Сумна
звістка

«Мені сниться Прип’ять…»

Не стало бійця 11 батальйону

4 квітня під час мінометного обстрілу в
зоні АТО загинув наш земляк із с. Катюжанка,
боєць 11 батальйону тероборони «Київська Русь»
ЄВГЕНІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ ОРЛОВ.
Євгеній Орлов був мобілізований 21 квітня 2015 року. У 41-річного чоловіка залишились дружина і двоє дітей.
Висловлюємо щирі співчуття родині Орлових.
Міський голова Олексій МОМОТ,
секретар ради Тетяна БРАЖНІКОВА,
міська рада, міськвиконком, редакція газети «Вишгород»

Ольга Панасівна ФЕЩЕНКО,
колишній комендант СВПЧ-6
(Записала Марина КОЧЕЛІСОВА)
Нелегко піднімати дітей — і так хочеться, щоб вони були здорові і щасливі,
стали порядними, шанованими людьми.
Доземно вклоняюсь матерям, які виростили синів, які власним життям врятува-

Уривки із спогадів

ли ЖИТТЯ на Землі. У нашій пам’яті вони
назавжди залишаться героями, які не
думали про подвиг, а без гучних фраз
виконували свій обов’язок пожежного.
Я хочу розповісти їхнім мамам, дружинам і дітям, якими вони були у роботі. Я
тоді працювала комендантом у самостійній воєнізованій пожежній частині
(СВПЧ) № 6 з охорони м. Прип’ять.

Âèøãîðîä
Газета Вишгородської міської ради

>2

www.vyshgorod.in.ua

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

ДЕРЕВА МИРУ

аФішка

9 квітня (субота)
об 11:00 на Галявині казок (біля ВРГ «Інтелект») приєднуйтесь до Всесвітньої ініціативи «Дерева Миру»
Зголосилися вже 50 країн світу, учасники міжнародного руху «Let’s
do it, World!», який об’єднує 112 країн. 25 квітня 2015 року ця ініціатива
стартувала в Україні: з думками про МИР було висаджено понад 6000
дерев у 91 місті та селищі (навіть на Сході країни — в зоні АТО); двічі
— навесні та восени — в рамках акції садовили дерева і вишгородці.

ВРЯТУЙ ЖИТТЯ СОЛДАТУ
9 квітня (субота)
о 12:00 на площі біля адмінбудинку у Вишгороді долучайтеся
до плетіння маскувальної сітки. Цього ж дня в АТО має їхати один із
захисників. Через нього можна передати продукти харчування, ліки,
цигарки і т.д.
У кого немає можливості прийти, але є бажання допомогти – рахунок картки ПриватБанку № 5168 7553 5189 0237 (Юлія Василівна
Тригуб).
З усіх питань телефонуйте за номером (096)135-09-37

ПОВІСТЬ І ПАМ’ЯТНИК ГЕТЬМАНУ
15 квітня (п’ятниця)
о 13:00 у Димерському Будинку культури — презентація повісті Миколи Крижанівського «Третя куля» та проекту пам’ятника наказному гетьману Правобережної України Остапу Гоголю. У програмі
— зустріч із автором повісті, громадськими та літературними діячами,
концерт, реконструкція бою на шаблях. Контактний тел: 097-900-04-24,
електронна пошта: vis.urk@ukr.net (Максим Павленко)

ЗНАКОВІ ПОСТАТІ: АНДРЕЙ ШЕПТИЦЬКИЙ
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: Андрей Шептицький». Довідки за тел:
067-603-54-81 (Степанія Сідляр).

Конкурси
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Місячник благоустрою триває
Наша набережна перетворюється на смітник! Трава всіяна сміттям, склом від розбитих пляшок. Скрізь чорні плями
від вогнищ. В урнах і баках сміття лежить місяцями, смердить страшенно. У чагарниках – стихійні звалища. На пляжах
(біля Бегемотиків і навпроти маяка) через бите скло босоніж
ходити неможливо. По дорозі машини летять на величезній
швидкості, їх не зупиняють ні знаки «Пішохідна зона» і «цеглина», ні діти – на самокатах, велосипедах, роликах. Чергові
поліцейські на це не реагують. А недавно знак «цеглина»
хтось зафарбував...
Але ж наша набережна дуже красива! Її легко обернути
на прекрасну зону відпочинку.
Давайте не будемо жити в смітнику!
(Наталя ПАВЛУСЬ, мешканка Вишгорода — лист до редакції
надіслано електронною поштою)

– Після зимового періоду потрібно ретельно прибрати територію міста. Розпочали із набережної. Прикро, що тут стільки
сміття. Цього року ми приділимо максимум уваги благоустрою
та підтримці чистоти у цій мальовничій місцині. На вишгородців
чекатиме приємний сюрприз. Я не відкриватиму всі таємниці, але
запевняю, що невдовзі набережна стане комфортнішою для відпочинку. Прошу вишгородців навести лад в усіх куточках рідного
міста, — закликав Вишгородський міський голова Олексій Момот.
У суботу, другого квітня, погода не балувала теплом, час від
часу зривався дощик, та люд усе ж прийшов до лісу за ЗОШ №
3, аби прибрати звідти пляшки, пакети та інший непотріб.
Наступного дня продовжували наводити лад на набережній.
Прибирали та фарбували спортмайданчик. Поки дерева не зацвіли, комунальники продовжують роботи з кронації дерев —
обрізають сухі гілки.
Цими днями вишгородці прибирали
Ігор СВИСТУН, заступник міського біля своїх будинків, на дитячих та спорВікторія ШМИГОРА
голови: — Щира подяка тим, хто вже тивних майданчиках. Прикро, що дехто із
ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород», соцмережі
взяв участь у загальноміських толоках. мешканців, аби не заморочуватись із зіПриватний сектор, дороги, ліс — усія- Іншим побажаю — бути активнішими і браним сміттям, спалює його. Унаслідок
ні всіляким непотребом, який «люб’язно» долучатися до масових прибирань по цього клуби їдкого диму розповзаються
по собі залишили самі вишгородці. Зви- місту, які відбуваються ЩОСУБОТИ.
по всьому місту. За законодавством такі
чайно, такий стан речей не влаштовує
дії караються штрафами.
нікого, тому міська рада оголосила масові суботники.
Місячник благоустрою триває. Прибирати квартиру, буПершого квітня працівники апарату Вишгородської міської динок, місто можна щодня. Однак, допоки ми не перестанемо
ради, озброївшись ентузіазмом, сміттєвими пакетами та рука- смітити у власному домі, всі зусилля зводитимуться нанівець.
вичками, прибирали набережну Київського моря. Гори плас- Є надія, що поступово ми всі усвідомимо: жити в чистому місті
тика, битого скла та поліетилену — залишки минулого сезону. набагато комфортніше, безпечніше і приємніше, ніж серед куп
Роботи вистачило для кожного.
сміття.

Джерельні фаворити березня
Валентина ЯКОВЕНКО, методист ЦТ «Джерело»
ФОТО – архів «Джерела»

Генеральне прибирання

Яскраві, неповторні і дуже щасливі – кілька джерельних колективів повернулися з призовими місцями із конкурсів та фестивалів різних рівнів:
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Колектив народного танцю «Джерельце»

Колектив сучасного танцю «Pas de danse»

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

Колектив сучасного танцю «Pas de danse»

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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9 квітня

Заява про наміри отримати
дозвіл на викиди
ТОВ «Транспортні мережі» повідомляє про наміри щодо отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними
джерелами промислового майданчика, який знаходиться за адресою: 07300, Київська обл., Вишгородський район, м. Вишгород, вул. Ватутіна, 69-б.
Джерелами викидів будуть технологічні процеси
приготування автомобільних змазок, переливання
олив, дихальні клапани зберігання олив, котли на деревних пілетах, зварювальний апарат, бензиновий
генератор.
Основними забруднювачами будуть продукти
спалювання деревних пілетів та дизельного палива,
масло мінеральне нафтове, оксиди заліза, оксиди
марганцю. Викиди забруднюючих речовин відбуваються в межах допустимих норм.
Зауваження та пропозиції щодо намірів ТОВ
«Транспортні мережі» надсилати в місячний термін
до Вишгородської районної державної адміністрації
за адресою: 07300, м. Вишгород, пл. Т. Шевченка, 1,
сектор контролю та звернень громадян.
Тел.: +38(04596) 26-5-12, email: vyshgorod@i.ua

Особливі
потреби

Суспільство

2016 року

Діти дощу

Лідія ШКУРКО, заступник директора
Вишгородської районної СЗОШ «Надія»
2 квітня — Всесвітній день поширення інформації про аутизм. За десять років кількість
дітей із цим діагнозом зросла в 10 разів: за даними Всесвітньої організації аутизму, один випадок – на 150 дітей. Вважається, що тенденція
до зростання збережеться і в майбутньому.
Проблема аутизму не є новою для нашої держави, і, нарешті, їй приділено увагу. Підтвердження цьому — Міжнародна науково-практична конференція на тему «Застосування
методу прикладного аналізу поведінки дітей
та підлітків зі спектром аутичних порушень»,
що відбулася 5 квітня у Національному педагогічному університеті ім. М. П. Драгоманова.
Аутизм належить до групи загальних порушень розвитку. Тобто деякі сфери дитячої психіки
розвиваються із випередженням, а декотрі — різко уповільнюються. Це індивідуальна особливість,
і у кожної дитини може проявитися на різних етапах розвитку: в когось у півтора роки, а в когось
– у три чи шість.
Для батьків дитина є вінцем творіння Бога
і людини, її люблять, носять на руках і балують,
їхнє чадо найкраще, і альтернативи бути не може.
Тому часто саме батьки не бачать цих проявів. В
основному їх помічають вихователі у дитячих садках, учителі початкових класів та психологи.
Такі діти менше ідуть на контакт, у них обмежений інтерес до того, що відбувається навколо,
небажання спілкуватися та дружити, тобто формується міні-середовище власних переживань та
проектування світу на себе.
При вчасному лікуванні більшість «дітей
дощу» вдається адаптувати до нормального життя в суспільстві. Причини аутизму невідомі, тому
лікують симптоми, а це, насамперед, реабілітація
за спеціальною програмою навчання. Звичайна
дитина розвивається «автоматично», а дитину
із загальним порушенням розвитку на кожному
етапі потрібно підштовхувати та спрямовувати за
допомогою різноманітних вправ. Але, на жаль, досить мало фахівців мають відповідні знання, аби
допомогти особливим діткам. І найголовніше питання: де навчати таких дітей?
Делегатами Міжнародної науково-практичної
конференції з проблем аутизму були і вчителі-дефектологи ВРС ЗОШ «Надія» Олена Велігурська,
Дар’я Лимаренко та шкільний психолог Наталія
Тиньчук. На конференції було піднято багато нагальних питань з проблем дитячого аутизму, зокрема — формування соціальних навичок та
комунікаційних функцій. Особлива увага приділялась застосуванню поведінкової терапії однолітками у навчанні дітей з аутизмом в інклюзивних
класах загальноосвітніх шкіл. Лейтмотивом конференції було обговорення навчання особливих
дітей в учнівському колективі.

ОСББ: ініціативна група і статут
Справи депутатські
Ольга ФІЛЮК,
помічник депутата
Відповідно до Закону України «Про
особливості здійснення права власності
у багатоквартирному будинку», до 1 липня 2016 року мешканці всіх багатоквартирних будинків на загальних зборах
мають визначити, як і ким буде здійснюватися їх подальше управління. Йдеться
не лише про будинок, а й про його інфраструктуру: ліфти, прибудинкові території, сходи тощо.
З ініціативи депутата Вишгородської міської ради, голови фракції Валентини Парчук
на довірених дільницях 30 березня та 03 квітня відбулися збори мешканців будинків на
вул. Ю. Кургузова, 11-а і Б. Хмельницького,
9. На збори (буд. 11-а на вул. Ю. Кургузова)
запросили керуючого ОСББ із пл. Т. Шевченка, 3 — Віктора Марченка, який понад шість
років займає цю посаду. Він охоче поділився
досвідом і розповів мешканцям про переваги

ПолітБЮРО

Політика уряду потерпіла фіаско —
наголосив лідер Радикальної партії Олег
Ляшко. За його словами, сьогодні те,
чого немає в українців, «завдячуючи»
владі, можна перелічувати безкінечно.
«Немає зарплати, немає роботи, немає
на чому і за що їхати до лікарні, немає навіть дороги до тієї лікарні, немає перспективи отримати освіту чи знайти правду в
судах без грошей, але головне — немає
справедливості», — обурився Ляшко.
Він додав, що не з чуток знає, як важко сьогодні живеться простим людям, адже
кожен непленарний тиждень присвячує поїздкам по регіонах України та спілкуванню з
народом. Та попри те, що ситуація здається
безвихідною, вихід є, запевнив радикал.

Уривки із спогадів

створення ОСББ. А депутат
В. Парчук нагадала, що до 01
липня 2016 потрібно визначитись — як вони будуть керувати своїм будинком.
Варіантів усього два. Перший: створювати ОСББ та самостійно укладати договори з
компаніями, які надають житлово-комунальні
послуги. Другий: мешканці на зборах обирають управителя (ним може бути як приватний
підприємець, так і компанія), який підписує
договори на обслуговування будинку з приватними ЖЕКами. На створення і юридичне
оформлення ОСББ потрібно близько двох
місяців.
На зустріч прийшли досить велика кількість мешканців будинків. Говорили і про нагальні проблеми, було багато запитань і відповідей. У результаті на вул. Ю. Кургузова,
11-а створено ініціативну групу (наступна
зустріч — 16 квітня), а мешканці з Б. Хмельницького, 9 — чітко визначились і вже навіть
затвердили Статут майбутнього ОСББ. Це
перші кроки, попереду багато роботи, але
почин зроблено.

