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Дорогі земляки!

«Безумовно,
буде апеляція»

«Ядерний туалет»
країни
Версія
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Вікторія ШМИГОРА
ФОТО – Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

27 квітня Печерський райсуд Києва
задовольнив клопотання прокуратури
Київської області про відсторонення
Олексія Момота від посади міського голови Вишгорода. Про це йдеться у рішенні слідчої судді Світлани Шапутько.
Без заслуховування свідків, відкинувши
всі доводи адвокатів, Олексія Момота
тимчасово, до 15 червня цього року, відсторонили від виконання обов’язків.
Вишгородці обурені таким рішенням.
Ті, хто приїхав підтримати міського голову у суді, наголосили: «Олексія обирали
ми, і ніхто не має права позбавляти його
обов’язків міського голови». Вони зазначили, що і надалі називатимуть його своїм мером. А суддям в унісон кричали «ганьба!»
І продовжують закликати до об’єктивності
журналістів, яких було чимало.
Суддя оголосила лише результативну
частину ухвали. У свою чергу Олексій Момот заявив журналістам, що подаватиме
апеляцію на це рішення, після того, як ознайомиться з його повним текстом:
«Безумовно, буде апеляція. Як ви вже
почули і побачили — жодного аргументу

Щиро вітаємо вас зі святом світлого Христового Воскресіння.
Хрещення Русі дуже тісно пов’язане з Вишгородом.
Тому євангельські сюжети лягли у підмурівок нашої культури. Сьогодні ви продовжуєте
сповідувати й утверджувати
віковічні цінності, засновані
на заповідях Спасителя.
У Пасхальні дні ми просимо у Господа сил для того,
щоб утвердити правду на нашій землі, яка б відповідала
інтересам кожного вишгородця, кожного громадянина
України.
Зичу вам усіляких гараздів, сердечного тепла, затишку, людського щастя.
Христос Воскрес!
Олексій МОМОТ,
міський голова,
секретар Вишгородської
міськради
Тетяна БРАЖНІКОВА

суд не навів. Жодної якоїсь аргументації
щодо усунення від посади — немає. Я цього
не розумію. Я і представники захисту навели всі необхідні аргументи, що я не зможу
і не буду жодним чином впливати на розслідування і на фігурантів цієї кримінальної
справи.
Чудово розумію, що це мені це не на користь. Це скасувало б заставу. Пропали б
великі гроші, які люди внесли за мене, і я б
повернувся в ізолятор. Мені це не потрібно.
Наразі, обов’язки міського голови виконуватиме секретар ради. Буду на громадських засадах помічником-консультантом».
Адвокат Наталія Руденко зазначила,
що ухвала суду – очікувана, бо всі докази захисту ніби проходили повз вуха тих,
до кого адресувались: «Обґрунтування
нам не відомі, але вже сьогодні (28 квітня
– ред.) подаємо апеляцію. По суті, ми помінялись ролями. Там, де сторона звинувачення має надавати докази, обґрунтовувати сказане, викликати свідків, – ми бачимо
лише голови-говоруни, які цитують кодекс.
Це публічне висвітлення прокурорської
імпотенції і фіксація однобічності нашого
кривосуддя. Під час роботи в засіданнях
ми не отримуємо бажаних процесуальних
рішень».

Поки увага громадськості прикута до «мільйонного» скандалу з мером,
керівництво країни намагається протягнути рішення про створення
ядерного могильника «на порозі» столиці! — читай: під Вишгородом >

Офіційний сайт міськради: vyshgorod-rada.gov.ua

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

До армії — кроком руш!

