишгородська міська рада

Битва за газ > 2

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

1 квітня
аФішка
загальноміська толока.
Міська рада закликає мешканців багатоповерхівок і приватних будинків, керівників підприємств,
організацій, установ активно долучитися до місячника благоустрою. Нагадуємо, що наступні толоки 8 і
29.04 (п’ятниці).
Увага! Організаторам прибирань з приводу рукавиць та вивезення сміття звертатися до координаторів за тел: 067-300-24-99 (заступник директора КП
ЖКГ Валентин Пільгун) і 066-721-92-04 (секретар адмінкомісії Володимир Стефанівський).
2 квітня (субота)
о 12:00 у БК «Енергетик» (просп. І. Мазепи, 9)
— вистава «Пригоди Петрика і Надійки у тридесятому
царстві». Довідки за тел: 067-882-30-90, 099-421-9196.
На прибирання лісу від сміття запрошує ГО
«Uptown». Збираймося об 11:00 біля воріт спортмайданчика СШ «Сузір’я».
17 квітня (неділя)
о 14:00 у міському ЦТ «Джерело» — лекція канд.
істор. наук, зав. відділом історії ХХ ст. Національного
музею історії України Олександра Іщука «Знакові постаті української історії: Андрей Шептицький». Довідки за тел: 067-603-54-81 (Степанія Сідляр).

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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Торі ШУМ
ФОТО – автор, «Вишгород»

У понеділок, 28 березня, у конфорки гуртожитку нарешті
повернули газ. Пломби зірвано. Вентиль відкрито.
Тиждень мешканці гуртожитку по вул. Б. Хмельницького, 7
разом із депутатом Володимиром Лісогором оббивали пороги
усіх інстанцій міста: газове господарство, ЖЕК, прокуратура,
міська рада, навіть на сесію Вишгородської міської ради потрапили, а газу – немає. Міський голова Олексій Момот, намагаю-

Вентиль відкрили

чись розв’язати цю проблему, дійшов до Верховної Ради. Але
проблема залишалась невирішеною. Під час зустрічі мешканців
гуртожитку з депутатами за участі мера навіть пропонували варіант протягти силовий кабель та встановити електроплити. Щоравда, платити дорожче, але, як варіант...
Та в понеділок після тривалого зібрання за участі міського
голови Олексія Момота, голови Вишгородської РДА Олександра
Горгана, його заступника В’ячеслава Савенка, представників
ТОВ «Київоблгаз Збут» та директора Вишгородського КП ЖКГ
знайшли компроміс. Хоча дався він ой, як непросто… Представники обох підприємств довго не хотіли поступатися і сипали посиланнями на закони та положення… Питання ж в іншому – чи
думали вони в той момент про інтереси людей? Відповідь очевидна: навряд!
Зрозуміло одне, що ніхто із нас не застрахований від подібного. І одного дня, сплачуючи вчасно за комунальні платежі,
можна залишитись без давно звичних благ цивілізації.
Жителі гуртожитку, звісно, вдячні міському та районному
керівництву за сприяння у вирішенні питання. Але краще б до
такого не доходило. На першому місці має бути верховенство
споживачів, а не інтереси монополіста. А винні повинні бути покарані, аби безкарність надалі не породжувала вседозволеності.

«Батьківщина» звітує перед виборцями
На місцевих виборах 2015 року від політичної партії «ВО
«Батьківщина» до Вишгородської міської ради пройшло
два депутати, а до Вишгородської районної ради – чотири. Окрім цього, голову Вишгородської РПО «ВО «Батьківщина» Трохима Сергійовича Іванова обрано заступником
Вишгородського міського голови, а депутата Вишгородської районної ради Анатолія Івановича Потапенка – заступником голови Вишгородської районної ради.
За короткий час наша команда в радах підтримала низку
рішень на користь громади Вишгорода та району. Зокрема:
звернення на сесіях рад до Президента України, Прем’єрміністра та голови ВР України з вимогою розгляду та внесення
змін до бюджету України; підтримали рішення про децентралізацію; про електронні петиції, адресовані Вишгородській міській раді; щодо віднесення міста Вишгорода до категорії міст
обласного значення; про розробки землеустрою та інші питання, що стосуються життя громади. Окрім роботи в радах, депутати та активісти партії активно беруть участь у мирних акціях
проти ганебного уряду, у різних форумах для подальшого розвитку міста і району. Сьогодні працюємо над проектами рішень
стосовно зниження тарифів. Тобто поступово виправдовуємо

Форум малих
реформ
Місцеве самоврядування
Із соцмереж
У Києві вперше відбувся «Форум малих реформ», де
місцеві голови та лідери місцевого самоврядування пре-

ПолітБЮРО
довіру виборців, які повірили нашим кандидатам та підтримали
їх на виборах 26 жовтня 2015 року.
З повагою
голова Вишгородської РПО
«ВО «Батьківщина»
Трохим ІВАНОВ
зентували успішні кейси проведених ними реформ за перші
100 днів роботи.
За словами організаторів, захід спрямований на формування абсолютно нового дискурсу навколо того, які реформи робляться на місцевому рівні.
Олексій Момот, Вишгородський міський голова, заявив, що
його команда – чи не перша серед усіх органів місцевого самоврядування – запровадила електронне врядування. «Ми почали з того, що на сайті стали викладати кожну платіжку міської
ради, показували кожну витрату, далі перейшли на створення
комплексного порталу, де вже є і електронні петиції, і система
ProZorro», – розповів міський голова.
Олексій Момот запевняє, що спілкування громадян і чиновників міськради фактично зведено до нуля, що прибрало корупційну складову. За допомогою прозорості роботи виявлено та
повернуто до власності міста понад 7 га землі, вперше за багато
років залучаються потужні інвестиції, а громада бере активну
участь у творчих конкурсах по благоустрою набережної.

Крок другий: техінвентаризація та ремонт
Влас. інф.

КАРАТівський гуртожиток

Перший крок назустріч мешканцям КАРАТівського
гуртожитку зроблено в лютому. Створена розпорядженням міського голови тимчасова комісія по вивченню ситуації, що склалася під час передачі гуртожитку на прсп.
Т. Шевченка, 6 у комунальну власність територіальної
громади міста, прозвітувала про свою роботу, разом із
мешканцями окреслила основні проблеми та передала
свої повноваження постійній «комунальній» комісії міськради.
Із сьомого березня у гуртожитку працюють обидва ліфти,
що «стояли» останні два місяці (а до того не працювали років із

Доходи

15 — їх вмикали лише під вибори). На розгляді у райфінвідділі
кошторис на ремонт вхідної групи (двері і частина вестибюлю),
пошкодженої під час пожежі наприкінці лютого.
За інформацією начальника міського відділу ДАБК Олександра Шамоти, технічну інвентаризацію об’єкту нерухомого
майна (КАРАТівський гуртожиток) розпочато. Її здійснює КП
«Вишгородське бюро технічної інвентаризації». Новостворений колектив очолює директор Ігор Биховченко.
За тиждень іще півтора десятки осіб зможуть надати документи на приватизацію своїх кімнат (про це повідомила редакції депутат Ганна Булгакова). Третім кроком стане створення
ОСББ, яке дозволить керувати своїм майном і контролювати
витрачені на гуртожиток кошти.

Декларуємо спадщину чи подарунок

Вишгородська ОДПІ ГУ ДФС
у Київській області
Громадянам, які в 2015 році отримували
доходи від успадкування чи отриманих в дарунок коштів та майна, необхідно подати до
органу фіскальної служби за місцем реєстрації декларацію про майновий стан і доходи.
Порядок оподаткування податком на доходи фізичних осіб доходу, отриманого платником податку як дарунок у вигляді коштів,
майна, майнових чи немайнових прав, вартості
робіт, послуг, визначено ст. 174 Податкового
кодексу України. Зокрема оподатковується за
нульовою ставкою:
а) вартість власності, що успадковується

членами сім’ї спадкодавця першого ступеня
споріднення фізичної особи першого ступеня
споріднення (її батьки, чоловік або дружина,
діти, у тому числі всиновлені). Не повинні надавати декларацію спадкоємці — резиденти та
нерезиденти, які сплачують податок до нотаріального оформлення спадщини;
б) вартість власності, що успадковується
особою, яка є інвалідом I групи або має статус
дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування;
в) грошові заощадження, поміщені до 2 січня 1992 року в установи Ощадного банку СРСР
та державного страхування СРСР, що діяли на
території України, а також у державні цінні папери, та грошові заощадження громадян Украї-

Вишгород

Дві зміни у тарифах

Джерело: Експрес.юа
У квітні набувають чинності нові правила розрахунку за газ. Щомісячний платіж складатиметься з двох
частин: перша – змінна, і її розмір залежатиме від обсягу спожитого газу; друга частина буде фіксованою
– це свого роду абонентська плата з боку споживача
«за доступ до потужності» газопроводу. Вона складе
17 грн для тих, у кого тільки газова плита, і 29 грн для
тих, у кого газовий котел. Також нагадаємо споживачам, у яких немає газового лічильника: знижено норму
споживання з 6 кубів до 4,4 куба на людину. Як раніше
повідомив міністр енергетики та вугільної промисловості Володимир Демчишин, Кабмін наразі не прийняв
рішення про підвищення тарифів на газ для населення
з 1 квітня через відсутність політичного рішення цього
питання.
З 1 квітня, згідно з домовленостями з Міжнародним
валютним фондом (МВФ), досягнутими ще в минулому
році, пільгова ціна газу (при використанні до 1200 м куб.
на місяць) має бути піднята з 50% до 75% імпортного паритету – з 3,6 тис. грн до 5,5 тис. грн за тисячу кубометрів.

Ляшко презентував план
виходу України з кризи
Ключовим для розв’язання глибокої кризи в Україні є радикальна зміна економічної політики, а не зміна
прем’єра чи уряду, переконаний лідер РПЛ Олег Ляшко.
За його словами, Радикальна партія виробила Антикризовий економічний план і пропонує покласти його в
основу діяльності нового уряду і коаліції.
«Якщо інші політики не спроможні – у нас є команда,
здатна реалізувати цей амбітний план і вивести Україну з
кризи», – наголосив головний радикал.
До «плану Ляшка», зокрема, входить розробка комплексної програми соціально-економічного розвитку (2016
рік), яка передбачатиме перехід до економічного зростання на рівні 7-10% на рік із одночасним підвищенням рівня
життя громадян. З метою забезпеченням інституційної
спроможності переходу країни від занепаду й «проїдання» до інвестиційного розвитку, структурної модернізації
та стимулювання економіки радикали пропонують створити систему державних інститутів та механізмів розвитку економіки, серед них –експортно-кредитне агентство,
державний банк відбудови і розвитку, індустріальні парки, агентство підтримки малого бізнесу та інші.
«Прискорення економічного розвитку планується
досягти через цілеспрямований «розігрів економіки»,
вплив на динаміку ВВП через усі його складові – інвестиційний попит, приватний та державний споживчий попит, експорт та імпорт – з налаштуванням усіх важелів
економічної політики на режим модернізації», – йдеться
у документі.
Радикали пропонують встановлення дієвих податкових, митних, тарифних, регуляторних та інших інвестиційних стимулів для залучення масштабних приватних
інвестицій у реальний сектор економіки (зокрема – податкові канікули для малого бізнесу; вигідні для вітчизняних виробників мита; звільнення реінвестованого прибутку від оподаткування; індустріальні парки з готовою
інфраструктурою і податковими стимулами; додаткові
гарантії інвесторам у рамках державно-приватного партнерства та ін.)
Також у документі йдеться про необхідність підвищити роль держави як інвестора, здатного тимчасово замінити приватного інвестора в економіці до відновлення
довіри останнього.
Одним із основних пунктів «плану Ляшка» є стимулювання експорту українських виробників, зокрема – через ліквідацію регуляторних обмежень для експортерів,
cпрощення процедур міжнародної торгівлі, державне
страхування, гарантування та здешевлене кредитування
експорту та ін.
Підвищити купівельну спроможність громадян радикали пропонують шляхом не номінального, а реального
підвищення мінімальних соціальних стандартів у поєднанні зі зниженням податкового тиску й масштабною детінізацією економіки на фоні стимулювання виробництва.
Також у «плані Ляшка» йдеться про запровадження
щоквартального публічного звітування керівництва місцевих органів самоврядування та уряду щодо реалізації
програми соціально-економічного розвитку.

ни, поміщені в установи Ощадного банку України та колишнього Укрдержстраху впродовж
1992-1994 років, погашення яких не відбулося,
що успадковуються будь-яким спадкоємцем.
За ставкою 5% визначеної пунктом 167.2.
ст. 167 Податкового кодексу України оподатковується вартість будь-якого об’єкта спадщини
осіб, які не є членами сім’ї спадкодавця першого ступеня споріднення.
Особами, відповідальними за сплату (перерахування) податку до бюджету, є спадкоємці,
які отримали спадщину.
Дохід у вигляді вартості успадкованого майна (кошти, майно, майнові чи немайнові права)
у межах, що підлягає оподаткуванню, зазначається в річній податковій декларації (крім спад-

коємців-нерезидентів, які зобов’язані сплатити
податок до нотаріального оформлення об’єктів
спадщини та спадкоємців, які отримали у спадщину об’єкти, що оподатковуються за нульовою ставкою податку на доходи фізичних осіб,
а також іншими спадкоємцями-резидентами,
які сплатили податок до нотаріального оформлення об’єктів спадщини).
Звертаємо увагу, що з 1 січня 2016 року
доходи, отримані громадянами внаслідок
успадкування чи отримання в дарунок майна,
відображається тільки у декларації — без заповнення окремих додатків.
Нагадуємо, що останнім днем подання декларації про майновий стан і доходи є 3 травня
2016 року.