Увага!

Шахраї
ходять по
квартирах
Міськвиконком
До помешкань вишгородців навідуються
групи молодиків, які
представляються працівниками «Водоканалу»,
«Тепломережі»,
міського ЖЕКу або
представниками фармакологічної компанії.
Звертаємо
увагу,
особливо — літніх людей: будьте обачними,
не відчиняйте двері незнайомцям. У разі необхідності телефонуйте до вищезазначених
організацій або одразу
до поліції.

Ляшко: У нас є план порятунку країни
«Вихід — це план Ляшка, який дозволить вийти з кризи у найкоротші терміни»,
— зазначив нардеп.
За його словами, основні пункти цього
плану — це проведення політичної реформи з метою усунення дуалізму влади, проведення судово-прокурорської реформи,
яка полягає у звільненні всіх суддів і прокурорів та обрання нових на прозорому
конкурсі, та радикальна зміна економічного
курсу.
«Ми пропонуємо радикальні економічні
зміни, спрямовані, в першу чергу, на відновлення національного виробництва, зміну грошово-кредитної політики для того,
щоб малий, середній і великий бізнес мали
дешеві кредити, а не ходили, як бомжі, всім

світом з простягнутою рукою і заробляли по
три копійки, взамін матір рідну продаючи,
землю продаючи, душу продаючи», — наголосив радикал.
Політик закликав владу припинити антинародну грабіжницьку політику та почати
реалізовувати «План Ляшка», який, за його
словами, виведе країну на широку дорогу
розвитку, дасть можливість людям працювати, заробляти, годувати свої сім’ї, з упевненістю дивитися у завтрашній день.
«Треба не ліжка в борделі переставляти, а радикально міняти політику, вичищати політичний клас, який 24 роки паразитував на українській землі, в українській
душі, українському серці», — переконаний
Ляшко.

«Мені сниться Прип’ять…»

(Початок — див. на стор. 1)
1982 року начальником СВПЧ-6 призначили Олександра Єфименка, його заступником — Василя Мезенцева (двох молодих
офіцерів). Одразу після училища прийшли
на службу три перші начальники караулу.
Серед них — Володимир Правик, перший
караул був його, а першим завжди важко —
бо починати треба з нуля. Одружився він молодим, та думки його вже тоді були глибокі:
«У мене не дружина, а царівна — маленька,
та з великою душею. Вона хоче пишатися
мною як справжнім чоловіком і надихає мене
своїм коханням».
Завжди у формі, підтягнутий, стрункий,
з буйним чубом і темними великими очима,
життєрадісний — у лейтенанті в/с Вікторові
Кибенку поєднувались молодість і краса,
щирість і упевненість у завтрашньому дні,
бажання жити й працювати з людьми і для
людей.
Молодий начальник частини Олександр
Єфименко зміг організувати свій колектив і
наповнити його духом згуртованості, відповідальності і обов’язку. Старший пожежний,
ст. сержант в/с — колишній моряк Микола
Титенок був скромним, розумним і романтичним. Писав вірші і часто просив мене їх
послухати. Василь Ігнатенко — родом з Білорусі, розповідав про свою багатодітну родину і про своїх батьків, посміхався і був душею
колективу. Старший пожежний, ст. сержант
в/с, він вів спортивний гурток і готував хлопців до змагань у травні 1986 року.
Батьки сержанта в/с, пожежного Володимира Тишура ще до аварії були поховані
на кладовищі у Прип’яті, їхні серця не відчули біль втрати єдиного сина. Командир
відділення, сержант в/с Микола Ващук був
унікальною людиною: відкрита душа, вмів
вислухати, вмів і сам багато цікавого розпо-

Плач матері

Тінатін Чинчараулі (в центрі), доктор психологічних наук,
професор (Грузія), Олена Велігурська, Дар’я Лимаренко

Вишгород

Іван БУРДАК
Де лежиш ти, сину, соколе мій ясний,
І яку могилу відвели тобі?
Я одна лишилась, немічна, нещасна,
І живу у муках, в тузі та журбі…
Саркофаг для тебе відлили з бетону,
Глибоко сховали від людських очей.
Не було дружини, сина, внука, доні,

вісти, брав участь у всіх заходах й усі роботи
виконував якісно і з душею.
Коли вибухнув четвертий реактор на
ЧАЕС, першими кинулися на ліквідацію пожежі у ніч з на суботу 26 квітня 1986 (1:24)
65 чол. особового складу і (19 одиниць пожежної техніки). Першими прибули пожежні
ВПЧ-2 з охорони ЧАЕС і СВПЧ-6 з охорони
м. Прип’ять. 64 особи отримали велику дозу
опромінення і були відправлені на лікування
до Москви (тоді столиця СРСР — ред.)
У 1986-му з 69 населених пунктів Київщини було евакуйовано 90 тис. чол. і потім
у 30-кілометровій зоні — ще 24 тис. чол. Постраждалих від Чорнобильської катастрофи
— 963 тис. чол. (з них — 268 тис. дітей). Я написала про тих, хто першими гасив пожежу
на четвертому енергоблоці, — бо я у команді
СВПЧ-6 працювала чотири роки, бачила їх
усіх, їхні родини, знала їхні мрії. Вони були
такі молоді…
Після аварії доля розкидала нас — кого
куди. Мені вже 76 років — і я по-іншому
сприймаю життєві цінності. Це наші думки,
справи і вчинки. У мене три сини, шість онуків і двоє правнуків. Сини Василь і Михайло
працювали на ЧАЕС, а тепер живуть у м.
Славутичі. Син Микола у 1986 році навчався
у школі МВС і 25 квітня приїхав до нас додому, у село Новошепеличі. Ввечері пішов
на зустріч із друзями — співробітниками
Прип’ятського відділення міліції — і тут трапилася біда. Він брав участь в евакуації міста, повернувся лише 29 квітня.
Упродовж 30 років з дня аварії я зі своїми синами відвідувала кілька разів рідні місця — Нові і Старі Шепеличі Чорнобильського
району. На власні очі бачила, яка там біда:
всі будівлі позносили, а от наша хата стоїть
— бо нова зовсім (мабуть, комусь стало шкода її руйнувати), але все вивезено.
Не було оркестру, мітинга, речей.
Кажуть, що злучаєш ти страшні рентгени,
Котрі здатні вбити не одне життя.
Мені сниться Прип’ять, дикий рев сирени,
Збожеволіла мати, згублене дитя.
Де лежиш ти, сину, соколе мій любий,
Я твою могилу все одно знайду.
День і ніч до неї зболено ітиму.
І до тебе, сину, все одно дійду!..

Заїздили у м. Прип’ять. Колись це було
гарне місто з широкими вулицями, трояндами. А тепер все заросло шипшиною і величезними деревами — як 5-поверховий будинок заввишки.
Були ми і в Ільїнській Чорнобильській
церкві, де возносяться молитви за живих та
тих, кого вже немає, бо віддали свої життя
за інших. Іще раз доземно вклоняюсь усім
матерям, чиї сини загинули при виконанні
службового обов’язку, — ви дали життя вашим дітям, які врятували життя на планеті,
врятували свою Вітчизну, свою прекрасну
Україну.
Вічна пам’ять загиблим, а всім нам —
здоров’я і довгих років життя!

Читайте на сайті газети
vyshgorod.in.ua
У Києві будують новий колектор
Прорив у математиці здійснила українка
Безкоштовний проїзд у громадському
транспорті (польський досвід)
Робочі нюанси поштовиків
Голова ВРДА: рік на посаді
Велика кільцева (ВКАД) навколо Києва:
Україна шукає інвесторів
Бучанська територіальна громада
Весняна виставка
І парки, і дитсадки
Помер засновник хору «Гомін»

Наше місто

Вишгород
Хто до нас прийшов

Уточнення

Сергій Володимирович НЕЗДОРОВИЙ
Начальник відділу містобудування та
архітектури Вишгородської міської ради
(протокол № 2 засідання конкурсної комісії
від 03.03.2016 р.)
Народився 19 березня 1979 року в м. Конотопі, Сумської області.
Після закінчення середньої школи в 1994
році вступив до Конотопського будівельного технікуму, який закінчив з відзнакою в 1998 році за
фахом «Промислове та цивільне будівництво».
В 1999 році вступив до Київського Національного Університету
будівництва та архітектури на архітектурний факультет; закінчив навчання в 2005 році та здобув диплом спеціаліста.
Працювати за спеціальністю почав ще за часів навчання в університеті: на 4-му курсі — в архітектурній майстерні «ТМ Шкрогаль» на
посаді архітектора.
У 2006 році звільнився за власним бажанням та влаштувався в
МЧП «Творча майстерня «Вісак» на посаду керівника групи. В 2011
році перейшов працювати до Державного будівельного комбінату
Управління справами Верховної Ради України на посаду головного
архітектора, керівника проектного відділу. Із 2015 року — головний
архітектор у ТОВ «Проектна майстерня «Форма».
За час професійної діяльності виконав велику кількість проектів — як у складі авторського колективу, так і особисто. Має великий
досвід роботи зі спеціалістами-проектувальниками суміжних спеціальностей.
Нагороджений орденом «Святого Митрополита Ростовського»
УПЦ (МП), а також цінним подарунком Голови Верховної Ради України.
Вишгородська районна гімназія
«Інтелект» оголошує прийом учнів до
5-х та 10-х гімназійних класів
Конкурсні випробування для учнів,
які вступають до 5-х класів гімназії,
проводитимуться 30 травня 2016 року
о 9.00: українська мова (тест, диктант),
іноземна мова (співбесіда) — для класу з вивченням двох іноземних мов;
математика (контрольна робота), природознавство (тест) — для класу ранньої профілізації природничо-математичного профілю.
Конкурсні випробування для учнів,
які вступають до 10-х класів гімназії,
проводитимуться 14 червня 2016 року
о 9.00: географія (тест) — для класу
економічного профілю, математика
(контрольна робота) для класу інформаційно-технологічного профілю.
Додатковий конкурсний прийом
можливий 23 серпня 2016 р. за наявності вільних місць.
Наша адреса: м. Вишгород, вул.
Шкільна, 14 . Тел: (04596) 2-52-82

Маршрут № 1

Приватизація буде
після інвентаризації

До статті «Крок другий:
техінвентаризація та ремонт»
(газета «Вишгород» № 13’2016)
Ганна БУЛГАКОВА, депутат
Вишгородської міської ради (виборчий
округ № 33, м. Вишгород, просп. Т. Шевченка, 6)
За результатами роботи тимчасової комісії по вивченню ситуації, що склалася під час передачі гуртожитку по просп. Шевченка, 6 у комунальну власність
територіальної громади міста Вишгорода, був підготовлений перший перелік мешканців гуртожитку — потенційних претендентів на приватизацію займаних ними
кімнат (у кількості — 13 сімей).
Проте на сьогодні ці документи ще не розглядаються
органом приватизації, оскільки для початку приватизації гуртожитку необхідна технічна інвентаризація усього
об’єкту нерухомого майна (тобто гуртожиток повністю), бо
за час, що минув від останньої техінвентаризації (2014 рік),
мають місце перепланування, а тому технічна документація
на будинок є застарілою.
Міська влада дала старт — замовлено новий техпаспорт гуртожитку, після виготовлення якого можна буде
знову повернутись до питання приватизації індивідуальних
житлових помешкань. Із 05 квітня 2016 року працівниками
БТІ спільно з представниками ініціативної групи заплановано розпочати обхід усіх приміщень будівлі гуртожитку.

Влас. інф.

2016 року
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Справи депутатські

Зустрінемось на суботнику
Сергій ПІНЧУК
За мною, як за депутатом Вишгородської міської ради, закріплений округ № 12 — будинки по вул.
Дніпровській, 3-а і 5 і по вул. Набережній, 6-а.
Узяв до уваги звернення мешканців. Так, згоден, проблем в окрузі вистачає. І я, зі свого боку, зроблю все можливе і залежне від мене, аби
вирішити життєво необхідні питання з благоустрою.
Проте є такі, які можливо здолати лише спільними зусиллями і тільки всім разом — це наведення порядку
і чистоти в нашому улюбленому місті, як мінімум, у
тому місці, де живемо.
З квітня, за давньою традицією, починається
низка заходів із наведення чистоти і порядку після
зими — суботників.
Цієї суботи, 9 квітня, запрошую всіх жителів округу і небайдужих разом навести лад на нашій території. Почнемо реалізовувати програму з благоустрою із
місця, в якому живемо, дружно і разом.
Нудно не буде. Будемо пиляти, фарбувати, прибирати старе листя, позбавлятися від мотлоху і сміття.
Діткам потрібні нові чисті пісочниці — значить завеземо пісок. Висадимо молоді дерева і наведемо порядок на клумбах та газонах. Роботи вистачить усім.
Судячи зі звернень, у нас всі жителі небайдужі,
так що зустрінемось на суботнику!

