Чебурашці — 35!

До 30-их роковин аварії на Чорнобильській АЕС

аФішка
24 квітня 2016 р. о 12:00
— благодійний Великодній ярмарок у соборі Вишгородської
Богородиці
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22-30 квітня – у ВРБК «Енергетик» – виставка за документами архівного відділу Вишгородської райдержадміністрації
22-30 квітня – у фойє адмінбудівлі – виставка дитячих
малюнків
23 квітня (субота) – об 11:00 біля пам’ятного знаку героям Чорнобиля (перехрестя вул. Н. Шолуденка та вул. Набережної) – панахида та покладання квітів
23 квітня (субота) – о 12:00 у ВРБК «Енергетик» – концерт-реквієм «Гіркий полин людського болю»
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Із перших вуст

Âèøãîðîä
Газета Вишгородської міської ради

www.vyshgorod.in.ua

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

Субота, 23 квітня 2016 року, № 16 (1071)

ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»
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ПРОВОКАЦІЯ заявляють
вишгородські
НЕ ПРОЙДЕ! активісти!
Позачергова IX сесія Вишгородської міської ради VІІ скликання

Про звернення до Президента України, Генеральної прокуратури України, Київської обласної ради
Рішення від 18 квітня 2016 року № 9/1
Керуючись Коституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в
Україні», міська рада ВИРІШИЛА:
1. Звернутися до Президента України —
Гаранта Конституції з проханням взяти під
особистий контроль справу Момота О. В. та
забезпечити беззаперечне дотримання захисту прав людини.
2. До Генеральної прокуратури України

направити дане рішення з проханням щодо
забезпечення неупередженого, об’єктивного
та всебічного проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №
420161100000000209 від 09.04.2016 року за
підозрою Вишгородського міського голови
Момота О. В. у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368, ч. 2
ст. 15, ч. 4 ст. 368 КК України та неухильного
дотримання норм законодавства (ч. 2 ст. 216
та ч. 5 ст. 36 КПК України), стосовно розгляду

Офіційний сайт міськради: vyshgorod-rada.gov.ua

цієї справи Національним Антикорупційним
Бюро, а також щодо зміни запобіжного заходу Момоту О. В. на не пов’язаний з триманням під вартою.
3. Звернутися до Київської обласної ради
щодо ініціювання скликання позачергової сесії для розгляду питання щодо інформування
прокурором Київської області депутатів Київської обласної ради про свою роботу, в тому
числі по справі Момота О.В., та за результатами такого інформування прийняти відповід-

ні рішення.
4. Направити дане рішення до вказаних
адресатів.
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на Комісію з питань законності,
депутатської етики, контролю за виконанням
рішень ради та її виконавчого комітету Вишгородської міської ради Київської області та
заступника міського голови з питань діяльності її виконавчих органів Іванова Т.С.
Секретар ради Т. БРАЖНІКОВА

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

Тема

2016 року

Сім днів, які сколихнули Україну
Вікторія ШМИГОРА

ФОТО — соцмережі

14 КВІТНЯ (четвер) Близько 15-ї години у
приймальні голови Вишгородської міськради
з’явилися група чоловіків у формі з позначками СБУ. Вони увійшли до кабінету міського голови і зачитали рішення суду про затримання
Олексія Момота.
Незабаром на сторінках у Фейсбук
з’явилась така інформація:
ГУ СБУ у м. Києві та Київській області та
Прокуратура Київської області :
«Служба безпеки України спільно з прокуратурою затримала на хабарі міського голову одного з районних центрів Київської області.
Здирник вимагав один мільйон євро від
представника однієї з будівельних компаній за
нерозірвання договору на оренду земельної
ділянки та нестворення перепон під час забудови мікрорайону.
Чотирьох посередників мера правоохоронці затримали у центрі Києва, коли вони перераховували у відділенні одного з банків першу
частину хабара у розмірі 200 тисяч євро. Ще
одного пособника співробітники Головного
управління СБУ у м. Києві та Київській області затримали в одному з ресторанів, коли
представник забудовника передавав йому документи на майнові права нежитлової нерухомості загальною площею 2 800 кв. м2 вартістю
понад 700 тисяч євро»;
«Працівниками прокуратури Київської
області спільно зі співробітниками Головного
управління СБУ в м. Києві та Київській області
затримано мера одного з міст Київщини, який
разом із поплічниками вимагав від представника будівельної фірми неправомірну вигоду
у сумі 300 тисяч доларів США, а також приміщення в 4 тисячі м2 у новобудові.
Вказані кошти зловмисники вимагали
за неперешкоджання будівництву житлового
комплекса.
Сьогодні, під час отримання 200 тисяч євро
неправомірної вигоди, службовця із спільниками затримано правоохоронними органами.
Відкрито кримінальне провадження за ч.
3 ст. 368 (одержання неправомірної вигоди
службовою особою, за попередньою змовою
групою осіб, поєднане із вимаганням) КК України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 10 років із
конфіскацією майна.
На даний час проводиться необхідний
комплекс слідчих та інших процесуальних дій з
метою встановлення усіх обставин вчиненого
кримінального правопорушення.

Прес-конференція

Хроніка подій
Вирішується питання щодо обрання затриманим запобіжного заходу».
У той же день, близько 20:00, вишгородці
почали збиратись на площі перед адмінбудинком, аби скоординувати подальші дії щодо визволення міського голови.
15 КВІТНЯ (п’ятниця) Брифінг для журналістів у великій залі адмінбудинку. Активісти
Вишгорода, які підтримують мера, а також
його адвокати переконані: справа сфабрикована і на судовому засіданні під час обрання
запобіжного заходу прокурори не надали достатніх доказів, які б свідчили про його причетність до злочину; відео СБУ, продемонстроване у день затримання (14 квітня) на усіх
телеканалах, – монтаж, оскільки на ньому показаний не Олексій Момот і не кабінет Вишгородського міського голови.
16 КВІТНЯ (субота) під стінами Печерського райсуду м. Києва зібралися вишгородці,
аби підтримати свого міського голову. Яким
же було в усіх здивування, коли побачили там
нібито корінних вишгородців із протилежною
позицією. Я спробувала з ними поспілкуватись
– і наштовхнулась на хамство. Зрештою, після
обіду їхній запал погас. За словами людей, які
проживають у прилеглих до приміщення суду
будинках, це «стаціонарний» анти-контингент.
За що їм проплатили — за те й стоять.
Під час судового засідання захист подав
на розгляд суду клопотання: справу передати
до Національного антикорупційного бюро. Але
прокурор озвучив нову суму хабаря у розмірі
500 тис. грн! Суддя відхилила клопотання. Засідання перенесли на неділю.

Вікторія ШМИГОРА

У п’ятницю, 15 квітня, об 11:00 у приміщенні адмінбудинку (2 поверх, мала зала,
площа Т. Шевченка, 1, м. Вишгород, Київська область) відбулась прес-конференція
з приводу затримання Вишгородського
міського голови Олексія Момота за підозрою в отриманні хабара у 200 тисяч євро.
На питання ЗМІ відповідали голова
Вишгородської РДА Олександр Горган, секретар Вишгородської міської ради Тетяна
Бражнікова, заступник міського голови по
земельних питаннях Олексій Рачинський,
депутат Київської обласної ради Андрій
Пещерін, депутати Вишгородської міської
ради Олександр Баланюк та Максим Макаренко.
Позиція, яку висловив голова Вишгородської райдержадміністрації Олександр Горган
від імені Вишгородської районної державної
адміністрації – допоки судом не буде визнано провину Олексія Момота, вважати його
винним не можна: «Результати роботи забезпечили Олексію Момоту підтримку громади
та депутатського корпусу і забезпечили вкрай
різку незадоволеність з боку представників
окремих компаній-забудовників, які створили
певний негласний консенсус і змову в питанні
відсторонення його від виконання обов’язків
міського голови.
Всі приміщення з грошовими купюрами,
які були продемонстровані, жодним чином не
мають відношення до адмінбудинку, де він
перебував. Особи, які були продемонстровані на момент присутності, жодним чином не
пов’язані з депутатським корпусом чи працівниками міськради або адміністрації. Громада і
влада вважають цю ситуацію спровокованою з
метою усунути Момота як людину, яка сьогодні перешкоджає здійсненню корупційних оборудок на території міста.
Вишгородська районна державна адміністрація звертається до всіх мешканців Вишгородського району із закликом зберігати спокій,

17 КВІТНЯ (неділя) Печерський райсуд
заарештував Олексія Момота на два місяці із
правом внесення грошової застави у розмірі 5
млн грн, хоча на засіданні 16 квітня обвинувачення оголошувало суму у 10 мільйонів.
О 18:00 на загальноміське віче біля адмінбудинку в центрі міста із плакатами та закликами на захист міського голови зібралося
понад п’ясот вишгородців. До них долучилися
депутати усіх рівнів, районне і міське керівництво, голови місцевих рад району. Віче доручило їм звернутися до Президента Петра Порошенка — з проханням взяти під особистий
контроль розслідування справи Момота, до
Генеральної прокуратури — відсторонити від
розслідування і притягти до відповідальності прокурорів Київської області, які, на думку
містян, сфабрикували справу, і передати її до
Національного антикорупційного бюро. 5 млн
грн, необхідних для застави, активісти вирішили зібрати самостійно.
Адвокати на мітингу та в суді твердили,
що підозру Олексієві Момоту було висунуто зі
слів заявника, котрий влаштувався на роботу
у будівельну компанію, що фігурує у справі, за
тиждень до порушення кримінальної справи.
18 КВІТНЯ (понеділок) Спільна сесія Вишгородської міської та районної рад. На порядку
денному – звернення до Президента України,
Генеральної прокуратури України, Київської
обласної ради.
Голова Вишгородської РДА Олександр
Горган повідомив, що заставу за О. Момота
внесено. За його інформацією: 2,585 млн грн
внесла дружина лідера депутатської групи

Вишгород
«Воля народу» у Верховній Раді України Ярослава Москаленка; ще 1,4 млн вніс народний
депутат Юрій Дерев’янко – один із лідерів партії «Воля», від якої балотувався Олексій Момот; 1 млн грн вніс керівник ТОВ НВП «БУДТЕХНОСЕРВІС» Сергій Костирко. За даними
чиновника, ще 15 тисяч гривень внесли небайдужі жителі Вишгорода через рахунок Марини
Момот – дружини вишгородського мера.
19 КВІТНЯ (вівторок) Близько 13:00 Вишгородського міського голову Олексія Момота
звільнено з-під варти.
О 18:00 у Вишгороді біля адмінбудинку (пл.
Т. Шевченка, 1) відбулось загальноміське віче
за його участі.
20 КВІТНЯ (середа) У Київській обласній раді виступив голова Вишгородської РДА
Олександр Горган. Він виніс на розгляд позачергової сесії звернення Вишгородської районної та Вишгородської міської рад стосовно
інформування прокурором Київської області
Євгеном Бондаренком депутатів Київської обласної ради про свою роботу, в тому числі по
справі Вишгородського міського голови Момота Олексія Вікторовича. Прокурор Київської
області на засідання сесії не з’явився, приславши замість себе заступника, що обурило
депутатів Київоблради, адже вже півроку вони
не бачили обласного прокурора.
Олександр Горган наполягав на тому, що
прокурор грубо порушив принцип презумпції
невинуватості, прямо оголосивши Олексія Момота хабарником. Та оскільки самого прокурора на засіданні не було, то оголосили перерву
на невизначений термін.
Нардеп Юрій Дерев’янко з трибуни Парламенту повідомив, що справа про отримання
хабаря мером Вишгорода Олексієм Момотом
була сфабрикована людьми, які втратили землі, що за ними стоїть начальник департаменту
земельних ресурсів міста Києва та пообіцяв
назвати прізвища на підкомітеті ВР з питань
запобігання і протидії корупції.
На даний момент справою мера Вишгорода Олексія Момота, якого звинуватили у корупції, опікується прокуратура Київської області.
Про це в ефірі Еспресо.TV заявив заступник керівника Спеціалізованої антикорупційної
прокуратури Володимир Кривенко: «По сумі,
можливо, це підслідність НАБУ. Але на даний
момент жодних матеріалів, жодних офіційних
повідомлень ні у НАБУ, ні у Антикорупційній
прокуратурі по цій справі немає».
Але під час засідання підкомітету Верховної Ради з питань законодавчого забезпечення запобігання і протидії корупції заступник
прокурора Київської області Ярослав Бендик
повідомив, що Прокуратура Київської області передасть кримінальне провадження щодо
мера Вишгорода Олексія Момота для розслідування в Національне антикорупційне бюро
(НАБУ).