Наше місто

Вишгород
У міськвиконкомі

2016 року

Якщо мешканці не прибиратимуть — тариф підвищать

Влас. інф.
31 березня відбулось позачергове засідання виконавчого комітету Вишгородської міської ради. Розглянули три питання.
Першим затвердили схеми прибирання і тарифи на послуги з утримання будинків та прибудинкових територій. Із додатком № 2, у якому зазначені нові тарифи для будинків, що обслуговує КП
ЖКГ, невдовзі можна буде ознайомитись на сайті
комунального підприємства.
Як виявилось, жителі не всіх будинків погоджували свої прибудинкові території. Мабуть, їх
усе влаштовує. Члени виконавчого комітету підкреслили, що коригування тарифів можливе після
ухвалення рішення. А для тих, у кого в тариф не
включено прибирання прибудинкових територій,
але вони самі не прибиратимуть — і відповідний
акт складе адмінкомісія — тариф підвищать.
Другим рішенням одноголосно вирішили до 7
квітня демонтувати електрокабель, який проходить по опорах зовнішнього освітлення на вул. Дні-

На восьмій сесії
міськради VII
скликання

1 квітня

провській (у районі будинку № 2). Власниця МАФів
спочатку погоджувалась це зробити, бо електрокабель заважає прилеглому будинку, але наразі
її позиція змінилась. У разі непроведення демонтажу у встановлений термін міські комунальники
зроблять це самостійно.

Третім розглянули розподільчий баланс для
можливості створення, реєстрації та затвердження штатних розписів окремих комунальних підприємств Вишгородської міської ради: КП ЖКГ,
КП «Управляюча компанія»» та КП «БлагоустрійВишгород».
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Громада

Участь у конкурсі
У відповідності до вимог Законів України «Про
автомобільний транспорт»
та «Про місцеве самоврядування в Україні», Постанови Кабміну № 1081 від
03.12.2008 року, Вишгородська міська рада має намір
оголосити конкурс з перевезення пасажирів на міському
автобусному маршруті загального користування №1 в
м. Вишгороді.
Просимо громадські організації міста до 4 квітня
2016 року включно надати
пропозиції щодо своїх представників з метою включення їх до складу конкурсного
комітету.

Проголосували за два нових комунальних підприємства, розробку проекту берегоукріплення,
«узаконення» землі під ЦТ «Дивосвіт», 2 га в оренду під завод, підтримали звернення депутата
Ю. Попова щодо теплотарифів, обговорили газопостачання гуртожитку на Хмельницького, 7
та ініціювали звернення до райради стосовно передачі БК «Енергетик» у власність міста

Марина КОЧЕЛІСОВА
Порядок денний восьмої
сесії міськради, що відбулася
25 березня ц. р., складався із
63 пунктів. Присутні на засіданні сесії 31 міський депутат
і мер міста Олексій Момот проголосували
за розгляд іще півтора десятка проектів рішень. Зібралися у великій залі адмінбудинку о 10-ій ранку, а розійшлися після 17-ої,
дозволивши собі лише три короткі перерви.
Щоправда, засідання розпочалось близько 12-ої години дня, тому що — через великий обсяг додаткових питань — знадобилися
додаткові консультації по комісіях і фракціях.
І голосували по кожному з питань поіменно, з
ретельним підрахунком лічильної комісії (Оле-

Артем Тютюнник
Народився 05 грудня
1982 р. у м. Суми, де 1998
року закінчив загальноосвітню школу № 6 (зі
шкільної лави професійно
займався великим тенісом, спортивними
танцями), а у 2001-му — Сумський гуманітарно-економічний коледж за фахом «менеджер комерційних структур». Здобув вищу
освіту у Сумському держуніверситеті за
спеціальністю «Менеджмент організацій».
У 2001-2002 рр. працював у ТОВ «Сумикомунтранс», із 2002 – по сьогоднішній
день — підприємець (член Спілки підприємців малих, середніх і приватизованих підприємств України; тренінги та консалтинг
на Лісогор, Олексій Ростовський, Віталій Сардак і секретар комісії Сергій Жадан).
Почалось засідання із змін у міському
депутатському корпусі. Міський голова прочитав Постанову № 41 Вишгородської міської виборчої комісії від 24.03.2016 р. (див. на
сайті ВМВК), яким достроково припинено повноваження депутата Олександра Шамоти,
призначеного начальником міського відділу
держархбудконтролю, а його виборча дільниця перейшла Артему Тютюннику, ПП «Воля»,
який прийняв присягу на вірність Україні та пообіцяв захищати інтереси виборців 21 округу й
усієї вишгородської громади.
Деякі депутати виступили проти розгляду
додаткових проектів рішень, які отримали за
добу до сесії. Мер пояснив, чому не можна
зволікати з відведенням земельної ділянки
для заводу (це робочі місця для вишгородців
і розвиток міста), «узаконенням» землі під
Центром творчості «Дивосвіт» (без цього не
зробити реконструкції, на яку давно вже чекає
будівля найбільшого осередку творчості вишгородських дітей і юнацтва).
Голова «земельної» комісії озвучив висновки комісії — і врешті депутати зняли 11 питань
порядку денного (пп. 1, 2, 18, 19, 33, 35-37, 5456 – зокрема, ОСББ «Вікторія-2010 на пл. Т.
Шевченка, 3, кооператив з експлуатації колективних гаражів-стоянок для автотранспорту індивідуальних власників «Київський»), додали
іще 13 та депутатський запит голови «комунальної» комісії Юрія Попова щодо складових

теплотарифів, а також погодились вислухати
присутню на засіданні ініціативну групу із гуртожитку на вул. Б. Хмельницького, 7.
Справа у тому, що станом на 25 березня у гуртожитку вже тиждень були відключені
газові плити. Представники гуртожитку запитували у міських депутатів, як це можна, щоб
300 мешканців (із них 60 — діти) шість днів не
мали гарячої їжі, і чи не призведе до аварійної
ситуації перевантаження внутрішньої мережі
електрочайниками і електроплитками.
Директор КП ЖКГ пояснила, що у газових
службах міняються постачальники, що минулого року міський ЖЕК мав договір з однією
фірмою, а цього року вже інша — ВАТ «Київоблгаз Збут» — вирішила (заднім числом
— із початку року) укласти нову угоду саме з
організацією (КП ЖКГ Вишгородської міськради), а не з окремими споживачами.

нараді у Олександра Горгана були присутні не
лише «газовики» і мешканці гуртожитку (чит.
«Битва за газ» на стор. 2 цього номеру газети
«Вишгород»).
Із четвертого квітня 2016 р. функції міграційної служби (прописку/пере прописку і виписку) передано місцевим радам. Тож восьма
сесія міськради ухвалила здійснення цих повноважень, а також ведення Реєстру територіальної громади міста покласти на КП ЖКГ
та визначити відповідальних осіб. Відповідно,
було внесено зміни до структури та кошторису
утримання апарату виконавчого комітету.
Нижню промзону буде перенесено, повідомив міський голова. Задля реалізації зонінгу
міста, затвердженого попередньою сесією
(рішення № 5/11 від 28.01.2016 р.), депутати
доручили Олексію Момоту укласти договір з
організацією — розробником проекту берего-

руди, для ведення особистого селянського
господарства.
ГК «Екран», «Гідроенергетик» і «Чайка»
запитань не викликали. А от щодо ГБК «Металевий» (металеві коробки-гаражі вздовж вул.
Київської) міські депутати вирішили надати
дозвіл не на розробку проекту землеустрою
щодо відведення земельних ділянок у власність громадянам, а на тимчасову оренду — до
реконструкції вул. Київської, яку, враховуючи
транспортне навантаження, передбачається
розширити.
Депутати враховували всі нюанси. Так,
Центру творчості «Дивосвіт» дозволили розробити документацію із землеустрою щодо
встановлення меж земельної ділянки в натурі — попри наполягання «земельної» комісії
(перенести розгляд), врахувавши, що територія і так «обрізана» під самі східці «фонтану».

Олександр Шамота

25 березня Олександр Шамота
для підприємців): у 2002-2005 рр. Хто до нас
вийшов із міського депутатського
створював оптову компанію «Моприйшов
корпусу в зв’язку з призначенням
більний зв’язок» (у Сумах); у 2006— рішенням VIII сесії міськради
2008 рр. — імпортер пристроїв та
VII скликання — начальником відділу з пиаксесуарів мобільного зв’язку; у 2008-2014
тань державного архітектурно-будівельного
рр. — очолював ТОВ «АкваТрейд Україна»
контролю Вишгородської міської ради.
(доставка питної води). Із 2014 р. займаєтьОлександр Миколайович Шамота народився
ся проектами альтернативної енергетики.
4 лютого 1972 року у Києві, громадянин України,
У 2001-2005 рр. — заступник голомешкає у Вишгороді впродовж останніх 43 років.
ви Сумського громадського екологічного
Після закінчення Вишгородської СШ № 1
об’єднання «Зелений Світ» (провадження
працював зварювальником 5 розряду в КБМУ,
проектів та отримання грандів від європейвиконавцем робіт НВП «Будтехносервіс», кеських асоціацій у сфері сміттєпереробки).
рівником будівельного управління ВАТ тресту
У Вишгороді мешкає з 2006 року. Дру«Київміськбуд-1» ім. М. П. Загороднього. 2006
жина, Тютюнник Світлана Євгенівна, 1983
року закінчив Київський держуніверситет будівр. нар., директор ТОВ «Завод Енерго Сисництва та архітектури за фахом «інженер-будітеми», донька Анастасія, 2007 р. нар., учевельник».
ниця СШ «Сузір’я».

Керівник
Вишгородського філіалу з енергозберігаючого та екологічного
будівництва «ECOTTAGE».
Автор і розробник Державної програми № 17 «Енергозберігаюче та екологічне будівництво» із забезпечення житлом
офіцерів та військовослужбовців та їхніх сімей.
Із 2015 року — координатор Київської обласної програми підтримки індивідуального житлового будівництва на селі «Власний дім» та
надання фінансової допомоги шляхом довгострокових кредитів (3% у гривні до 30 років).
Одружений (Шамота Ольга Андріївна, 1972
р. нар.), має доньку (Марія, 1994 р. нар.) та виховує сина (Олександр, 2006 р. нар.)

(Подібна ситуація, наполягала Алла Радівіловська, по всій Київщині: газова служба
буквально викручує руки «тепловикам», які
мають перед нею заборгованості. До речі,
у Чернігові, де відключили за борги від газу
кілька садочків і шкіл, міський голова вдався
до відключення газовикам каналізації, заодно
рішуче виступив проти захмарних теплотарифів і пообіцяв, що це лише початок боротьби
із свавіллям монополістів.)
Від відомчих «розбірок» страждають, як
завжди, прості люди. Разом із своїм депутатом Володимиром Лісогором представники
гуртожитку до кого тільки не стукали у двері!
Міський голова Олексій Момот з цього приводу звертався до кількох нардепів.
Міжвідомчу нараду у голови Вишгородської РДА призначено на понеділок, 28 березня, але люди, що втомилися чекати, вимагали
вирішити питання негайно. Їх підтримали депутати, Олексій Момот запропонував внести
зміни у бюджет і виділити 70 тис. грн на придбання електроплит і прокладання додаткового кабеля, та це знов-таки — не раніше понеділка, та ще й платити доведеться дорожче,
ніж за користування газовими плитами.
Лунали заклики зняти з плит пломби, вдатися до облоги місцевого газового господарства… (Забігаючи наперед, скажу, що наступного дня, у суботу, 26 березня, в гуртожитку
відбулися збори, на яких, окрім газової теми,
обговорювали і нові житлові тарифи та створення ОСББ, а 28 березня — на міжвідомчій

КП «Координаційний центр з будівництва та
земельних питань ВМР» затверджено проект
землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 1,9914 га в оренду терміном на
5 років для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств промисловості (інвестиційний
завод) на вул. Н. Шолуденка, навпроти заводу
«КАРАТ».
Попри зауваження голови «комунальної»
комісії (перенести розгляд питання на наступну сесію), КП ЖКГ рішенням міських депутатів
було реорганізовано: ухвалили шляхом виведення з нині існуючого підприємства КП ЖКГ
створити КП «Благоустрій-Вишгород» Вишгородської міської ради та КП «Управляюча
компанія» Вишгородської міської ради. Відповідно, затвердили Статути та доручили директору КП ЖКГ забезпечити складання розподільчого балансу та надати його на розгляд
виконавчого комітету до 01.07.2016 р. Обидва
підприємства розташовуватимуться на Кургузова, 9-а, є юрособами із поточним рахунком,
печаткою і штампом.
З метою ефективного використання депутати вирішили ініціювати перед Вишгородською районною радою питання щодо безоплатної передачі об’єкту нерухомого майна
— БК «Енергетик» із спільної комунальної
власності територіальних громад сіл, селища,
міста Вишгородського району у комунальну
власність територіальної громади м. Вишгорода.