До конкурсного комітету,
який визначатиме
перевізників
на внутрішньоміському
маршруті № 1, залучено
представників громадськості

Оголошення

Керуючись ст. 44 ЗаконуУкраїни «Про автомобільний транспорт», Постановою Кабінету Міністрів України від 03.12.2008 р. № 1081 «Про
затвердження Порядку проведення конкурсу з
перевезення пасажирів на автобусному маршруті
загального користування» зі змінами та доповненнями, виконавчий комітет Вишгородської міської
ради оголошує конкурс з перевезення пасажирів
на міському автобусному маршруті загального
користування у м. Вишгороді, що не виходить за
межі міста.
Найменування організатора: виконавчий комітет
Вишгородської міської ради.
Об’єкт конкурсу:
маршрут №1 «Київська/Набережна — Храм свв.
Бориса і Гліба», кількість автобусів для забезпечення перевезень — 1; режим перевезень — щоденно з 07:00 до 20:00, з інтервалом руху — 1 год.
З умовами конкурсу можна ознайомитись на
офіційному сайті Вишгородської міської ради:
http://www.vyshgorod-rada.gov.ua та на сайті газети
«Вишгород» www.vyshgorod.in.ua

Новий відділ

9 квітня

У міськвиконкомі

Позачергове засідання міськвиконкому
відбулося 7 квітня і розглянуло кілька питань.
Насамперед ухвалили провести конкурс із перевезення пасажирів на внутрішньоміському
автобусному маршруті № 1 (Київська/Набережна — храм свв. Бориса і Гліба), затвердили
умови конкурсу та склад конкурсного комітету (заступник міського головиТрохим Іванов,
голова постійної комісії міськради Сергій Пінчук, спеціаліст юрвідділу Святослав Чупринаосу/, представник РДА В’ячеслав Савенок,
уповноважений представник управління Укртрансінспекції у Київській області, представ-

ник ДАІ Андрій Пожар, а також представники
громадськості: Андрій Ганопольський /Громадська рада/, Геннадій Демінський /Спілка
учасників АТО і бойових дій Вишгородщини,
Ліна Гогула/БГО «Заради спасіння» миру).
Розглянувши звернення Громадської благодійної спілки інвалідів «Онкочорнобиль», вирішено — у зв’язку із 30-річчям сумної дати — надати
матеріальну допомогу удовам померлих ліквідаторів аварії на ЧАЕС. Також члени міськвиконкому ухвалили відзначити ветеранів ДНЗ «Чебурашка», який 15 квітня відзначає своє перше 35-ліття.
Тимчасово — до 14.04.2016 (під час чергової
сесії міськради має бути затверджене балансове
розмежування) — затвердили штатний розклад
КП ЖКГ зі змінами: зокрема введено посади
майстрів будинків та виробничо-експлуатаційний
відділ, який займатиметься станом міського житлового фонду; замість посад ліфтерів введено
посади електромеханіків — для того, щоб фахівці
не обмежувалися лише інспектуванням, а одразу
вдавалися до ремонту. Як зазначив міський голова Олексій Момот, мешканці багатоповерхівок не
мають чекати до понеділка, якщо ліфт вийшов з
ладу в п’ятницю ввечері.

Міський Держархбудконтроль: права і обов’язки

Олександр ШАМОТА, начальник відділу
ФОТО — архів МВ ДАБК, спеціально для «Вишгорода»

14 грудня 2015 року II сесія Вишгородської міської ради VІІ скликання ухвалила створити Відділ з питань державного
архітектурно-будівельного
контролю
(ДАБК), основне завдання якого — здійснювати державний архітектурно-будівельного контролю, виконувати дозвільні та реєстраційні функції у сфері
містобудівної діяльності. 25 березня VIII
сесія міськради призначила мене начальником цього відділу.
Наш відділ є виконавчим органом Вишгородської міської ради, підконтрольний та підзвітний Вишгородській міській раді, міському
голові.
Міський відділ ДАБК:
— надає, отримує, реєструє, повертає
повідомлення та декларації про початок підготовчих та будівельних робіт, відмовляє у видачі таких документів, анулює їх, скасовує їх
реєстрацію;
— приймає в експлуатацію закінчені будів-

ництвом об›єкти (реєструє декларації про готовність об›єкта до експлуатації та повертає/
анулює такі декларації на доопрацювання для
усунення виявлених недоліків);
— здійснює державний архітектурно-будівельний контроль за дотриманням вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності,
будівельних норм, державних стандартів і
правил, положень містобудівної документації
всіх рівнів, вихідних даних для проектування
об›єктів містобудування, проектної документації щодо об›єктів, розташованих у межах
міста Вишгорода;
— здійснює контроль за виконанням законних вимог (приписів) посадових осіб відділу;
— розглядає справи про адміністративні правопорушення, пов’язані з порушенням
вимог законодавства, будівельних норм,
державних стандартів і правил під час будівництва, порушенням законодавства під час
планування та забудови територій та невиконанням законних вимог (приписів) посадових
осіб відділу;
— здійснює інші повноваження, визначені

законом.
Посадові особи відділу (спеціаліст I-ї категорії — інспектор Андрій Володимирович
Марцевой та спеціаліст II-ї категорії — інспектор Артем Анатолійович Андрусенко) для виконання покладених на них завдань під час
перевірки мають право:
— безперешкодного доступу до місця будівництва об’єкта та до прийнятих в експлуатацію об’єктів, що підлягають обов’язковому
обстеженню;
— складати протоколи про вчинення правопорушень та акти перевірок, накладати
штрафи відповідно до закону;
— видавати обов’язкові для виконання
приписи щодо:
- усунення порушення вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, державних стандартів і правил;
- зупинення підготовчих та будівельних
робіт, що не відповідають вимогам законодавства у сфері містобудівної діяльності, зокрема
будівельним нормам, містобудівним умовам
та обмеженням, затвердженому проекту або
будівельному паспорту забудови земельної

ділянки, виконуються без повідомлення, реєстрації декларації про початок їх виконання
або дозволу на виконання будівельних робіт;
— залучати до проведення перевірок
представників центральних і місцевих органів
виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, експертних та громадських організацій (за погодженням з їх керівниками),
фахівців галузевих науково-дослідних та науково-технічних організацій;
— забороняти за вмотивованим письмовим рішенням керівника відділу експлуатацію
закінчених будівництвом об’єктів, не прийнятих в експлуатацію;
— здійснювати фіксування процесу проведення перевірки з використанням аудіо- та
відеотехніки.
Розташований міський відділ ДАБК за
адресою: м. Вишгород, пл. Т. Шевченка, 1,
3-й поверх адмінбудинку, каб. №№ 63, 63-а.
Прийомний день – середа, з 9:00 до 13:00.
Тел: (04596) 54-203 (приймальня міськради).
***
Працівники нового відділу взялися до
виконання своїх обов’язків завзято. Вже
перевірено з десяток об’єктів. Основні
види порушень — незаконна (без відповідних дозволів) забудова та порушення будівельних норм.
Так, 4-го квітня на Набережній, 2 (біля
Рок-кафе) працював будівельний кран з усіма
можливими порушеннями — під ЛЕП, на мережі «Водоканалу», без наряду допуску, без
технагляду, термін дії посвідчення машиніста
автокрану прострочений. Власнику надано
консультацію та зразки документів (повідомлення, будівельний паспорт, технічні умови),
які необхідно оформити для ведення будівництва.
Наступного дня — будівництво тривало.
«Перспектива» очевидна – демонтаж самовільної забудови, причому — за кошт власника.
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9 квітня

Гандбол

ФОТО — архів РКДЮСШ, спеціально для «Вишгорода»

Третя декада березня ознаменувалась Дитячим гандбольним турніром серед хлопчаків 2005-2006 р. нар., який
пройшов у м. Зіньків Полтавської області.

ФОТО – архів «Джерела»

Дві місцеві команди (СДЮСШОР), Полтава і Харків, регулярно зустрічаються на щорічному Кубку Слобожанщини та
добре знайомі між собою, тож відверто налаштовувались
на боротьбу саме проти вишгородської команди. Та наші
гандболісти вчергове підтвердили своє реноме, виборовши срібні медалі (вже вдруге за рік існування команди),
грамоти та Кубок від організаторів турніру. Нагадаємо,
що це вже друге «срібло» наших юних
гандболістів за досить нетривалу (менше
року) спортивну історію.
Наша команда сповідує тактику персональної гри проти суперника, що притаманна
саме швидкому і технічному дитячому гандболу. Поразка з рахунком 5:13 виявилась
закономірним результатом першої гри — із
сильним суперником (найперспективнішою
за останні 10 років СДЮШОР, яка застосовує
тактику та стратегію гри дорослих команд:
«зонний» захист зі швидкими відривами в
атаку), але залишила нам шанси на одне з
призових місць.
Додаткові тренувальні ігри з місцевими
командами старших вікових категорій і настанови тренерів принесли свої результати.
На «одному диханні» наші хлопці перемогли
команди «Зіньків-3» (2006 р. н.) та Харкова
(19:5 та 15:6, відповідно).

І знову «срібло»!

Тренерський колектив

Валентина ЯКОВЕНКО,
методист ЦТ «Джерело»

Знай наших!

2016 року

Конкурси
(Початок на стор. 1)

колектив народного танцю «Джерельце» (керівник – Світлана Стащук) виборов третє місце на Всеукраїнському фестивалі-конкурсі талантів «Феєрія зірок» (у номінації «народна
хореографія»);
колектив сучасного танцю «Pas de danse» (керівник – Катерина Барладян) – три других місця, третє місце та спеціальний приз «За яскравість номерів» та Міжнародному різножанровому фестивалі мистецтв «ArtTalentFest- 2016», м. Київ;

М’яч над сіткою

Серед лідерів Київщини
Іван КАРПИНА,
заступник директора КДЮСШ
У відкритій першості Бориспільської ДЮСШ з волейболу серед дівчат 2001 р. н. мірялися силами кращі волейболістки Київщини (дев’ять команд, які були розподілені на три підгрупи по три команди в кожній).
Юні вишгородчанки потрапили в групу з командами м.
Бучі та Бориспільського району. Обігравши суперниць, вони
з першого місця потрапили у фінальний турнір, де виборювались призові місця. У результаті посіли третє місце — завоювали «бронзові» медалі турніру. Найкращою волейболісткою
в нашій команді організатори визначили Анастасію Ткач.
Вітаємо наших спортсменок та їхнього тренера Олексія
Рудого з цим успіхом!

Черговий успіх Ростислава
Крижановського!
Микола КОРОЛЬ,
директор Вишгородської районної КДЮСШ
1-2 квітня в м. Біла Церква відбувся юнацький чемпіонат України з плавання серед юнаків 2002 р. н. 52 команди презентували близько 500 учасників.
На дистанції 200 метрів брасом одинадцятирічний вихованець нашої спортшколи Ростислав Крижановський виграв
золото та ще й продемонстрував результат, який перевершив будь-які юнацькі рекорди України, що трималися близько 15 років. Але й це ще не все: Ростислав виборов золото і
на дистанції 100 м брасом!
Нагадаю, сьогодні Ростислав Крижановський – кандидат
у майстри спорту. Під час чемпіонату у м. Біла Церква йому
не вистачило лише декількох десятих секунди до статусу
майстра! Хоча, безперечно, його результат – унікальний в історії плавання.
Щиро вітаємо Ростислава Крижановського і його тренера Геннадія Жданова з високим спортивним результатом і
бажаємо подальших перемог.

Вишгород
Доля «срібних» медалей вирішувалась у останньому матчі — у грі з дорослою командою з Полтави. Обидві команди
були налаштовані тільки на перемогу, що додавало інтриги.
Вишгородська команда підійшла до вирішального протистояння у своїй найкращій фізичній та психологічній формі:
відразу відірвалась уперед і не підпускала суперника більш,
ніж на три голи. І якщо у захисті ми в окремих епізодах поступались більш дорослим полтавчанам, то у нападі в цей
день наших хлопців було не зупинити. 23:16 на нашу користь!
Навіть команда-переможець турніру («Зіньків-2») не показала
такої змістовної та красивої гри.
Як завжди, найбільш результативно зіграв капітан команди Микита Підсосонний. Денис Кузнєцов стрімкими діями на
полі наводив жах на оборонців суперника. Стабільно сильно
зіграли гравці основи Максим Копанчук, Данило Онуфрієв та
Роман Мережа. На воротах відзначились голкіпери Андрій
Іваницький та Вадим Булах. Заявили вагомі претензії на місце в основі і гравці заміни Андрій Ларін, Богдан Філіпенко,
Всеволод Глущенко та Владислав Бірюк. Для гравців команди Євгена Еско та Михайла Демідася це був перший виступ
на офіційному турнірі такого рівня і відправним пунктом щодо
зростання у їх подальшій гандбольній кар’єрі.
Турнір дав неоціненний досвід нашим хлопцям, показав їм
власні слабкі та сильні сторони, намітив напрямки їх подальшого розвитку. Адже спортивні результати досягаються працелюбними, самовідданими, амбітними юнаками, націленими
на подальший ріст та вдосконалення.
Докладніше — чит. на сайті газети
«Вишгород» vyshgorod.in.ua

Джерельні
фаворити
березня
дитячий драматичний театр «Експромт» (керівник – Наталія Філіпова)
з уривком із вистави «У поганому
товаристві» виборов перше місце у
номінації «театральне мистецтво»
на Міжнародному фестивалі-конкурсі мистецтв
«Кришталева мрія» (колектив, створений за
сприяння міського голови Олексія Момота, працює у «Джерелі» всього три місяці);
колектив сучасного танцю «Flash» (керівник
– Вероніка Манзюк) – на дитячому Всеукраїнському конкурсі «Таланти весни-2016» виборов II
премію з таночком «Чудові дівчата» та III премію
із сучасним таночком «Кішки-мишки».
Пишаємось переможцями і бажаємо нових
творчих вершин!