Народу – від уряду

Весняний призов
Микола ПРИБОРА, військовий комісар Вишгородського районного військового комісаріату
На підставі Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» та Указу
Президента України від 29 березня 2016 року
№122/2016 «Про звільнення в запас військовослужбовців строкової служби, строки проведення чергових призовів та чергові призови
громадян України на строкову військову службу у 2016 році» з 05 травня по 30 червня 2016
року проводиться призов громадян на строкову військову службу. На підставі цього
1. Явці на призовну дільницю Вишгородського
району для призову на строкову військову службу підлягають усі громадяни України чоловічої
статі, які до дня відправлення у військові частини
досягли 20 років, та старших осіб, які не досягли
27-річного віку і не мають права на звільнення
або відстрочку від призову на строкову військову
службу.
2. Усі громадяни, які підлягають призову на
строкову військову службу, зобов’язані прибути на
призовну дільницю за адресою: м. Вишгород, вул.
Ю. Кургузова, 5 у зазначений час із документами, що вказані в особистих повістках. Громадяни,
які не отримали особистих повісток на строкову
військову службу, зобов’язані прибути в районний
військовий комісаріат 05 травня 2016 року, маючи
при собі документи, які засвідчують особу.
3. Усі особи призовного віку, які підлягають
призову на строкову військову службу і тимчасово перебувають на території Вишгородського
району, зобов’язані негайно повернутися до місця
постійного проживання та з’явитися у районний
військовий комісаріат для проходження призовної
комісії.
4. На підставі Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» керівники підприємств, установ, організацій, кооперативів та
навчально-виховних закладів, незалежно від підпорядкування і форм власності, зобов’язані відкликати призовників із відряджень для своєчасного їх прибуття на призовну дільницю.
5. Громадяни, які ухиляються від призову і не
з’являються за повісткою до військового комісаріату, несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.
6. Контроль за виконанням наказу покласти
на заступника військового комісара-начальника відділення комплектування Вишгородського
районного військового комісаріату майора С. А.
Тригуба.

Першого травня ц. р. – одне з найбільших православних свят – Великдень.
Старше покоління заодно відзначить і
Міжнародний день трудящих. І на всіх
українців чекає подарунок від уряду: у
півтора рази дорожчає електроенергія
та газ для підприємств-теплопостачальників, що призведе до подорожчання їхніх послуг на гарячу воду й опалення на
80 %.
Ну, що ж, нам не звикати: на дачі шашлики можна підсмажити на багатті, на вог-

Юрій БОНДАРЕНКО,
заступник директора
Навчально-курсового комбінату
ФОТО — архів НКК

За ініціативи Міжнародної організації
праці (МОП) щорічно 28 квітня понад 100
країн світу відзначають Всесвітній день
охорони праці. Наша держава підтримала ініціативу і визначила цю дату як День
охорони праці в Україні.
Головна його мета — привернення уваги світової спільноти до невирішених проблем у галузі охорони праці, впровадження
культури праці в усі сфери діяльності.
Цифри, які наводять аналітики, шокують: смертність і захворюваність внаслідок
нещасних випадків на виробництві зашкалює. За оцінками МОП, внаслідок нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань у світі щодня помирає
близько 6 тисяч людей. Окрім цього, щорічно реєструється 160 мільйонів (!) людей, які
страждають профзахворюваннями.
Третину свого життя людина віддає
праці, тому вона має бути безпечною. Люди
повинні мати соціальні гарантії на робочому

Версія

Не лише Вишгород, а й усю Україну
(чит. статті Вікторії Шмигори на стор. 2 газети «Вишгород» № 16’2016) сколихнула
«вишгородська справа», яка буквально із
перших днів висвітлювалась усіма національними ЗМІ. Та чомусь зовсім не гучно
й не масово у тих же центральних ЗМІ ішлося про недвозначні плани керівництва
України — та ще й напередодні 30-их роковин аварії на Чорнобильській атомній
електростанції.
Деякі високочолі вишгородці навіть
припускають, що розлоге оприлюднення
«мільйонного хабарництва» якраз і покликане, аби відволікти увагу громадськості
від більш важливої події. Стати, так би мовити, димовою завісою.
Нагадую читачам, що ідеться про рішення
побудувати у 30-кілометровій зоні відчуження
Чорнобильської АЕС могильник ядерних відходів! Із цього приводу на просторах соціальних мереж є достатньо публікацій.
Проекти використання «мертвої зони»
кілька разів розглядалися в останні 10 років,
та екологи, журналісти й «зелені» активісти,
ба навіть деякі політики не раз збирали підписи (заодно – й політичні дивіденди) проти
«ядерного відстійника в Україні», під боком (у
90 км) від столиці. Серед версій утилізації відпрацьованого на АЕС ядерного палива (ВЯП),
на мій погляд, найцікавіша – від деяких українських учених: відправляти ВЯП у космос.
Мовляв, звідки прийшло, туди хай і повертається.
Офіційний погляд на це питання: Центральне сховище відпрацьованого ядерного
палива (ЦХВЯП) – нагальна потреба нашої
держави, аби зменшити ядерну залежність