укріплення на локальній ділянці вздовж шлюзового каналу Київської ГЕС від вул. Промислової до вул. Київської.
У центрі міста зонінгом передбачено багатоповерхову та громадську забудову. Тож не
обійшлося без спірних питань — переважно
земельних: щодо 10 «соток» на вул. Глібова,
17 та на вул. Луговій, а також 0,0489 га біля
Набережної, 22 (там має бути прибудова —
тож розгляд питання відклали до вияснення
прибудинкової території); спадщина (1/3 землі
та хати) на 3-ох «соток» на вул. Шкільній; 10
«соток» на вул. Шкільній, 26 (навпроти магазину «Калина») та 9 «соток» на вул. Шкільній,
40. Власники городів (корінні вишгородці) просили «не рубати наші корні», бо «нас і так позносили, надавши замість прадідівської землі
метри в «хрущовці».
Голова «земельної» комісії натомість запитував: «Вам у свій час квартири дали. А де
взяти ділянки для учасників АТО?»
(Пам’ятаю, як під часу перепису — ще за
СРСР — старенькі вишгородці на Горі з надією
запитували: «Не знаєте, чи скоро нас зноситимуть? Вже сил немає воду носити та ходити
пішки до магазину». Пріоритети змінилися — і
за землю знову б’ються, як у сиву давнину…)
Утім, більшість земельних питань було
розглянуто без особливих суперечок. Надано дозволи на розробку проектів землестрою
щодо відведення земельних ділянок в оренду/
власність ФОП і громадянам — під гаражі,
існуючі житлові будинки та господарські спо-
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ФОТО – автор, «Вишгород»

Театральна субота
Із соцмереж
ФОТО — архів ВРЦХТ «Дивосвіт»,
спеціально для «Вишгорода»

IV Вишгородський відкритий фестиваль аматорських театральних колективів за традицією
відбувся у ВРЦХТ «Дивосвіті» в
останню суботу березня.
На фестивалі конкурсанти з
Вишгорода, Києва, Вишневого, Обухова, Славутича, Бучі представили
10 вистав різного формату і жанрів.
Кращі актор та актриса — виконавці ролі Панночки (Софія Птушко)
і Філософа (Павло Хімоніді), краща
режисура — Олена Титаренко, кра-

щі ролі другого плану — акторське
тріо Дарія Проценко, Ніна Тараруєва
та Ірина Серпутько.
І місце на фестивалі «Театральна субота-2016» — вистава «Панночка».
Краща дитяча вистава та ІІІ
місце на фестивалі «Театральна
субот-2016» — «Федорине горе».
Усе це — творче об’єднання «Різні
люди».
Найкраща актриса — Олександра Пождема, найкращий акторський ансамбль, накраща музика,
спеціальні відзнаки журі — усе це
здобутки театрально-естрадної студії «ЛИЦЕДІЇ».

«Срібло» на чемпіонаті світу
Влас. інф.
19 березня спортсмен СК
«Молода Країна» Андрій Пещерін (на ФОТО – ліворуч) на престижному дитячому чемпіонаті
світу зі сноуборд-кросу під егідою International Ski Federation
(FIS), який проходив в Італії на
горнолижному курорті Фолгарія, приніс Україні та Вишгороду
«срібло», поступившись лише
спортсмену з Австрії Лінусу Нойману і залишивши позаду інших
серйозних суперників.
«В Італії мені було дуже складно, тим більше, що це мій перший
чемпіонат світу. Наполегливо тренувався та готувався до цього весь
сезон. Тренування були й на ВишГорі, й на виїзних зборах.
Усього в чемпіонаті взяли
участь сноубордисти з 15 країн.
У моїй групі було 30 спортсменів.
Найсильнішіми вважались італійці
(бо змагання відбувались на їхній
території), німецькі, австрійські та
швейцарські сноубордисти.

Знай наших!

Живемо ЗДОРОВО

На вихід українця у фінал не
розраховував ніхто. Тільки після
того, як я у кваліфікації показав
третій результат, хтось здивувався,
хтось це сприйняв як випадковість.
Але ось і фінал. Головними моїми суперниками стали австрієць,
чех та італієць», — ділиться враженнями Андрій.
Хлопець розповів, що сезон
уже майже закінчився і він наразі
готується до наступного. «Срібло»
на чемпіонаті світу Пещерін-молодший здобув завдяки своєму тренеру Віктору Баранову, наполегливим
тренуванням у спортивному клубі
«Молода Країна» та за підтримки
старших хлопців команди.
***
Віктор Баранов:
– Я задоволений виступом Андрія! Обійти стількох сильних суперників із Аргентини, Андорри,
Австрії, Швейцарії, Чехії — справді
було дуже складно. Але він упорався. Пишаюся його результатом,
це справжній прорив для дитячого
сноубордингу в Україні.

ФОТО — архів автора, спеціально для «Вишгорода»

Вишгород

Драма і комедія
для фрекен Бок

Дошкілля

Міжнародний день театру відзначається щорічно
27 березня, починаючи з 1962 року. Свято майстрів
сцени і мільйонів шанувальників високого мистецтва
не обійшли увагою у ДНЗ «Ластівка» (директор – Галина Литвиненко), де дошкільнята спробували себе
у ролі акторів. А оскільки театральне мистецтво є
колективною творчістю, то й постановка була масовою – за участі двох старших, середньої і молодшої
груп та ведучої й автора віршованих рядків Олени
Роговенко.
Дітей та батьків занурила у світ театру драматург,
режисер, хореограф дійства – керівник студії пластичної
імпровізації і пантоміми Вишгородського міського Центру творчості «Джерело» Любов Савочкіна. До того ж,
яскраво зіграла героїню відомого мультика про Карлсона – ексцентричну й примхливу фрекен Бок, яка насправді виявилась дуже милою і веселою.
Це для неї діти показали драму і комедію з елементами пантоміми – виражаючи емоції мімікою, жестами,
пластикою тіла під різнопланову музику – Моцарта і Чайковського, пісні із репертуару народної артистки України
Ніни Матвієнко та групи «Дискотека Аварія».
Ластів’ята готувались до виступу дуже наполегливо.
Та разом із тим – весело й невимушено, адже Любов
Миколаївна сама надзвичайно любить те, чому навчає.
Отримавши спеціальність театрального режисера в Інституті культури ім. Корнійчука, пройшовши творчу шко-

лу в студії при ансамблі пантоміми «Мімікрічі», маючи за
плечима багаторічний стаж роботи з дітьми, вона продумує кожну деталь дійства, кожен рух, емоцію і образ.
Її позитив, рухливість, пластика і динаміка рухів – на користь вихованцям, у яких і цього разу все вийшло добре
– на радість вихователям і батькам.
****
«Весь світ – театр, а люди в нім – актори» – таке театралізоване дійство підготувала Любов Савочкіна з вихованцями ДНЗ «Сонечко» (директор – Ольга Трет’якова)
разом із музичним керівником Іриною Безою.

За що Герасим втопив Муму?
Шановна редакція!
Мене звуть Аліна, і я проживаю в житловому комплексі «Ольжин Град». Жителям нашого і навколишніх
будинків докучає проблема нічного гавкання собак,
яке лунає з індивідуального житлового сектора по вул.
Поповича. На наші усні зауваження господарі собак
не реагують. На наші звернення поліція перекладає
проблему на міську владу. Просимо вашого сприяння
у вирішенні цієї нагальної проблеми.
(З листа, що надійшов до газети «Вишгород»
електронною поштою)
Володимир ТКАЧ
Дійсно, а що робити, коли гавкає, виє, гарчить,
скиглить і не дає спати? Якщо у сусіда залізні нерви,
йому це все по-барабану. А якщо в іншого — реактивний психоз?
Проблема існує, і її треба розв’язувати. Можна запровадити намордники після 22-ї години. Сірко гавкати
вже не буде, але ж витиме. Не підходить.
Інший варіант: на ніч Рябку сипати снодійне. Але тоді
на фіг собака від злодіїв?
Наступний спосіб: почепити Рексу спеціальний нашийник, який реагує на гавкіт чи виття несильним, але
відчутним ударом струму. Щоправда, після цього нашийника Рекс стане припадочним.
Гуманний варіант: у період собачих весіль кожному
песику по нареченій. Але хто цим буде займатися? Собачий патруль?
Медичний підхід: поїти препаратом «Кіт Баюн». Це
заспокійливі і гальмуючі краплі. Після них сусідський
Джульбарс гавкатиме через раз: гав! — пауза —гав! —
пауза. Але ж все одно не мовчатиме!
Ми противники радикальних способів. За що Гера-

Субсидії

Платіть по факту
і не переплачуйте
Управління соціального захисту населення Вишгородської
райдержадміністрації
У зв’язку з численними зверненнями щодо необхідності сплати
обов’язкової частки платежу при
отриманні субсидії за наявності
переплати на рахунках споживачів — повідомляємо, що отримувачі субсидії зобов’язані щомісячно сплачувати обов’язкову частку
плати у межах соціальних нормативів користування житлово-комунальними послугами (згідно з повідомленням про надання субсидії
з управління соціального захисту
населення), незважаючи на суми
нарахувань за комунальні послуги,
зазначені у квитанціях на оплату зазначених послуг.
Зауважимо, що у випадку понаднормового використання наданих житлово-комунальних послуг
громадяни зобов’язані доплачувати
різницю згідно з тарифами, визначеними надавачами житлово-комунальних послуг. При споживанні в
об’ємах, менших від обов’язкової
частки плати, оплачуються фактично спожиті послуги.

Собачий патруль

сим втопив Муму? За те, що вона вночі не давала спати
старій пані. Відтоді Герасим вважається першим кіллером на Русі, бо виконував «заказняк» панії. Це точно не
наш метод!
Ми не сприймаємо й дії Поліграфа Поліграфовича
Шарікова із «Собачого серця»: «Ми їх душили душили…
душили, душили...» З цього приводу Європейська конвенція про захист домашніх тварин чітко визначає, «що
людина має моральне зобов’язання поважати всіх живих істот і пам’ятати про те, що домашні тварини мають
особливі стосунки з людиною». Так вирішили у Страсбурзі. А ми ж ідемо у Європу!
Якби вночі гавкали собаки-безхатченки, то проблему можна було б… як два пальці об асфальт: приспали,
в машину — і в район. Уявляєте, встає вранці сільський
голова, а перед сільрадою 100 собак хвостами мелють?
Утім, друзі, вихід завжди є! Існує порода собак, які
взагалі не вміють гавкати. Це — бассенджі. Біло-руді
африканські песики, яких пігмеї використовують на полюванні. Щоправда, ця весела, грайлива і лагідна собачка коштує в середньому 800 доларів. Ціна трохи зашкалює, але ж басенджи не гавкають, а свистять!
Змученим від гавкоту громадянам можна порадити
колективно звернутися до дільничного поліцейського,
бо є закон, який передбачає адміністративний штраф
людям, шумливим після 22-ї години. Це відноситься і до
собак, оскільки відповідальність за них цілком несуть
їхні господарі. Не важливо, що шумить: перфоратор чи
собака. Головне — це порушення закону.
Так чи інакше, а проблему треба розв’язувати. Тому
ми звертаємося по пояснення до санстанції, ветеринарів, по поради до професійних кінологів і взагалі до народних собачників. Давайте гуртом допоможемо страждальцям, що потерпають від собачого братства.