Колектив сучасного танцю «Pas de danse»

Колектив сучасного танцю «Flash»

31 м’яч на березі Чорного моря
Олег ПАНЧЕНКО, тренер ФК «Чайка» 2009 р.н.
ФОТО — архів ФК «Чайка», спеціально для «Вишгорода»

Юні футболісти ФК «Чайка» взяли участь у першому
весняному футбольному турнірі «Odessa Cup-2016» серед дітей 2009 р. н., який проходив в місті Одеса з 28 по
31 березня.
Змагання відбувалися на березі Чорного моря в санаторії «Аркадія», на території якого — мальовничий парк
з декоративними насадженнями та футбольний майданчик.
За регламентом змагання 10 клубів учасників утворили
дві групи по п’ять команд. Та тільки перші два місця в групі
давали право в підсумку боротися за перші чотири місця в
турнірі.
Розділившись на «Чайку-1» та «Чайку-2», наші хлопці почали боротьбу за головний кубок. У першій грі в суперники
«Чайці-1» дісталися наші сусіди з ФК «Оболонь», яких ми доволі легко обіграли (11:0). А ось друга гра вийшла набагато
складнішою. І в ній ми поступилися ФК «Дунай» з міста Ізмаїл
з рахунком 1:3.
Наступного дня зіграли з господарями, ДЮСШ-11, та здобули перемогу (9:2). Груповий заключний матч вирішував
наше остаточне місце в турнірній таблиці. Хлопцям потрібна
була тільки перемога, але програш від майбутнього бронзового призера ФК «Одеса» (1:4) залишив нас на 3-му місці, яке
давало шанс боротись за Кубок Надії — підсумкове 5 місце.

На жаль, справи у нашої другої команди були, м’яко кажучи,
не дуже успішні. Чотири поразки від ФК «Зміна» (м. Київ),
одеситів з ДЮСШ-11—2, ФК «Бразил» та ФК «Чорноморець»
давали змогу поборотися за «почесне» 9 місце, котре ми завоювали завдяки перемозі над ФК «Оболонь» (3:0).
У заключний день «Чайка-1», перемігши ДЮСШ-11—2
(1:0) та «Чорноморець» (3:0), завоювала Кубок Надії. Таким
чином посіла 5 місце в турнірі. Але, попри не дуже високі
місця в змаганні, наші команди продемонстрували доволі високий рівень майстерності та дуже добре виконували вказівки тренера, про що свідчить список бомбардирів турніру. В
ТОП-5 потрапив Іван Дорошенко (9 голів) та Максим Дудка
(8 голів). І загалом ми зуміли забити аж 31 м’яч. Також варто
відзначити нашого воротаря Олександра Садовникова, який
мужньо захищав ворота обох вишгородських команд.
Загалом «Odessa Cup» пройшла на високому організаційному рівні, в чудових умовах проживання. У місті-герої Одесі
наші команди жили не тільки футболом. Ми провели оглядову
екскурсію, відвідали багато цікавих та визначних місць, прогулювалися парками та побували на набережній Чорного моря.
Ця поїздка була б неможлива без не байдужих до дитячого
футболу людей, які вже неодноразово допомагають нам у
вирішенні багатьох питань. Тому особливу подяку від батьків та дітей хочеться висловити Олексію Момоту та Анатолію
Шоці. Будемо сподіватися, що наші юні футболісти братимуть
участь ще не в одному турнірі та прославлятимуть місто Вишгород на всю Україну.

«Odessa Cup-2016»

Людина

Вишгород
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Депутатські будні

Нові парти для
Нижчедубечанської школи
Олександра САВЧЕНКО
ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

29 березня в Нижчедубечанській загальноосвітній школі голова ВГО «Молода Країна», депутат обласної ради Андрій Пещерін
подарував учням 6-го класу школи десять
сучасних ортопедичних учбових парт.
Про це повідомила учням директор школи Ольга Іванівна Прокопенко на загальній
ранковій лінійці, з якої починається кожний

ранок цієї чудової та затишної школи. За доброю традицією після ранкової зарядки учні
шикуються, співають Гімн України, а потім директор інформує їх про поточні або важливі
шкільні події.
На заході був присутній голова Вишгородської райради Ростислав Кириченко, який
турбується про молодь, учнів та освітян.
Директор подякувала гостям і надала
слово Андрію Євгеновичу, який побажав
учням гарного настрою, успіхів у дитячому та

кухар, а за свою працю отримує менше тисячі гривень. Цікавим та дуже професійним
виглядав кабінет праці, гарний комп’ютерний
клас (але, на жаль, час іде, і комп’ютери вже
застаріли, їх потрібно оновити). Чисто й охайно в класах та спортзалі.
Було приємно відчувати, що навчальний
заклад оновлюється, збільшується кількість
учнів, що не тільки вчителі та їх шановний директор Ольга Іванівна, але й самі діти дбайливо та з любов’ю ставляться до своєї школи.

Бережіть цю землю, бережіть цю славу…

Конференція краєзнавців
Наталія САХАРОВА,
методист
ЦТ «Дивосвіт»,
керівник проекту

Ольга ДЯЧЕНКО

«Вишгородська
світлиця»
31 березня юні музеєзнавці Вишгородщини
зібралися у районному
Центрі художньої творчості дітей,
юнацтва та молоді «Дивосвіт» на
свою традиційну конференцію
«Світ у вишгородських барвах».
Конференція проводиться у «Дивосвіті» вже всьоме і цього року
була присвячена етнографічним
дослідженням юних науковців
(звідси й назва «Вишгородська
світлиця»).
Із 15-ти музеїв навчальних закладів чотири — зразкові, скоро має
отримати це звання ще один — Музей партизанської слави Литвинівської ЗОШ. Такі музеї — це не просто
зібрання краєзнавчих матеріалів, а
наша жива історія. (Національно-патріотичне виховання молоді викладено у дивосвітівському проекті «Україна — я і ти».)
У першому відділенні конференції
вісім музеїв краєзнавчо-етнографічного напрямку звітували про свою діяльність; у другому — продемонстрували
свої знання з етнографії, краєзнавства
та музейної справи в інтелектуальному змаганні «Брейн-ринг. Вишгородський напрямок» представники
шкільних музеїв (зразковий музей
народного побуту та етнографії Жукинської ЗОШ; зразковий етнографічно-краєзнавчий музей «Духовна
криниця» Демидівської СШ; народо-

майбутньому дорослому житті, отримати гарну професію та роботу (а для цього — потрібні знання та освіта), висловив щиру подяку
професійним та турботливим вчителям.
Гарним та цікавим був виступ Ростислава
Миколайовича Кириченка, який добре розуміє проблеми учнів та освітян.
Після урочистої частини гості оглянули
школу, ознайомилися з найболючішими питаннями. Зокрема — вразили шкільна їдальня, в якій для діток готує віддана та добра

знавчий музей ВРГ«Інтелект»; етнографічний музей «Бабусина світлиця»
Димерської гімназії; краєзнавчий музей «Оберіг» Старопетрівської ЗОШ;
історико-краєзнавчий музей «Моє
село — моя колиска» Синяківської
ЗОШ; музей дитячої народної кіностудії «Сурмач» Димерського відділення
ВРЦ «Дивосвіт»; історико-краєзнавчий музей Гаврилівської ЗОШ).
Три теми — «Етнографія і народознавство», «Історія Вишгородщини» та «Музейна справа» — запропонувала автор гри, культорганізатор
«Дивосвіту» Катерина Караваєва.
Змагання було азартним і пізнавальним для всіх — і для учасників, і для
глядачів: юні науковці то дивували
знанням тонкощів музеєзнавства, то
хвилювалися і «завалювали» прості
питання. Врешті переможцем брейнрингу стала Гаврилівка.
Найрозумніші отримали привітання та солодкий подарунок від голови
Вишгородської райради Ростислава
Кириченка; керівники та ради музеїв
навчальних закладів Вишгородщини — грамоти і подяки від директора
«Дивосвіту» Олени Андріяш та відділу освіти Вишгородської РДА, а також
подарунки і грошові премії на розвиток музеїв від меценатів заходу —
Спілки підприємців Вишгородщини та
Благодійного фонду святої Ольги.

Спадщина

Саме ці заповітні слова Ірми Тоцької стали лейтмотивом літературного вечора «Я люблю Вишгород» в
історичному музеї при Вишгородському історико-культурному заповіднику (директор Ірина Пироженко). Захід
був присвячений Всесвітньому дню поезії та ювілейній
даті — 1070-ій річниці від першої літописної згадки про
Вишгород.
Цікаво переплелося відлуння давно минулих літ з новою
добою молодого Вишгорода. Не випадково згадали Ірину
Тоцьку, яка багато літ вивчала історію Київської Русі, її глибоке коріння на вишгородських пагорбах.
«…Звуть його Вищим майже тисячу літ» — озвався крізь
роки до нас Володимир Комашков, який залишив чималий
поетичний доробок, свого часу дбав про створення місцевого краєзнавчого музею. Було що показати й повідати світу.
Чудові краєвиди і джерельні витоки любові до цієї священної
землі полонили й серце киянина Вадима Перегуди.
Він неодноразово брав участь у різних заходах музею,
написав багато віршів про Вишгород і з натхненням виконує
свої пісні під гітару.
Прихилив до невмирущої скарбниці славної минувшини і пагінця — сина Антона — студента училища ім. Глієра.
Козацький мотив пісні у його виконанні наповнив серця присутніх гордістю таких нащадків.
І княжна доба, і відгомін інших вікопомних періодів історії нашого міста осмислювалися багатьма поетами-вишгородцями. Із їхнім творчим набутком ознайомила Галина
Дмитренко, завідуюча відділом обслуговування районної
бібліотеки. У дарунок музею передала збірки «Послухайте,
як дихає земля» та «Вишгородські передзвони» (до слова,
автор цих рядків прочитала кілька власних віршів про Вишгород із цих збірок).
Не оминула тематику літературного вечора і Степанія
Сідляр, радник голови Вишгородської райдержадміністрації. Вона наголосила, що необхідно знати і шанувати історію
свого краю, своєї маленької батьківщини, бути активними,
небайдужими до творення новітнього літопису. А такі заходи
об’єднують, згуртовують людей.
Вдалим доповненням до мовленого став документальний фільм про Вишгород: мовби перекинули місток між епохами.
На екрані — залишки древніх валів, руїни церкви
свв. Бориса і Гліба. Зйомки 1992 року. Деякі археологічні

пам’ятки мають світове значення. Проте недбале ставлення
до історичної спадщини призвело до знищення прадавніх
валів, руйнації неповторних природних ландшафтів. Неодноразово з болем і гіркотою зверталася директор заповідника Ірина Пироженко у місцевій пресі до громадськості,
щоб зупинити вандалізм над природою і пам’яттю віків.
«…І мре земля, й кургани вже святими не звуть пройдисвіти…» — зойкнув з розпачу Володимир Комашков ще
1995 року. Отакі ми, правнуки погані.
А фільм варто демонструвати не тільки учням на уроках
історії, а частіше проводити заходи пошанування минувшини.
Бо хто не шанує минулого, той не має майбутнього.
Саме піснею і словом повертають події далеких літ самобутні співаки гурту «Гайдамаки». Далеко за межами Вишгорода відлунили їхні пісні — козацькі, історичні, народні, на
слова Т. Шевченка.
У репертуарі чимало творів натхненника і керівника гурту Анатолія Миська. Він добре обізнаний з історією не лише
рідного міста, а й нашої країни.
Тож звернення літературного вечора таким патріотичним пісенним акордом викликало хвилю оплесків і добрих
слів на адресу гурту «Гайдамаки».
Щоб окрилювали пісня і рідне слово, наповнювала серця незнищенним духом любові до нашої святої землі.

День сміху по-ветеранськи
Світлана БРАГАРНИК

Першого квітня ветерани, пенсіонери міста відзначили День сміху.
Зустріч пройшла на одному диханні – з піснями («Вишгородський вальс» на слова Анатолія Черняхівського виконав вокальний ансамбль «Вечірні вогні» – керівник Борис
Крикун; відомі українські народні пісні – соліст ансамблю Георгій Васильєв), з гумористичними виступами (власні твори
читала поетеса Ольга Дяченко, гуморески відомих авторів
– Павло Баранов, Любов Юрченко, Михайло Каменський,
Зінаїда Крушанівська, Валерій Ткаченко).
З вигуками «молодці!» зал завзято підспівував виконавцям жартівливих пісень і частівок.
Такому молодечому запалу, ентузіазму і творчому пошуку сивочолих учасників свята позаздрили б навіть молоді.
Ми вже чекаємо зустрічей із колективом «Вечірні вогні»
та один із одним!