Вишгород

Першотравневі «подарунки»
нищі підігріти чайник… От і зекономили
на електроенергії. Що робити тим, у кого
дачі немає? Фенами, вентиляторами, СВЧпічками, мультиварками, соковижималками
не користуватися.
Залишаються газові плити й духовки,
де гарно випікати паски, святкові пироги,
варити крашанки. Та от біда, на газових
плитах теж не розженешся через «космічні»
тарифи. Ви запитаєте: чому? Може, через
«космічні» зарплати «газових» керівників?
Надто вражають оклади голів правління та

Свято світового масштабу

виконавчих директорів. Та хай би їм було і
більше – якби ж то вони знайшли, як зменшити ціни (і тарифи). А то мимоволі думаєш:
куди йдуть наші гроші?
Див.:
http://antikor.com.ua/articles/99813-v_
seti_razmestili_nastojashchuju_prichinu_
kosmicheskih_tarifov_na_gaz
Див. також на сайті газети
«Вишгород» vyshgorod.in.ua:
Шок від нових тарифів ЖКГ

Ми – за безпеку праці

місці — це один із головних напрямків політики держави.
Саме вирішенням усіх цих проблем,
а також реалізацією напрямків і аспектів
державної політики в галузі охорони праці
займається Навчально-курсовий комбінат
(НКК) Тресту «Південатоменергобуд», що
знаходиться у Вишгороді.
Свою багату історію НКК, який підготував десятки тисяч працівників різних
професій, кваліфікацій і посад, починає з
1977 року. Можна довго перераховувати
досягнення комбінату, але варто зупинитися лише на такому факті: у період ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС
увесь тягар і вся відповідальність щодо підготовки персоналу для виконання аварійних робіт лягли саме на плечі НКК Тресту
«Південатоменергобуд». І з вирішенням
цього завдання в тих надскладних умовах
комбінат упорався гідно.
Сьогодні НКК — один із провідних в
Україні центрів із підготовки всіх категорій
працівників у галузі охорони праці. Крім
цього, комбінат на підставі ліцензії Міністерства освіти та науки України проводить
професійно-технічне навчання робітничим

Оголошується конкурс на право оренди нерухомого майна, що відбудеться
30.05.2016 р. о 10:00 год. у приміщенні КП ЖКГ Вишгородської міської
ради щодо надання в оренду нежитлового приміщення за адресою: м. Вишгород, вул. Б. Хмельницького, 7 (нежитлове приміщення загальною площею
46,0 кв. м).
Для участі в конкурсі необхідно надати такі документи:
заяву; копії статуту та установчого договору (у разі звернення господарського товариства); оригінал Витягу з ЄДР; копію довідки про включення
до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України; копію
паспорту (стор. 1, 2 та сторінка з місцем реєстрації) та ідентифікаційного
номеру для фізичної особи, в тому числі фізичної особи-суб’єкта підприємницької діяльності; копію довідки про взяття на облік платника податку:

«Ядерний туалет» країни
Марина КОЧЕЛІСОВА

Суспільство

2016 року

спеціальностям (зварювальник, водій навантажувача, кранівник, електромонтер
тощо). Щорічно тут проходять підготовку
близько 5 тисяч співробітників провідних
підприємств не тільки Вишгорода і Києва, а
й різних регіонів України.
Ми прагнемо до того, аби в офісі та на
виробництві, у будь-якій сфері працювати
було безпечно. Тож нехай кожен робочий
день приносить тільки радість від роботи і
матеріальний достаток, а здоров’ю на робочому місці нехай ніщо не загрожує.

копії ліцензій, сертифікатів, патентів, свідоцтв тощо на здійснення суб’єктом
господарювання певного виду діяльності; якщо цільове призначення потенційних об’єктів оренди – окремих приміщень, іншого окремого індивідуально
визначеного майна не відповідає в цілому функціональному призначенню
об’єктів, у яких вони розташовані, додатково додаються висновки органів
пожежної безпеки та санітарно-епідеміологічних служб про можливість використання об’єкта оренди для визначеного в заяві напрямку.
Прийом заяв на участь у конкурсі припиняється за шість днів до початку
проведення конкурсу.
Звертатись за адресою: Комунальне підприємство житлового і комунального господарства Вишгородської міської ради, 07300, Київська обл.,
м. Вишгород, вул. Ю. Кургузова, 9-а. Тел. для довідок: (04596) 54-885; ел.
адреса: geo_vishgorod@ukr.net.