Вимагаємо неупередженого слідства

утримуватись від будь-яких різких оціночних
суджень, в тому числі в публічній площині, для
того, щоб не здійснювати тиск на органи слідства та органи правосуддя в подальшому».
Секретар Вишгородської міської ради Тетяна Бражнікова зазначила: «14 квітня у другій половині дня до приймальні міського голови
зайшли чоловіки у формі. Посвідчень вони не
показували, жодних офіційних документів не
показували. Поліція встановила, що це дійсно
працівники СБУ. Олексій Вікторович добровільно поїхав до Київської обласної прокуратури. Станом на сьогодні жодного офіційного
документу до Вишгородської міськради не надходило. Нам не відомо, чи оголошено підозру.
Вчора (14.04.16 — ред.) кабінет міського
голови опечатано. Слідчі проводять обшук. Від
себе особисто та від депутатів: ми вимагаємо
неупередженого слідства».
Ось як прокоментував ситуацію депутат
Вишгородської міської ради Олександр Баланюк: «Олексій Момот виконував свою передвиборчу програму. Він боровся разом із
міською радою і прогресивно налаштованими
депутатами за зміни, які б покращили життя
мешканців міста. Але це не дуже подобається деяким бізнес-колам, які за багато років
звикли отримувати надприбутки на втіленні
беззаконня в землекористуванні на території
міста Вишгорода.
Я більш ніж упевнений, що Олексій Вікторович і розмови не мав на предмет передачі
якихось грошей. Хочу зазначити, що міська
рада не має на сьогоднішній момент тих важелів впливу, які б могли суттєво перешкоджати
будівництву на цій ділянці. Це не відповідає
дійсності, хоча це звучало вчора в засобах масової інформації.
Також не відповідає дійсності, що ця ділянка вільна, там немає ніякої суперечки, ніяких
забудов, ніхто не живе, що це якісь там, як
казав прокурор Київської області, псевдоактивісти. Ці «псевдоактивісти» — жителі нашого

міста (більше двохсот осіб). Вони проживають
по провулку Прожекторному в семи окремо
розташованих будівлях, на які є поштові адреси, є документи на право власності. Тому міська влада стала на захист своїх мешканців».
Грунтовно окреслив ситуацію заступник
Вишгородського міського голови Олексій
Рачинський: «Хочеться сказати, що міський
голова завжди стояв на захисті інтересів територіальної громади міста. По даному питанню
нам інкримінують, що ми за якийсь будівельний майданчик вимагали якийсь хабар. Ми
знали, що на тій території є люди, які там живуть, які там прописані, — і відстоювали інтереси територіальної громади.
На картинці видно територію, яка знаходилася з 2005 року в оренді ТОВ «Дніпрожилбуд». У 2012 році «Вишгородміськреконструкція» взяла цю територію в субаренду, але не
прописала те, що вона повинна забезпечити
інтереси проживаючих (прописаних) на тому
місці, а також людей, які інвестували свої кошти ще при виділенні земельної ділянки «Дніпрожилбуду». Уже 10 років це будівництво «заморожене».
Стосовно правових документів, які надало слідство. Слідство показало, що запит був
від підприємства «Євробуд-77», яке зовсім
не має відношення до цієї земельної ділянки.
Крім того, Вишгородська міська рада і особисто Вишгородський міський голова не мають
ніяких правових чинників, щоби призупинити
будь-яке будівництво на території міської ради.
Чому? Тому, що містобудівні умови і декларацію на початок будівництва дають органи, які
не відносяться до Вишгородської міської ради.
Це — органи архбудконтролю, а також органи
архітектури, які не підпорядковані Вишгородській міській раді. Що стосується вчорашнього
обшуку (чт, 14.04.16 — ред.), він проводився
до 23-ої години – і жодних документів, які б
можна було інкримінувати Вишгородському
міському голові, або грошових коштів, які були

викладені у факті справи, в кабінеті знайдено
не було. Про що складено протокол і підписано усіма присутніми. Було двоє понятих, двоє
представників міськради, п’ять працівників обласної Служби безпеки України, два працівники СБУ району, це все запротокольовано.
Я закликаю всіх не сіяти паніку, бути цивілізованими, дотримуватись правопорядку,
розповідати тільки факти, і – ніяких чуток. А
ми будемо боротися за те, щоб справедливість
панувала».
Своє ставлення до затримання міського
голови висловив і депутат Київської облради
Андрій Пещерін: «Є деякі підстави, які дозволяють вважати, що ситуація з корумпованістю
не тільки шита білими нитками, а й може виявитись цілком протилежною.
Чому? Вже кілька місяців у Вишгороді було
відомо, що деяка особа (не будемо зараз її називати) таки вимагала цю суму у забудовника.
Спочатку мільйон доларів, потім меншу суму
за рахунок надання нежитлових приміщень —
першого і останнього поверху. Бо на території
цього забудовника була власність цієї особи,
де було прописано дуже багато людей.
Є підозра, не доведена підозра, що саме
ця особа вимагала від забудовника гроші. Новий мер Вишгорода відомий усій громаді як
людина порядна, яка повертає землю до громади, він усім забудовникам, які до нього приходили, казав: «Мені нічого не потрібно, якщо
ви хочете будувати, будь ласка: перша умова
— дитячий садочок, друга умова — громадські
слухання і таке інше».
Не тільки я, а ще інші люди чули від мера
протягом останнього місяця, що проти нього
готується провокація — і сума згадувалась
саме така. І він казав: «Я не розумію, як вони
до мене це причеплять, якщо брати нічого не
збираюсь». Ці факти я прошу обдумати і застерегти громаду Київської області (бо у Вишгороді всі й так розуміють, хто такий Момот),
громаду України від передчасних висновків».
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Справа Момота — приклад того, що система
не здатна протистояти силі об’єднаної громади
Розпитувала
Марина КОЧЕЛІСОВА
Кримінальне провадження, відкрите
стосовно Вишгородського міського голови Олексія Момота, для багатьох має
очевидний політичний присмак. Політика, принаймні, в сьогоднішній Україні,
— справа чоловіча. Саме тому редакція
газети «Вишгород» найперше поцікавилася, а що про це думають жінки.
«Головна сестра» (як вона сама сказала)
мера нашого рідного міста — Наталя із щасливою посмішкою відповідала на рукопотискання та обійми прихильників Олексія Момота, які зібралися у Вишгороді на народному
вічі перед адмінбудинком увечері 19 квітня.
Його дружина Марина висловилася коротко:
«Вистояти у цей нелегкий для нашої родини
час мені допомогла віра в Олексія та дитина».
Докладніше на наші (із кореспондентом
радіо «Голос Києва» Валентиною Мельник)
запитання відповіла адвокат Олексія Момота — Наталя РУДЕНКО.
— Пані Наталю, наші читачі з Вами
вже знайомі (У № 48 газети «Вишгород»
від 28 листопада 2015 року, на стор. 3, у
статті «Моя хата не скраю» ішлося про
організацію роботи ОСББ і дії кожного із
співмешканців багатоквартирного будинку під час пожежі).
Ви — один із чотирьох адвокатів мера
Вишгорода. Як Ви потрапили в команду
його захисників?
— Я — практикуючий адвокат із 2008
року. Із Олексієм Момотом познайомилась
через його газету «Рідне місто»: там я надавала юридичні консультації громадянам, які
не мають коштів на досвідченого правника,
але дуже цього потребують. Разом із Олексієм ішли на вибори (25.10.2015 р. — ред.)
— від однієї партії.
Долучитись до захисту мера мене майже
одночасно закликало кілька людей, що першими отримали цю інформацію, та одразу ж
зі мною телефоном зв’язався слідчий і повідомив, що чекає в прокуратурі Київської області. У команді чотирьох адвокатів Олексія
Момота я — єдина жінка. А жінка, як відомо,
не пропускає жодної дрібниці та примічає те,
на що не завжди звертають увагу чоловіки.
— Кілька слів про Ваших колег у цій
справі, будь ласка.
— Почну з того, що наша команда адвокатів — хоча й випадкова, та склалася органічно із фахівців, які спеціалізуються на веденні справ про службові злочини та мають
досвід роботи в публічних процесах. Олександр Байдик вважає, що зловживати правом на захист — неможливо, і робить усе,
що дозволяє закон, в інтересах клієнта. Іван
Мінаков — незворушний, як скеля, вгамовував наші пристрасті (без яких не обійшлося,
бо нас обурювала кричуща несправедливість). Ігор Степанов — найдосвідченіший,
— наш стратег.
— Ви знайомилися з матеріалами
справи. Що можете про це сказати?
— Відео-, фото- і друкована інформація ЗМІ про цю подію, а точніше — її інтерпретація, подача — на диво оперативно й
масово розповсюджена — була настільки
спотвореною, що сформувала беззаперечний негативний образ затриманої особи. Я
компетентно можу заявити — як людина, що
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знайома з матеріалами кримінального провадження, досліджувала його в суді: гучні
заяви перших осіб силових структур матеріалами справи не підтверджуються, немає
жодного прямого доказу причетності Олексія Момота до мільйонної афери.
Але, зроблені у перші години після затримання, ці заяви вчинили серйозний тиск
на суд, який був позбавлений можливості
робити якісь маневри. Про що це свідчить?
Що суд фактично — залежний, залежний
від ЗМІ, грошей і силових структур. На всю
країну перша особа СБУ заявила про те,
що Момот — мільйонний єврохабарник. (До
речі, наразі посилання на сайті СБУ про це
повідомлення видалено). Що робити судді?
Відпустити його на волю? Щоб у неї під кабінетом не ми, а люстратори в «матюкальник»
кричали?
— Ви однозначно стверджуєте, що
підстав для затримання Олексія Момота
абсолютно не було.
— Так, єдиною «підставою» — як для затримання, так і для порушення кримінального провадження — були слова заявника. Суд
прийняв рішення про два місяці утримання
під вартою або сплатити 5 млн грн. Хоча прокурори й заперечували проти допиту особи,
на словах якої базується вся підозра, суд викликав цю людину для перехресного допиту
адвокатами, та заявник — уявіть — написав,
що погано почувається і до суду не прийде.
— Але ж Вишгородського мера відпустили під заставу…
— «Розкачування» ситуації, яке відбувалося в суботу і неділю 16 і 17 квітня, коли
ми (адвокати — ред.) заявляли клопотання,
відводи суддям і прокурорам, по суті винесеного судом рішення звелося до банального
торгу (з 10 до 5 млн грн).
— А куди піде застава? У Державний
бюджет?
— Застава — це коли тимчасово люди
кладуть кошти на рахунок, своєрідне поручительство, аби забезпечити належну поведінку підозрюваної особи, щоб вона нікуди
не втекла. Безперечно, Олексій Момот буде
дотримуватися тих обов’язків, які поклав на
нього суд, тому втрата грошей заставодавцям не загрожує. Їх повернуть, коли по меру
буде прийнято рішення в справі.
— Він має з’являтися на виклики.
Тобто наш міський голова перебуває під
слідством. А голова Вишгородської РДА
Олександр Горган (юрист за освітою)
публічно заявив, що мер Вишгорода повертається на своє місце роботи. Закон
дозволяє, перебуваючи під слідством, залишатися на посаді?
— Прокурорські нахаби не чекали, що
ми з вами піднімемося та гроші зберемо разом із бізнесом і нардепами, тому не відсторонили його від посади.
Як виявили захисники, подібною категорією справ повинно займатися виключно Антикорупційне бюро — новостворений орган,
по задумці, має бути неупередженим одночасно з широкими повноваженнями.
Треба усвідомлювати, що мер — це не
проста пересічна людина, це обрана людина, її ніхто не призначив зверху, її обрали.
Тому для такої людини передбачені певні гарантії її незалежності і безпеки, бо від цього
залежить нормальна діяльність міста.
Я як мешканка Вишгорода спробу усунути Олексія Момота від посади буду розціню-

Ішлося про захист прав
Вишгородського мера
та «чорнобильців»

18 квітня у великій залі адмінбудинку відбулося спільне засідання двох сесій — позачергових IX сесії міськради і VIII сесії
районної ради VII скликання. 32 міські депутати поіменним голосуванням більшістю голосів (31 — ЗА, 1 (Валентина Парчук) — УТРИМАВСЯ) ухвалили звернутися до Президента України, Генеральної прокуратури України та Київської обласної ради щодо захисту
Вишгородського мера О. Момота (рішення див. на стор. 1).
Так само поіменним голосуванням їх підтримали 30 районних депутатів (із 31 присутнього на спільному засіданні). У дебатах депутат
райради Олександр Таран закликав не робити правових оцінок. А депутат Ірина Побідаш висловилася проти звернення.
Другим пунктом порядку денного сесії райради був розгляд звер-

вати як образу. Прокуратура нам на ці кілька днів паралізувала нормальну діяльність
виконавчих органів, апарату міської ради,
не кажучи про зрив звичайного життя сотні
сімей.
Упевнена, що він продовжуватиме працювати. Слідство триватиме — це ж у наших
інтересах, аби воно тривало.
Для необізнаних у юриспруденції громадян поясню: відсторонення від посади — це
окрема процедура, і вона вчиняється тоді,
коли звинувачений своїми службовими і посадовими повноваженнями може впливати
на слідство. Як Момот може впливати, якщо
та ділянка була видана ще 10 років тому?
— Вона кілька разів передавалася…
— Мер ніяким чином не міг вплинути на
цей хід подій — тільки суд. Олексій Момот,
як сказав мій колега-захисник, — не директор Вишгорода. Всі питання з комунальною
землею вирішуються колегіально міською
радою, погоджуються певними процедурами.
— Пані Наталю, Ви зазначили високу
професійність захисту. Що скажете про
іншу сторону?
— Разом із журналістами ми, захисники,
були в шоці від цього наспіх зрежисованого
спектаклю з акторами, маріонетками, що
піднімали ручки, відкривали роти і проговорювали шаблонні фрази з кодексів, усім своїм виглядом демонстрували перекладання
відповідальності за те, що відбувається, на
когось іншого.
— На сьогоднішньому вічі (19.04.2016
р. — ред.) Вишгородський міський голова сказав, що не тішиться ілюзіями щодо
скорого закінчення цієї справи, розуміє,
що це тільки початок. У чому Ви це вбачаєте?
— Цілком вірогідно, що можуть бути
провокації стосовно нього і щодо ключових
людей, які навколо нього, на яких він спирається як людина і як голова. Якщо когось
схоплять — я не здивуюсь. Окрім того, попереду великий шмат роботи суто процесуальної й кропіткої. До того ж, інформаційний
буревій підняв масу питань, що обов’язково
будуть піддані публічному обговоренню і
призведуть до непрогнозуємих процесів. За
нами тепер спостерігатиме вся країна!
— Говорять і пишуть у соцмережах:
Момот знав, що проти нього щось готується, тільки не розумів — що саме. Чому
ж він не звернувся по захист правоохоронців, аби убезпечити себе?
— Дійсно, його попереджали — і не раз.
Про цю аферу говорять уже кілька років.
Чому мер не зробив заяву? Тепер ми,
звісно, вже розумні. Але мер каже так:
«Якщо у мене в кабінеті стоїть камера, я не
беру нічого в руки, всі «пропозиції» ріжу, то
в чому ж мене звинуватять?» Він був упевнений, що у них нічого такого не вийде.
— Ваша думка про таку версію: це —
«змова» забудовників, аби обійти тих, хто
забагато вимагає за свою земельну ділянку, а заодно прибрати мера, котрий не
дає дерибанити міську землю і захищає
інте-реси мешканців пров. Прожекторного?
— Це так виглядає. Якщо виходити з
цього — то забудовник одним пострілом
хотів убити двох зайців: укоськати тих, хто
забагато у нього вимагав за свою земельну
ділянку, та приручити «незручного» мера.

Влас. інф.

ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

нення до Президента, Прем’єр-міністра та Верховної Ради України
щодо накладення вето на закон № 2093 «Про внесення змін до закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (щодо соціального захисту
постраждалих осіб)». Обранці районної громади вислухали депутата
Валентину Духоту та рішуче висловили свою думку: на постраждалих
внаслідок Чорнобильської катастрофи не треба економити, надто —
напередодні 30-х роковин аварії на ЧАЕС.
На початку спільного засідання двох сесій виступив голова Вишгородської РДА Олександр Горган, який інформував присутніх про
вимогу вишгородської громади захищати свого мера та скликати для
цього спільне засідання сесій міської та районної рад.