Казала баба Катя: «Бог довго терпить, да кріпко вдарить»

Антоніна ШУЛЬГА,
Олена МИХАЙЛОВА (родичі)
Проживала у нашому Вишгороді проста
жіночка — Катерина Йосипівна Негоденко.
Народилась вона у далекому 1922 році. Пережила і голод 1932-33 років, і Другу світову
війну, і революції — вже у наш час. Але ско-

ро вже 40 днів, як її душа залишила цей світ
і відлітає в інші.
Вона мала добру пам’ять і багато чого
могла розповісти. Знала майже всіх людей
в селі Вишгород, і її знали люди, тому що
працювала у сільському магазині, а магазин
до війни був єдиний у Вишгороді.
Розповідала бабуся Катерина, як вона працювала на цегельному заводі; як коні місили
глину там, де зараз озера Бегемотики, як потім виробляли цеглу й переправляли по Дніпру
вниз. Із тієї цегли вишгородської був побудований майже весь Поділ у Києві.
Життя у Катерини Йосипівни було важке. У
голодовку ловили горобців, смажили і їли, їли
різну траву, аби не померти. Вона вижила, а
двоє її братів померли з голоду.
Згадувала Катерина Негоденко, як водили
дітей зі школи на екскурсії в Межигір’я: тоді ще
були там церкви й могили козаків, жили монахи. А які були гарні навколо Вишгорода яблуне-

Сміємось — не здаємось

ві сади і поля, гречки й пшениці! Сіяли моркву,
буряки, помідори і збирали добрі врожаї. Вирощували полуницю і возили на продаж у Київ.
До збирання врожаю завжди долучали
вишгородських школярів: і влітку, і восени
вони проходили виробничу практику. І це було
добре — було чим займатись підліткам — вони
не палили, не пиячили.
Пам’ятала Катерина Йосипівна, як знімали у Вишгороді фільми, бо в нас завжди були
дуже гарні краєвиди. У фільмі «Вогняні роки» в
масових сценах знімалося багато вишгородців.
А в них у хаті жила якийсь час артистка Ляля
Чорна. Вона грала циганку в одному фільмі і
завжди пригощала дітей цукерками і печивом.
Бабуся Катя цікавилась політикою, дуже
переживала, що знищено багато заводів, фабрик, ферм. Казала: «Скільки було свиней,
корів, гусей у Вишгородському районі, а зараз
залишилось зовсім мало поголів’я!..»
Якось побачила по телевізору, як спіймали

Пам’ятаємо

молодих хлопців за крадіжки. Вона їх і засуджувала, і
жаліла: «Вони зробили це
тільки тому, що хотіли їсти.
Дайте їм роботу і вони не
будуть красти».
Також казала: «Не потрібно ображати людей, бо
сам потім отримаєш таке
саме. Бог довго терпить, да
кріпко вдарить». Були люди, які її ображали,
але вона тоді перетерпіла і пізніше їх простила
по-християнськи: «Хай Господь прощає. Прощення — це аромат, який дарує квітка тому,
хто її розтоптав».
Після війни Катерина Негоденко вийшла
заміж, народила сина і двох доньок. Коля трагічно загинув, два роки тому померла і Люда.
Залишилась Ліда, яка має двох синів і дочку.
Будемо пам’ятати Катерину Йосипівну. Хай
буде їй земля пухом…
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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 , 1 1 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
09:30, 10:50, 12:20
«Мiняю жiнку - 8»
13:55 «Сiмейнi
мелодрами - 4»
14:50 «Сiмейнi
мелодрами - 6»
15:45 «Найкращий
ресторан з Р. Сенiчкіним»
17:10 Т/с «Величне
столiття. Роксолана - 3»
20:30 «ЧистоNEWS 2016»
21:00 Т/с «Матусi»
22:00 «Грошi»
23:30 «Мiнкульт»
00:00 Х/ф «Мандри
блудницi»
УТ-1
06:00, 07:00, 08:00, 13:00,
18:30, 21:00 Новини
08:40, 23:25 Золотий
гусак
10:05 Д/ф «Латвiя.
Слiдами балтiв»
11:40 Чоловiчий клуб.
Спорт
13:30 Казки Лiрника
Сашка

13:40 Хто в домi хазяїн?
15:10 Т/с «Бiлявка»
17:00 Вiкно в Америку
18:05 Час-Ч
18:15 Новини. Свiт
19:30 РЕ:ФОРМА
20:30 Вересень
21:50 Подорожнi
22:45 З перших вуст
23:00 Пiдсумки
ТРК «УКРАїНА»
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 «Зламанi
долi»
18:00 Т/с «Не зарiкайся»
19:45 «Говорить Україна»
21:00 Т/с «Я все
пам’ятаю»
23:00 Подiї дня
23:30 Х/ф «Загублений
свiт»
ТОНіС
06:00 Х/ф «Бiлiє парус
одинокий»
10:00, 16:50 «Алло,
лiкарю!»

11:00 Дика природа
Нiмеччини
12:10 Чарiвнiсть Китаю
12:40, 21:40 Водне життя
13:45 Таємницi Тихого
океану
14:55 «Моднi iсторiї з О.
Новицькою»
17:45 Жива природа
18:10 «Таке спортивне
життя. В. Борзов»
18:50 В гостях у Д.
Гордона. В. Васильєва
19:50 Д/ф «Щоденники
Другої свiтової вiйни.
День за днем»
21:00, 23:10 Дивовижний
свiт
21:20 DW- новини
00:00 «Еротична спека»

22:00 Т/с «Свiтлофор»
00:00 Дайош молодьож!
СТБ
06:40, 16:00 «Все буде
добре!»
08:35 Х/ф «Iнше обличчя»
10:30 Х/ф «Дiамантова
рука»
12:15 «Битва
екстрасенсiв 13»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:30 Т/с «Коли ми
вдома»
20:00 «Слiдство ведуть
екстрасенси»
22:35 «Детектор брехнi 9»
23:30 «Один за всiх»

патруль»
19:30 Т/с «Кулагiн та
партнери»
21:30 Т/с «CSI: Нью-Йорк
- 7»
23:45 Т/с «Детектив Босх»
НОВИЙ КАНАЛ
06:00, 07:20 Kids Time
06:02 М/с «Губка Боб Прямокутнi Штани»
07:22 Т/с «Друзi»
09:55 Х/ф «Пiтер Пен»
12:10 М/ф «Мадагаскар
3»
14:05 Хто зверху
18:00 Абзац!
19:00 Дешево i сердито
20:20 Ревiзор
23:05 Страстi за
ревiзором

15:20, 20:00 НЛО з
минулого
16:10, 20:50 Скарби зi
сховищ
17:10 Найнебезпечнiшi
тварини
18:10 Дикий Кавказ
22:40 Очима зайця
23:30 Покер
ТРК «КИїВ»
08:00 Профiлактика
14:00, 15:10, 23:50
«Громадська
приймальня»
15:00, 17:00, 19:00, 21:00,
23:00 «СТН»
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»

ТЕТ
08:00 Мультик з Лунтиком
10:05 М/с «Клуб Вiнкс.
Школа чарiвниць»
11:00 Т/с «Усi жiнки вiдьми»
13:30 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

НТН
06:05 Т/с «Полювання на
Вервольфа»
10:00 «Кримiнальнi
справи»
10:55, 17:20 Т/с
«Детективи»
11:55 Х/ф «Час грiхiв»
13:45, 14:20 Т/с «CSI:
Нью-Йорк - 6»
14:00, 19:00, 23:15
«Свiдок»
15:35 Т/с «Морський

14:20, 21:40 Водне життя
14:50 «Моднi iсторiї з О.
Новицькою»
15:35, 22:10 Левиний рик
17:45 «Соцiальний статус.
Ваша пенсiя»
18:15 «Цивiлiзацiя
Incognita»
18:50 В гостях у Д.
Гордона. В. Васильєва
00:00 «Еротична спека»

07:55 «Битва
екстрасенсiв 13»
12:10 «МастерШеф - 2»
16:00 «Все буде добре!»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:30 Т/с «Коли ми
вдома»
20:00, 22:45 «Кохана, ми
вбиваємо дiтей»
00:00 «Один за всiх»

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»
13:30 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!

НТН
07:00 Х/ф «Золота баба»
08:30 Ранковий «Свiдок»
09:00 «Кримiнальнi
справи»
09:50, 17:20 Т/с
«Детективи»
11:20 «Страх у твоєму
домi»
13:45, 14:20, 21:30 Т/с
«CSI: Нью-Йорк - 7»
14:00, 19:00, 23:15
«Свiдок»
15:35 Т/с «Морський
патруль»
19:30 Т/с «Кулагiн та
партнери»
23:45 Т/с «Детектив Босх»

СТБ

НОВИЙ КАНАЛ

МЕГА
06:50 Смак пригод
08:30 Правда життя
10:30 Паралельний свiт
11:30, 19:10 Мiстична
Україна
12:30 Голокост
зсередини
13:30 Д/ф «Зворотна
сторона Мiсяця»
15:20, 20:00 НЛО з
минулого
16:10, 20:50 Скарби зi
сховищ
17:10 Найнебезпечнiшi
тварини
18:10 Кришталевi озера
Альп
22:40 Таємницi джмелiв
23:30 1918: життя пiсля
вiйни

10:00, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
10:50, 19:50 Д/ф
«Щоденники Другої
свiтової вiйни. День за
днем»
12:15 7 iсторичних чудес
України. Хортиця
13:55, 21:00, 23:10
Дивовижний свiт
14:55 «Моднi iсторiї з О.
Новицькою»
17:45 Жива природа
18:50 В гостях у Д.
Гордона. Т. Васильєва
21:45 «Глобал - 3000»
00:00 «Натхнення»

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

партнери»
23:45 Т/с «Детектив Босх»

22:40 Дивовижнi їжаки
23:30 Покер

СТБ
07:50 «Битва
екстрасенсiв 13»
12:05 «МастерШеф - 2»
16:00 «Все буде добре!»
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
07:27 Т/с «Друзi»
09:55, 22:05 Київ вдень
i вночi
10:45 Т/с «Сашатаня»
17:00, 19:00, 20:00 Хто
зверху
18:00 Абзац!
22:55 Х/ф «Лара Крофт:
Розкрадачка гробниць»

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»

МЕГА
07:40, 21:50 Вижити
попри все
08:30 Правда життя
09:30, 14:30 Правила
життя
10:30 Паралельний свiт
11:30, 19:10 Мiстична
Україна
13:30 Д/ф «Прокляття Че
Гевари»

K1
06:30 «TOP SHOP»
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. Незвiдана
Європа»
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 «Хитрощi
Норбiта»
00:00 Х/ф «Наречений
напрокат»
ІНТЕР
07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
09:00, 12:00, 14:00, 17:40
Новини
07:15, 07:35, 08:10, 08:35
«Ранок з IНТЕРом»
09:20 Х/ф «Два Iвани»
12:25 Х/ф «Два Iвани»
13:30, 14:20 «Судовi
справи»
14:35 «Сiмейний суд»
15:20 «Жди меня»
18:05, 19:05 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
21:00 Т/с «Гречанка»

22:50 Т/с «Культ»
ICTV
06:40 Факти тижня з
08:45 Факти. Ранок
09:15 Надзвичайнi
новини. Пiдсумки
10:10 Труба мiстера
Сосиски
11:05 Без гальм
12:15, 13:20 Дивитись
усiм!
12:45, 15:45 Факти. День
13:50, 16:20 Х/ф «Ван
Хельсинг»
16:45 Х/ф «Форсаж-4»
19:20 Надзвичайнi
новини
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Патрульнi.
Цiлодобово
21:25 Т/с «На трьох-2»
22:20 Свобода слова
5 КАНАЛ
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 21:00, 22:00, 23:00,
00:00 Час новин
07:30, 08:30, 09:30, 10:30,
11:30, 12:30, 13:30, 14:30,
15:30, 16:30, 17:30, 23:30

Час. Важливо
10:10, 10:32, 11:10,
11:32 Наживо: пресконференцiї/засiдання
Верховної Ради
12:32 Наживо: пресконференцiя щодо
ситуацiї у зонi АТО
14:32, 15:15, 15:32, 16:10,
16:32, 17:12, 17:32, 18:32
Україна - понад усе!
19:50 Час. Пiдсумки дня
22:15 Стоп корупцiї!
23:32 Кордон держави
2+2
06:20 «Нове Шалене
вiдео по-українськи»
08:40 Д/п «Кiборги
Луганського аеропорту»
09:00 «Українськi
сенсацiї»
10:00, 17:25 Д/п «Помста
природи»
11:00 «Облом.UA.»
12:50 «Top Gear»
14:00 Х/ф «Видалити»
18:30, 23:30 «Спецкор»
19:00, 00:00 «ДжеДАI»
19:20 «Цiлком таємно»
20:20 Т/с «Мисливцi за
релiквiями»
21:20 Х/ф «Спека»

ВI В ТО Р О К , 1 2 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 - 8»
13:55 «Сiмейнi
мелодрами - 4»
14:50 «Сiмейнi
мелодрами - 6»
15:45 «Найкращий
ресторан з Р. Сенiчкіним»
17:10 Т/с «Величне
столiття. Роксолана - 3»
20:30 «ЧистоNEWS 2016»
21:00 Т/с «Матусi»
22:00 «На ножах 2»
00:00 Х/ф «Спадок
блудницi»
УТ-1
06:00, 07:00, 08:00, 13:00,
18:30, 21:00 Новини
08:40, 23:25 Золотий
гусак
13:15, 18:05 Час-Ч
13:40 Казки Лiрника
Сашка
14:55 Фольк-music
16:00 Путiвник прочанина

16:10 Подорожнi
17:10 Т/с «Таксi»
18:15 Новини. Свiт
19:30 ДебатиPRO
21:30 Новини. Спорт
23:00 Пiдсумки
ТРК «УКРАїНА»
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00 Подiї
07:15, 08:15 Ранок з
Україною
09:15 Зоряний шлях
10:50 Реальна мiстика
12:45 Агенти
справедливостi
13:40, 15:30 Т/с «Сходи в
небеса»
18:00 Т/с «Не зарiкайся»
19:45 «Говорить Україна»
21:00, 23:30 Т/с « Я все
пам’ятаю»
23:00 Подiї дня
ТОНіС
07:25 Teen-клуб
10:00, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
12:15 «Джаз-коло»
13:05 Жива природа
13:50, 21:00, 23:10
Дивовижний свiт

07:05 Kids Time
07:07 Т/с «Друзi»
09:55, 21:55 Київ вдень
i вночi
10:50 Т/с «Щасливi
разом»
17:00, 19:00, 20:00 Вiд
пацанки до панянки
18:00 Абзац!
22:50 Х/ф «Темний свiт»

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»
06:30 «TOP SHOP»
07:40 «Чи знаєте ви,
що...»
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. Незвiдана
Європа»