Рік, як згасла зірка…
Пам’ятаємо
Смерть до чуйних і доброзичливих людей приходить раптово.
А ми тільки після того, як проведемо їх у дорогу, з якої ніколи
не повертаються, усвідомлюємо
важку втрату.
Третього квітня — рік, як пішов у потойбіччя останній член
великої довоєнної родини Бабіч
Віктор Прокопович – учасник Великої Вітчизняної війни, бойових
дій, ліквідації аварії на ЧАЕС (586
днів документально), інвалід війни
І групи, ветеран тресту «Південатоменергобуд», колишній начальник
водного транспорту Дніпровського
басейну.
Його руки добре знали слюсарну, столярну, швейну, кухарську,
будівельну та іншу роботу. Він
любив природу і робив усе, щоб
довкілля було чистим, наповненим
ароматом квітів і трав, про лікарські властивості яких знав усе. На
його дачній ділянці у чотири сотки
– чебрець і барвінок, тюльпани і
троянди різних сортів та інші квіти
й лікарські рослини.
Автобусні зупинки і дитячі майданчики Вишгорода — це задуми і
активна робота Віктора Бабича. Будівництво шкіл, лікарень, житлових

будинків не
о б хо д и л о с ь
без
нього.
Влітку водою
транспорт ував будівельні матеріали,
а
взимку
брав участь у
будівництві.
У травні 1989-го, у 60 років,
вийшов на пенсію. Але трудової діяльності не припинив. Довгий час
обирався головою Вишгородської
міської організації Спілки радянських офіцерів, Вишгородської
міської організації Всеукраїнської
спілки ветеранів війни, праці та військової служби, був активним учасником хору «Ветеран».
Закрила невблаганна смерть
повіки,
Скувала холодом вуста.
Заснула вічним сном навіки
Людина чуйна, добра і проста.
Але не заросте стежина,
Що провела в останню путь.
Похилиться зажурена калина,
І добрим словом
люди пом’януть.
Вічно сумуючі
діти, внуки, рідні, друзі,
ветерани

Людина

Вишгород

Хранитель-збирач-дослідник
Володимир ТКАЧ

Дата

Є чудові слова великої польської поетеси Віслави Шимборської про те, що прах
загиблих залишається доти нетлінним,
доки про них пам’ятають. Іван Петрович
Вікован належить саме до тих хранителів
історичної пам’яті, для яких це — справа
всього життя.
Яким сьогодні виглядає Національний
музей-заповідник «Битва за Київ у 1943
році», ми бачимо — і пишаємося ним. А чи
задавав хто питання, що було б із музеєм на
зламі епох, якби не директор Вікован, а хтось
інший? Тут і гадати нічого — його просто
«розпиляли» б на шматки. Передусім, скоробагатьки роздеребанили б музейну землю,
можновладці розтягли б експонати на сувеніри (танк біля вілли!), а місцеві мародери по
цеглині довершили справу. Про це треба завжди пам’ятати і цінувати цю велику людину.
Сьогодні завдяки Івану Петровичу музей
має статус національного. Тепер для нього
головне вже не охорона майна, а боротьба
за історичну правду. З одного боку, на нього

Колектив Національного музею-заповідника
«Битва за Київ у 1943 році»
4 квітня 2016 року виповнюється 70 років Івану Петровичу Віковану, заслуженому
працівнику культури України, який понад 35
років — беззмінний керманич Національного музею-заповідника «Битва за Київ у 1943
році». Враховуючи величезний внесок Івана
Петровича у розвиток музею, колектив співробітників до ювілею директора презентував
виставку унікальних фотографій, нагород та
грамот.
Виставка починається з фотографій далекого дитинства. Іван Петрович народився у с.
Слов’ятин Бережанського району Тернопільської області. Ось фото маленького Іванка разом із матір’ю, шкільними товаришами… А ось
він, «завідуючий шкільною фермою», тримає в
руках кроленя і … змію.
Любов до всього живого визначила майбутню освіту: фотографії розказують про будні та
свята студентів біологічного факультету Львівського університету. Потім була служба в лавах
Радянської армії, де лейтенант, командир взводу із своїми солдатами забезпечував охорону
Яворівського полігону — сучасного Міжнародного центру миротворчості та безпеки. На одній із
світлин — І. Вікован разом із маленьким сином.
До речі, син Олександр став військовим і вже сім
років носить погони полковника.
Із грамот, отриманих Іваном Петровичем на
трудовій ниві вчителя, а потім —директора Новопетрівської школи, ми показали лише одну.

Іван Петрович Вікован для мене
— взірець людини, чоловіка, батька, керівника, глави нашої дружної
родини. Не можу уявити свого дідуся стареньким, немічним. Він усе
робить на льоту і все встигає, причому не нашвидкуруч, а на віки.
Спасибі тобі, діду, за те, що бережеш пам’ять про вікопомні події — колишні і сьогодення, що закарбовуєш у
наших молодих серцях найвищі людські цінності — любов до рідної землі,
яку треба зберегти для майбутніх поколінь, повагу до подвигу Захисника,
віру і надію.
Обнімаю тебе міцно від усієї сім’ї
Іван ВІКОВАН, онук, студент
авіаційного університету, 19 років

2016 року

Для інших не вистачило місця, бо хотілось розказати ще про одне із захоплень Івана Петровича — пристрасть до подорожей. Чимало знімків
— із різних куточків України та світу. І. Вікован
побував у Японії й Ізраїлі, але понад усе любить
відпочивати в рідних Карпатах.
Всі сили, наснага й енергія присвячені головній справі його життя — музею. Ось фотографії з ветеранами, молоддю, солдатами АТО, на
розкопках, під час передачі нових експонатів, із
почесними гостями та державними діячами (за
35 років Іван Петрович Вікован зустрічав у музеї
майже всіх Президентів України, високих посадовців та міністрів, діячів культури, закордонні
делегації; усім — від маленьких переселенців із
зони АТО до Голови Верховної Ради України —
приділяв однакову увагу).
За свою сумлінну працю І. Вікован отримав
понад три десятки нагород. Особливо почесні
— ордени «За заслуги» ІІ та ІІІ ступенів, Грамота
Верховної Ради України, православні нагороди
(ордени Св. Георгія Побідоносця та Свв. Кирила
і Мефодія), а також звання «Почесний громадянин с. Нові Петрівці» та «Почесний громадянин
Вишгородського району (ці відзнаки надали Віковану мешканці Вишгородщини за увагу до
життєвих проблем земляків, бо вже кілька скликань поспіль він обирався депутатом місцевих
рад і багато зробив для вирішення питань соціальних та культурних проблем не лише району,
а й Київської області).
Іван Петрович Вікован — почесний ветеран
міста-героя Києва. У переліку нагород — іноземні: Чехії, Словаччини, Білорусії, Азербайджану.

Привітання ювіляру
Валентина ПАРЧУК,
депутат Вишгородської міської ради
26 березня 2016 року виповнилося 95 років
Герою Української Повстанської Армії Давиду
Степановичу Бадуну (справжнє прізвище —
Гладун). Родом з Тернопільщини, із 1960 року
Давид Степанович разом із дружиною проживає в с. Нові Петрівці Вишгородського району.
До шанованого Героя з привітаннями завітали
депутат Вишгородської міської ради, голова фракції, волонтер Валентина Парчук, депутат Вишгородської районної ради Микола Клованич, член ГО
Всеукраїнського об’єднання українок «Яворина»
Київської області Антоніна Тесленко, боєць Юрій
Терзі, волонтер Олександр Парчук, а також юні
патріоти Артур Парчук та Анна Тесленко (члени
Пласту). Гості привезли Герою квіти і невеличкі по-
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Якби не це, то однозначно біля музею не
з’явилася б каплиця, не було б монументу
«Символу Миру», ні бронзових барельєфів
Героїв Радянського Союзу з Вишгородщини,
ні виставки Революції Гідності, ні експозиції,
присвяченої подіям на Донбасі, і багато-багато іншого. По суті, це вже не тематичний
музей, а історичний комплекс від 1940-х до
сьогодення.
Довгих років тобі, невтомний хранителю
історії!

ту на меморіальний комплекс, бо знав, що в
запасниках вона є. Іван Петрович хитро примурижився:
— Без питань! 20 тисяч гривень і забирайте хоч завтра.
— Даруйте, але це грабіж! За ці гроші мені
прапорщики на руках принесуть гармату.
— То йдіть і поторгуйтеся. Моя ціна — це
ваш благодійний внесок у музейну справу, не
для себе прошу.
На жаль, за повсякденною суєтою ми випустили це питання з
поля зору. Але хазяйська позиція директора ще раз переконала,
що лише завдяки їй у
музеї можна побачити
унікальні речі.
Зустрічаючи
директора музею, завжди щиро дивуюся
його енергійності і невтомності. Кожен його
день насичений подіями з ранку до сутінків: десятки зустрічей,
участь у заходах плюс
громадська
робота.

Вітання

З днем народження, директоре!

Виставка до ювілею

Вітаю діда

тиснуть догми переписаної Кремлем воєнної
історії, а з іншого — ультраправе націоналістичне заперечення цієї сторінки історії взагалі. На переконання І. П. Вікована, про битву
за Київ нас закликають пам’ятати душі тисяч
і тисяч українців, які потонули в Дніпрі під час
форсування, склали голови вже на Лютізькому плацдармі, заклякли в прифронтових госпіталях. Та хіба лише українці?
Пам’ятаю, як декілька років тому з маленького татарського села на Поволжі надійшов лист із проханням допомогти знайти могилу батька, який загинув у районі
Вишгорода. На щастя, наш пошук увінчався
успіхом: червоноармієць справді упокоєний у
братській могилі на вул. Шкільній разом із сотнями бійців з усіх куточків Радянського Союзу. Подумалося — заради цього варто жити.
А Іван Петрович за цим принципом живе все
своє свідоме життя — в пошукових роботах
повертаючи імена зниклих безвісти.
Особливо добре знають Вікована у Міноборони, де він знаходить вцілілі раритетні
експонати. Тому у музеї є все. Якось я попрохав директора подарувати Вишгороду гарма-
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На Виставці досягнень народного господарства
УРСР він отримав бронзову медаль із посвідченням та дипломом.
Є почесна відзнака Міністерства Оборони
України, медалі «За особистий внесок у збереження пам’ятників військової історії», «За
активну пошукову роботу», «Миротворець
слов’янського миру», «Військова доблесть»,
знак «Космічна розвідка України», відзнака Головного управління розвідки. Іван Петрович із
гордістю відзначає ще одну медаль — «Матрос
Кошка», яку йому вручили краєзнавці з Вінниччини.
У нашого директора — море ідей і задумів.
Головна з них — розширення площ музею для
створення Регіонального центру національнопатріотичного виховання дітей і молоді. Наш колектив вірить, що всі вони втіляться у життя, бо,
попри поважний вік, він активно впроваджує сучасні технології у музеєзнавстві та менеджменті.
З днем народження, дорогий ювіляре!
4 квітня 2016 року виповнюється 70
років Івану Петровичу Віковану, директору
Національного музею-заповідника «Битва
за Київ у 1943 році», заслуженому працівнику культури України.
Іване Петровичу!
Прийміть сердечні вітання і щиру вдячність за Вашу невтомну працю і увагу до
нас.
Ювілей – це не просто свято, це здобутки всіх років у Вашому житті, це вершина, з якої, мов на долоні, видно все про-

Івану Петровичу ВІКОВАНУ
на честь 70-річного ЮВІЛЕЮ
Василь КЛИМИК
Народжений у рік Собаки,
Ти вірний друг і побратим,
І друзів маєш ти багато,
Та керівник суворий разом з тим.
Ти вчиш людей: «Не можна забувати
Історію впродовж віків!»
Ти знаєш, як важливо шанувати
Здобутки прадідів, батьків.
Якби ж то всі цю істину сприймали,
Ніколи б не було кривавої війни.
Німими свідками тому меморіали —
Потомкам заповіти давнини.
Тобі з все «спасибі» скажуть люди,
За плідну працю і талант,
І хай в народі довго пам’ять буде —
Оце залишив після себе Вікован Іван.

жите та зроблене Вами.
Тож нехай у Ваших нових задумах завжди буде мудрість, у службових справах
— підтримка однодумців, на душі — добре
від людської вдячності!
Щастя Вам, благополуччя, подальших
успіхів у нових починаннях. А головне —
нехай Господь дарує здоров’я на довгі
роки, благословляє усе подальше життя!
З повагою
працівники Національного музеюзаповідника «Битва за Київ у 1943 році»

Героєві УПА з Вишгородщини — 95
дарунки — рушник ручної роботи з гаслом «Слава
Україні — Героям Слава!», книгу «Отаман Орлик»
та солодощі.
Після привітань славетний дідусь запросив усіх
до столу та пригостив. Згадав, яке складне, але цікаве життя довелось прожити: як починався
його шлях боротьби у 13 років, як прийшов
до лав УПА, як його було заарештовано в лісах зі зброєю в 1944-му, засуджено до 8 років
таборів, чому змушений був змінити прізвище, аби не наражати на небезпеку родину.
Попри свій поважний вік, Давид Бадун
має гарний зір і не користується окулярами,
активно цікавиться політикою, має досить
сил і енергії, об’єктивно і досить критично оцінює сьогоднішню ситуацію в Україні. Вірить у
молодь — як колись у членів УПА.
Непомітно пролетіли три години. Наприкінці зустрічі Юрій Терзі подякував Герою за

його подвиг: «Такі, як Ви, були і є нашим провідником, зразком і натхненником для багатьох поколінь
українських патріотів і тих, хто бореться зараз зі
зброєю в руках з ворогом за незалежність України».
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Високошвидкісний Інтернет МТМ. Тел.: (093) 366-16-66; (095) 545-15-33; (098) 201-22-66
ПО Н Е ДІ ЛО К , 4 К ВІ Т НЯ
КАНАЛ 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 - 7»
13:55 «Сiмейнi
мелодрами - 4»
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 «Анжелiка маркiза янголiв»
УТ-1
07:35 На слуху
07:50, 08:25 Смакота
08:30 Паспорт.Ua
08:40 Кориснi поради
09:00 ПРОФIЛАКТИКА
15:25 Т/с «Бiлявка»
17:00 Вiкно в Америку
17:55 Хокей. Чемпiонат
України. Фiнал
18:40 В ПЕРЕРВI: Новини
20:30 Вересень

21:30 Новини. Спорт
21:45, 22:45 З перших
вуст
21:50 Подорожнi
23:00 Пiдсумки
23:25 Золотий гусак
ТРК «УКРАїНА»
06:00 Подiї тижня з О.
Панютою
06:50, 07:15, 08:15 Ранок
з Україною
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
«Назавжди»
18:00 Т/с «Не зарiкайся»
19:45 «Говорить Україна»
21:00 Т/с «Забудь i
згадай»
23:00 Подiї дня
23:30 Х/ф «Чорна дiра»
ТОНіС
06:00 Х/ф «Гроза»
09:50 Твiй дiм
10:00, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
11:00 Дика природа
Нiмеччини
12:10, 21:00, 23:10

Дивовижний свiт
12:40, 21:40 Водне життя
13:45 Таємницi Тихого
океану
14:50 «Моднi iсторiї з О.
Новицькою»
15:35, 22:10 Дика Канада
18:10 «Цивiлiзацiя
Incognita»
18:25 «Таке спортивне
життя. Вадим Гутцайт»
19:00 В гостях у Д.
Гордона. М. Гнатюк
20:00 Нащадок
Чингiсхана, або Хто Ви,
доктор Бадмаєв?
21:20 DW- новини
00:00 «Еротична спека»

00:00 Дайош молодьож!