Чому? Це водночас
і ціль, і спосіб.
Я як приватна
особа, що має нерухомість і хоче за
неї щось отримати від забудовника, можу з ним вступати в
будь-які відносини (займи, позики – все в
межах закону). Як надати цьому злочинного
присмаку? Сказати, що посадова особа за
це вимагає гроші — і це вже неправомірна
вигода (хабар).
Викладена прокурорами версія, з огляду
на представлені докази, більше скидається
на шахрайство, коли люди обіцяють «вирішити питання», прикриваючись відомими
прізвищами посадовців, які і гадки не мають
про те, що вони «у схемі». А що покаже слідство — побачимо, все ж лише почалося.
— Що сказав слідчий?
— Олексія Момота затримали, вручили
наступного дня ввечері підозру у вимаганні
хабара та почали суд. Ознака старої системи — «професійний» рівень працівників прокуратури, а також їхня повна залежність від
керівництва — дала збій. Вони не очікували,
що у Вишгородського міського голови буде
така підтримка (люди, міський, районний,
обласний депутатський корпус і навіть нардепи — після того, як розібралися, що це —
не документи, це — детектив, складені недолуго і не містять посилань на жодні реальні
докази; нічого, крім слів заявника).
Безмежно вдячна Москаленку і Горгану, іншим нардепам, які у цій ситуації не
відвернулися, не побоялися, що скажуть:
«Захищає хабарника». Коли на всю країну
звучить така заява, то це ж як прокляття. І
треба мати мужність — піти на захист чесної
людини.
Це був розрив шаблону. Вони знають
особисто Олексія — а тут мільйон у кабінеті — повна нісенітниця... Вночі (четвер,
14.04.2016 р. — ред.) — пікет, наступного
дня — прес-конференція. Це був переламний момент: ЗМІ зрозуміли, що інформацію
подають, а тонкощів справи не знають.
— Є думка, що це чергова «хвиля» антикорупційної боротьби.
— Вірніше сказати: видимість такої боротьби. Прокурорські хотіли зробити собі
піар, суперновину — і прокололися: спочатку
— мільйон, потім триста, двісті тисяч… Вони
ж — за наші гроші — борються з чесними
людьми. Ми вистраждали антикорупційну
прокуратуру, купили їм шкарпетки по 397
грн за пару, дали їм зарплату по 90 тисяч.
Однак не дали їм справу Момота, яку тільки
вони і мають розглядати…
— Справу мають передати Національному антикорупційному бюро України
(НАБУ)?
— Слідство триває, будуть з’ясовувати
всі обставини, допитувати свідків, вилучати документи. Рішення про передачу справи
НАБУ поки що не прийнято.
Як тільки передадуть туди, як тільки прокурор у своїй постанові про визначення цієї
підслідності напише, як тільки цей документ
вийде, то держава — в особі правоохороних
органів — фактично визнає, що все, що відбувалося (вчинене правоохоронними органами), — вчинене неналежними особами.
— Чуток багато: що його вели три місяці, стежили, що це треба для того, щоб
замінити Генпрокурора чи прокурора області, зібрати необхідні для коаліції голоси, відволікти увагу громадськості від чогось більш серйозного…
— Всі ці «версії» з’явилися вже після
того, як ми з вами зробили з цього повідомлення фейк, перелам інформаційний у соцмережах. У суді навіть люди, що не мають
юридичної освіти, все зрозуміли. Головне,
щоби ці «політичні підігріви» теми не шкодили неупередженому розслідуванню і не
замилювали людям очі, відволікаючи від істинного стану речей і справжніх мотивів.
— Ваш прогноз розвитку подій?
— Гадаю, справа Олексія Момота в майбутньому буде використовуватися як бренд
(Момот — проти беззаконня прокуратури,
Момот — проти порушення презумпції невинуватості). Стане хрестоматійним, епічним прикладом того, що система валиться і
не здатна протистояти силі об’єднаних громад.
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Легкоатлетичний крос
пам’яті Героїв Чорнобиля

До 30-ої річниці аварії на ЧАЕС

Ви зупинили розбурхану стихію

Юліанна КУЛЬЧИЦЬКА,
секретар змагань,
учитель Вишгородської ЗОШ № 1
ФОТО — автор, спеціально для «Вишгорода»

У переддень 30-ї річниці аварії на Чорнобильській АЕС ми вшановуємо пам’ять тих, хто
загинув, рятуючи український народ від чорного
смертельного ворога — радіації. Так, на районному стадіоні «Енергетик» за ініціативи учителів
фізичної культури Вишгородської ЗОШ І-ІІІ ст.
№ 1 проведено легкоатлетичний крос учнів 5-11
класів, присвячений пам’яті героїв Чорнобиля.
Головний суддя змагань Микола Самсон і заступник директора з навчально-виховної роботи
Тетяна Солонікова закликали учасників бути сильними, мужніми, витривалими — як ті пожежники,
пам’ять яких ми вшановуємо. І подвиг їхній ми повинні пам’ятати, адже він став вагомим для життя кожного із нас. Судді змагань — О. Тимченко, М. Самсон, А. Сахненко та А. Кулаков побажали учасникам
кросу успіхів у досягненні найвищих результатів.
За умовами проведення легкоатлетичного кросу, усіх легкоатлетів було поділено на групи за віком та статтю: хлопці і дівчата 5-7-х, 8-9-х та 10-11-х
класів. Відстань для забігу — 400 метрів для дівчат
та 800 метрів для хлопців.
Усі учасники доклали максимум зусиль для перемоги, на трибунах їх бурхливими оплесками підтримували вболівальники.
Серед легкоатлетів 5-7 класів
дівчата: 1-ше місце виборола Катерина Сердюк
(5-А клас), 2-ге — Олександра Ярошенко (6-А клас),
3-тє місце — Наталія Запорожець (7-А клас);
хлопці: 1-ше місце — Микола Заїка (7-Б клас),
2-ге — Давид Стрижалко (7-Б), 3-тє місце — Дмитро
Бурдик (6-А клас).

Вишгород

Командні місця: 1-ше — спортсмени 6-А класу,
2-ге — 7-Б, 3-тє місце — 7-А.
Серед 8-9-х класів місця розподілилися наступним чином:
дівчата — 1-ше місце — Анастасія Плегуца (8-А
клас), 2-ге місце — Аліна Гончарук (8-В), 3-тє місце
— Анна Данило (9-А клас);
хлопці: 1-ше місце —Владислав Януш (9-Б клас),
2-ге — Сергій Ткачук (9-А), 3-тє місце — Олександр
Шульга (8-А клас).
Командні місця вікової категорії: 1 місце — команда 9-А класу, 2-ге місце — команда 9-Б, 3-тє місце — команда 8-А класу.
Серед найстаршої вікової категорії учнів 10-11
класів переможцями стали:
серед дівчат: 1 місце — Катерина Солонікова
(11-А клас), 2 місце — Іванна Бондар (11-А клас), 3
місце — Софія Чумакова (10-А клас);
серед хлопців: 1 місце — Максим Мірошниченко
(10-А клас), 2 місце — Антоніо Руденко (11-Б клас),
3 місце — Руслан Карнаушенко (10-Б клас).
Командні місця: 1 місце — команда 10-А класу,
2 місце — команда 11-А класу, 3 місце — команда
11-Б класу.
Переможці змагань отримали грамоти та кубки
і захищатимуть честь Вишгородської ЗОШ № 1 на
районному кросі, який відбудеться 27 квітня в Лебедівці.

Любові вистачає на кожну дитину

Людмила ШИШКІНА, завідуюча ДНЗ
Рівно 35 років тому (у 1981 році) дитячі рученята вперше відчинили двері новозбудованого дитсадка, а оченята
засяяли від дивовижного світу, де оселилося безтурботне
дитинство. Чимало цікавого було за цей час, багато вихованців вийшло з цих стін — перші випускники приводять
уже своїх дітей у садочок, мабуть, і онуків приведуть. За
три з половиною десятки років заклад випустив близько
трьох тисяч діток, які оволоділи необхідними знаннями,
вмінням працювати в колективі, вихованих і підготовлених до школи.
Сам же дитсадок, який нині налічує 12 груп, відвідують
420 дошкільнят, розквітнув до невпізнання і радує сучасними,
затишними і теплими кімнатами, зручними меблями, розмаїттям іграшок та пізнавальних ігор. І все це – не без участі
батьків наших вихованців.
Для дітей створені прекрасні умови. Та найбільшою гордістю закладу є його працівники: завідувач, методист, вихователі, помічники вихователів, музичні керівники, вихователь

Ми глибоко вдячні всім учасникам ліквідації наслідків найбільшої техногенної катастрофи на планеті ХХ століття, які виявили героїзм, самовідданість
та мужність у тих екстремальних обставинах.
Низько вклоняємось усім ліквідаторам аварії на
ЧАЕС нашого району, які 30 років тому, не шкодуючи свого здоров’я і життя, працювали в 30-кілометровій зоні радіаційного лиха – аби якомога швидше ліквідувати наслідки Чорнобильської трагедії,
обмежити біду, тим, хто зупинив розбурхану стихію
некерованої ядерної реакції і зробив вагомий внесок у справу подолання наслідків Чорнобильської
катастрофи.
Щиро бажаємо вам та вашим рідним і близьким
міцного здоров’я, життєвої енергії, сімейного затишку, щастя, миру, добра й злагоди. Хай завжди поруч
з вами буде людська подяка за ваші добрі справи!
Вишгородський міський голова
Олексій МОМОТ,
секретар ради Тетяна БРАЖНІКОВА,
міська рада, міськвиконком,
редакція газети «Вишгород»

Ліра

Радіація

Віктор КУЧЕРУК
Я чую, як стогне від болю земля,
Я бачу, як корчиться
в муках людина.
І знаю про те я, коли й звідкіля
Покрила біда Україну.
Розщеплений атом мій край освітив
Розлючено й сумно,
надовго й зловісно —
Німа радіація тліє між нив
І грізною тайною висне.

Шановні
учасники
ліквідації аварії на Чорнобильській атомній станції!
Від громадської благодійної спілки інвалідів «Онкочорнобиль» бажаємо вам
і вашим близьким міцного
здоров’я, терпіння, простого щастя, великої удачі,
шани і щирої поваги від
людей.
Нехай сонце зігріває вас
своїм теплом ще багато-багато років.
З глибокою повагою і
вдячністю
Голова громадської
благодійної спілки
інвалідів
«Онкочорнобиль»
Віктор ЛУК’ЯНЕНКО

Від неї ніхто не відхилиться вбік,
Ніщо не відмежиться
відстанню й строком —
Вона породила сиріт і калік,
І тугу незмірну й глибоку.
Ніколи її я не бачив, але
Вона, мов реактор, наповнила тіло,
Бо дихати важко і робиться зле
Від болю мені щонеділі.
Впресовує вітер
чорнобильський пил
Донині в пожовклі дерева і трави —
І множаться горбики свіжих могил
Від мене наліво й направо…
19.04.2016 р.

Чебурашці — 35!

із малювання, інструктор із фізичного виховання,
медик, кухарі, технічний персонал. Тобто всі ті, хто
постійно і з любов’ю дбає про комфорт малюків і
повноцінний розумовий та фізичний розвиток. Всі,
хто своєю турботою зігріває дитячі душі, веде у
світ цікавого і прекрасного. Любові цієї вистачає
на кожну дитину.
На нашому 35-річчі було по-родинному затишно, цікаво, радісно, просто казково! Свій ювілей
працівники та вихованці ДНЗ «Чебурашка» відзначали у тісному колі друзів. Привітати іменинників
завітало чимало гостей, зокрема ветерани дошкільної
освіти, ті, хто працював у дитячому садочку з його заснування, випускники й вихованці, батьківський колектив, методисти
відділу освіти Ніна Римаренко (працювала в колективі з 1976го по 1992-й), Валентина Тимошенко (1992 – 2000 р. р.) та
ветерани.
До свого 35-річчя колектив «Чебурашки» отримав подарунок від міської ради – сертифікат на придбання пральної
машини, а ветерани дитсадка – квіти і премії. Секретар ради
Тетяна Бражнікова та спеціаліст Катерина Боднарчук привітали усіх працівників садочка, дітей та їхніх батьків зі святом,
побажали здоров’я, невичерпної наснаги та енергії, благополуччя, миру й злагоди.
За багаторічну сумлінну працю, вагомі трудові здобутки,
професіоналізм, активну життєву позицію та з нагоди 35-річчя від дня заснування ДНЗ (ясел-садка) завідуюча вручила
почесні грамоти ветеранам, які пропрацювали тут понад 20
років.
Привітали нас із ювілеєм методист із дошкільного виховання відділу освіти Вишгородської РДА Антоніна Павлюк,

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ ОТРИМАТИ ДОЗВІЛ
ТОВ «ВОГ РІТЕЙЛ» повідомляє про наміри щодо отримання дозволу на викид
забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами на АЗС
№ 09-15 «Тат-К» за адресою: Київська обл., Вишгородський р-н, м. Вишгород, вул.
Набережна, 4-б.
АЗС призначена для прийому, зберігання й заправлення автомобілів дизельним
паливом і бензином різних марок.
Джерелами впливу на стан атмосферного повітря є ємності для зберігання нафтопродуктів та паливо-роздавальні колонки.
При роботі обладнання в атмосферне повітря від стаціонарних джерел надходять: бензин (нафтовий малосірчистий, у перерахунку на вуглець), вуглеводні насичені С12-С19.
ТОВ «ВОГ РІТЕЙЛ» зобов’язується виконувати норми і правила з охорони навколишнього природного середовища та вимоги екологічної безпеки на всіх етапах
експлуатації технологічного обладнання. Викиди забруднюючих речовин перебувають у межах допустимих норм. Концентрації забруднюючих речовин у приземному
шарі атмосферного повітря, внаслідок викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, не перевищують значень ГДК.
Для ознайомлення за більш детальною інформацією про АЗС № 09-15 «Тат-К»
звертатися за адресою: 43010, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Кременецька, буд. 38.
Зауваження громадських організацій та окремих громадян приймаються протягом
30-ти днів з дня публікації до Вишгородської районної державної адміністрації за
адресою: 07300, Київська об., м. Вишгород, пл. Шевченка, 1, тел. (04596) 2-20-22.
ТОВ «ВОГ РІТЕЙЛ»

Тепла вам
від сонця!