Поки увага громадськості прикута до «мільйонного» скандалу з мером,
керівництво країни намагається протягнути рішення про створення
ядерного могильника «на порозі» столиці! — читай: під Вишгородом

від Росії, в якої Україна щороку купляє паливо для АЕС на 500-600 млн доларів та ще
200 млн доларів перераховує за послуги із
зберігання ядерних відходів (а ці кошти йдуть
на розвиток ядерно-промислового комплексу
РФ – не лише мирного, а й воєнного).
Екологи вважають подібний проект геноцидом української нації. На їхню думку, це –
безумство (якщо не спланована провокація):
робити ядерний могильник у такій близькості
від української столиці, та ще й «роза вітрів»,
як уже показала аварія на Чорнобильській
ЧАЕС, окрім України, може «накрити» тисячі квадратних кілометрів Європи й сягнути
аж Великобританії. Та головна небезпека
– стверджують «зелені» активісти: наші унікальні чорноземи можуть стати відстійником
для чужих відходів, причому відходів, небезпечних для існування планети в цілому. «Зелені» активісти слушно кивають на Німеччину, яка навідріз відмовилась від ядерної
енергетики та перейшла на безпечно-альтернативні – вітрову й сонячну.
Досвід інших країн демонструє, що навіть
наддержави не готові наслідувати недешевий німецький стиль і відмовлятися від атомних станцій. Водночас світова громадськість
вважає, що чинні надсучасні технології не
гарантують «ядерної» безпеки для людства
і наводять приклади аварій на АЕС і з могильниками — із страшними наслідками для
людей і навколишніх територій (на атолах в
Індійському і Тихому океанах, Челябінськ/РФ,
Японія тощо).
На переконання вчених, технологій повної
утилізації ядерних відходів не існує, тому найкраще відправити їх у безпечне для людства
місце: наразі пропонується – в далекі космічні
простори. Але ці ідеї високопосадовці ігнорують.

Редакція газети «Вишгород» вирішила
поцікавитися думкою незалежних експертів
– директора Інституту енергетичних досліджень Дмитра Марунича та екс-зав. відділом
екологічної безпеки Національного інституту
стратегічних досліджень, а нині – співробітника Інституту громадського здоров’я Юрія
Скалевського, задавши їм дещо провокативне запитання: «Чи погодились би Ви, аби у Вашому житлі у суміжній кімнаті чи в найближчих сусідів був «ядерний туалет»?»
Дмитро Марунич: «За міжнародними
конвенціями, ядерні відходи мають повертатися на територію країни-виробника. Всі роки
незалежності з усіх українських АЕС, окрім
Запоріжжя, відпрацьоване паливо відправляли на тимчасове зберігання у РФ.
Космос – це фантастичний варіант. Домовитися з росіянами – це великі кошти. Та
й наші політики поміняли точку зору. Нинішня
влада не піде на розрив ділових стосунків із
США, які є патронами української політичної
верхівки. Співробітництво з «Westinghouse»
буде розширюватися. «Holtec International»
уклала з НАЕК «Енергоатом» додаткову угоду до контракту про спорудження ЦХВЯП. Це
буде надсучасна технологія: спеціальний майданчик, надійні контейнери.
Як громадянин і як батько розумію, що
краще б його тут не будувати і треба би шукати інших рішень. Але наразі така ситуація,
що домовлятися з Росією не будемо (хоча в
теорії – можемо). В Україні 15 блоків АЕС –
десь треба зберігати відпрацьоване паливо.
Як би це цинічно не звучало, альтернативи
власному ядерному сховищу немає. І навряд
чи у такій густонаселеній державі, як Україна,
знайдеться інше місце, крім зоні відчуження.
Гарантії, що сховище не стане міжнародним ядерним відстійником, – на совісті Уряду і