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
19:00 Любов онлайн
22:00 Т/с «Свiтлофор»

НТН
09:25 «Кримiнальнi
справи»
10:15, 17:15 Т/с
«Детективи»
11:55 Х/ф «Хiд у
вiдповiдь»
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»
19:30 Т/с «Кулагiн та

10:00, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
11:00 Нащадок
Чингiсхана, або Хто Ви,
доктор Бадмаєв?
14:00, 21:00, 23:10
Дивовижний свiт
14:30, 21:40 Водне життя
14:55 «Моднi iсторiї з
Оксаною Новицькою»
17:45 «Соцiальний статус.
Ваша пенсiя»
18:25 «Таке спортивне
життя. Яна Шемякiна»
19:00 В гостях у Д.
Гордона. М. Гнатюк
20:00 Трагедiя Стаханова
00:00 «Еротична спека»

19:00 Любов онлайн
22:00 Т/с «Свiтлофор»
00:00 Дайош молодьож!

СТБ
06:35, 16:00 «Все буде
добре!»
08:30 Х/ф «Здрастуйте
Вам!»
10:35 Х/ф «Дiвчата»
12:20 «Битва
екстрасенсiв 13»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:30 Т/с «Коли ми
вдома»
19:55 «Слiдство ведуть
екстрасенси»
22:35 «Детектор брехнi 9»
23:40 «Один за всiх»

партнери»
23:45 Т/с «Детектив Босх»
НОВИЙ КАНАЛ
06:00, 08:20 Kids Time
06:05 М/с «Губка Боб Прямокутнi Штани»
08:22 М/ф «Роги та
копита»
10:05 Х/ф «Острiв Нiм»
11:55 Хто зверху
18:00 Абзац!
19:00 Дешево i сердито
20:15 Ревiзор
23:25 Страстi за
ревiзором
МЕГА
06:40 Смак пригод
07:40, 21:50 Вижити у
Венесуелi
08:20 Правда життя
09:20, 14:30 Правила
життя
10:10 Паралельний свiт
11:00, 19:00 Мiстична
Україна
11:50 Таємницi Третього
Рейху
12:50 Пiдроблена iсторiя
13:40 Д/ф «Евтаназiя»
15:20, 20:00 НЛО з
минулого

16:10, 20:50 Скарби зi
сховищ
17:10 Як захопити
планету
18:00 Квiтуча пустеля
23:30 Покер
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
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 Х/ф «Тисяча слiв»
23:50 Х/ф «Король
вечiрок 3»
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 Х/ф «Операцiя «И»
та iншi пригоди Шурика»
13:45, 14:20 «Сiмейний
суд»
15:05, 16:15 «Жди меня»
18:05, 19:05 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
21:00 Т/с «Запитайте в
осенi»
22:00 Т/с «Гречанка»
23:45 Т/с «Щасливчик
Пашка»

ICTV
08:35 10 хвилин з
Прем’єр-мiнiстром
України
08:45 Факти. Ранок
09:15 Надзвичайнi
новини. Пiдсумки
10:10 Труба мiстера
Сосиски
12:45, 15:45 Факти. День
14:35, 16:20 Х/ф
«Невдахи»
16:40 Х/ф «Подвiйний
форсаж»
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
06:35, 17:45 Час громади
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, 23:00,
00:00 Час новин
07:10, 07:32, 08:10, 08:25,
08:35 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
Час: Важливо
10:10, 10:32, 11:10,
11:32, 12:32 Наживо:
прес-конференцiя щодо
ситуацiї у зонi АТО
14:32, 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»
13:00 «Top Gear»
14:00 Х/ф «Панiка»
15:45 «Облом.UA.»
17:00 «Вiдеобiмба 2»
18:30, 23:30 «Спецкор»
19:20 «Цiлком таємно»
20:20 Т/с «Мисливцi за
релiквiями»
21:20 Х/ф «Блекджек»

ВI В ТО Р О К , 5 К ВІ Т 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 - 7»
13:55 «Сiмейнi
мелодрами - 4»
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 «На ножах 2»
00:00 Х/ф «Летючi мечi
брами Дракона»
УТ-1
06:00, 07:00, 08:00, 13:00,
18:30, 21:00 Новини
09:55 Хокей. Чемпiонат
України. Фiнал
12:30 «План на завтра» з
Анастасiєю Рiнгiс
13:15, 18:05 Час-Ч
13:40 Казки Лiрника
Сашка

15:00 Фольк-music
16:25 Подорожнi
17:10 Т/с «Таксi»
18:15 Новини. Свiт
21:30 Новини. Спорт
21:50 Вiйна i мир
23:00 Пiдсумки
23:25 Золотий гусак
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
10:50 Реальна мiстика
12:45 Агенти
справедливостi
13:40, 15:30 Т/с
«Провiнцiйна муза»
18:00 Т/с «Не зарiкайся»
19:45 «Говорить Україна»
21:00 Т/с «Забудь i
згадай»
23:00 Подiї дня
23:30 Т/с «C.S.I. Мiсце
злочину Майамi»
ТОНіС
07:10, 21:20 DW- новини

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

СТБ
06:45, 16:00 «Все буде
добре!»
08:40 «Битва
екстрасенсiв 13»
12:55 «МастерШеф - 2»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:30 Т/с «Коли ми
вдома»
20:00, 22:45 «Кохана, ми
вбиваємо дiтей»
23:50 «Один за всiх»
НТН
06:55 Х/ф «Хiд у
вiдповiдь»
08:30 Ранковий «Свiдок»
09:00 «Кримiнальнi
справи»
09:55, 17:15 Т/с
«Детективи»
11:30 Т/с «СБУ.
Спецоперацiя»
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»
19:30 Т/с «Кулагiн та
партнери»
23:45 Т/с «Детектив Босх»
НОВИЙ КАНАЛ
07:05 Kids Time
07:07 Т/с «Друзi»
09:55, 21:50 Київ вдень
i вночi
10:50 Т/с «Щасливi
разом»
18:00 Абзац!
19:00 Т/с «СашаТаня»
19:55 Вiд пацанки до
панянки
22:40 Х/ф «Смертельна
зброя 3»
00:55 Х/ф «Сайлент Хiл»
МЕГА
07:40, 21:50 Вижити у
Венесуелi
08:20 Правда життя
09:20, 14:30 Правила
життя
11:00, 19:00 Мiстична
Україна
11:50 Таємницi Третього
Рейху
12:50 Пiдроблена iсторiя

13:40 Д/ф «Катинь: листи
з раю»
15:20, 20:00 НЛО з
минулого
16:10, 20:50 Скарби зi
сховищ
17:10, 22:40 Як захопити
планету
18:00 Дика Куба
23:30 Шлях до вiйни
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
06:00 «Свати бiля плити»
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 Т/с «Доктор Хаус»
ІНТЕР
07:15, 07:35, 08:10, 08:35
«Ранок з IНТЕРом»
09:20, 21:00 Т/с
«Запитайте в осенi»
10:15, 22:00 Т/с
«Гречанка»
12:25, 14:20 Д/с
«Слiдство вели... з Л.
Каневським»
14:50, 16:15 «Сiмейний
суд»
16:40 «Судіть самі».
Прем’єра
18:05, 19:05 «Стосується

кожного»
20:00 «Подробицi»
23:45 Т/с «Щасливчик
Пашка»
ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
09:50 Антизомбi
10:50, 13:20 Х/ф «Далека
країна»
12:45, 15:45 Факти. День
14:00, 16:20, 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»
23:20 Х/ф «Руслан»
5 КАНАЛ
06:35, 17:45 Час громади
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, 23:00 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, 23:30, 00:00 Час:
Важливо
10:10, 10:32, 11:10,
11:32, 12:32 Наживо:
прес-конференцiя щодо
ситуацiї у зонi АТО
14:32, 15:15, 15:32, 16:10,
16:32, 17:19, 17:32, 18:32
Україна - понад усе!
(телемарафон)
19:50, 00:32 Час.
Пiдсумки дня
22:15 Стоп корупцiї!
2+2
08:30, 18:30, 23:30
«Спецкор»
09:00 Д/п «Помста
природи»
10:15, 00:20 Д/п
«Надзвичайнi вiйни»
11:10 Х/ф «Нокаут»
13:00, 20:20 Т/с
«Мисливцi за
релiквiями»
13:55 Т/с «Рекс»
17:00 Прем’єра!
«Вiдеобiмба 2»
19:20 «Люстратор.
Спецпроект»
21:20 Х/ф «Широко
крокуючи 2: Розплата»

С Е Р Е ДА , 6 КВІ Т НЯ
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,
09:10 «Снiданок з 1+1»
07:35 «Маша i ведмiдь»
09:30, 10:50, 12:20
«Мiняю жiнку - 7»
13:55 «Сiмейнi
мелодрами - 4»
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 «Мiняю жiнку - 11»
00:00 Х/ф «Легенда про
Червоного Орла»
УТ-1
06:00, 07:00, 08:00, 13:00,
21:00 Новини
07:50, 08:25 Смакота
12:00 Засiдання КМУ
13:40 Казки Лiрника
Сашка
13:50 Школа Мерi

Поппiнс
15:30 Т/с «Бiлявка»
17:10 Т/с «Таксi»
17:55 Хокей. Чемпiонат
України. Фiнал
18:40 В ПЕРЕРВI: Новини
21:30 Новини. Спорт
21:50 Д/ф «Неоголошена
вiйна. Поверни менi iм’я»
23:00 Пiдсумки
23:25 Золотий гусак
ТРК «УКРАїНА»
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00 Подiї
07:15, 08:15 Ранок з
Україною
09:15 Зоряний шлях
10:50 Реальна мiстика
12:45 Агенти
справедливостi
13:40, 15:30 Т/с
«Провiнцiйна муза»
18:00 Т/с «Не зарiкайся»
19:45 «Говорить Україна»
21:00 Т/с «Забудь i
згадай»
23:00 Подiї дня
23:30 Т/с «C.S.I. Мiсце
злочину Майамi»

ТОНіС
07:15, 21:20 DW- новини
10:00, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
12:05 Вишукана кухня
Сучжоу
13:00 «Соцiальний статус.
Ваша пенсiя»
14:00, 21:00, 23:00
Дивовижний свiт
18:10 Твiй дiм
18:25 «Таке спортивне
життя. Iван Богдан»
19:00 В гостях у Д.
Гордона. М. Гнатюк
20:00 Григорiй
Крiсс. Двобiй заради
майбутнього
21:40 «Глобал - 3000»
23:50 «Натхнення»
00:00 «Еротична спека»
ТЕТ
06:50 М/с «Пiдлiтки
мутанти черепашки
нiндзя»
07:35 М/с «Чагiнгтон»
08:00 Мультик з Лунтиком
10:05 М/с «Клуб Вiнкс.
Школа чарiвниць»
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
19:00 Любов онлайн
22:00 Т/с «Свiтлофор»
00:00 Дайош молодьож!