голова районної профспілкової організації працівників освіти і
науки України Віктор Кійко, завідуючі ДНЗ «Ластівка» Галина
Литвиненко та ДНЗ «Сонечко» Ольга Трет’якова та попередні
завідуючі Жанна Захарова, Ніна Бандуляк, Галина Тупіченко.
У цей чудовий день у дитячому садку панувала прекрасна
атмосфера. На концерті вихованці зворушливо і по-дитячому
щиро показували все, чого навчилися у своїй другій домівці, –
співали, танцювали, читали вірші, чим забезпечили чудовий
настрій усім присутнім. На святі приємно було бачити усміхнені, щасливі обличчя тих, для кого стіни садочка у різний час
були рідними, хто відкривав садочок, хто віддавав частинку
своєї душі і серця дошкільному закладу та вихованцям, лунали побажання процвітання, творчих успіхів, здоров’я — співробітникам, дітям і батькам. Сподіваємось, що завдяки безмежній любові вихователів, їхній наполегливій праці, через 15
років ці самі діти, вже дорослі, приведуть на 50-річний ювілей
своїх синів та дочок, заклад зустріне ще не одну славну дату,
а добрі справи, які уже зроблено за ці роки, стануть справжнім скарбом для наступних поколінь педагогів. То ж, як і 35
років тому, двері нашого дитячого садочка сьогодні гостинно
відкриті для всіх, хто прагне знань, самореалізації, здійснення
своїх мрій і задумів.

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ ОТРИМАТИ ДОЗВІЛ
ТОВ «ВОГ РІТЕЙЛ» повідомляє про наміри щодо отримання дозволу на викид забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами на АЗС № 09-32 «Шана»
за адресою: Київська обл., Вишгородський р-н, м. Вишгород, автодорога Київ-ВишгородДесна 19 км.
АЗС призначена для прийому, зберігання й заправлення автомобілів зрідженим вуглеводним газом (пропан-бутан), дизельним паливом і бензином різних марок.
Джерелами впливу на стан атмосферного повітря є ємності для зберігання нафтопродуктів, паливо-роздавальні колонки, а також дизель-генератор.
При роботі обладнання в атмосферне повітря від стаціонарних джерел надходять: бензин (нафтовий малосірчистий, у перерахунку на вуглець), вуглеводні насичені С12-С19, пропан, бутан, азоту діоксид, вуглецю оксид, ангідрид сірчистий, акролеїн, формальдегід та
речовини у вигляді суспендованих твердих частинок.
ТОВ «ВОГ РІТЕЙЛ» зобов’язується виконувати норми і правила з охорони навколишнього природного середовища та вимоги екологічної безпеки на всіх етапах експлуатації технологічного обладнання. Викиди забруднюючих речовин перебувають у межах допустимих
норм. Концентрації забруднюючих речовин у приземному шарі атмосферного повітря, внаслідок викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, не перевищують значень ГДК.
Для ознайомлення за більш детальною інформацією про АЗС № 09-32 «Шана» звертатися за адресою: 43010, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Кременецька, буд. 38. Зауваження
громадських організацій та окремих громадян приймаються протягом 30-ти днів з дня публікації до Вишгородської районної державної адміністрації за адресою: 07300, Київська об., м.
Вишгород, пл. Шевченка, 1, тел. (04596) 2-20-22.
ТОВ «ВОГ РІТЕЙЛ»

Місто і навколо нього

Вишгород

23 квітня

Схвалили електронну петицію ВРГО «АпТаун»
та вирішили провести в місті Великодній ярмарок
Влас. інф.
ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

Засідання міськвиконкому, як завжди, відбулося у четвер (21.04.16) і, як завжди, зібрало кворум. Члени виконкому активно і ретельно обговорили всі 24 питання порядку
денного і ще два — з голосу. Головував мер Вишгорода
Олексій Момот.
Блоки питань розглядали ретельно — кожний проект рішення буквально по пунктах. Квартирні справи озвучила спеціаліст
І. Кузнєцова, опікунські — секретар міської ради Т. Бражнікова.
Про розміщення пересувних атракціонів, торговельних точок,
встановлення режимів роботи об’єктів торгівлі та сфери послуг
доповідав заступник міського голови І. Свистун, про умови договору пайової участі в розвитку інженерно-транспортної та
соціальної інфраструктури міста — начальник відділу містобудування та архітектури С. Нездоровий, про внесення змін до

У «Джерелі»

кошторисів і виділення коштів на матеріальну допомогу — начальник фінансово-бухгалтерського відділу І. Мирієвський.
Було внесено зміни у склад опікунської ради — до неї увійшла Ольга Мельник, начальник служби у справах дітей і сім’ї
Вишгородської РДА.
Міськвиконком також розглянув електронну петицію ВРГО
«АпТаун» і вирішив провести заходи щодо благоустрою території паркової зони на алеї С. Поташника. Для безпеки пішоходів та обмеження руху транспорту ухвалили встановити дорожні знаки «Проїзд заборонено» та «Пішохідна зона», шлагбаум,
зовнішнє освітлення, обладнати місце для охорони. Відповідальний за це рішення (КП ВМР «Вишегір») має погодити всі
пункти з відповідними службами у встановленому порядку.
За рішенням міськвиконкому, у Вишгороді буде проведено
Великодній ярмарок з продажу сільськогосподарського, продовольчого і промислового асортименту вітчизняної продукції
від виробника. Місце проведення — біля стадіону «Енергетик».

Весна стимулює таланти

Валентина ЯКОВЕНКО,
методист ЦТ «Джерело»
Вихованці Вишгородського міського Центру творчості «Джерело» знову
мають у своєму творчому арсеналі призові конкурсні місця.
Перше місце на Міжнародному конкурсі мистецтв «Соняшник» (м. Київ) у номінації «Естрадний вокал» (вікова категорія
– 7-9 років) виборов колектив хорового
співу «Домісолька» (керівник – Ганна Покровська). Перше місце і в солістки цього
колективу Софії Тригуб.
«Домісолька» посіла також друге місце у номінації «Естрадний вокал. Малюки»
(до 7-ми років).

– Діти – молодці! – ділиться враженнями від виступів своїх вихованців Ганна
Покровська. – Працювали багато, то ж і
результат маємо відповідний. Та й весна
також позитивно вплинула на дітей. Вони
повеселішали, розцвіли, як квіточки під
весняним сонечком.
Нинішня пора року надихнула до
створення краси й дівчат шоу-студії мод
«Фантазія» (керівник – Олеся Халаш).
На обласному фестивалі-огляді театрів
мод «Феєрія моди» в м. Бориспіль вони
показали колекцію стилізованого одягу
«За весною, за красною…» (автор – Катерина Іллєнок), із якою вибороли друге
місце.
Вітаємо наші колективи!

Олена КОЛЬВАХ,
майстер народної творчості,
керівник Спілки майстрів
народного мистецтва вишивки

Перші 4 відеокамери
– уже в центрі міста

Андрей
Шептицький:
чому ми
про нього
говоримо

ФОТОмить

Влас. інф.
ФОТО – Любов ЛИСЕНКО, спеціально для «Вишгорода»

17 квітня у міському ЦТ «Джерело» кандидат
історичних наук, зав. відділом історії ХХ ст. Національного музею історії України Олександр

Абітурієнт-2016

ДЖЕРЕЛО: ВВП
Розпочато перший етап
реалізації програми «Безпечне місто». У черговій частині
Вишгородського відділку поліції встановлено відповідний
сервер для отримання та збереження інформації та чотири
відеокамери на центральних
вулицях міста.
Наступним етапом планується встановити камери відеоспостереження із можливістю
автоматичного розпізнавання
та фіксації державних номерних
знаків авто на в’їзних шляхах
у Вишгород. Це дасть змогу
оперативно
відслідковувати
автомобілі, які перебувають у
розшуку чи помічені під час вчинення злочину. Відеосигнал
надходитиме на пульт чергового
у кольоровому зображенні.
Загалом
за
програмою
«Безпечне місто» у Вишгороді
заплановано встановити 22 камери відеонагляду.

Для молоді, яка у цьому році закінчує загальноосвітні та середні спеціальні навчальні заклади, час
вибирати шлях до свого майбутнього. Один із них –
військова служба.
Військова служба завжди була особливою сферою
діяльності. Це не лише романтична професія, вона вимагає від людини якостей, які ставлять її в особливий ряд.
Прийом до вищих військово-навчальних закладів
МО України проводиться на основі розроблених Міністерством освіти умов прийому до вищих навчальних закладів, тобто вимоги до вступників – загальнодержавні.
Це стосується рівня знань і виконання законів держави
про пільги особам, які потерпіли внаслідок Чорнобильської катастрофи, дітям-сиротам. Також виконуються
Положення Міністерства освіти про учасників олімпіад

Час роботи — із 6:00 до 19:00. У які дні: 24 квітня (неділя), 28
квітня (четвер), 29 квітня (п’ятниця), 06 травня (п’ятниця), 07
травня (субота).

Дозвілля

Творимо красу
люблять свою справу. Це і виготовлення іграшки та брошки з фетру, подарункових пакувальних пакетів, намиста, валяння вовною листівок,
вишивка бісером, плетіння гачком.
Спілка майстрів дуже вдячна генеральному
директору виставки «Медвин» Едвіну Задорожному за те, що він з 2010 року чотири рази на рік
безкоштовно надає 10 місць для майстрів міста
Вишгорода, які проводять унікальні майстеркласи. Він прихильно ставиться до вишгородських майстринь. Для таких заходів виділяє багато запрошень. Усі бажаючі мають можливість
відвідати цю виставку, а учасників відзначають
дипломами.
Спілка майстрів має можливість і бажання
проводити такі майстер-класи в рідному місті
Вишгороді. Чекаємо пропозицій.

Ляшко наполягає ухвалити закони
про імпічмент та опозицію
ПОЛІТбюро
Лідер Радикальної партії Олег Ляшко переконаний, що обрання прем’єра
і нового складу уряду відбулося в результаті змови Президента з олігархами і колишніми регіоналами. Про це
політик заявив на погоджувальній раді
в парламенті. Нардеп закликав керівництво ВР показати підписи під новою
коаліцією, які досі ніхто не бачив.
«Насправді демократичної коаліції,
про яку говорять колеги, немає. Результати голосування за прем’єра і за уряд показали, що в парламенті сформована «ширка» за участі БПП, НФ і олігархічних груп
у складі депутатів-регіоналів. Ця ширка
буде обслуговувати інтереси олігархату,
інтереси регіоналів», — наголосив Ляшко.
На переконання нардепа, демократичний уряд не може бути обраний голосами регіоналів, які голосували за «закони 16 січня».
«Цей уряд був обраний не просто
ширкою — він був обраний у абсолютно неконституційний спосіб. Парламент
проголосував за постанову про обрання
Гройсмана прем’єр-міністром, ініціатором

Іщук (НА ФОТО вгорі) розповідав про мецената і
громадського діяча, що намагався зцементувати
український народ. Лекцію організовано куратором духовно-просвітницького центру «Спадщина», радником голови ВРДА Степанією Сідляр
(НА ФОТО нижче).

Військова служба – професія особлива

Микола ПРИБОРА,
військовий комісар Вишгородського
районного військового комісаріату
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У міськвиконкомі

Нещодавно у Києві в приміщенні виставкового центру «КиївЕкспоПлаза» відбувся ХХIII
спеціалізована виставка-ярмарок товарів для
рукоділля та хобі авторських виробів майстрів
«Медвин: великодній тиждень рукоділля та
хобі».
Члени Спілки майстрів народного мистецтва
вишивки міста Вишгорода Галина Базяк, Валентина Висоцька, Людмила Желтякова, Людмила
Болдирева, Тетяна Швидка, Наталя Сукач, Юля
Боряк, Ната Карські, Раїса Іноземцева взяли
активну участь в її роботі, провели цікаві безкоштовні майстер-класи для бажаючих. Вже є
постійні відвідувачі, які чекають на проведення
таких майстер-класів, бо їх проводять люди, які

Добрі новини

2016 року

та осіб, які по закінченню навчально-виховного закладу
нагороджені медалями.
Військова служба вимагає від вступників високої нервово-психологічної стійкості, вміння діяти в екстремальних умовах, своєчасно і грамотно приймати
рішення. Тому обов’язковим при проходженні фахових
вступних випробувань є психологічне обстеження, яке в
більшості цивільних навчальних закладів не проводиться, та перевірка рівня фізичної підготовки.
Вишгородський районний військовий комісаріат
отримав вказівку на відбір та направлення кандидатів
для вступу в ВВНЗ у 2016 році – юнаків та дівчат, які
мешкають у Вишгороді та Вишгородському районі.
Які вимоги до кандидатів? Перш за все – міцне
здоров’я, добра фізична підготовка та бажання навчатись. Отримати детальнішу інформацію можна у Вишгородському РВК (відділення комплектування), каб. №
3, вул. Ю. Кургузова, 5, тел: (04596) 5-43-45, з 8:00 до
17:00 у робочі дні.

Ольга ТРЕТ’ЯКОВА,
завідуюча ДНЗ

якої були нардепи Луценко і Бурбак. А
згідно Конституції, подання на прем’єра
має вносити Президент!», — обурився
Ляшко.
Політик зазначив, що він уже звернувся з позовом до ВАСУ з вимогою визнати
незаконним рішення парламенту про обрання прем’єра та нового складу уряду і
скасувати його.
У той же час, Ляшко закликав усі
демократичні фракції, а також позафраційних депутатів об’єднатися в єдину проукраїнську опозицію.
«Лише об’єднання зусиль дасть можливість зупинити спробу узурпації влади
Президентом і антинародний курс, який
проводить уряд Порошенка-Гройсмана»,
— переконаний радикал.
Першочерговими завданнями опозиції Ляшко назвав ухвалення законопроекту про Тимчасові слідчі комісії, законопроекту про процедуру імпічменту, про
опозицію, а також створити спеціальну
ТСК по розслідуванню офшорів Президента та інших високопосадовців. Окремо
Ляшко вимагає ухвалити соціальний блок
законів, які дозволять людям достойно
жити і працювати.