на сумлінні чиновників».
Юрій Скалевський: «За користю завжди
ходить шкода. І будь-які технології мають і
можливі негативні наслідки: так, теплові енергостанції теж забруднюють довкілля, у тому
числі й радіонуклідами, а сміття, що загрібається у лісах і полях, – то бомба сповільненої
дії для онуків і правнуків. Треба все добре
зважувати. Хочемо бути самостійними і незалежними – треба брати на себе весь спектр
використання ядерної енергії в мирних цілях.
Нам заважає корупція. Та й український політикум не дружить з наукою, ще не доріс до
використання наукових розробок у прийнятті
відповідальних рішень.
Якщо політики й олігархи не будуть красти, створять умови для праці народу й у нас
буде багато грошей – ми дозволимо собі альтернативну енергетику (потужності Німеччини за рахунок вітрової й сонячної енергетики
прирівнюються до 10-11 сучасних ядерних
енергоблоків). Рішення ж про захоронення
чужого ядерного «лайна» має прийматися
широким загалом України, через розлогі референдуми».
Версія про відвернення уваги громадськості з допомогою «хабарного скандалу»
від прийняття рішення про ядерний відстійник
під Вишгородом за спиною українців, на перший погляд – неймовірна. Та, якщо припустити, що вона має сенс, то наміри організаторів
справдилися – і сьогодні увага більшості активістів, ба навіть місцевої влади прикута до
відстоювання мера Вишгорода О. Момота, в
той час як керівництво держави тихцем, за
спиною народу України, протягає нав’язану,
чужу українцям ідею. Та – вчергове за останні
100 років – робить Україну випробувальним
полігоном ігор, у яких розмінною монетою є не
лише українська нація, а й існування людства.

Наше місто
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Люди мають право знати

Влас. інф.
ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

Поряд із гімназією «Інтелект» уже понад два десятиліття стоїть закинутий довгобуд. Планували звести тут
училище, та життя внесло корективи — і стоїть примара
без вікон і дверей, вчащають туди безхатченки та непевні
особи під «кайфом».
На щастя, кілька років тому школі вдалося відгородитися
від небезпечного сусіди. А от мешканці КАРАТівського гуртожитку (просп. Т. Шевченка, 6) по цей день з острахом минають будівельні «хащі».
І от із нового року в довгобуді розпочався рух. Його обгородили з боку «Ольжинграду» і приватного сектору. А 25
квітня близько 10-ої ранку з’явилися кілочки на парковочних
місцях гуртожитку. Його мешканцям люди в будівельних комбінезонах пояснили, що це — для майбутнього паркану з боку
гуртожитку. Новий паркан практично перегородив грунтову
дорогу, зачепив частину паркувального майданчика та — потенційно — зазіхав і на дитячий майданчик гуртожитку.
Стурбовані такими діями будівельників мешканці гуртожитку зателефонували своєму депутату-мажоритарнику та
до міської ради. Як повідомила редакції Ганна Булгакова —
секретар адмінкомісії Володимир Стефанівський та начальник міського відділу архітектури та містобудування Сергій
Нездоровий за дорученням мера мали з’ясувати підгрунтя
таких дій і організувати зустріч потенційного забудовника з
мешканцями гуртожитку — для поінформування людей: що,
як, для чого і на який термін тут відбувається.

З Великоднем!
Прийміть найщиріші вітання з
Великим Днем Світлого Христового Воскресіння!
У житті кожного християнина Великдень — свято особливо шановане
та величне. Й не тільки тому, що приходить воно з утвердженням справжньої, квітучої та теплої весни, але й
тому, що є символом перемоги життя
над смертю, добра над злом, світла
над пітьмою, віри — над безнадією.
Зі святом Вас! Від усього серця бажаю вам благодаті, добробуту, окриленого настрою, миру, злагоди та
душевної величі. Нехай цей Великий День дарує вам
щастя, здоров’я, любов та непохитну віру в кращий завтрашній день!
Трохим ІВАНОВ,
заступник Вишгородського міського голови

ФОТОмить

30 років, як Чорнобиль
став пусткою
Влас. інф.
ФОТО – Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

23 квітня у Вишгороді біля пам’ятника героямчорнобильцям відбувся мітинг пам’яті, приурочений
тридцятій річниці аварії на ЧАЕС.
У ньому взяли участь перший заступник голови
Київської обласної державної адміністрації Лев Парцхаладзе, голова райдержадміністрації Олександр Горган,
депутат Київської облради Андрій Пещерін, секретар
Вишгородської міської ради Тетяна Бражнікова, голова районної організації ветеранів-ліквідаторів аварії на
ЧАЕС Ігор Магала, громада міста.
Після мітингу в будинку культури «Енергетик»
для чорнобильців-ліквідаторів Вишгородського району відбувся концерт-реквієм «Гіркий полин людського
болю» за участю народного артиста України Анатолія
Гнатюка та заслуженої артистки України Ніни Мирводи. Захід проведено за підтримки народного депутата
Ярослава Москаленка, Вишгородської райдержадміністрації, районної та міської рад, благодійного фонду
святої Ольги, громадських організацій чорнобильців.