15:00, 21:00 «Орел i
Решка. Ювiлейний 2»
16:00 «Файна Юкрайна»
17:20 «Розсмiши комiка»
18:15 «Звана вечеря»
22:00 «КВН на БIС»
23:00 Т/с «Доктор Хаус»
ІНТЕР
06:05, 11:10, 12:25 Д/с
«Слiдство вели... з Л.
Каневським»
07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
09:00, 12:00, 14:00, 16:00,
17:40 Новини
07:15, 07:35, 08:10, 08:35
«Ранок з IНТЕРом»
09:20, 21:00 Т/с
«Гречанка»
13:35, 14:20 «Судовi
справи»
14:40, 16:15 «Сiмейний
суд»
16:40 «Судите сами»
18:05, 19:05 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
22:45 Т/с «Культ»
00:10 Т/с «Щасливчик
Пашка»
ICTV

06:30 Ранок у великому
мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
11:50, 13:15 Х/ф «З усiх
сил»
12:45, 15:45 Факти. День
14:00 Т/с «Вiддiл 44»
16:20, 21:25 Т/с «На
трьох-2»
17:20, 22:20 Т/с «На
трьох»
18:20 Т/с «Патрульнi»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Громадянська
оборона
23:20 Х/ф «Рембо. Перша
кров»
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 Наживо: пресконференцiї/засiдання
Верховної Ради
12:32 Наживо: пресконференцiя щодо
ситуацiї у зонi АТО
19:50 Час. Пiдсумки дня
22:15 Стоп
корупцiї!
23:32 Велика полiтика
2+2
07:35, 15:45 «Облом.UA.»
08:10, 19:00, 00:00
«ДжеДАI»
08:30, 18:30, 23:30
«Спецкор»
09:00 Д/п «Помста
природи»
09:35 Х/ф «Видалити»
13:00, 20:20 Т/с
«Мисливцi за релiквiями»
13:55 Т/с «Загублений
свiт»
17:00 Прем’єра!
«Вiдеобiмба 2»
18:00 «Вiдеобiмба»
19:20 «Люстратор.
Спецпроект»
21:20 Х/ф «Ласкаво
просимо в капкан»

С Е Р Е ДА , 1 3 К ВІ 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»
09:30, 12:20 «Мiняю
жiнку - 8»
10:50 «Мiняю жiнку - 8
13:55 «Сiмейнi
мелодрами - 4»
14:50 «Сiмейнi
мелодрами - 6»
15:45 «Найкращий
ресторан з Р. Сенiчкіним»
17:10 Т/с «Величне
столiття. Роксолана - 3»
20:30 «ЧистоNEWS 2016»
21:00 Т/с «Матусi»
22:00 «Мiняю жiнку»
00:00 Х/ф «Заповiт
блудницi»
УТ-1
06:00, 07:00, 08:00, 13:00,
18:30, 21:00 Новини
08:40, 23:25 Золотий
гусак
09:20, 18:55 Про головне
12:00 Засiдання КМУ
13:15, 18:05 Час-Ч

13:40 Казки Лiрника
Сашка
13:50 Мультфiльм
15:10 Х/ф «Залiзна сотня»
17:10 Т/с «Таксi»
18:15 Новини. Свiт
19:30 Т/с «Мафiоза»
21:30 Новини. Спорт
21:50 Слiдство. Iнфо
22:45 З перших вуст
23:00 Пiдсумки
ТРК «УКРАїНА»
06:00, 21:00, 23:30 Т/с «Я
все пам’ятаю»
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 «Сходи в
небеса»
18:00 Т/с «Не зарiкайся»
19:45 «Говорить Україна»
23:00 Подiї дня
ТОНіС
07:35, 14:25 Водне життя

ТЕТ
06:00 Малята-твiйнята
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»
13:30 Т/с «Якось у казцi»
14:20, 18:00, 21:00
Вiталька
15:35, 20:00 Країна У
19:00 Любов онлайн

НТН
08:30 Ранковий «Свiдок»
09:00 «Кримiнальнi
справи»
09:50, 17:20 Т/с
«Детективи»
11:15 «Страх у твоєму
домi»
13:45, 14:20, 21:30 Т/с
«CSI: Нью-Йорк - 7»
14:00, 19:00, 23:15
«Свiдок»
15:35 Т/с «Морський
патруль»
19:30 Т/с «Кулагiн та

МЕГА
06:50 Смак пригод
08:30 Правда життя
09:30, 14:30 Правила
життя
10:30 Паралельний свiт
11:30, 19:10 Мiстична
Україна
12:30 Голокост
зсередини
13:30 Д/ф «Корольов»
15:20, 20:00 НЛО з
минулого
16:10, 20:50 Скарби зi
сховищ
17:10 Очима зайця
18:10 Дикi острови

13:30 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!

«CSI: Нью-Йорк - 7»
14:00, 19:00, 23:15
«Свiдок»
15:35 Т/с «Копиновобранцi»
19:30 Т/с «Кулагiн та
партнери»
23:45 Т/с «Детектив Босх»

СТБ
08:15 «Кохана, ми
вбиваємо дiтей»
11:35 «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»
17:45, 19:00, 20:30
Суперiнтуїцiя
18:00 Абзац!
22:50 Х/ф «Лара Крофт 2:
Колиска життя»
00:55 Педан-Притула
Шоу

K1
06:30 «TOP SHOP»
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. Незвiдана

Європа»
15:00, 21:00 «Орел i
Решка. Ювiлейний 2»
16:00 «Файна Юкрайна»
17:20 «Розсмiши комiка»
18:15 «Звана вечеря»
22:00 «КВН на БIС»
23:00 Т/с «Доктор Хаус»
ІНТЕР
07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
09:00, 12:00, 14:00, 16:00,
17:40 Новини
07:15, 07:35, 08:10, 08:35
«Ранок з IНТЕРом»
09:20, 21:00 Т/с
«Гречанка»
13:30, 14:20 «Судовi
справи»
14:40, 16:15 «Сiмейний
суд»
16:40 «Судите сами»
18:05, 19:05 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
22:50 Т/с «Культ»
00:15 Т/с «Щасливчик
Пашка»
ICTV
06:30 Ранок у великому

мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
11:45, 13:15 Х/ф «Рембо.
Перша кров»
12:45, 15:45 Факти. День
13:55 Т/с «Код
Костянтина»
16:20, 21:25 Т/с «На
трьох-2»
17:20, 22:20 Т/с «На
трьох»
18:20 Т/с «Патрульнi»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Секретний фронт
23:20 Х/ф «Рембо. Перша
кров-2»
5 КАНАЛ
06:00, 21:40 Час-Time
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 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 Наживо: пресконференцiї/засiдання
Верховної Ради
14:32, 15:15, 15:32, 16:10,
16:32, 17:20, 17:32, 18:32
Україна - понад усе!
19:50 Час. Пiдсумки дня
22:15 Особливий погляд
23:32 Фактор безпеки
2+2
07:35, 15:45 «Облом.UA.»
08:10, 19:00, 00:00
«ДжеДАI»
09:20 Д/п «Знищенi за
мить»
10:15 Д/п «Сучаснi
снайпери»
11:10 Х/ф «2000: Момент
апокалiпсису»
13:00, 20:20 Т/с
«Мисливцi за релiквiями»
13:55 Т/с «Загублений
свiт»
17:00 Прем’єра!
«Вiдеобiмба 2»
18:00 «Вiдеобiмба»
19:20 «Люстратор 7,62»
21:20 Х/ф «100 градусiв
нижче нуля»

Ч Е ТВ Е Р , 1 4 К ВІ Т НЯ
КАНАЛ 1+1
06:45, 07:10, 07:45, 08:10,
09:10 «Снiданок з 1+1»
09:30, 10:50, 12:20
«Мiняю жiнку - 8»
13:55 «Сiмейнi
мелодрами - 4»
14:50 «Сiмейнi
мелодрами - 6»
15:45 «Найкращий
ресторан з Р.
Сенiчкиним»
17:10 Т/с «Величне
столiття. Роксолана - 3»
20:30 «ЧистоNEWS 2016»
21:00 Т/с «Матусi»
22:00, 23:30 «Право на
владу 2016»
УТ-1
06:00, 07:00, 08:00, 13:00,
18:30, 21:00 Новини
08:40, 23:25 Золотий
гусак
13:15, 18:05 Час-Ч
13:40 Казки Лiрника
Сашка
13:50 Мультфiльм
14:40 Спогади
15:25 Надвечiр’я. Долi

17:10 Т/с «Таксi»
18:15 Новини. Свiт
19:30 Т/с «Мафiоза»
20:30 Prime time з
Мирославою Гонгадзе
21:30 Новини. Спорт
22:15 Переселенцi
23:00 Пiдсумки
ТРК «УКРАїНА»
06:00 Т/с «Я все
пам’ятаю»
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 «Сходи в
небеса»
18:00 Т/с «Не зарiкайся»
19:45 «Говорить Україна»
21:50 Футбол. Лiга
Європи УЄФА. - фiналу
«Шахтар» - «Брага»
00:00 Подiї дня
ТОНіС

06:45 «Глобал - 3000»
10:00, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
11:00, 19:50 Д/ф
«Щоденники Другої
свiтової вiйни. День за
днем»
12:25 Чарiвнiсть Китаю
13:10 Жива природа
13:55, 21:00, 23:10
Дивовижний свiт
14:55 Teen-клуб
15:40, 22:10 Земля
ведмедiв
17:45 «Соцiальний
статус»
18:15 «Цивiлiзацiя
Incognita»
18:50 В гостях у Д.
Гордона. Т. Васильєва
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»

НТН
08:30 Ранковий «Свiдок»
09:00 «Кримiнальнi
справи»
09:50, 17:25 Т/с
«Детективи»
11:20 «Страх у твоєму
домi»
13:45, 14:20, 21:30 Т/с

МЕГА
08:30 Правда життя
09:30, 14:30 Правила
життя
11:30, 19:10 Мiстична
Україна
12:30, 23:30 Голокост

зсередини
13:30 Д/ф «Полювання
на НЛО»
15:20, 20:00 НЛО з
минулого
16:10, 20:50 Скарби зi
сховищ
17:10 Таємницi джмелiв
18:10 Дикi острови
22:40 Найнебезпечнiшi
тварини
00:20 У пошуках iстини
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. Незвiдана
Європа»
15:00, 21:00 «Орел i
Решка. Ювiлейний 2»
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
«Гречанка»
13:30, 14:20 «Судовi
справи»
14:40, 16:15 «Сiмейний
суд»
16:40 «Судіть самі»
18:05, 19:05 «Стосується

кожного»
20:00 «Подробицi»
22:50 Т/с «Культ»
00:15 Т/с «Щасливчик
Пашка»
ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
09:45 Антизомбi
11:40, 13:15 Х/ф «Рембо.
Перша кров-2»
12:45, 15:45 Факти. День
13:55 Т/с «Слiдчi»
16:20, 21:25 Т/с «На
трьох-2»
17:20, 22:20 Т/с «На
трьох»
18:20 Т/с «Патрульнi»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Iнсайдер
23:20 Х/ф «Рембо-3»
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: пресконференцiї/засiдання
Верховної Ради
14:32, 15:15, 15:32, 16:10,
16:32, 17:19, 17:32, 18:32
Україна - понад усе!
19:50 Час.
Пiдсумки дня
23:32 Невигаданi iсторiї
2+2
08:30, 18:30, 23:30
«Спецкор»
10:15 Д/п «Сучаснi
снайпери»
11:10 Х/ф «100 градусiв
нижче нуля»
13:00 Т/с «Мисливцi за
релiквiями»
13:55 Т/с «Загублений
свiт»
17:00 Прем’єра!
«Вiдеобiмба 2»
18:00 «Вiдеобiмба»
19:20 «Секретнi
матерiали»
20:20 Т/с «Мисливцi за
релiквiями»
21:20 Х/ф «Захисник»
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П ’Я Т Н ИЦ Я, 1 5 К ВІ Т НЯ
КАНАЛ 1+1
07:35 «Маша i ведмiдь»
09:30, 10:50 «Мiняю
жiнку - 9»
12:20 «Мiняю жiнку»
13:55 «Сiмейнi
мелодрами - 4»
14:50 «Сiмейнi
мелодрами - 6»
15:45 «Найкращий
ресторан з Р. Сенiчкіним»
17:10 Т/с «Величне
столiття. Роксолана - 3»
20:20 «Розсмiши комiка.
Дiти»
22:15 «Свiтське життя»
23:15 Х/ф «Чорне море»
УТ-1
08:40 Золотий гусак
12:00 Вересень
13:40 Казки Лiрника
Сашка
14:40 Театральнi сезони
17:10 Т/с «Таксi»
18:15 Новини. Свiт
19:30 Т/с «Мафiоза»
21:30 Новини. Спорт
21:45 Д/ф «Амнiстiя»
iз циклу «Слiдами
революцiї»
22:20 «Амнiстiя».

Пiслямова
23:00 Пiдсумки
23:25 Авто перевiрено
ТРК «УКРАїНА»
06:00 Т/с «Я все
пам’ятаю»
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 «Сходи в
небеса»
18:00 Т/с «Не зарiкайся»
19:45 «Говорить Україна»
21:00 Х/ф «Я подарую
тобi любов»
23:00 Подiї дня
23:30 Т/с «C.S.I. Мiсце
злочину Майамi»
ТОНіС
07:10, 21:20 DW- новини
10:00, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
10:50, 19:50 Д/ф
«Щоденники Другої
свiтової вiйни. День за

днем»
13:00 «Соцiальний
статус»
13:55, 21:00, 23:05
Дивовижний свiт
14:55 «Моднi iсторiї з О.
Новицькою»
15:40, 22:10 Земля
ведмедiв
17:45 Жива природа
18:05 Твiй дiм
18:15 «Таке спортивне
життя. Сергiй Бубка»
18:50 В гостях у Д.
Гордона. О. Збруєв
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»
13:30 Т/с «Якось у казцi»
15:35 Країна У
17:00 Казки У
18:35 М/ф «Дiномама»
21:30 Х/ф «Неймовiрне
кохання»
00:00 Дайош молодьож!