13:25, 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 «Детектив Босх»

СТБ
08:45 «Зiркове життя»
09:45 «Битва
екстрасенсiв 13»
11:50 «МастерШеф - 2»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:30 Т/с «Коли ми
вдома»
20:00, 22:45 «МастерШеф
Дiти - 5»
00:15 «Один за всiх»

НОВИЙ КАНАЛ
09:55, 21:50 Київ вдень
i вночi
10:45 Т/с «Щасливi
разом»
18:00 Абзац!
19:00 Т/с «СашаТаня»
19:55 Хто зверху
22:45 Х/ф «Смертельна
зброя 4»
01:05 Х/ф «Сайлент Хiл 2»

НТН
08:30 Ранковий «Свiдок»
09:00 «Кримiнальнi
справи»
09:55, 17:15 Т/с
«Детективи»
11:30 Т/с «СБУ.
Спецоперацiя»

МЕГА
06:40 Смак пригод
07:40, 21:50 Вижити у
Венесуелi
08:20 Правда життя
09:20, 14:30 Правила
життя
10:10 Паралельний свiт
11:00, 19:00 Мiстична

Україна
12:50 Пiдроблена iсторiя
15:20, 20:00 НЛО з
минулого
16:10, 20:50 Скарби зi
сховищ
17:10, 22:40 Як захопити
планету
18:00 Занурення в
таємницю
23:30 Покер
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
07:15, 07:35, 08:10, 08:35
«Ранок з IНТЕРом»
09:20, 21:00 Т/с
«Запитайте в осенi»
10:15, 22:00 Т/с
«Гречанка»
12:25, 14:20 Д/с
«Слiдство вели... з Л.
Каневським»
14:50, 16:15 «Сiмейний
суд»
16:40 «Судите сами»
18:05, 19:05 «Стосується
кожного»

20:00 «Подробицi»
23:45 Т/с «Щасливчик
Пашка»
ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
09:40 Антизомбi
11:40, 13:20 Х/ф «Руслан»
12:45, 15:45 Факти. День
14:00, 16:20 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 «Хранитель»
5 КАНАЛ
07:30, 08:30, 09:30, 10:30,
11:30, 12:30, 13:30, 14:30,
15:30, 16:30, 17:30,
18:30, 23:30, 00:00 Час:
Важливо
10:10, 10:32, 11:10,
11:32, 12:32 Наживо:
прес-конференцiя щодо
ситуацiї у зонi АТО
14:32, 15:15, 15:32, 16:10,

16:32, 17:20, 17:32, 18:32
Україна - понад усе!
(телемарафон)
19:50 Час. Пiдсумки дня
22:15 Стоп корупцiї!
23:32 Фактор безпеки
2+2
06:00 Мультфiльми
06:35 «Нове
Шалене вiдео поукраїнськи»
08:10, 00:00 «ДжеДАI»
08:30, 23:30 «Спецкор»
09:20 Д/п «Знищенi за
мить»
10:15 Д/п «Надзвичайнi
вiйни»
11:10 Х/ф «Широко
крокуючи 2: Розплата»
13:00 Т/с «Мисливцi за
релiквiями»
13:55 Т/с «Рекс»
16:55 Кубок України з
футболу «Динамо» «Олександрiя»
19:00 Кубок
України з футболу
«Днiпро» - «Сталь»
21:20 Х/ф «Американськi
дракони»

Ч Е ТВ Е Р , 7 КВІ Т 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 - 7»
13:55 «Сiмейнi
мелодрами - 6»
14:50, 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»
00:30 Х/ф «Переможець
дракона»
УТ-1
06:00, 07:00, 08:00, 13:00,
18:30, 21:00 Новини
08:30 Паспортний сервiс
11:40 Вiйна i мир
12:25 Слiдство. Iнфо.
Спецвипуск
13:15, 18:05 Час-Ч
13:50 Мультфiльм
15:25 Надвечiр’я. Долi
17:10 Т/с «Таксi»
18:15 Новини. Свiт

18:55 Про головне
21:30 Новини. Спорт
21:50 «Схеми» з Наталiєю
Седлецькою
23:00 Пiдсумки
23:25 Золотий гусак
ТРК «УКРАїНА»
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00 Подiї
07:15, 08:15 Ранок з
Україною
09:15 Зоряний шлях
10:50 Реальна мiстика
12:45 Агенти
справедливостi
13:40, 15:30 Х/ф «Мрiї iз
пластилiну»
18:00 Т/с «Не зарiкайся»
19:45 «Говорить Україна»
21:50 Футбол. Лiга
Європи УЄФА. 1/4 фiналу
«Брага» - «Шахтар»
00:00 Подiї дня
ТОНіС
07:20, 21:20 DW- новини
07:35, 14:20 Водне життя
10:00, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
11:00 Григорiй

Крiсс. Двобiй заради
майбутнього
13:50, 21:00, 23:10
Дивовижний свiт
14:50 Teen-клуб
15:35, 22:10 Левиний рик
17:45 «Соцiальний
статус»
18:25 «Таке спортивне
життя. Г. Безсонова»
19:00 В гостях у
Д. Гордона. В.
Новодворська
19:50 Д/ф «Щоденники
Другої свiтової вiйни.
День за днем»
21:40 «Вiдлуння»
00:00 «Еротична спека»
ТЕТ
07:35 М/с «Чагiнгтон»
08:00 Мультик з Лунтиком
10:05 М/с «Клуб Вiнкс.
Школа чарiвниць»
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

19:00 Любов онлайн
22:00 Т/с «Свiтлофор»
00:00 Дайош молодьож!

патруль»
19:30 Т/с «Кулагiн та
партнери»
23:45 Т/с «Детектив Босх»

СТБ
08:50 «Кохана, ми
вбиваємо дiтей»
11:55 «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»

НОВИЙ КАНАЛ
07:32 Т/с «Друзi»
10:00, 22:00 Київ вдень
i вночi
10:50 Т/с «Щасливi
разом»
18:00 Абзац!
19:00 Т/с «СашаТаня»
20:30 Суперiнтуїцiя
22:50 Х/ф «Теорiя змови»

НТН
06:40 Х/ф «Одиночне
плавання»
08:30 Ранковий «Свiдок»
09:00 «Кримiнальнi
справи»
09:55, 17:15 Т/с
«Детективи»
11:30 Т/с «СБУ.
Спецоперацiя»
13:30, 14:20, 21:30 Т/с
«CSI: Нью-Йорк - 6»
14:00, 19:00, 23:15
«Свiдок»
15:25 Т/с «Морський

МЕГА
06:40 Смак пригод
08:20, 00:20 Правда
життя
09:20, 14:30 Правила
життя
10:10 Паралельний свiт
11:00, 19:00 Мiстична
Україна
11:50 Треблiнка: машина
смертi
12:50 Пiдроблена iсторiя
13:40 Д/ф «Таємницi
радянського дефiциту»
15:20, 20:00 НЛО з

минулого
16:10, 20:50 Скарби зi
сховищ
17:10, 22:40 Як захопити
планету
18:00 Сонячнi створiння
23:30 Таємницi Третього
Рейху
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
05:25, 12:25, 14:20 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»
10:15, 22:00 Т/с
«Гречанка»
14:50, 16:15 «Сiмейний
суд»
16:40 «Судіть самі»
18:05, 19:05 «Стосується

кожного»
20:00 «Подробицi»
23:45 Т/с «Щасливчик
Пашка»
ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
12:00, 13:20 Х/ф
«Хранитель»
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 «Кров спокути»
5 КАНАЛ
07:30, 08:30, 09:30, 10:30,
11:30, 12:30, 13:30, 14:30,
15:30, 16:30, 17:30,
18:30, 23:30, 00:00 Час:
Важливо
10:10, 10:32, 11:10,
11:32, 12:32 Наживо:
прес-конференцiя щодо
ситуацiї у зонi АТО
14:32, 15:15, 15:32, 16:10,

16:32, 17:19, 17:32, 18:32
Україна - понад усе!
(телемарафон)
19:50 Час. Пiдсумки дня
22:15 Стоп корупцiї!
23:32 Невигаданi iсторiї
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, 00:20 Д/п
«Надзвичайнi вiйни»
11:10 Х/ф «Американськi
дракони»
13:00 Т/с «Мисливцi за
релiквiями»
13:55 Т/с «Рекс»
17:00 Прем’єра!
«Вiдеобiмба 2»
19:20 «Секретнi
матерiали»
20:20 Т/с «Мисливцi за
релiквiями»
21:20 Х/ф «Помпеї:
Апокалiпсис»
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П ’Я Т Н ИЦ Я, 8 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 «Мiняю
жiнку - 7»
12:20 «Мiняю жiнку - 11»
13:55 «Сiмейнi
мелодрами - 6»
14:50, 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 «Ва-банк»
УТ-1
06:00, 07:00, 08:00, 13:00,
18:30, 21:00 Новини
12:00 Вересень
13:15 Час-Ч
13:40 Казки Лiрника
Сашка
13:50 Мультфiльм
14:40 Театральнi сезони
15:35 Вiра. Надiя. Любов
16:25 Д/ф «Легенда

Китай-гори»
17:10 Т/с «Таксi»
18:15 Новини. Свiт
19:30 «Нацiональна
безпека: медична
реформа»
21:30 Новини. Спорт
23:00 Пiдсумки
23:25 Золотий гусак
ТРК «УКРАїНА»
06:00 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
10:50 Реальна мiстика
12:45 Агенти
справедливостi
13:40, 15:30 Т/с «А снiг
кружляє...»
18:00 Т/с «Не зарiкайся»
19:45 «Говорить Україна»
21:00 Х/ф «Мама
виходить замiж»
23:00 Подiї дня
23:30 Т/с «C.S.I. Мiсце
злочину Майамi»
ТОНіС

07:30 «Вiдлуння»
10:00, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
10:50, 19:50 Д/ф
«Щоденники Другої
свiтової вiйни. День за
днем»
13:00 «Соцiальний
статус»
14:10, 21:00, 23:10
Дивовижний свiт
14:40, 21:40 Водне життя
15:35, 22:10 Левиний рик
17:45 Жива природа
18:25 «Таке спортивне
життя. В. Борзов»
19:00 В гостях у
Д. Гордона. В.
Новодворська
00:00 «Еротична спека»

Микитич та Змiй
Горинич»
21:15 Х/ф «Коханнязiтхання 2»
23:05 Х/ф «Звичка
розлучатися»
СТБ
06:50, 18:30, 00:20 Т/с
«Коли ми вдома»
08:10 Х/ф «Iнше обличчя»
10:05 Х/ф «На край свiту»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
20:00, 22:45 «Холостяк
- 6»

ТЕТ
06:50 М/с «Пiдлiтки
мутанти черепашки
нiндзя»
07:35 М/с «Чагiнгтон»
08:00 Мультик з Лунтиком
10:05 М/с «Клуб Вiнкс.
Школа чарiвниць»
11:00 Т/с «Вiсiмдесятi»
20:00 М/ф «Добриня

НТН
06:55 Х/ф «34-й швидкий»
08:30 Ранковий «Свiдок»
09:00 «Кримiнальнi
справи»
09:55, 17:15 Т/с
«Детективи»
11:30 Т/с «СБУ.
Спецоперацiя»
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»
19:30 Т/с «Кулагiн та
партнери»
23:45 Т/с «Детектив
Босх»
НОВИЙ КАНАЛ
06:05, 07:25 Kids Time
06:07 М/с «Губка Боб Прямокутнi Штани»
07:27 Т/с «Друзi»
09:55, 21:55 Київ вдень
i вночi
10:45, 19:00 Т/с
«СашаТаня»
18:00 Абзац!
19:55 Х/ф «Темний свiт»
22:55 Суперiнтуїцiя
00:20 Проект Любов
МЕГА
06:40 Смак пригод
07:40, 21:50 Вижити у
Венесуелi
09:20, 14:30 Правила
життя
11:00, 19:00 Мiстична
Україна
13:40 Д/ф «Таємницi
радянського дефiциту»
15:20, 20:00 НЛО з

минулого
16:10, 20:50 Скарби зi
сховищ
17:10 Одуд: повернення
18:00 Маленькi монстри
22:40 Як захопити
планету
23:30 Треблiнка: машина
смертi
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
06:00 «Свати бiля плити»

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 «Орел i Решка»
15:00, 21:00 «Орел i
Решка. Ювiлейний 2»
17:20 «Розсмiши комiка»
18:15 «Звана вечеря»
20:10 «Орел i Решка.
Незвiдана Європа»
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»
10:15 Т/с «Гречанка»
12:25, 14:20 Д/с
«Слiдство вели... з Л.
Каневським»
14:50, 16:15 «Сiмейний

суд»
16:40 «Судіть самі»
18:05 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
21:00 «Чорне дзеркало»
23:30 Х/ф «Хронiки
зради»
ICTV
06:30 Ранок у великому
мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
12:05, 13:20 Х/ф «Кров
спокути»
12:45, 15:45 Факти. День
14:10, 16:20 Т/с
«Прокурори»
18:20 Т/с «Патрульнi»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
21:25 Дизель-шоу
23:15 Х/ф «Крутний
момент»
5 КАНАЛ
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
14:32, 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
22:00 Ток-шоу «Досвiд»
2+2
06:00 Мультфiльми
08:10, 19:00 «ДжеДАI»
08:30, 18:30 «Спецкор»
10:15 Д/п «Надзвичайнi
вiйни»
11:10 Х/ф «Помпеї:
Апокалiпсис»
13:00 Т/с «Мисливцi за
релiквiями»
13:55 Т/с «Рекс»
17:00 Прем’єра!
«Вiдеобiмба 2»
19:20 Х/ф «Горець
3.Чаклун»
21:20 Х/ф «Прометей»
23:35 Х/ф «Смертоносний
воїн»