Нова гірка для «Сонечка»

Нарешті прийшла довгоочікувана весна! Засяяло тепле яскраве сонечко — і в дитячому садочку «Сонечко» розквітли посмішки малюків.
Дітвора радіє весні, теплу і оновленому ігровому дитячому майданчику!
Майданчик діткам ще в 2014 році збудували наші меценати — Валерій
Павлович Виговський та Юрій Дмитрович Колодзян. Із того часу ми успішно
з ними співпрацюємо. Символом тісної співпраці є яблунька, яку посадили
меценати і працівники садочка під час відкриття нового ігрового майданчика.
Цієї весни наші дітки
теж отримали подаруУ ДНЗ
нок за підтримки Юрія
Колодзяна — новий
комплекс («Гірка»), який
чудово доповнив ігровий майданчик. Дякуючи Юрію Дмитровичу,
також були відремонтовані металеві споруди
на інших ігрових майданчиках нашого любого «Сонечка».
Наша ж яблунька
цієї весни вперше зацвіте, і ми сподіваємося
незабаром дасть смачні
плоди!
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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 , 2 5 К ВІ Т НЯ
КАНАЛ 1+1
06:45, 07:10, 07:45, 08:10,
09:10 «Снiданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
16:45, 19:30, 23:15 ТСН
09:30, 10:50, 12:20
«Мiняю жiнку»
13:55 «Сiмейнi
мелодрами - 4»
14:50 «Сiмейнi
мелодрами - 6»
15:45 «Найкращий
ресторан з Р. Сенiчкiним»
17:10 Т/с «Величне
столiття. Роксолана - 3»
20:30 «ЧистоNEWS 2016»
21:00 Т/с «Останнiй
москаль 2»
22:00 «Грошi»
23:30 «Мiнкульт»
00:00 Х/ф «Коллекцiонер
2»
УТ-1
06:00, 07:00, 08:00, 13:00,
18:30, 21:00 Новини
09:15 Уряд на зв’язку з
громадянами
10:05 Д/ф «На урожай
коропа в Лозi»
11:10 Чоловiчий клуб.
Спорт
12:25 Чоловiчий клуб

13:30 Казки Лiрника
Сашка
14:55 Х/ф «Атентат.
Осiннє вбивство в
Мюнхенi»
18:15 Новини. Свiт
18:55 Про головне
19:30 РЕ:ФОРМА
20:00 Перша шпальта
20:30 Вересень
21:30 Новини. Спорт
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, 03:50 Зоряний
шлях
11:30 Реальна мiстика
13:30, 15:30 Т/с «А снiг
кружляє...»
18:00 Т/с «Не зарiкайся»
19:45 «Говорить Україна»
21:00 Т/с «Вiкно життя»
23:00 Подiї дня
23:30 Х/ф «Горець»
ТОНіС
06:00 Х/ф «Свинарка i

пастух»
07:25 Євромакс
10:00, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
11:00 Дика природа
Нiмеччини
12:10 Новi напрямки в
живописi
13:30, 22:05 Дика
Австралiя
15:25 Дикий океан
16:00, 21:00, 23:10
Дивовижний свiт
18:15 «Таке спортивне
життя. Г. Крiсс»
18:55 В гостях у
Д. Гордона. П.
Тодоровський
19:50 Д/ф «Щоденники
Другої свiтової вiйни:
день за днем»
21:20 DW- новини
21:40 Океан-ВЕТ
00:00 Д/ф «Р. Нахапетов.
Вiд П’ятихаток до
Голлiвуду»
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 «Якось у казцi»
11:50 Т/с «Усi жiнки вiдьми»
14:10 Любов онлайн
15:10, 21:00 Країна У
16:45, 20:00 Одного разу
в Одесi
22:00 Т/с «Свiтлофор»
00:00 Теорiя зради
СТБ
08:45 «Зоряне життя»
10:40 Х/ф «У Бога свої
плани»
12:20 «Битва
екстрасенсiв 13»
14:20 «Битва
екстрасенсiв»
18:00, 22:00 «Вiкнановини»
18:30 Т/с «Коли ми
вдома»
20:00 «Слiдство ведуть
екстрасенси»
22:35 «Детектор
неправди 9»
23:55 «Один за всiх»
НТН
08:15 Х/ф «Проект
«Альфа»

10:00 «Кримiнальнi
справи»
10:55, 17:25 Т/с
«Детективи»
12:00 Х/ф «Двоє»
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 «Код 100»
НОВИЙ КАНАЛ
07:25 Kids Time
07:27 Т/с «Друзi»
10:15 Х/ф «Прибульцi на
горищi»
12:00 Х/ф «Все або
нiчого»
14:05 Хто зверху
18:00 Абзац!
19:00 Дешево i сердито
20:05 Ревiзор
22:55 Страстi за
ревiзором
МЕГА
06:50 Правда життя
07:50 Правила життя
08:40 Паралельний свiт

09:40, 14:20 Мiстична
Україна
11:40, 21:50 Аляска:
школа виживання
12:30 Таємницi вермахту
13:30, 19:10 У пошуках
iстини
15:20, 20:00 НЛО з
минулого
16:10, 20:50 Скарби зi
сховищ
17:10, 22:40
Найнебезпечнiшi тварини
18:10 Дикi острови
23:30 Страти: ремесло
ката
ТРК «КИїВ»
07:00 «Ранок по-київськи»
09:30 «Київ музика»
10:00 «Телемаркет»
13:00, 15:00, 17:00, 19:00,
21:00, 23:00 «СТН»
13:10, 15:10, 23:50
«Громадська
приймальня»
16:00 «Мультляндiя»
16:20, 17:10 «У центрi
уваги»
18:50 «Паспортний стiл»
19:20, 21:25 «Столиця»
22:30 «Служба порятунку»
22:55 «Українська

Нацiональна Лотерея»
23:20 «Якiсне життя»
K1
08:15 «Мультфiльми»
09:00 Т/с «90210. Нове
поколiння»
10:40, 19:10 «Орел i
Решка. Шопiнг»
12:30 Т/с «Дикий ангел»
14:00, 20:10 «Орел
i Решка. 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 «Наречена з
того свiту»
00:00 Х/ф «Принцеса
спецiй»
ІНТЕР
06:10, 11:15, 12:25 Д/с
«Слiдство вели... з Л.
Каневським»
07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
09:00, 12:00, 14:00, 17:40
Новини
07:15, 07:35, 08:10, 08:35
«Ранок з IНТЕРом»
09:20 Х/ф «Двiчi в одну

рiку»
13:30 «Судовi справи»
14:20 «Сiмейний суд»
15:15 «Жди меня»
18:00, 19:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
21:00 Т/с «Гречанка»
23:30 Х/ф «Доярка з
Хацапетiвки 2»
ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15 Надзвичайнi
новини. Пiдсумки
10:05 Труба мiстера
Сосиски
12:05, 13:20 Х/ф
«Вигнанець»
12:45, 15:45 Факти. День
15:30, 16:20 Х/ф «Ангели
i демони»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
19:20 Надзвичайнi
новини
20:20 Патрульнi.
Цiлодобово
21:25 Т/с «На трьох-2»
22:25 Свобода слова
5 КАНАЛ
07:10, 07:32, 08:10, 08:25,
08:35 Iнформацiйний

ранок на 5 каналi
07:30, 08:30, 09:30, 10:30,
11:30, 12:30, 13:30, 14:30,
15:30, 16:30, 17:30, 23:30
Час: Важливо
10:10, 10:32, 11:10,
11:32, 12:32 Наживо:
прес-конференцiя щодо
ситуацiї у зонi АТО
14:32, 15:15, 15:32, 16:10,
16:32, 17:12, 17:32, 18:32
Україна - понад усе!
(телемарафон)
19:50 Час. Пiдсумки дня
22:15 Стоп корупцiї!
23:32 Кордон держави
2+2
06:50 «Вайпаут»
08:40, 19:00, 00:00
«ДжеДАI»
09:00 «Українськi
сенсацiї»
10:00, 16:00 Д/п «Помста
природи»
11:00 «Облом.UA.»
11:35 «Вiдеобiмба»
14:05 Х/ф «Тунель»
18:30, 23:30 «Спецкор»
19:20 «Цiлком таємно»
20:20 Т/с «Мисливцi за
релiквiями»
21:20 Х/ф «Вiдплата»

ВI В ТО Р О К , 2 6 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»
13:55 «Сiмейнi
мелодрами - 4»
14:50, 15:45 «Сiмейнi
мелодрами - 6»
17:10 Т/с «Величне
столiття. Роксолана - 3»
20:30 «Розщепленi на
атоми»
00:00 Д/с «Легенда про
Круга»
УТ-1
06:00, 07:00, 08:00, 13:00,
18:30, 21:00 Новини
10:20 Д/ф «Не хочу
згадувати»
11:50 Перша студiя
12:30 Prime time з
Мирославою Гонгадзе
13:15, 18:05 Час-Ч
13:40 Казки Лiрника
Сашка
13:50 Мультфiльм
16:25 Подорожнi

17:10 Т/с «Таксi»
18:15 Новини. Свiт
21:30 Новини. Спорт
22:40 Класики свiтової
лiтератури
23:00 Пiдсумки
23:50 Вiд першої особи
ТРК «УКРАїНА»
06:00, 16:00 Т/с
«Адвокат»
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00 Подiї
07:15, 08:15 Ранок з
Україною
09:15 Зоряний шлях
10:50 Реальна мiстика
12:45 Агенти
справедливостi
13:40, 15:30, 21:00 Т/с
«Вiкно життя»
18:00 Т/с «Не зарiкайся»
19:45 «Говорить Україна»
23:00 Подiї дня
23:30 Д/ф «Блакитний
пил»
ТОНіС
07:10, 21:20 DW- новини
12:10 «П’ять дорiг лiкаря
Сивого»
13:10 «Будьте здоровi!»

14:00, 22:05 Дика
Австралiя
15:00 «Моднi iсторiї з
Оксаною Новицькою»
15:40, 21:40 Океан-ВЕТ
16:05, 21:00, 23:10
Дивовижний свiт
17:45 «Соцiальний статус.
Ваша пенсiя»
18:15 «Таке спортивне
життя. Л. Заспа»
18:55 В гостях у
Д. Гордона. П.
Тодоровський
00:00 «Еротична спека»
ТЕТ
06:50 М/с «Пiдлiтки
мутанти черепашки
нiндзя»
07:35 М/с «Чагiнгтон»
08:00 Мультик з Лунтиком
10:05 М/с «Клуб Вiнкс.
Школа чарiвниць»
11:00 Т/с «Якось у казцi»
11:50 Т/с «Усi жiнки вiдьми»
14:10 Т/с «Ксена принцеса-воїн»
15:50 Т/с «Таємничий
острiв»
19:05 Х/ф «Цiлитель.

Учень Авiценни»
22:00 Х/ф «Загадки
Сфiнкса»
23:45 Теорiя зради
СТБ
06:50, 16:00 «Все буде
добре!»
08:45 «Зоряне життя»
10:35 «Битва
екстрасенсiв 14»
12:45 «МастерШеф - 3»
18:00, 22:00 «Вiкнановини»
18:55 «Слiдство ведуть
екстрасенси»
20:00, 22:45 «Люба, ми
вбиваємо дiтей»
00:00 «Один за всiх»
НТН
06:40 Х/ф «Загублене
мiсто»
08:30 Ранковий «Свiдок»
09:00 «Кримiнальнi
справи»
09:50, 17:30 Т/с
«Детективи»
11:20 «Страх у твоєму
домi»
13:45, 14:20 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»
21:30 Т/с «CSI: Лас-Вегас
- 14»
23:45 Т/с «Код 100»
НОВИЙ КАНАЛ
07:45 Kids Time
07:50 Х/ф «Джек Хантер»
09:45 Х/ф «Джек Хантер»
2
11:40 Х/ф «Джек Хантер»
3
13:35 Х/ф «Копальнi Царя
Соломона»
16:50, 19:00, 20:00 Вiд
пацанки до панянки
18:00 Абзац!
22:05 Київ вдень i вночi
23:00 Х/ф «Заборонена
зона»
МЕГА
06:50 Правда життя
07:50 Правила життя
10:40 Хиже прикордоння
12:30 Таємницi вермахту
13:30, 19:10 У пошуках

iстини
14:20 Д/ф «Прокляття
скiфських курганiв»
15:20, 20:00 НЛО з
минулого
16:10 Справжня iсторiя
грошей
17:10, 22:40
Найнебезпечнiшi тварини
18:10 Пустелi: життя на
межi
20:50 Чорнобиль: 30 рокiв
потому
23:30 Очима заручникiв

K1
06:30 «TOPSHOP»
07:40 «Чи знаєте ви,
що...»
08:15 «Мультфiльми»
10:10 Х/ф «Володарi
шторму»
12:40 «Орел i Решка.
Незвiдана Європа»
15:30 «Орел i Решка»
20:00 «Орел i Решка.
Ювiлейний 2»
21:00 Т/с «Доктор Хаус»

ТРК «КИїВ»
07:00 «Ранок по-київськи»
09:30 «Служба порятунку
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»

ІНТЕР
07:15, 07:35, 08:10, 08:35
«Ранок з IНТЕРом»
09:20, 12:25 Д/с
«Слiдство вели... з Л.
Каневським»
12:30 «Судіть самі»
13:30, 14:20 «Судовi
справи»
15:45, 16:15 «Сiмейний
суд»
18:00, 19:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
21:00 Т/с «Гречанка»
23:30 Д/ф «Чорнобиль. 30
рокiв потому»

межi
23:30 Покер
00:20 Таємницi
кримiнального свiту

14:00 «Орел i Решка»
15:00, 21:00 «Орел i
Решка. Ювiлейний 2»
16:00 «Файна Юкрайна»
17:20 «Розсмiши комiка»
18:15 «Звана вечеря»
20:10 «Орел i Решка.
Незвiдана Європа»
22:00 «КВН на БIС»
23:00 Т/с «Доктор Хаус»

ICTV
06:30 Ранок у великому
мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
09:55 Антизомбi
12:00, 13:20 Т/с «Вiддiл
44»
12:45, 15:45 Факти. День
13:35 Д/ф «Битва за
Чорнобиль»
15:30, 16:10 Х/ф
«Зворотна тяга»
18:45 Факти. Вечiр
20:20 Д/с «Чорнобиль.
Все тiльки починається!?»
00:00 Х/ф «Зона висадки»
5 КАНАЛ
07:10, 07:32, 08:10, 08:25,
08:35 Iнформацiйний
ранок на 5 каналi
07:30, 08:30, 09:30, 10:30,
11:30, 12:30, 13:30, 14:30,
15:30, 16:30, 17:30,
18:30, 23:30, 00:00 Час:
Важливо
10:10, 10:32, 11:10,
11:32, 12:32 Наживо:
прес-конференцiя щодо