СТБ
07:00, 18:30, 00:20 Т/с
«Коли ми вдома»
08:55 Х/ф «Дочка»
10:50 Х/ф «П’ята група
кровi»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
20:00, 22:45 «Холостяк
- 6»
НТН
07:00 Х/ф «Загiн
особливого призначення»
08:30 Ранковий «Свiдок»
09:00 «Кримiнальнi
справи»
09:50, 17:25 Т/с
«Детективи»
11:20 «Страх у твоєму
домi»
13:45, 14:20, 21:30 Т/с
«CSI: Нью-Йорк - 7»
14:00, 19:00, 23:15
«Свiдок»
15:35 Т/с «Копиновобранцi»
19:30 Т/с «Кулагiн та
партнери»
23:45 Т/с «Детектив
Босх»

НОВИЙ КАНАЛ
07:27 Т/с «Друзi»
09:55, 22:00 Київ вдень
i вночi
10:45 Хто зверху
12:40 Половинки
18:00 Абзац!
19:00 Аферисти в
мережах
20:00 Х/ф «Темний свiт:
Рiвновага»
22:55 Суперiнтуїцiя
00:25 Проект Любов
МЕГА
08:30 Правда життя
09:30, 14:30 Правила
життя
11:30, 19:10 Мiстична
Україна
12:30, 23:30 Голокост
зсередини
13:30 Д/ф «Вiщi сни»
15:20, 20:00 НЛО з
минулого
16:10, 20:50 Скарби зi
сховищ
18:10 Дикi острови
22:40 Найнебезпечнiшi
тварини
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
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. Незвiдана
Європа»
15:00, 21:00 «Орел i
Решка. Ювiлейний 2»
16:00 «Файна Юкрайна»
17:20 «Розсмiши комiка»

18:15 «Звана вечеря»
22:00 «КВН на БIС»
23:00 «КВН»
ІНТЕР
07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
09:00, 12:00, 14:00, 16:00,
17:40 Новини
07:15, 07:35, 08:10, 08:35
«Ранок з IНТЕРом»
09:20 Т/с «Гречанка»
13:30, 14:20 «Судовi
справи»
18:05 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
21:00 «Чорне дзеркало»
23:30 Х/ф «Вагома
пiдстава для вбивства»
ICTV
06:30 Ранок у великому
мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
09:45, 20:20 Антизомбi
11:45, 13:15 Х/ф
«Рембо-3»
12:45, 15:45 Факти. День
14:00 Т/с «Прокурори»
16:20 Т/с «На трьох-2»

17:20 Т/с «На трьох»
18:20 Т/с «Патрульнi»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
21:25 Дизель-шоу
23:15 Х/ф «Рембо-4»

Україна - понад усе!
16:40 Мотор
19:50 Час.
Пiдсумки дня
22:00 «Досвiд»

5 КАНАЛ
06:00, 21:40 Час-Time
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 21:00 Час новин
07:30, 08:30, 09:30, 10:30,
11:30, 12:30, 13:30, 14:30,
15:30, 16:30, 17:30, 18:30,
00:00 Час. Важливо
12:32 Наживо: пресконференцiя щодо
ситуацiї у зонi АТО
13:15, 14:10 День
14:32, 15:15, 15:32, 16:10,
16:32, 17:12, 17:32, 18:32

2+2
08:30, 18:30 «Спецкор»
10:150 Д/п «Сучаснi
снайпери»
11:10 Х/ф «Ураган 500
миль на годину»
13:00 Т/с «Мисливцi за
релiквiями»
13:55 Т/с «Загублений
свiт»
17:00 Прем’єра!
«Вiдеобiмба 2»
18:00 «Вiдеобiмба»
19:20 Х/ф «Захисник»
21:10 Х/ф «Пекло»
23:20 Х/ф «Гадюки»

Куплю будинок у
с. Демидів (для себе).
Тел: (050) 380-29-28

СУБОТ А , 16 К ВІ Т НЯ
КАНАЛ 1+1
06:00 «Грошi»
07:05, 19:30 ТСН
08:00 «Снiданок.
Вихiдний»
10:00 «Свiтське життя»
11:00 Т/с «Матусi»
13:15 «Голос країни 6»
15:30 «Вечiрнiй квартал»
17:30, 18:30 «Розсмiши
комiка 7»
20:15 «Українськi
сенсацiї»
21:15 «Лiга смiху 2»
23:20 «Розсмiши комiка.
Дiти»
УТ-1
06:20 У просторi буття
08:10 Смакота
08:35 Золотий гусак
11:35 Казки Лiрника
Сашка
12:05 М/с «Казки
Андерсена. Сучасне
прочитання»
14:00 Тенiс. Кубок
Федерацiї. Друга свiтова
група. Матч плей-офф.
Україна - Аргентина
18:45 Х/ф «Клятва Модо»
21:00 Новини
21:55 Переселенцi

22:15 Альтернативна
музика
22:40 Мегалот
23:00 Територiя закону
23:15 День Янгола
ТРК «УКРАїНА»
07:00, 15:00, 19:00 Подiї
07:10 Зоряний шлях
09:00 Кулiнарна Академiя
О. Суханова
10:00 Вiдверто з М.
Єфросинiною
11:00 Х/ф «Я подарую
тобi кохання»
12:50, 15:20 Т/с «Поверни
мене»
16:50, 19:40 Т/с «Шукаю
чоловiка»
21:20 Х/ф «Чужi дiти»
23:15 Т/с «Сходи в
небеса»
ТОНіС
06:10 Х/ф «Пiдiрвiть банк»
11:00 «Шеф-кухар
країни»
11:50 Х/ф «Миша серед
чоловiкiв»
14:05 «Iпостасi спорту.
Кiкбоксинг»
14:50 Дивовижний свiт
16:30 Жива природа

16:50 Концерт I. Бобула
«Берег любовi»
20:10 Д/Ф «Мисливцi за
нацистами»
21:00 «П’єр Рiшар.
Блазень чи король?»
22:00 Х/ф «Вендетта покорсиканськи»
23:45 «Кумири»
00:00 «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.
Пригоди в мiстi»
11:35 М/ф «Клуб Вiнкс.
Таємниця загубленого
королiвства»
13:40, 21:15 Х/ф «Схiдна
наречена»
15:40 Х/ф «Неймовiрне
кохання»
18:10 М/ф «Мiстер Пiбодi
та Шерман»
19:50 М/ф «Дiномама»
23:15 Дайош молодьож!

СТБ
08:00 «Караоке на
Майданi»
09:00 «Все буде смачно!»
09:55 Т/с «Коли ми
вдома»
13:15 «Холостяк - 6»
15:15 «МастерШеф
Дiти - 5»
19:00 «Україна має
талант! Дiти»
22:45 Х/ф «Службовий
роман»
НТН
06:05 Х/ф «Велике золото
мiстера Грiнвуда»
07:30 Х/ф «Iнспектор
Лосєв»
11:30 «Речовий доказ»
13:50 Т/с «Детективи»
16:35 Т/с «Кулагiн та
партнери»
19:00 «Свiдок»
19:30 Х/ф «День
залежностi»
21:10 Х/ф «Жага
швидкостi»
23:00 «Чоловiчий журнал»
23:55 Х/ф
«Американський нiндзя 3: криваве полювання»

НОВИЙ КАНАЛ
06:05, 08:35 Kids Time
06:07 М/с «Дак Доджерс»
07:00 Х/ф «Три нiндзя: не
здаватися»
08:37 Дешево i сердито
10:00 Ревiзор
12:45 Страстi за
ревiзором
15:00 Вiд пацанки до
панянки
17:00 Х/ф «Керування
гнiвом»
19:05 М/ф «Тарзан»
21:00 Х/ф «Конго»
23:05 Х/ф «Сльози сонця»
МЕГА
06:50 Паралельний свiт
08:40 Д/ф «Корольов»
09:40 Д/ф «Зворотна
сторона Мiсяця»
10:10 Голокост
зсередини
12:30 Воїни
14:30 Вiкiнги: вiдкриття
свiту
15:30 Дикi острови
17:30 Сiль Землi
18:30 Мiстична Україна
21:20 Давнi мегаспоруди
00:20 Бандитська Одеса

ТРК «КИїВ»
08:00 «Ранок по-київськи»
09:30 «Київ музика»
13:00 «Українська пiсня
року»
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
06:30 «TOP SHOP»
07:40 «Чи знаєте ви,
що...»
08:15 «Мультфiльми»
09:30 Х/ф «П’ятеро
друзiв»
11:20 Х/ф «П’ятеро
друзiв 2»
13:10 Х/ф «Таємниця
Мунакра»
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 «Побачення
наослiп»
ІНТЕР
06:55, 20:00 «Подробицi»
07:40 Х/ф «Миленький
ти мiй...»
09:10 Х/ф «Сiм няньок»
10:35 Х/ф «Мiй ласкавий i
нiжний звiр»
12:40 Х/ф «Жiноча
iнтуїцiя»
15:15 Х/ф «Погана
сусiдка»
17:15, 20:30 Т/с «Дурна
кров»
22:35 Х/ф «Влiтку я надаю
перевагу весiллю»
00:30 Х/ф «Сiм днiв до
весiлля»
ICTV
07:15 Факти
07:45 М/с «Скубi-Ду»
08:25 Х/ф «Вторгнення»
10:15, 16:50 Lабiринт.
Мiстика поруч
11:10 Секретний фронт
12:45 Факти. День
15:15 Х/ф «Рембо-4»
17:45 Перший раз за
кордоном

18:45 Факти. Вечiр
19:20 Надзвичайнi
новини. Пiдсумки
20:05 Х/ф «Форсаж-5.
Шалена п’ятiрка»
22:35 Х/ф «Iнший свiт.
Еволюцiя»
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
07:30, 08:30, 09:30, 11:30,
12:30, 13:30, 14:30,
15:30, 16:30, 17:30, 18:30,
21:30, 22:30, 23:30 Час.
Важливо
13:10 Кiно з Я. Соколовою
16:32 Особливий погляд
17:10 «Дзеркало iсторiї»
20:00 Стоп корупцiї!

20:25 Рандеву з Я.
Соколовою
21:00 Велика полiтика
21:32 Вiкно до Америки
22:32 «Останнiй мiф»
2+2
06:40 «Маски-шоу»
08:25 «Облом.UA»
10:10 «Вайпаут»
13:10 Прем’єра! Д/п
«Королi рингу. Усик»
13:40 Прем’єра! Д/п
«Помста природи»
15:00 Х/ф «Вогняна
пастка»
16:50 22 тур Чемпiонату
України з футболу
«Днiпро» - «Металiст»
19:00 Х/ф «Втеча»
21:15 Х/ф «Загнаний»
23:05 Х/ф «Залiзний
кулак»

Загублене Свідоцтво про право власності на квартиру № 52 в буд. 6-а по вул. Набережній в м. Вишгороді Київської області, видане 16.02.1993 р. на ім’я
БУРДУКОВОЇ Тетяни Іванівни, БУРДУКОВА Валерія
Олександровича, БУРДУКОВА Олександра Валерійовича та БУРДУКОВОЇ Катерини Валеріївни, вважати недійсним.

НЕДIЛЯ , 17 К ВІ Т НЯ
КАНАЛ 1+1
06:10 «Однокласники»
08:00 «Снiданок.
Вихiдний»
09:00 «Лото-забава»
09:40 М/ф «Маша i
ведмiдь»
10:05 ТСН
11:00 «Свiт навиворiт - 5:
Iндонезiя»
13:25 «Чотири весiлля 4»
14:50 «Лiга смiху 2»
17:05 Х/ф «Чорне море»
19:30 «ТСН-Тиждень»
21:00 «Голос країни 6»
23:20 «Свiтське життя»
УТ-1
06:35 Крок до зiрок
07:40 Золотий гусак
09:10 Путiвник прочанина
12:05 Театральнi сезони
14:00 Тенiс. Кубок
Федерацiї. Друга свiтова
група. Матч плей-офф.
Україна - Аргентина
19:55 Д/ф «НьюЙоркський вокзал Гранд
Централ»
21:00 Новини
21:30 Прем’єр-мiнiстр

України А. Яценюк про
реформи
21:40 Перша шпальта
22:15 Книга ua
23:00 Паспорт.Ua
23:15 Д/ф «Двобiй заради
майбутнього»
ТРК «УКРАїНА»
08:50 Т/с «Не вiдпускай
мене»
12:40 Т/с «Шукаю
чоловiка»
16:15, 20:00 Т/с «Занадто
гарна дружина»
19:00 Подiї тижня з О.
Панютою
19:40 10 хвилин iз
Прем’єр-мiнiстром
України
21:10 Т/с «Поверни мене»
ТОНіС
06:10 Х/ф «Миша серед
чоловiкiв»
09:50 «П’єр Рiшар.
Блазень чи король?»
11:10 Х/ф «Пiдiрвiть банк»
13:25 «Зимою i лiтом
мандруємо свiтом»
16:00 Таємницi Тихого

океану
17:10 Концерт М.
Поплавського
20:00 «Шеф-кухар країни»
20:35 «Свiтськi хронiки»
21:35 «Вiд хiта до хiта».
Анна Конда
22:05 Х/ф «Не
промахнись, Асунта»
00:00 «Вихiдний, пiсля
опiвночi»
ТЕТ
08:25 М/с «Смiшарики.
Новi пригоди»
09:00 Мультик з Лунтиком
10:35 М/с «Дора i друзi.
Пригоди в мiстi»
11:35 М/с «Машинi казки»
12:20 М/ф «Клуб Вiнкс.
Таємниця загубленого
королiвства»
14:00 Одного разу пiд
Полтавою
23:00 Дайош молодьож!
СТБ
07:55 «Холостяк - 6»
09:00 «Все буде смачно!»
10:10 «Караоке на
Майданi»