СУБОТ А , 9 КВІ Т НЯ
КАНАЛ 1+1
06:00 «Грошi»
07:00 «Свiтське життя»
08:00 «Снiданок.
Вихiдний»
10:00, 19:30 ТСН
11:00 Т/с «Матусi»
14:00 «Голос країни 6»
16:30 «Вечiрнiй квартал»
18:30 «Розсмiши комiка
7»
20:15 «Українськi
сенсацiї»
21:15 «Лiга смiху 2»
23:20 «Розсмiши комiка.
Дiти»
УТ-1
06:00 Пiдсумки
08:35 Золотий гусак
10:30 Школа Мерi
Поппiнс
10:45 Казки Лiрника
Сашка
11:10 М/с «Казки
Андерсена. Сучасне
прочитання»
16:30 Чоловiчий клуб.
Спорт
17:45 Т/с «Бiлявка»

21:00 Новини
21:55 Переселенцi
23:00 Територiя закону
23:15 День Янгола
ТРК «УКРАїНА»
07:00, 15:00, 19:00 Подiї
07:10 Зоряний шлях
09:00 Кулiнарна Академiя
О. Суханова
10:00 Вiдверто з М.
Єфросинiною
11:00 Х/ф «Мама
виходить замiж»
12:50, 15:20 Т/с
«Волошки»
17:00, 19:40 Т/с
«Зцiлення»
21:25 Х/ф «Бiле плаття»
23:25 Реальна мiстика
ТОНіС
06:00 Х/ф «Склока»
10:55 «Шеф-кухар
країни»
11:45 Х/ф «Картуш»
15:00, 19:10 Дивовижний
свiт
16:10 «Мистецтво i час»
16:50 Приречений на

любов
17:20 Концерт М.
Поплавського
20:00 Д/Ф «Мисливцi за
нацистами»
21:00 «Мiлен Демонжо.
Мiледi з українським
корiнням»
22:00 Х/ф «Чоловiк, який
менi подобається»

23:15 Х/ф «Що
витворяють чоловiки»

ТЕТ
06:20, 09:40 М/с «Дорамандрiвниця»
08:25 М/с «Смiшарики.
Новi пригоди»
09:00 Мультик з Лунтиком
10:35 М/с «Дора i друзi»
11:05, 15:45 М/ф «Карлик
Нiс»
12:40 Х/ф «Залiзний
Ганс»
14:20 Х/ф «Мої
aфриканськi пригоди»
17:15 М/с «Маша i
Ведмiдь»
20:00 Х/ф «Коханнязiтхання 2»
21:50 Х/ф «Звичка
розлучатися»

СТБ
06:05 «ВусоЛапоХвiст»
08:00 «Караоке на
Майданi»
09:00 «Все буде смачно!»
09:55, 23:25 Т/с «Коли ми
вдома»
12:50 «Холостяк - 6»
15:15 «МастерШеф
Дiти - 5»
19:00 «Україна має
талант! Дiти»
21:25 Х/ф «Дiамантова
рука»
НТН
07:15 Х/ф «Майор
«Вихор»
11:30 «Речовий доказ»
13:50 Т/с «Детективи»
16:35 Т/с «Кулагiн та
партнери»
19:00 «Свiдок»
19:30 Х/ф «Час грiхiв»
21:20 Х/ф «Три години
на втечу»
23:00 «Чоловiчий журнал»

00:00 Х/ф
«Американський нiндзя 2: конфронтацiя»
НОВИЙ КАНАЛ
06:10, 08:45 Kids Time
06:15 М/с «Дак Доджерс»
07:10 Х/ф «Три нiндзя
завдають удару у
вiдповiдь»
10:10 Ревiзор
13:20 Страстi за
ревiзором
15:20 Вiд пацанки до
панянки
17:20 Х/ф «Кенгуру Джек»
19:05 М/ф «Мадагаскар
3»
21:00 Х/ф «Ядро Землi»
23:45 Х/ф «Монстро»
МЕГА
06:00 Карл Великий
09:50 Паралельний свiт
11:50, 21:30 Паразити.
Навала
13:40, 23:20 Паразити.
Вторгнення
14:30 Занурення в
таємницю

15:30 Сонячнi створiння
16:30 Дика Сербiя
17:30 Сiль Землi
18:30 Мiстична Україна
00:10 Бандитський Київ
ТРК «КИїВ»
08:00 «Ранок по-київськи»
13:00 «Крок до зiрок. 15
рокiв»
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»
16:00 «Мультляндiя»
19:20, 21:25 «Столиця»
22:30 «Життєвi iсторiї»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
23:20 «Прогулянки
мiстом»
K1
06:00 «Свати бiля плити»
06:30 «TOP SHOP»
07:40 «Чи знаєте ви,
що...»
08:15 «Мультфiльми»
09:40 Х/ф «Бiбi -

маленька чарiвниця i
таємниця блакитних сов»
11:50 М/ф «БiМувi.
Медова змова»
13:20 Х/ф «Щоденник
кар’єристки»
15:10 «Розсмiши комiка»
17:00, 22:00 «Орел i
Решка. На краю свiту»
21:00 «Орел i Решка.
Шопiнг 2016»
22:50 Х/ф «Наречений
напрокат»
ІНТЕР
06:00, 20:00 «Подробицi»
06:45 Х/ф «Пригоди
Електронiка»
11:00, 03:30 Х/ф «Знахар»
13:30 Т/с «Краплина
свiтла»
17:10, 20:30 Т/с
«Щасливчик Пашка»
22:20 «Великий Бокс. Бiй
за чемпiонський титул В.
Кличка. Ентонi Джошуа Чарльз Мартiн»
ICTV
06:50 Х/ф «Далека

країна»
11:15 Патрульнi.
Цiлодобово
12:10, 13:00
Громадянська оборона
14:20 Х/ф «Ван Хельсинг»
16:50 Лабiринт. Мiстика
поряд
17:45 Перший раз за
кордоном
18:45 Факти. Вечiр
19:20 Надзвичайнi
новини. Пiдсумки
20:05 Х/ф «Потрiйний
форсаж: Токiйський
дрифт»
22:00 Х/ф «Смертельнi
перегони-3. Пекло»
00:05 Х/ф «Основний
iнстинкт»
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
13:10 Кiно з Я. Соколовою
14:10 Феєрiя мандрiв
17:10 «Дзеркало iсторiї»
20:00 Стоп корупцiї!
20:25 Рандеву з Я.
Соколовою
21:00 Велика полiтика
21:32 Вiкно в Америку
23:30 Спецпроект
«Останнiй мiф»
2+2
06:00 Мультфiльми
06:40 «Маски-шоу»
08:25, 13:00 «Облом.UA»
13:10 Прем’єра! «Королi
рингу: Олександр Усик»
13:50 21 тур Чемпiонату
України з футболу
«Чорноморець» «Говерла»
16:00 Прем’єра! Д/п
«Помста природи»
16:55 Х/ф «Прометей»
19:05 Х/ф «Спека»
21:00 Х/ф Прем’єра!
«Ласкаво просимо в
капкан»
22:55 Х/ф «Апокалiпсис»

НЕДIЛЯ , 10 К ВІ Т НЯ
КАНАЛ 1+1
07:00 «Українськi
сенсацiї»
08:00 «Снiданок.
Вихiдний»
09:00 «Лото-забава»
09:40 Марiччин кiнозал
10:05 ТСН
11:00, 12:00 «Свiт
навиворiт - 5: Iндонезiя»
14:15 «Чотири весiлля»
15:30 «Лiга смiху 2»
17:45 Х/ф «Ва-банк»
19:30 «ТСН-Тиждень»
21:00 «Голос країни 6»
23:20 «Свiтське життя»
УТ-1
06:00 Свiт православ’я
11:35 Х/ф «Залiзна сотня»
13:45 Д/ф «Штепсель i
Тарапунька. Слава - на
виснаження»
14:25 Фольк-music
15:45 Дорога до Рiо-2016
16:10 Чоловiчий клуб
16:55 Театральнi сезони
17:25 Т/с «Бiлявка»
21:00 Новини
21:30 Прем’єр-мiнiстр

України – про реформи
21:40 Перша шпальта
23:15 День Янгола
ТРК «УКРАїНА»
07:00 Подiї
07:50 Агенти
справедливостi
08:50 Т/с «Волошки»
12:40 Т/с «Зцiлення»
16:20, 20:00 Т/с «Причал
любовi й надiї»
19:00 Подiї тижня з О.
Панютою
19:40 10 хвилин iз
Прем’єр-мiнiстром
України
21:15 Х/ф «Коли не
вистачає любовi»
23:10 Х/ф «Мрiї iз
пластилiну»
ТОНіС
07:50 «Натхнення»
09:55 «Мiлен Демонжо.
Мiледi з українським
корiнням»
11:10 Х/ф «Склока»
13:40 «Зимою i лiтом
мандруємо свiтом»

17:00 Сольний концерт А.
Говорадло
19:00 Дика природа
Нiмеччини
20:00 «Шеф-кухар
країни»
20:35 «Свiтськi хронiки»
21:35 Дивовижний свiт
22:00 Х/ф «Щасливого
Рiздва»
00:05 «Вихiдний, пiсля
опiвночi»
ТЕТ
06:20, 09:40 М/с «Дорамандрiвниця»
07:30 Байдикiвка
08:25 М/с «Смiшарики.
Новi пригоди»
09:00 Мультик з Лунтиком
10:35 М/с «Дора i друзi»
11:30 Х/ф «Залiзний
Ганс»
13:10 Х/ф «Мої
aфриканськi пригоди»
14:40 Країна У
23:00 Дайош молодьож!
СТБ
06:00 «Все буде добре!»

Вишгородська ОДПІ ГУ ДФС у Київській області повідомляє, що за адресою: м. Вишгород, пр-т Шевченка, 1-а,
у приміщенні ОДПІ знаходиться Центр обслуговування платників податків, де можна отримати інформацію
щодо ставок та термінів сплати податків, правильного
заповнення та строків подання декларації про майновий
стан і доходи, а також роз’яснення норм Податкового
кодексу з урахуванням останніх змін
Втрачений державний акт, серія ЯД № 769415, на право власності на земельну ділянку площею 0,1200 га, що розташована в
с/т «Слава» Ясногородської сільської ради Вишгородського р-ну
Київської обл., виданий згідно розпорядження Вишгородської
райдержадміністрації від 26.10. 2006 р. № 637 на ім’я Колінька
Дмитра Валентиновича (кадастровий номер земельної ділянки
3221889000:18:137:0314), вважати недійсним

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»

22:50 Х/ф «Вантаж»

НТН
06:00 «Правда життя.
Професiї»
06:30 Х/ф «34-й швидкий»
07:55 Х/ф «Бажаю
здоров’я!»
09:30 Т/с «Агентство
НЛС»
13:10 «Чоловiчий журнал»
14:05 «Розсмiши комiка»
15:45 Х/ф «Трембiта»
17:25 «Легенди карного
розшуку»
19:00 Т/с «Полювання на
Вервольфа»

МЕГА
06:50 Коханки Європи
07:50 Д/ф «Таємницi
радянського дефiциту»
08:50 Д/ф
«Запрограмованi життя»
09:50 Паралельний свiт
14:30 Дика Сербiя
15:30 Маленькi монстри
16:30 Дикий Кавказ
17:30 Сiль Землi
18:30, 00:10 Мiстична
Україна

НОВИЙ КАНАЛ
06:57 Т/с «Пригоди
Мерлiна»
12:35 Х/ф «Пiтер Пен»
14:45 Х/ф «Монстро»
16:30 Х/ф «Ядро Землi»
19:05 Х/ф «Лара Крофт:
Розкрадачка гробниць»
21:00 Х/ф «Лара Крофт 2:
Колиска життя»
23:10 Х/ф «З мене
вистачить»

ТРК «КИїВ»

08:00 «Ранок по-київськи»
09:30 «Київ музика»
10:00 «Телемаркет»
13:00 «Українська мрiя
М.Поплавського»
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»
K1
06:00 «Свати бiля плити»
06:30 «TOP SHOP»
07:40 «Чи знаєте ви,
що...»
08:15 «Мультфiльми»
09:50 М/ф «БiМувi.
Медова змова»
11:25 Х/ф «Щоденник
кар’єристки»

13:15 «Орел i Решка. На
краю свiту»
18:10 «Орел i Решка.
Шопiнг 2016»
19:10 «Вечiрнiй квартал»
21:00 Х/ф «Хитрощi
Норбiта»
23:00 «КВН»
ІНТЕР
06:05 «Великий Бокс. Бiй
за чемпiонський титул В.
Кличка. Ентонi Джошуа Чарльз Мартiн»
08:10 «уДачний проект»
09:00 «Готуємо разом»
10:00 «Орел i решка.
Навколосвiтня подорож»
11:00 «Орел i Решка.
Шопiнг»
12:00 Х/ф «Хронiки
зради»
14:05 Х/ф «Два Iвани»
17:55, 21:40 Т/с
«Щасливчик Пашка»
20:00 «Подробицi тижня»
22:30 Д/ф «Леонiд Биков.
Зустрiчна смуга»
23:25 Т/с «Краплина
свiтла»

ICTV
08:20 Зiрка YouTube
09:05 Дивитись усiм!
11:00 Без гальм
12:00, 13:00 Труба
мiстера Сосиски
12:45 Факти. День
14:50 Х/ф «З усiх сил»
16:35 Х/ф «Потрiйний
форсаж: Токiйський
дрифт»
18:35 10 хвилин з
Прем’єр-мiнiстром
України
18:45 Факти тижня
20:20 Х/ф «Форсаж-4»
22:30 Х/ф «Iнший свiт»
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
12:32 Прес-конференцiя
щодо ситуацiї у зонi АТО
15:32 Хронiка тижня
18:10 «10 хвилин iз
Прем’єром»

Учасники АТО можуть отримати майже 440 гектарів земель на Київщині
Прес-служба
Держгеокадастру

Увага!