ситуацiї у зонi АТО
14:32, 15:15, 15:32, 16:10,
16:32, 17:19, 17:32, 18:32
Україна - понад усе!
(телемарафон)
19:50 Час. Пiдсумки дня
22:15 Стоп корупцiї!
23:32 Велика полiтика
2+2
06:00 Мультфiльми
08:10, 19:00, 00:00
«ДжеДАI»
08:30, 18:30, 23:30
«Спецкор»
12:55, 20:20 Д/п
«Чорнобиль. Загадка
радiоекологiї»
14:00 Д/п «Погляд
зсередини: Катастрофа в
Мексиканськiй затоці»
15:00 Д/п «Європа й
Чорнобиль»
16:25 Д/п «Зiткнення з
астероїдом. 24 години,
що змiнили свiт»
17:25 Д/п «Чорнобиль,
Фукусiма - урок»
19:20 «Люстратор.
Спецпроект»
21:25 Х/ф «Балiстика: Екс
проти Сiвер»

С Е Р Е ДА , 2 7 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 «Мiняю
жiнку»
12:20 «Мiняю жiнку - 2»
13:55 «Сiмейнi
мелодрами - 4»
14:50 «Сiмейнi
мелодрами - 6»
17:10 Т/с «Величне
столiття. Роксолана - 3»
20:30 «ЧистоNEWS 2016»
21:00 Т/с «Останнiй
москаль 2»
22:00 «Мiняю жiнку - 11»
00:00 Х/ф «Вiн шалений»
УТ-1
06:00, 07:00, 08:00, 13:00,
18:30, 21:00 Новини
09:00 Вiчне
12:00 Засiдання Кабiнету
Мiнiстрiв України
13:15, 18:05 Час-Ч
13:40 Казки Лiрника
Сашка
16:20 Д/ф «Тризуб
Нептуна»
17:10 Т/с «Таксi»

18:15 Новини. Свiт
21:30 Новини. Спорт
22:40 Мегалот
22:45 З перших вуст
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
12:45 Агенти
справедливостi
13:40, 15:30, 21:00 Т/с
«Вiкно життя»
18:00 Т/с «Не зарiкайся»
19:45 «Говорить Україна»
23:00 Подiї дня
23:30 Т/с «C.S.I. Мiсце
злочину Майамi»
ТОНіС
07:10, 21:20 DW- новини
07:30 Враження про Пекiн
10:00, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
14:00, 22:05 Дика
Австралiя
15:00 «Моднi iсторiї з

Оксаною Новицькою»
16:15, 21:00, 23:10
Дивовижний свiт
17:45 «Донбас.
Перезавантаження»
18:05 Твiй дiм
18:20 «Таке спортивне
життя. В’ячеслав
Олiйник»
18:55 В гостях у
Д. Гордона. П.
Тодоровський
21:40 Глобал - 3000
00:00 «Натхнення»
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»
14:10 Любов онлайн
15:10, 21:00 Країна У
16:45, 20:00 Одного разу
в Одесi
22:00 Т/с «Свiтлофор»
00:00 Дайош молодьож!
СТБ

06:45, 16:00 «Все буде
добре!»
08:40 «Зоряне життя»
10:30 «Битва
екстрасенсiв 14»
12:40 «МастерШеф - 3»
18:00, 22:00 «Вiкнановини»
18:30 Т/с «Коли ми
вдома»
20:00, 22:45
«МастерШеф. Дiти - 5»
00:20 «Один за всiх»
НТН
06:35 Х/ф «Зухвалiсть»
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: Лас-Вегас - 14»
14:00, 19:00, 23:15
«Свiдок»
15:35 Т/с «Копиновобранцi»
19:30 Т/с «Кулагiн та

партнери»
23:45 Т/с «Код 100»
НОВИЙ КАНАЛ
07:15 Kids Time
07:17 Т/с «Друзi»
10:00, 21:55 Київ вдень
i вночi
12:00 Т/с «Щасливi
разом»
16:50, 19:00 Хто зверху
18:00 Абзац!
22:55 Х/ф «Повернення
супермена»
МЕГА
06:50 Правда життя
08:40 Паралельний свiт
09:40, 14:20 Мiстична
Україна
11:40, 21:50 Аляска:
школа виживання
12:30 Таємницi вермахту
13:30, 19:10 У пошуках
iстини
16:10, 20:50 Скарби зi
сховищ
17:10, 22:40
Найнебезпечнiшi тварини
18:10 Пустелi: життя на

ТРК «КИїВ»
07:00 «Ранок по-київськи»
09:30 «Київ музика»
10:00 «Телемаркет»
13:00, 15:00, 17:00, 19:00,
21:00, 23:00 «СТН»
13:10, 15:10, 23:50
«Громадська
приймальня»
16:00 «Мультляндiя»
16:20, 17:10 «У центрi
уваги»
19:20, 21:25 «Столиця»
22:30 «Мiсто добра»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
23:20 «Служба порятунку»
K1
06:00 «Свати бiля плити»
09:00 Т/с «90210. Нове
поколiння»
10:40, 19:10 «Орел i
Решка. Шопiнг»
12:30 Т/с «Дикий ангел»

ІНТЕР
07:15, 07:35, 08:10, 08:35
«Ранок з IНТЕРом»
09:20, 12:25 Д/с
«Слiдство вели... з Л.
Каневським»
12:30 «Судыть самі»
13:30, 14:20 «Судовi
справи»
15:45, 16:15 «Сiмейний
суд»
18:00, 19:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
21:00 Т/с «Гречанка»
23:30 Т/с «Доярка з
Хацапетiвки 2»
ICTV

08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
12:10, 13:20 Х/ф «Зона
висадки»
12:45, 15:45 Факти. День
14:50 День у великому
мiстi програми
16:05, 22:25 Т/с «На
трьох»
17:20, 21:25 Т/с «На
трьох-2»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Секретний фронт
23:25 Х/ф «П’янкий
свiтанок»
5 КАНАЛ
07:30, 08:30, 09:30, 10:30,
11:30, 12:30, 13:30, 14:30,
15:30, 16:30, 17:30,
18:30, 23:30, 00:00 Час:
Важливо
10:10, 10:32, 11:10,
11:32, 12:32 Наживо:
прес-конференцiя щодо
ситуацiї у зонi АТО
14:32, 15:15, 15:32, 16:10,
16:32, 17:20, 17:32, 18:32
Україна - понад усе!

(телемарафон)
19:50 Час. Пiдсумки дня
22:15 Особливий погляд
23:32 Фактор безпеки
2+2
06:00 Мультфiльми
06:35 «Нове
Шалене вiдео поукраїнськи»
08:10, 19:00, 00:00
«ДжеДАI»
08:30, 18:30, 23:30
«Спецкор»
09:00 Д/п «Загубленi
свiти. Атлантида»
10:00 Д/п «Вiйськовi
технологiї»
11:00 Х/ф «Темна
сила»
13:00, 20:20 Т/с
«Мисливцi за релiквiями»
13:55 Т/с «Загублений
свiт»
16:55 Прем’єра!
«Вiдеобiмба 2»
17:55 «Вiдеобiмба»
19:20 «Люстратор 7.62»
21:20 Х/ф «Атлантичний
рубiж»

Ч Е ТВ Е Р , 2 8 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 - 2»
13:55 «Сiмейнi
мелодрами - 4»
14:50 «Сiмейнi
мелодрами - 6»
15:45 «Найкращий
ресторан з Р. Сенiчкiним»
17:10 Т/с «Величне
столiття. Роксолана - 3»
20:30 «ЧистоNEWS 2016»
21:00, 22:10 Т/с
«Останнiй москаль 2»
00:00 Х/ф «Ред»
УТ-1
06:00, 07:00, 08:00, 13:00,
18:30, 21:00 Новини
09:00 Вiчне
10:05 Д/ф «Днi, якi
змiнили Європу:
Угорщина, серпень 1989
року»
12:15 Слiдство. Iнфо
13:15, 18:05 Час-Ч
13:50 Мультфiльм
17:10 Т/с «Таксi»

18:15 Новини. Свiт
19:30 Д/с «Розкриття
Америки»
20:35 Люструвати не
можна залишити
21:30 Новини. Спорт
21:50 «Схеми» з Наталiєю
Седлецькою
22:15 Переселенцi
23:00 Пiдсумки
ТРК «УКРАїНА»
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00 Подiї
09:15 Зоряний шлях
10:50 Реальна мiстика
12:45 Агенти
справедливостi
13:40, 15:30 Т/с «Вiкно
життя»
18:00 Т/с «Не зарiкайся»
19:45 «Говорить Україна»
21:50 Футбол. Лiга
Європи УЄФА. 1/2 фiналу
«Шахтар» - «Севiлья»
00:00 Подiї дня
ТОНіС
06:40 Глобал - 3000
10:00, 16:50 «Алло,

лiкарю!»
10:50, 19:50 Д/ф
«Щоденники Другої
свiтової вiйни: день за
днем»
13:00 «Донбас.
Перезавантаження»
16:05, 21:00, 23:15
Дивовижний свiт
17:45 «Соцiальний
статус»
18:20 «Таке спортивне
життя. Яна Клочкова»
18:55 В гостях у Д.
Гордона. Б. Брильська
21:40 Вiдлуння
00:05 «Еротична спека»
ТЕТ
08:00 Мультик з Лунтиком
10:05 М/с «Клуб Вiнкс.
Школа чарiвниць»
11:00 Т/с «Усi жiнки вiдьми»
14:10 Любов онлайн
15:10, 21:00 Країна У
16:45, 20:00 Одного разу
в Одесi
22:00 Т/с «Свiтлофор»
00:00 Дайош молодьож!

СТБ
06:55, 16:00 «Все буде
добре!»
08:55 «Люба, ми
вбиваємо дiтей»
12:00 «МастерШеф - 3»
18:00, 22:00 «Вiкнановини»
18:30 Т/с «Коли ми
вдома»
20:00 «Я соромлюся
свого тiла 3»
22:45 «Я соромлюсь
свого тiла 3»
00:10 «Один за всiх»
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
«CSI: Лас-Вегас - 14»
14:00, 19:00, 23:15
«Свiдок»
15:35 Т/с «Копи-

новобранцi»
19:30 Т/с «Кулагiн та
партнери»
23:45 Т/с «Код 100»
НОВИЙ КАНАЛ
07:22 Т/с «Друзi»
10:05, 21:55 Київ вдень
i вночi
11:05 Стажисти
12:30 Т/с «Щасливi
разом»
17:45, 19:00, 20:10
Суперiнтуїцiя
18:00 Абзац!
22:55 Х/ф «Джек - убивця
велетнiв»
МЕГА
06:50 Правда життя
10:40 Рибне життя
11:40, 21:50 Аляска:
школа виживання
12:30 Дiти для Гiтлера
13:30, 19:10 У пошуках
iстини
15:20, 20:00 НЛО з
минулого
16:10, 20:50 Скарби зi
сховищ

17:10, 22:40
Найнебезпечнiшi тварини
18:10 Пустелi: життя на
межi
23:30 Покер
ТРК «КИїВ»
07:00 «Ранок по-київськи»
09:30 «Київ музика»
10:00 «Телемаркет»
13:00, 15:00, 17:00, 19:00,
21:00, 23:00 «СТН»
13:10, 15:10, 23:50
«Громадська
приймальня»
16:00 «Мультляндiя»
16:20, 17:10 «У центрi
уваги»
19:20, 21:25 «Столиця»
22:30 «Прогулянки
мiстом»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
23:20 «Київськi iсторiї»
K1
06:30 «TOPSHOP»
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 «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»
13:30, 14:20 «Судовi
справи»
15:45, 16:15 «Сiмейний
суд»
18:00, 19:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
21:00 Т/с «Гречанка»

23:30 Т/с «Доярка з
Хацапетiвки 2»
ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
12:00, 13:20 Х/ф «П’янкий
свiтанок»
12:45, 15:45 Факти. День
16:05, 22:25 Т/с «На
трьох»
17:20, 21:25 Т/с «На
трьох-2»
17:45, 20:20 Iнсайдер
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
23:25 Х/ф «Придорожнiй
клуб»
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, 12:32 Наживо:
прес-конференцiя щодо
ситуацiї у зонi АТО
14:32, 15:15, 15:32, 16:10,
16:32, 17:19, 17:32, 18:32
Україна - понад усе!
(телемарафон)
19:50 Час. Пiдсумки дня
23:32 Невигаданi iсторiї
2+2
06:35 «Нове Шалене
вiдео по-українськи»
11:15 Х/ф «Атлантичний
рубiж»
13:00 Т/с «Мисливцi за
релiквiями»
13:55 Т/с «Загублений
свiт»
15:55 «Облом.UA.»
16:55 Прем’єра!
«Вiдеобiмба 2»
17:55 «Вiдеобiмба»
19:20 «Секретнi
матерiали»
20:20 Т/с «Мисливцi за
релiквiями»
21:20 Х/ф «Ветеран»
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П ’Я Т Н ИЦ Я, 2 9 К ВІ Т НЯ
КАНАЛ 1+1
06:00, 07:00, 08:00, 09:00,
12:00, 16:45, 19:30 ТСН
06:45, 07:10, 07:45, 08:10,
09:10 «Снiданок з 1+1»
09:30, 10:50 «Мiняю
жiнку - 2»
12:20 «Мiняю жiнку - 11»
13:55 «Сiмейнi
мелодрами - 4»
14:50 «Сiмейнi
мелодрами - 6»
17:10 Т/с «Величне
столiття. Роксолана - 3»
20:20 «Розсмiши комiка.
Дiти»
22:15 «Свiтське життя»
23:15 «Лiга смiху 2»
УТ-1
06:00, 07:00, 08:00, 13:00,
18:30, 21:00 Новини
09:20, 18:55 Про головне
12:00 Вересень
12:30 «Схеми» з Наталiєю
Седлецькою
13:15 Час-Ч
14:15 Суспiльний
унiверситет
15:05 Театральнi сезони
16:00 Вiра. Надiя. Любов

17:10 Т/с «Таксi»
18:15 Новини. Свiт
21:30 Новини. Спорт
21:50 Люструвати не
можна залишити
23:00 Пiдсумки
23:50 Авто перевiрено
ТРК «УКРАїНА»
06:00 Т/с «Адвокат»
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00 Подiї
07:15, 08:15 Ранок з
Україною
12:45 Агенти
справедливостi
13:40, 15:30 Т/с «Щастя
є»
18:00 Т/с «Не зарiкайся»
19:45 «Говорить Україна»
21:00 Т/с «Вiкно життя»
23:00 Подiї дня
23:30 Т/с «C.S.I. Мiсце
злочину Майамi»
ТОНіС
06:00, 07:05, 21:20 DWновини
10:00, 16:50 «Алло,
лiкарю!»