11:05 «Україна має
талант! Дiти»
15:00, 22:50 «Я
соромлюсь свого тiла 3»
17:00 «Слiдство ведуть
екстрасенси»
19:00 «Битва
екстрасенсiв»
20:40 «Один за всiх»
21:55 «Детектор брехнi 9»

13:10 Х/ф «Доа: Живим
або мертвим»
14:55 М/ф «Тарзан»
16:50 Х/ф «Конго»
19:00 Х/ф «Дандi на
прiзвисько Крокодил»
21:00 Х/ф «Крокодил
Дандi 2»
23:05 Х/ф «Привиди
Марса»

НТН
08:50 Х/ф «Балада про
доблесного лицаря
Айвенго»
10:25 Т/с «Агентство
НЛС»
14:05 «Розсмiши комiка»
15:50 Х/ф «Ти - менi,
я - тобi»
17:25 «Легенди карного
розшуку»
19:00 Т/с «Мертвий.
Живий. Небезпечний»
23:00 Х/ф «Залiзна
хватка»

МЕГА
06:00 Загадковий дiагноз
06:50 Паралельний свiт
08:40 Д/ф «Вiщi сни»
09:40 Д/ф «Полювання
на НЛО»
10:10 Голокост
зсередини
12:30 Давнi мегаспоруди
15:30 Дикi острови
17:30 Сiль Землi
18:30 Мiстична Україна
21:20 Воїни
23:20 Вiкiнги: вiдкриття
свiту

НОВИЙ КАНАЛ
07:30 Kids Time
07:32 Т/с «Пригоди
Мерлiна»

ТРК «КИїВ»
08:00 «Ранок по-київськи»
09:30 «Київ музика»
13:00 «Приречений на

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

Вишгородське МКП «Водоканал»
запрошує на роботу чоловіків
за спеціальністю:
— слюсар аварійно-відновлювальних робіт водопровідно-каналізаційної дільниці.
Довідки за тел: (04596) 23-354
УВАГА!
18 КВІТНЯ 2016 РОКУ — БЕЗКОШТОВНИЙ СЕМІНАР ДЛЯ ПЛАТНИКІВ
ПОДАТКІВ ! Вишгородська ОДПІ ГУ ДФС
у Київській області запрошує взяти участь
у семінарі на тему: «Кампанія декларування громадян-2016».
У роботі семінару беруть участь керівні фахівці ГУ ДФС у Київській області та
Вишгородської ОДПІ.

любов»
13:30 «Київськi iсторiї»
14:05 «Служба порятунку»
14:35 «Гаряча лiнiя «102»
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
00:00 «У центрi уваги»
18:50, 23:30 «Прогулянки
мiстом»
19:20, 21:30 «Столиця»
21:00, 23:00 «СТНтижневик»
22:35 «СТН-спорттижневик»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
08:15 «Мультфiльми»
09:30 Х/ф «П’ятеро
друзiв 2»
11:15 Х/ф «Таємниця
Мунакра»
13:10 «Орел i Решка. На
краю свiту»
18:10 «Орел i Решка.
Шопiнг 2016»
19:10 «Вечiрнiй квартал»
21:00 Х/ф «Весiльний
розгром»
22:50 «КВН»
ІНТЕР

01.04.2016 р. у м. Вишгороді був загублений
ключ від автомобіля «Шевролет» із брелоком
сигналізації Aligator (сірого кольору). До того, хто
знайшов, прохання повернути за винагороду!
Тел: (093) 314-58-71, (050) 145-99-52 Олег

Потрібен мийник
для чистки килимів.
З/п 5000 грн.
Тел: (096) 782-9919, (099) 277-43-46

Семінар відбудеться за адресою: м.
Вишгород, пл. Т. Шевченка, 1, малий зал
Вишгородської РДА.
Початок семінару об 11:00 год. (початок реєстрації платників податків — 10:30).
Із питань реєстрації для участі у семінарі звертатись за телефонами: (04596)
22-229, (04596) 22-213.
Вишгородська ОДПІ ГУ ДФС
у Київській області

Потрібен водій із
власним вантажним авто.
З/п 6 000 грн + паливо.
(096) 782-99-19,
(099) 277-43-46
Загублене Свідоцтво про право
власності на квартиру № 68 в буд.
2 по вул. В. Симоненка (Студентська) в м. Вишгороді Київської
обл., видане на ім’я СКАЛІУШ
Надії Семенівни та СКАЛІУША
Олексія Андрійовича, вважати
недійсним

09:00 «Готуємо разом»
10:00 «Орел i решка.
Навколосвiтня подорож»
11:00 «Орел i Решка.
Шопiнг»
12:00 Х/ф «Вагома
пiдстава для вбивства»
15:20 Х/ф «Влiтку я надаю
перевагу весiллю»
17:15, 21:40 Т/с «Дурна
кров»
20:00 «Подробицi тижня»
21:30 «10 хвилин з
Прем’єр-мiнiстром»
22:30 Д/ф «Гагарiн.
Трiумф i трагедiя»
ICTV
06:50 Х/ф «Вторгнення»
10:15 Дивитись усiм!
12:45 Факти. День
13:25 Перший раз за
кордоном
14:20 Х/ф «Форсаж-5.
Шалена п’ятiрка»
16:45 Х/ф
«Суперфорсаж!»
18:45 Факти тижня
20:25 10 хвилин з
Прем’єр-мiнiстром
України

20:35 Х/ф «Форсаж-6».
Прем’єра
22:45 Х/ф «Iнший свiт.
Пробудження»
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
10:25 Будемо жити
12:32 Прес-конференцiя
щодо ситуацiї у зонi АТО
13:10 Дiалоги з
Патрiархом
14:10 Модне здоров’я
21:00 Час: пiдсумки тижня
з В. Гайдукевичем
21:40 Час-Time
22:32 «Останнiй мiф»
23:32 Фiнансовий

тиждень
2+2
08:25 «Облом.UA»
10:30 Д/п «Королi рингу.
Усик»
11:00 «Секретнi
матерiали»
12:00 «Цiлком таємно»
12:50 «Люстратор 7.62»
13:50 22 тур Чемпiонату
України з футболу
«Волинь» - «Карпати»
16:00 Х/ф «Пекло»
18:05 Х/ф «Ураган 500
миль на годину»
19:50 Х/ф «Земний
апокалiпсис»
21:30 «ПРОФУТБОЛ»
23:15 «Гра без правил»
23:40 Х/ф «Воїниперевертнi»

Загублене Свідоцтво про право власності на земельну ділянку № 13577522 від 28.11.2013 р.
(земельна ділянка площею 0,10 га на території
Толокунської сільської ради, кадастровий номер
3221888600:21:139:0338, бланк САК 554314), видане на ім’я ПОРОХ Світлани Володимирівни, вважати
недійсним

Громадська приймальня Української
Гельсінської Спілки з прав людини надає
Вишгороду та Вишгородському району
БЕЗКОШТОВНУ ПРАВОВУ ДОПОМОГУ
(консультації з юридичних питань, підготовка
документів).
Дні прийому: вівторок, четвер – з 10:00 до 15:00.
Адреса: м. Вишгород, вул. Ю. Кургузова, 6-а,
2-й поверх, офіс 210.
Тел: (050) 520-83-03, (050) 238-86-18.
E-mail: comitet2015@gmailc.om

Підприємству у м. Вишгороді потрібен водій на «Газель».
З/п — від 5 000 грн. Тел: (098) 159-54-57
ЗВАРЮВАННЯ АВТО. Тел: (067) 234-94-50

8

9 квітня

Мозаїка

2016 року

Вишгород

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

У чесних двобоях

32 медалі вишгородських кікбоксерів
Народ — армії
Юрій ТЕРЕЩУК, помічник-консультант
депутата Вишгородської міської ради
Миколи Кравченка
ФОТО – автор, спеціально для «Вишгорода»

Спостерігаючи за метушнею політичних
пройдисвітів, широкий загал населення мимоволі відхилився від головного — уваги до
Збройних сил України. Але, на щастя, волон-

терський рух, як і рік тому, не припинився ні
на день.
В напрямку Східного фронту, в бойові частини внутрішніх округів постійно йдуть «бусики» з найнеобхіднішим: від продуктів харчування до амуніції.
Нещодавно Юрік Агітович Мамоян, господар ресторанного комплексу «Панський хутір»
та «Вишгород Плаза», зробив приємний подарунок-сюрприз бійцям спеціального підрозділу Національної гвардії, які проходять вишкіл
у Київській області. До гвардійців завітали 15
працівників закладу і приготували хлопцям
духмяні шашлики, зелені салати, в широкому

Сергій ШПАК,
тренер клубу «Кшатрій»
Із 11 по 13 березня у спортивному
комплексі Київського Національного
університету будівництва та архітектури пройшов чемпіонат України з
кікбоксингу.
Наш вишгородський клуб «Кшатрій» представляли 24 спортсмени. У
результаті вони вибороли 1 «золоту», 17
«срібних» та 14 «бронзових» медалей.

асортименті соки і води.
Для військовослужбовців це було справді
маленьке свято, адже живуть спецназівці далеко не в тепличних умовах: у наметах, годуються
в польових умовах, які не завжди сприятливі.
Ще довго в розташуванні підрозділу лунали
жарти, душевні розмови з гостями.
Це далеко не перша благодійна допомога
Юріка Мамояна захисникам України. Підприємець ніколи не рахував, що і кому допоміг. За
найменшої можливості збирав усе необхідне і
оперативно направляв у зону АТО.
Син Юріка Агітовича Халіл теж проходив
службу в зоні антитерористичної операції на

10 квітня своє 85-річчя відзначає почесний
громадянин Вишгорода
Григорій Силович КИСІЛЬ.
Щиро вітаємо, шановний ювіляре! Доброго Вам
здоров’я, сімейного затишку, благополуччя
получ
лу чя і тепла.
лу
тепла
Бажаємо наснаги й сили,
Щоб був щасливим кожен день,
Щоб до ста років Ви раділи
людей!
З Вітанням люблячих
Міський голова Олексій МОМОТ,
ю
ві секретар ради Тетяна БРАЖНІКОВА,
ле
міська рада, міськвиконком,
єм
редакція газети «Вишгород»

!

Сході України і нещодавно повернувся додому.
— Я мрію про той час, коли наші українські
солдати будуть харчуватися на рівні стандартів армії США, — ділиться своїми враженнями
Юрік Агітович. — Наші хлопці гідні теж отримувати 4-5 тисяч кілокалорій на добу, гарантовано щодня споживати необхідну кількість вітамінів і мікроелементів. Лише добре озброєна і
нагодована армія може дати ворогу гідну відсіч.
Мине зовсім небагато часу — і гвардійський
спецназ вирушить у зону АТО. Їх чекають різноманітні бойові завдання, обстріли, але у хвилини затишшя, коли розпочинаються душевні
розмови, хлопці не раз пригадають прохолодну
весну бойового навчання і, звісно, рум’яні, з
неповторним ароматом і смаком шашлики від
Юріка Мамояна. Бо такі миттєвості — не забуваються.

Смачний подарунок для спецпідрозділу

Директор КП «Редакція газети «Вишгород» — Володимир Ткач
Головний редактор — Марина Кочелісова
Погляди редакції не завжди збігаються
з думкою авторів публікацій.
Редакція залишає за собою право
скорочувати надані матеріали,
які не рецензують і не повертають.
Відповідальність за достовірність
даних несуть автори публікацій
(рекламодавці).
Матеріали, опубліковані під знаком ,
друкуються на платній основі.
Останній термін надання матеріалів —
середа, 13-00
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Терміново потрібні
прибиральниці для торгових
центрів. Г/р: тиждень/тиждень.
Тел: (067) 656-28-48, Людмила

Мешканці будинку по вул Ю. Кургузова, 3-б вітають з днем народження гарну,
чуйну людину, свого депутата Олександра СЕМЕНОВА
СЕМЕНОВА..
Шановний Олександре Ігоровичу! Зичимо міцного здоров’я, щастя і благополуччя,
здійснення всіх Ваших задумів. Нехай добро, яке Ви робите для людей, повертається до
Вас сторицею і Господь благословляє Вас на нові добрі справи!

Разом — 55 років
(мовою оригіналу)
Ігор МАГАЛА
До 55-ліття сімейного життя
Берегині нашого родинного вогнища —
моїй дружині
Емілії Володимирівні Магалі
присвячується —
зі щирою вдячністю
за надзвичайне терпіння, затишок, доброту,
за дітей і онуків

Смарагдове весілля
Мы встретились студентами в Одессе.
Восприняв эту встречу, как счастливый рок,
И закрепив ее через два года свадьбой,
Сегодня отмечаем совместной жизни — 55 год.
Жизнь продолжалась, повзрослели дети,
Поднялись внуки, как грибы в лесу.
И как-то незаметно подобралась старость,
Не дав ответ на мой незаданный вопрос:
Буду ль я тебя любить или не буду —
На тебе ведь не сошелся клином белый
свет…

Мне просто не хватало времени осмыслить
Свою необходимость на земле. Проверить
правильность своих поступков и решений!
Жизнь пронеслась со скоростью кометы.
И, словно слыша зов родной земли,
Взгрустнулось почему-то и до боли захотелось
Вернуться в юность, посетить забытые места.
И вот тогда-то, торопясь в долину,
Где текли минувшие года,
Я понял, что свет сошелся клином
На одной тебе. И навсегда!