У Головному управлінні Держгеокадастру у
Київській області резерв земель, передбачених
для передачі у власність учасникам АТО, складає на сьогодні 439 гектарів.
Найбільше земельних масивів зарезервовано
у Сквирському (76,3 га), Іванківському (65,2 га),
Ставищенському (64,1 га) та Володарському (43,4
га) районах області. Усі масиви призначені для ведення індивідуального садівництва.
На Київщині уже передані у власність учасникам бойових дій 2047 га земель. Ще понад вісім
тисяч військовослужбовців та їх рідних отримали
дозволи на розробку проектної документації.
З переліком зарезервованих земельних ділянок, а також схематичними зображеннями розташування масивів можна ознайомитись на офіційному веб-сайті Головного управління за посиланням:
http://www.ex.ua/view/96292841
У Головному управлінні Держгеокадастру у

Адвокат.
Юридичні послуги.
Стягнення боргів,
повернення депозитів.
Тел: (050) 566-22-70

Київській області для прийому документів і якісного надання адмінпослуг учасникам АТО відведено
окреме приміщення. Разом із фахівцями землевпорядної служби на прийомі документів присутній
представник громадської організації учасників
АТО, який веде облік поданих документів військовослужбовцями та здійснює статистичний моніторинг.
Довідково:
Надання у власність земельних ділянок учасникам АТО здійснюється у порядку, визначеному
статтею 118 Земельного кодексу України, за умови, що такий громадянин не скористався своїм правом на безоплатне отримання у власність земельної ділянки відповідного цільового призначення та
надав документ, який посвідчує його участь в АТО.
На сайті Держгеокадастру розміщена покрокова схема дій для допомоги учасникам АТО
та членам родин загиблих воїнів, котрі бажають
отримати земельні ділянки. Роз’яснення складено
з урахуванням запитів, які найчастіше надходять
до земельного відомства.

ЗВАРЮВАННЯ АВТО. Тел: (067) 234-94-50

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

19:25 Невигаданi iсторiї
21:00 Час: пiдсумки
тижня з В. Гайдукевичем
21:40 Час-Time
22:30 Спецпроект
«Останнiй мiф»
23:25 Фiнансовий
тиждень
2+2
06:40 «Маски-шоу»
10:30 Прем’єра! «Королi
рингу: Олександр Усик»
11:00 «Секретнi
матерiали»
13:00 «Люстратор 7.62»
14:00 «Люстратор.
Спецпроект»
15:00 Х/ф «Горець
3.Чаклун»
16:50 21 тур
Чемпiонату України з
футболу «Карпати» «Олександрiя»
19:20 21 тур Чемпiонату
України з футболу
«Динамо» - «Волинь»
21:30 «ПРОФУТБОЛ»
23:40 Х/ф «Смертоносний
воїн»

Квітнева новина

На прохання трудящих
На прохання трудящих (особливо —
пільговиків) відновлюється рух дизельпотягу із Вишгорода на Київ-Петрівку.
Розклад рейсів формується опитуванням.
Розглядається також питання водного
сполучення рідного міста із столицею. А також — побудова у найближчій перспективі
вертолітного майданчика (вірогідне розташування — на вул. Ю. Кургузова, Ольжиній горі
чи Нижній промзоні).

Куплю роги лося, оленя —
до 100 грн за кг.
Тел: (096) 676-23-34
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1 квітня

Мозаїка

2016 року

Вишгород

Команда
«Об’єднання
«Самопоміч»

вітає свою колегу та лідера
Вишгородського осередку
Тетяну БРАЖНІКОВУ
з днем народження!
Від щирого серця бажаємо невичерпного джерела енергії, сили, натхнення та
творчої наснаги. Нехай Ваш девіз: «…Хто
має владу, мусить дбати про добро тих,
кому служить!» допомагає не здаватися
і йти тільки вперед на благо нашої громади.
Нехай завжди Вас супроводжує удача, постійно зігріває тепло людської вдячності, а будні і свята наповнюються радістю, світлом та любов’ю рідних і близьких!
#ЛюдиСамопомочі

Вітання

Заступнику міського голови
Трохиму ІВАНОВУ
Шановний Трохиме Сергійовичу!
Від усього серця прийміть
найщиріші вітання з нагоди
Вашого дня народження! Зичимо Вам міцного здоров’я,
особистого щастя, злагоди,
чудового настрою, родинного
затишку і сімейного добробуту. Нехай завжди Вас супроводжує удача, постійно зігріває тепло людської
вдячності, а будні і свята наповнюються радістю,
світлом та любов’ю рідних і близьких. Вічної молодості Вашій душі та доброти серцю, здійснення усіх Ваших планів та сподівань!
З повагою та любов’ю до Вас
Колектив Вишгородської
РПО «ВО «Батьківщина»

Нашій Тетяні — 35!
Порядна людина, високий професіонал, розумний керівник, ніжна донька,
дружина і мама, усе це — неперевершений секретар Вишгородської міської ради
Тетяна Олексіївна БРАЖНІКОВА, яку ми
вітаємо з 35-м днем народження!
З Вами легко працюється, тому що Ви
— вимогливі насамперед до себе і справедливі. З Вами чудово відпочивається,
тому що Ви по-справжньому любите життя. З Вами за честь бути другом і супротивником, тому що Ви з повагою ставитеся до кожного.
З Вами можна знайти відповідь на
найскладніші питання і сміливо братися
за будь-який проект, бо він приречений на
успіх. Хай Вам встигається робити добро,
знаходити для цього сили, а ми завжди
підтримаємо.
Рідні, друзі, колеги, виборці

Кіно

Вітаємо

1 квітня — Тетяна Олексіївна БРАЖНІКОВА, секретар Вишгородської міської ради;
4 квітня — Трохим Сергійович ІВАНОВ, заступник Вишгородського міського голови;
8 квітня — Світлана Миколаївна ЧЕРЕПАН, спеціаліст юридичного відділу;
26 квітня — Ірина Миколаївна РВАЧОВА, секретар Вишгородського міського голови;

депутати Вишгородської міської ради VII скликання:
7 квітня — Юрій Дмитрович КОЛОДЗЯН;
8 квітня — Ігор Олександрович СЕМЕНОВ.
Прийміть щирі вітання з днем народження. Бажаємо здоров’я, щастя, успіху
та натхнення у справах. Нехай рідні завжди оточують вас любов’ю і розумінням, а
колеги — повагою.
Вишгородський міський голова Олексій МОМОТ,
міська рада, міськвиконком, редакція газети «Вишгород»

Морган Фрімен зніматиметься у Вишгороді
Прес-служба Моргана Фрімена
Нещодавно один з місцевих
очільників, перебуваючи в діловій
поїздці у США, за сприяння Голлівудської асоціації кінематографістів
зустрівся з відомим американським
актором Морганом Фріменом. Українським глядачам він відомий за
фільмами «Втеча з Шоушенка»,
«Амістад», «Брюс Всемогутній» та
іншими, а за фільм «Крихітка на
мільйон» нагороджений першим
«Оскаром». Партнерами Фрімена на
знімальному майданчику були Кевін Костнер, Клінт Іствуд, Бред Пітт,
Джим Керрі та інші зірки.
Під час зустрічі мова йшла про
зйомки нового фільму Стівена Спілберга в Україні, зокрема на околицях
міста Вишгорода. Окремі сцени блокбастера відзнімуть улітку в районі на-

З народженням донечки Софійки щиро вітаємо родину
нашої колеги Ярослави БЕНЬ. Нехай ваша дівчинка буде
здоровою і веселою.
Вітаємо!
Хай усмішкою втішає
І щасливою зростає,
У любові і красі,
У достатку і в добрі.
Подарунків їй від долі
І в житті всього доволі,
Нехай з її веселим сміхом
У дім приходить радість й втіха!
Редакція газети «Вишгород»

ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

Найрозумніші птахи і на літо
залишаються в теплих краях

Знай наших!

Рада ветеранів м. Вишгорода щиро ВІТАЄ
ІМЕНИННИКІВ-ВЕТЕРАНІВ, які народилися в КВІТНІ
2 квітня — Алевтина Олександрівна ОДИНОКІНА;
4 квітня — Раїса Петрівна КОСТЮК,
Семен Георгійович КОЧУБЕЙ;
5 квітня — Юлія Василівна СКАЧКОВА;
7 квітня — Надія Андріївна ПОПОВА;
8 квітня — Галина Костянтинівна ХОДОСОВА;
9 квітня — Володимир Вікторович БОНДАРЕНКО;
10 квітня — Михайло Дмитрович КАМЕНСЬКИЙ;
11 квітня — Євгенія Василівна ДАНИЛОВА;
12 квітня — Раїса Іванівна КУШТА;
14 квітня — Меланія Іванівна БІЛЬКО,
Валентина Миколаївна МАТЯШ;
17 квітня — Віра Петрівна БЕКАСОВА;
20 квітня — Олександр Григорович КОРСУН;
22 квітня — Ігор Євгенійович ДЕМЧЕНКО;
23 квітня — Валерій Дмитрович ТКАЧЕНКО,
Надія Василівна БОРОВИК;
25 квітня — Віктор Миколайвоич ПОГРЕБЕЦЬ;
26 квітня — Олександра Костянтинівна НАСЕДКІНА,
Надія Григорівна ГРИНЬКО;
27 квітня — Маргарита Олександрівна ОЛАБІНА,
Микита Романович ЗАЙЧЕНКО.
Бажаємо іменинникам міцного здоров’я, шани —
від оточуючих, тепла й любові — від рідних.

Нещодавно рішенням виконкому було вшановано відзнакою «За
заслуги перед містом» президента Благодійного фонду святої Ольги
Володимира Малишева. В поданнях низки громадських організацій
зазначено, що багато років ця людина самовіддано працює на благо
громади, зокрема, на теренах благодійності і милосердя. Володимира Малишева знають і шанують ветерани війні і праці, інваліди, малозабезпечені громадяни — саме за його праведні труди.
Почесну нагороду Володимир Олександрович отримав у день
свого народження у колі близьких, друзів та однодумців.
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бережної на мальовничих схилах.
Також відомо, що для масових
сцен продюсери планують залучити
широкий загал вишгородців. За розцінками Голлівудської Гільдії акторів
кіно, учасникам зйомок мають оплачувати не менше 20 доларів за годину,
а за понаднормовий час — удвічі більше. Згідно з положенням Гільдії, через
кожні п’ять годин учасників зйомки
годуватимуть гарячими обідами (це не
враховуючи великі перерви на каву з
бутербродами). У разі, якщо режисер
не хоче зупиняти вдалу зйомку, — всім
учасникам оплачують за пропущені гарячі обіди.
Таким чином, влітку вишгородці,
вільні від роботи, матимуть змогу заробити додаткові гроші до сімейного
бюджету. Про час і місце проведення
кастингу газета неодмінно повідомить
читачів. Отже, слідкуйте за рекламою.

Влас. інф.

Директор КП «Редакція газети «Вишгород» — Володимир Ткач

P. S.

У квітні
дні народження святкують:

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
Заява про наміри отримати дозвіл
ПрАТ «Вишгородсільрибгосп» повідомляє про наміри
отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами на об’єкті за адресою: 07400, Київська обл., м. Вишгород, вул. Київська, 10.
Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря
відбуваються при роботі опалювальних котлів, що працюють
на дровах. Під час їх спалювання в атмосферне повітря виділятимуться: азоту діоксид, вуглецю оксид, вуглецю діоксид,
оксид діазоту, метан та речовини у вигляді суспендованих
твердих частинок.
Викиди забруднюючих речовин відбуваються в межах

За праведні труди
допустимих норм. Концентрації забруднюючих речовин у
приземному шарі атмосферного повітря, внаслідок викидів
підприємства, не перевищують гранично допустимих концентрацій.
Адміністрація ПрАТ «Вишгородсільрибгосп» зобов’язується виконувати норми і правила з охорони навколишнього природного середовища та вимоги екологічної безпеки на
всіх етапах експлуатації технологічного обладнання.
Зауваження та пропозиції громадських організацій та
окремих громадян приймаються протягом місяця з дня публікації заяви у Вишгородській міській раді за адресою: 07300,
м. Вишгород, пл. Т. Шевченка, 1, тел. (04596) 5-42-03.