13:00 «Соцiальний
статус»
14:05, 22:05 Дика
Австралiя
15:40, 21:40 Океан-ВЕТ
16:05, 21:00, 23:10
Дивовижний свiт
17:45 Жива природа
18:20 «Таке спортивне
життя. Вiктор Петренко»
18:55 В гостях у Д.
Гордона. Б. Брильська
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»
14:10 Любов онлайн
15:10 Країна У
16:45 Одного разу в
Одесi
18:25 Х/ф «Острiв щастя»
20:00 Х/ф «Пляж»
22:10 Х/ф «Острiв
МакКiнсi»
23:55 Дайош молодьож!

СТБ
05:55, 18:30, 00:10 Т/с
«Коли ми вдома»
06:50 «Зоряне життя»
08:40 Х/ф «Zolushka.Ru»
10:45 Х/ф «Зрада»
18:00, 22:00 «Вiкнановини»
20:00, 22:45 «Холостяк
- 6»
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
«CSI: Лас-Вегас - 14»
14:00, 19:00, 23:15
«Свiдок»
15:35 Т/с «Копиновобранцi»
19:30 Т/с «Кулагiн та
партнери»
23:45 Т/с «Код 100»
НОВИЙ КАНАЛ
06:00, 07:05 Kids Time

06:02 М/с «Кунг-фу
Панда: Легенди крутостi»
07:07 Т/с «Друзi»
09:55, 22:10 Київ вдень
i вночi
10:55 Хто зверху
12:55 Половинки
18:00 Абзац!
19:00 Аферисти в
мережах
19:50 Х/ф «Персi Джексон
i викрадач блискавок»
23:15 Суперiнтуїцiя
МЕГА
06:50 Правда життя
09:40, 14:20 Мiстична
Україна
10:40 Третє царство:
гриби
11:40, 21:50 Аляска:
школа виживання
12:30 Мiльйони Гiтлера
13:30, 19:10 У пошуках
iстини
15:20, 20:00 НЛО з
минулого
17:10, 22:40
Найнебезпечнiшi тварини
18:10 Пустелi: життя на
межi

20:50 Справжня iсторiя
грошей
23:30 Чорнобиль: 30 рокiв
потому
ТРК «КИїВ»
07:00 «Ранок по-київськи»
09:30 «Київ музика»
10:00 «Телемаркет»
13:00, 15:00, 17:00, 19:00,
21:00, 23:00 «СТН»
13:10, 15:10, 23:50
«Громадська
приймальня»
16:00 «Мультляндiя»
16:20, 17:10 «У центрi
уваги»
19:20, 21:25 «Столиця»
22:30 «Якiсне життя»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
23:20 «Прогулянки
мiстом»
K1
07:40 «Чи знаєте ви,
що...»
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, 12:25 Д/с
«Слiдство вели... з Л.
Каневським»
13:30, 14:20 «Судовi
справи»
15:45, 16:15 «Сiмейний
суд»
18:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
21:00 «Чорне дзеркало»
23:30 Х/ф «Нiч закритих
дверей»

ICTV
06:30 Ранок у великому
мiстi
12:00, 13:20 Х/ф
«Придорожнiй клуб»
12:45, 15:45 Факти. День
14:50 День у великому
мiстi програми
16:05 Т/с «На трьох»
17:15 Т/с «На трьох-2»
17:40 Iнсайдер
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
21:25 Дизель-шоу
23:20 Х/ф «Мiсто грiхiв-2.
Жiнка, за яку можна
вбити»
5 КАНАЛ
06:00, 21:40 Час-Time
06:25, 18:15 Мiсцевий час
06:35, 17:45 Час громади
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 21:00 Час новин
07:10, 07:32, 08:10, 08:25,
08:32 Iнформацiйний
ранок на 5 каналi
07:30, 08:30, 09:30, 10:30,
11:30, 12:30, 13:30, 14:30,

15:30, 16:30, 17:30, 18:30,
00:00 Час: Важливо
10:10, 10:32, 11:10,
11:32, 12:32 Наживо:
прес-конференцiя щодо
ситуацiї у зонi АТО
14:32, 15:15, 15:32, 16:10,
16:32, 17:12, 17:32, 18:32
Україна - понад усе!
(телемарафон)
19:50 Час. Пiдсумки дня
22:00 «Досвiд»
2+2
08:30 «Спецкор»
09:20 Д/п «Чорнобиль.
Загадка радiоекологiї»
10:25 Д/п «Європа й
Чорнобиль»
11:50 Д/п «Чорнобиль,
Фукусiма - урок»
12:55 Х/ф Прем’єра!
«Святий Августин»
16:50 24 тур Чемпiонату
України з футболу
«Волинь» - «Олександрiя»
19:20 Х/ф «Син Божий»
22:10 «Цiлком таємно.
Пошук 200-х»
23:10 Х/ф «Бiблiя. Шлях
апостолiв»

СУБОТ А , 30 К ВІ Т НЯ
КАНАЛ 1+1
06:05 «Свiтське життя»
07:00, 19:30 ТСН
08:00 «Снiданок.
Вихiдний»
10:00 Т/с «Останнiй
москаль 2»
14:10 «Голос країни 6»
16:40, 01:15 «Вечiрнiй
квартал»
18:30 «Розсмiши комiка
7»
20:15 «Українськi
сенсацiї»
21:15 «Лiга смiху 2»
23:20 «Розсмiши комiка.
Дiти»
УТ-1
06:40 Телемагазин
09:40 Мистецький пульс
Америки
11:10 Хочу бути
11:50 Казки Лiрника
Сашка
12:35 Мирослав Скорик в
проектi «Три С»
14:45 Чоловiчий клуб
15:55 Баскетбол.

Чемпiонат України. Фiнал
18:00 Х/ф «Владика
Андрей»
21:55 Переселенцi
22:40 Мегалот
23:00 Територiя закону
23:15 Великодня Служба
ТРК «УКРАїНА»
07:00, 15:00, 19:00 Подiї
07:10 Зоряний шлях
09:00 Кулiнарна Академiя
О. Суханова
10:00 Вiдверто з М.
Єфросинiною
11:00 Х/ф «Мама
виходить замiж»
13:00, 15:20 Т/с «Причал
любовi й надiї»
17:20, 19:40 Т/с «Лiнiї
життя»
22:10 Т/с «Щастя є»
ТОНіС
06:15 Х/ф «Виправити
Пiта»
11:05 «Шеф-кухар
країни»
11:55 Х/ф «Джо»

14:10 7 iсторичних чудес
України
14:35 «Кумири»
16:15 «Мистецтво i час»
17:00 Концерт А.
Матвiйчука «Полустанок
любовi»
21:00 «Р. Нахапетов. вiд
П’ятихаток до Голлiвуду»
22:00 Х/ф «Невдахи»
00:00 «Вихiдний, пiсля
опiвночi»
ТЕТ
06:20, 09:40 М/с «Дорамандрiвниця»
08:25 М/с «Смiшарики.
Новi пригоди»
10:35 М/с «Дора i друзi.
Пригоди в мiстi»
11:35 М/ф «Феї.
Фантастичний порятунок»
12:55 Х/ф «Золота гуска»
14:35 М/ф «Острiв
скарбiв»
16:45 Х/ф «Повернення
на острiв Нiм»
18:25 Х/ф «Острiв
МакКiнсi»

20:10 Х/ф «Острiв щастя»
21:50 Х/ф «Пляж»
00:00 Дайош молодьож!
СТБ
08:00 «Концентрат на
Майданi»
09:00 «Все буде смачно!»
09:55, 21:20, 23:00 Т/с
«Коли ми вдома»
12:50 «Холостяк - 6»
15:25 «МастерШеф.
Дiти - 5»
19:00 «Україна має
талант! Дiти»
22:30 «Україна має
талант! Дiти». Пiдсумки
голосування
00:35 «Слiдство ведуть
екстрасенси»
НТН
05:00 Х/ф «Циган»
11:30 «Речовий доказ»
13:50 Т/с «Детективи»
16:30 Т/с «Кулагiн та
партнери»
19:00, 02:45 «Свiдок»
19:30 Х/ф «Невловимi

месники»
21:00 Х/ф «Везучий»
23:00 «Чоловiчий журнал»
23:55 Х/ф «Герой»

межi
16:20, 23:50 Смак пригод
18:10 Мiстична Україна
21:00 Таємницi Iсуса

НОВИЙ КАНАЛ
06:50 Х/ф «Мiськi
дiвчиська»
08:40 Kids Time
08:42 Дешево i сердито
09:50 Ревiзор
12:35 Страстi за
ревiзором
15:00 Вiд пацанки до
панянки
17:00 Х/ф «Товстун на
ринзi»
19:05 М/ф «Шрек»
21:00 М/ф «Шрек 2»
22:50 Х/ф «Тато,
досвiдос»

ТРК «КИїВ»
08:00 «Ранок по-київськи»
09:30 «Київ музика»
13:00 «Приречений на
любов»
14:05, 16:00
«Мультляндiя»
14:50 «Паспортний стiл»
15:00, 17:00, 19:00, 21:00,
23:00 «СТН»
15:10, 16:20, 17:10, 23:50
«У центрi уваги»
19:20, 21:25 «Столиця»
22:30 «Життєвi iсторiї»
23:20 «Прогулянки
мiстом»

МЕГА
06:00 Бандитський Київ
07:30 Д/ф «Хрещення»
08:30 Паралельний свiт
10:30 Таємницi вермахту
12:20 Мiльйони Гiтлера
13:20 Пустелi: життя на

K1
06:00 «Свати бiля плити»
07:40 «Чи знаєте ви,
що...»
08:15 «Мультфiльми»
08:50 М/ф «Гидке каченя»
10:20 Х/ф «Пригоди

17:00 Т/с «Детективи»
19:00 Т/с «Бухта страху»
22:40 Х/ф «Близнюки»
00:40 Х/ф «Кохання та
iншi обставини»

21:00 Iсус: таємниче
життя
22:50 Хрест у мистецтвi
23:50 Цiкавi дослiди

Електронiка»
14:20 «Розсмiши комiка»
15:30, 22:00 «Орел i
Решка»
21:00 «Орел i Решка.
Шопiнг 2016»
23:00 Х/ф «Грозовий
перевал»
ІНТЕР
07:15, 20:00 «Подробицi»
08:15 Х/ф «Без сина не
приходь!»
10:00 Х/ф «Вiрнi друзi»
12:00 Д/ф «1000 рокiв на
горi Афон»
13:00 «Сходження
Благодатного
Вогню у Храмi Гробу
Господнього»
14:40 Т/с «Янгол у серцi»
18:45, 20:30 Т/с «Сережка
Казанови»
23:00 «Пасхальне
богослужiння. Пряма
трансляцiя»
ICTV
06:15 Факти

06:45 М/с «Скубi-Ду»
07:25, 16:45 Lабiринт.
Мiстика поруч
10:25 Громадянська
оборона
12:25, 13:00 Х/ф «Серце
дракона»
12:45 Факти. День
14:55 М/ф «Нiкчемний Я»
17:45 Перший раз за
кордоном
18:45 Факти. Вечiр
19:20 Надзвичайнi
новини. Пiдсумки
20:05 Х/ф «Хоббiт.
Несподiвана подорож»
23:20 Х/ф «Iдентифiкацiя
Борна»
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,
09:10 Сiмейний лiкар

12:32 Прес-конференцiя
щодо ситуацiї у зонi АТО
13:32 Iсторiя успiху
19:25, 23:32 Машина часу
20:25 Рандеву з Я.
Соколовою
21:00 Велика полiтика
21:32 Вiкно
Америку
22:32 Спецпроект
«Останнiй мiф»
2+2
06:00 Мультфiльми
07:30 Д/п «Чорнобиль.
Загадка радiоекологiї»
08:35 Д/п «Європа й
Чорнобиль»
09:45 Д/п «Чорнобиль,
Фукусiма - урок»
11:00 «Люстратор.
Спецпроект»
12:00, 00:10 Х/ф «Бiблiя.
Шлях апостолiв»
19:30 24 тур Чемпiонату
України з футболу
«Днiпро»-«Сталь»
21:20 Х/ф «Син
Божий»

НЕДIЛЯ , 1 Т Р А ВНЯ
КАНАЛ 1+1
06:00 «Однокласники»
08:00 «Українськi
сенсацiї»
09:00 Лотерея «Лотозабава»
09:40 М/ф «Маша i
ведмiдь»
10:05 ТСН
11:00, 12:30, 13:50, 15:00
«Свiт навиворiт 6»
16:10 «Чотири весiлля 4»
17:35 Х/ф «Отже, вiйна»
19:30 «ТСН-Тиждень»
21:00 «Голос країни 6»
23:15 «Свiтське життя»
УТ-1
06:40 Телемагазин
07:45 Д/ф «Епоха
Митрополита
Володимира»
08:10 Смакота
08:35 Авто перевiрено
09:00 ВЕЛИКОДНI
БОГОСЛУЖIННЯ
12:30 Фольк-music
14:00 Концертна
програма

17:15 Х/ф «Клара i
Франциск»
21:00 Новини
21:40 Премiя «Честь
професiї»
23:00 Паспортний сервiс
23:15 Д/ф «Епоха
Митрополита
Володимира»
ТРК «УКРАїНА»
07:00 Подiї
07:50 Зоряний шлях
09:40 Х/ф «Мрiї iз
пластилiну»
11:20 Т/с «Iлюзiя любовi»
19:00 Подiї тижня з О.
Панютою
19:25 Футбол. УПЛ
«Шахтар» - «Динамо»
21:35 Т/с «Причал любовi
й надiї»
ТОНіС
06:00 7 iсторичних чудес
України
06:15 Х/ф «Джо»
11:20 Х/ф «Виправити
Пiта»

13:55 «Будьте здоровi!»
15:55 Таємницi
пiдводного свiту
16:45 В. Крищенко
«Десять Господнiх
заповiдей»
20:00 «Микола Сивий.
Пiсня - моя любов»
20:35 «Свiтськi хронiки»
21:00 «Шеф-кухар
країни»
22:00 Х/ф «Помститися за
Анджело»
00:00 «Вихiдний, пiсля
опiвночi»
ТЕТ
06:20 М/с «Дорамандрiвниця»
07:30 Байдикiвка
08:25 М/с «Смiшарики.
Новi пригоди»
09:00 Мультик з Лунтиком
09:20 М/ф «Феї.
Фантастичний порятунок»
10:35 Х/ф «Золота гуска»
12:20 Х/ф «Повернення
на острiв Нiм»
14:00 Одного разу пiд

Полтавою
18:00 Одного разу в
Одесi
23:00 Т/с «Ти найгiрший»
00:00 Дайош молодьож!
СТБ
07:55 «Холостяк - 6»
09:00 «Все буде смачно!»
10:50 «Концентрат на
Майданi»
11:50 «Україна має
талант! Дiти»
15:00, 23:00 «Я
соромлюсь свого тiла 3»
17:00, 00:25 «Слiдство
ведуть екстрасенси»
19:00 «Битва
екстрасенсiв»
20:40 «Один за всiх»
21:55 «Детектор
неправди 9»
НТН
06:30 Х/ф «Про нього»
07:55 Т/с «Агентство
НЛС»
11:40 Т/с «Кво Вадiс»

НОВИЙ КАНАЛ
08:20 Kids Time
08:22 Т/с «Пригоди
Мерлiна»
12:05 Х/ф «Чарiвник
Земномор’я»
15:20 М/ф «Шрек»
17:10 М/ф «Шрек 2»
19:05 М/ф «Шрек 3»
21:00 М/ф «Шрек
назавжди»
22:50 Х/ф «Справа 39»
МЕГА
06:00 Загадковий дiагноз
08:30 Паралельний свiт
10:30 Таємницi Iсуса
13:20 Повернення
додому
14:20 Пустелi: життя на
межi
16:20 Смак пригод
18:10 Мiстична Україна

ТРК «КИїВ»
08:00 «Ранок по-київськи»
09:30 «Київ музика»
10:00 «Телемаркет»
13:00 «Я люблю тебе,
Україно»
14:35 «Гаряча лiнiя «102»
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
00:00 «У центрi уваги»
18:50, 23:30 «Прогулянки
мiстом»
19:20, 21:30 «Столиця»
21:00, 23:00 «СТНтижневик»
22:35 «СТН-спорттижневик»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
06:00 «Свати бiля плити»
06:30 «TOP SHOP»
07:40 «Чи знаєте ви,
що...»

Вважати недійсними втрачені документи на ім’я Шаль Світлани Володимирівни (реєстраційний №
облікової картки платника податків 2695911621): Державний акт на право власності на земельну ділянку
площею 0, 0356 га, серія КВ № 087008, що розташована за адресою: м. Вишгород, вул. В. Мономаха,
8, виданий на підставі Договору дарування земельної ділянки від 19.03.2005 р.; Свідоцтво на право
приватної власності на нерухоме майно – житловий будинок (індексний № 36021001 від 07.04.2015 р.)
за адресою: м. Вишгород, вул. В. Мономаха, 8-а загальною площею 188, 4 кв. м (житлова площа – 56, 8
кв. м); Витяг із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (земельну ділянку за адресою: м.
Вишгород, вул. В. Мономаха, 8-а, кадастровий № 3221810100, № запису про право власності 9289711
від 31.03. 2015 р.) про реєстрацію прав та їх обтяжень (індексний № 35929340 від 03.04.2015 р.), виданий
Вишгородським районним відділом земельних ресурсів 18.01.2006 р. на підставі державного акта на право власності на земельну ділянку (КВ № 087008); Витяг із Державного реєстру речових прав на нерухоме
майно про реєстрацію прав та їх обтяжень – житловий будинок (індексний № 36021538 від 07.04.2015 р.)
за адресою: м. Вишгород, вул. В. Мономаха, 8-а, видані Реєстраційною службою Вишгородського районного управління юстиції Київської області.
Вишгородська ОДПІ ГУ ДФС у Київській області
оголошує конкурс на заміщення вакантних посад:
— завідувача сектору
— головного державного ревізора-інспектора
— головного державного інспектора
— старшого державного інспектора.
Вимоги до конкурсантів: освіта вища економічна, юридична, стаж роботи за фахом не менше
3-ох років, вільне володіння українською мовою,
комп’ютером.
Звертатись до відділу персоналу за адресою: м. Вишгород, пр-т Т. Шевченка, 1-а , кім.15, тел: (04596) 5-10-16

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

08:15 «Мультфiльми»
08:40 Х/ф «Пригоди
Електронiка»
12:30, 18:10 «Орел i
Решка. На краю свiту»
17:10 «Орел i Решка.
Шопiнг 2016»
21:00 Х/ф «Приборкання
норовливого»
22:50 Х/ф «Шалено
закоханий»
ІНТЕР
07:40, 20:00 «Подробицi»
08:10 «уДачний проект»
09:00 «Готуємо разом»
10:00 «Орел i решка.
Навколосвiтня подорож»
11:00 «Орел i Решка.
Шопiнг»
12:00 Т/с «Доярка з
Хацапетiвки 2»
15:20 Т/с «Сережка
Казанови»
19:10, 20:30 «Ювiлейний
вечiр Р. Паулса»
22:30 Д/ф «Мiльйон
червоних троянд. До
ювiлею Р. Паулса»

23:30 Т/с «Янгол у серцi»
ICTV
06:35 Х/ф «Серце
дракона»
11:05 Труба мiстера
Сосиски
12:00 Перший раз за
кордоном
12:45 Факти. День
13:15 Х/ф «Хоббiт.
Несподiвана подорож»
16:30 М/ф «Нiкчемний
Я-2»
18:45 Факти тижня
20:25 Х/ф «Хоббiт. Пустка
Смога»
23:45 Х/ф «Перевага
Борна»

11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 22:00, 00:00 Час
новин
11:10 Рандеву з Я.
Соколовою
12:32 Прес-конференцiя
щодо ситуацiї у зонi АТО
17:15 Цикл «Дзеркало
iсторiї»
19:25 Невигаданi iсторiї
20:00 Документальний
проект
21:00 Час: пiдсумки
тижня з В. Гайдукевичем
21:40 Час-Time
22:32 «Останнiй мiф»
23:32 Фiнансовий
тиждень

5 КАНАЛ
06:30, 07:30, 08:30, 09:30,
10:35, 11:30, 12:30,
13:30, 15:35, 16:30, 17:30,
18:30, 22:30, 23:30 Час:
Важливо
06:32, 18:10 Велика
полiтика
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,

2+2
06:00 Мультфiльми
08:10 Х/ф «Бiблiя. Шлях
апостолiв»
15:25 Х/ф «Пригоди
Посейдона»
19:00 Х/ф «Книга Iлая»
21:30 «ПРОФУТБОЛ»
23:10 Х/ф «Об’їзд»

Підприємству у м. Вишгороді потрібен водій на «Газель».
З/п — від 5 000 грн. Тел: (098) 159-54-57
Потрібна медична сестра в стоматологію ПП «Харизма-2006».
Тел: (044) 229-01-28, (097) 388-38-34
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

Терміново потрібні
прибиральниці для торгових
центрів. Г/р: тиждень/тиждень.
Тел: (067) 656-28-48, Людмила

А ти вже ПЕРЕДПЛАТИВ «Вишгород»?

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

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

На роботу в аптеку
потрібні фармацевти.
Тел: (097) 285-50-48
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23 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.

Колапсу не буде: міські структури
тримають руку на пульсі
Влас. інф.

Великодня писанка

Ситуація з водою

Доки вишгородська громада обстоювала очільника свого рідного міста, у соцмережах пішли коментарі, пов’язані із
відключенням у Вишгороді води.
Нагадаємо читачам, що корисна для вишгородців інформація одразу ж з’явилась на facebook-сторінці газети «Вишгород»:
«На ЛЕП-110 (від ГАЕС) — неполадки. Через відключення світла
у п’ятницю, 15 квітня, по всьому місту не було води з 19:30 до
01:30 суботи, сьогодні (неділя, 17 квітня) води не буде з 9:30 до
16:00. Про це повідомили у міському комунальному підприємстві
«Водоканал» (керівник — Георгій Чебан), яке, отримавши відповідну інформацію із районного підрозділу ПАТ «Київобленерго»,
переводить каналізаційну насосну на аварійний режим (працює
генератор), аби стоки не затопили мережу».
На початку робочого тижня редакція отримала інформацію
від заступника міського голови Ігоря СВИСТУНА, яку ми надаємо вишгородцям:
«У п’ятницю, 15 квітня, о пів на восьму вечора на підстанції
«Київська» сталася серйозна аварія. Було відключено від енергопостачання кілька районів столиці (переважно — новобудови),
деякі населені пункти Вишгородського району і пів-Вишгорода
(для решти застосували резервну електролінію).
По нашому місту найбільша проблема була у повному відключенні води. Міська каналізаційна насосна станція «Центральна» працювала на живленні генератора до півтретьої ночі на суботу (16 квітня).
У неділю, 17 квітня, бригада київських і обласних енергетиків з відповідним допуском проводила відновлювальні роботи —
тому у частині Вишгорода було відключено світло, а відтак — по
всьому місту із 10-ої ранку до 7-ої вечора — вода.
Міські комунальні служби робили все можливе, щоби не
було колапсу. «Водоканал» перейшов на резервне живлення
електроенергією з дизельного генератора, а аварійна служба
КП ЖКГ «звільняла» людей із ліфтів, що зупинилися.
Хочу запевнити вишгородців, що міська рада тримає руку
на пульсі життя Вишгорода, а міські комунальні служби завжди
напоготові. А заодно нагадую мешканцям міста, що загальноміські толоки тривають: найближча — 22-24 квітня. Покажіть
свій патріотизм не на словах, а на ділі: разом із комунальними
службами долучіться до весняного прибирання рідного міста».

Потрібні швачки, кравці
(с. Старі Петрівці).
Деталі за тел:
(097) 541-14-04
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 несу ть автори публікацій
(рекламодавці).
Матеріали, опубліковані під знаком ,
друк уються на платній основі.
Останній термін надання матеріалів —
середа, 13-00
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Відповідальний за розповсюдження газети «Вишгород» —
Михайло Темнохудов, тел: 093-67-20-155

P. S.

Символ Сонця і життя

Захочеш бути людиною —
люди не дадуть!

Валентина ЧИСТЯК
ФОТО – автор, «Вишгород»

Не кожна родина готує писанку до
Великодня. Ще донедавна цей звичай
був узагалі забутий, особливо – в центральній і східній частинах України.
Зберігався лише у тих куточках західної, куди радянська влада не дісталася. Це мистецтво знищувалося, як і
всі релігійні пам’ятки. До того ж, воно
виокремлювало українську націю як
особливу.
І хоча писанку писали литовці і поляки, молдовани, чехи і німці, лише в
Україні збереглися прадавні символи,
пов’язані з дописемною культурою. У ті
часи за їх допомогою позначали певні
поняття і передавали інформацію – своєрідну молитву. І тільки у 1872 році антрополог Федір Вовк на 3-му археологічному
конгресі у Києві звернув увагу колег, що
для вивчення українського орнаменту
слід насамперед вивчати орнамент писанковий. Писанку почали замальовувати, описувати, занотовувати пов’язані з
нею традиції.
Вона пишеться не руками, а серцем.
Бо головне – робити це з добрими думками, з побажанням любові до світу і людей. Адже яйце здатне вбирати енергію
навколишнього простору і так само – віддавати її.

Так, не кваплячись, немов казку,
вела свою розповідь майстриня Олеся
Турукіна, розписуючи писанку разом
із дітьми та дорослими у Благодійному
фонді св. Ольги. Вона вже не вперше
приїздить сюди з ініціативи президента
фонду Володимира Малишева на запрошення колеги – керівника студії «Золоті
ручки» Вишгородського міського Центру
творчості «Джерело» Олени Кольвах,
яка очолює Спілку майстрів народного
мистецтва вишивки м. Вишгорода.
Леся Турукіна – керівник зразкової
школи писанкарства Центру дитячої та
юнацької творчості м. Василькова. Пише
писанки з 1992 року на курячих, качиних,
гусиних, страусиних яйцях. Відтворює
традиційні писанки за стародруками 19го, виданнями 20-го ст. і сучасними. Робить авторські композиції традиційним
восковим способом, а також у техніці обробки кислотою та різьблення по яйцю,
інкрустації кристалами. Має відзнаки та
нагороди. Виконала 10 тисяч різних писанок, які експонуються в музеї писанки
м. Коломия, знаходяться у численних
приватних колекціях в Україні та за кордоном.
У руках учасників майстер-класу –
малих і дорослих мешканців міста – писанка знайшла своє продовження, щоби
її могли відтворювати й наступні покоління. За столом зібралися не лише корінні

Пасхальний ярмарок
з 07:00 до 19:00
24.04 неділя
28.04 четвер
29.04 п’ятниця
06.05 п’ятниця
07.05 субота
Біля стадіону «Енергетик»

вишгородці (діти із багатодітних родин та
їхні батьки), а й гості з Нижчої Дубечні
(майстриня Лариса Кушнерик з вихованками її шкільного гуртка), переселенці зі
Сходу (знайшли тут одне одного земляки – родини з Краматорська).
Мав бути і Вишгородський міський
голова Олексій Момот із родиною. Але в
силу відомих обставин – не зміг. Це він
подбав про безкоштовний майстер-клас,
про те, аби кожен із присутніх мав необхідне приладдя, а майстриня – комфортні умови праці. Дізнавшись про ситуацію,
що склалася, Леся Турукіна передала
для Олексія Момота свою авторську
писанку – із символами стійкості, сили
духу, твердості у вірі.
… Переселенка із Луганська Дора
Тимошевська, її сусідка (родом із Донецька) Ірина Позднякова з онучкою, Олена Федіна (із Краматорська), її донька і
внучка не приховували того, що відчували себе частинкою нової родини, яка несподівано й навіть вимушено з’явилася
у їхньому житті, але в якій їм комфортно і затишно. Дякували Володимиру
Малишеву за теплий прийом, Миколі
Литвиненку (КТВП «Вишневий») — за
солодкий стіл, дякували майстрині за
маленьке свято напередодні Великодня
й понесли у родини свої писаночки —
символи Сонця, життя, безсмертя, любові і краси.