Запланована на 19:00 у вівторок, 26 квітня, зустріч почалася біля центрального входу до гуртожитку із... бійки. Події в
Україні, у Вишгороді, загальна роздратованість не дала обом
сторонам можливості спокійно вислухати один одного.
Буквально за 15 хвилин прибули Вишгородський міський
голова Олексій Момот, деякі міські депутати та секретар адмінкомісії Володимир Стефанівський. Сторони конфлікту навперейми зверталися до мера — кожен про своє. Водночас
частина мешканців гуртожитку перейшла до активних дій — і
демонтувала паркан.
Врешті, представник забудовника (ТОВ «Бінат Лтд»)
пред’явив копію договору оренди земельної ділянки строком
на 10 років (до 2020 р.) і проект майбутнього восьмиповерхового житлового будинку, який має бути введений в експлуатацію через рік. Мешканці ж гуртожитку, у свою чергу, показали
копію акта приймання-передачі житлового фонду (гуртожитку) у комунальну власність /районної громади — ред./— із зазначенням прибудинкової території, яка, на їхню думку, діями
забудовника порушується.
Вислухавши усіх, міський голова запросив обидві сторони конфлікту до себе в кабінет — на 11-ту ранку 27 квітня
(середа — прийомний день) і резюмував: «За документами,
тут — реконструкція. Будівельних робіт нема. Завтра переглянемо всю документацію: чи дотримано порядок проведення
громадських слухань. Із людьми треба домовлятися».
У середу на домовлену зустріч забудовник запізнився на
півгодини. Зустріч проходила дуже емоційно. Мешканці гуртожитку, навчені гірким досвідом із будівництвом житлового
комплексу «ОльжинГрад», хотіли ознайомитись із детальним

проектом будинку та усією дозвільною документацією – починаючи від договору оренди і закінчуючи переліком будівельної техніки. Бо на тій топозйомці, яку продемонстрував забудовник, – на місці позначення дороги – насправді прокладена
теплотраса та інші комунікації.
Ганна Булгакова, депутат міськради, так коментує ситуацію: «Гуртожиток вже звертався до міськради. Людей давно
турбує сусідство із будівлею-примарою.
Гадаю, конфлікт стався через те, що забудовник порушив,
перш за все, права людей на інформацію. Треба було зустрітися з мешканцями гуртожитку, показати документи, розповісти про свої плани, залишити планшет із вихідними даними,
аби люди, що живуть поряд, могли отримати відповідь на свої
запитання».
Далі буде

Позачергова сесія Вишгородської міськради

Якщо до червня роботи не розпочнуться –
договір розірвуть
Вікторія ШМИГОРА
ФОТО – Андрій МАКСІМОВ «Вишгород»

28 квітня відбулась десята позачергова сесія Вишгородської
міської ради. Депутати вперше
випробували електронну систему
голосування. Ця ініціатива була
запропонована міським головою
Олексієм Момотом та підтримана
депутатами ще в лютому. Головний
посил – прискорити прийняття рішень та забезпечити прозорість
процесу голосування.
Перед тим, як розпочати сесію, Олексій Момот звернувся до депутатів, працівників міськради та присутніх жителів Вишгорода зі словами подяки за підтримку та
закликав працювати у звичному режимі:
«Перш за все, хочу подякувати за підтримку депутатському корпусу міської
ради. Мав нагоду на віче подякувати громаді, яка мене підтримувала. До районних
депутатів звернусь окремо на сесії районної ради.
Власне по ситуації. Вчора була ухвала Печерського районного суду міста Києва про усунення мене від посади до 15
червня ц. р. Це стандартна процедура. Нічого нового тут немає,
так відбувається у 100 % випадків.
Життя на цьому не закінчується. Я хочу закцентувати вашу
увагу на тому, що це стосується особисто мене, і хотілося б,
аби так і залишилось — щоб це не відображалося на життєдіяльності міста. Тому я, в першу чергу, звертаюся до апарату
виконавчого комітету і до депутатського корпусу, відповідаючи
на запитання багатьох – чим допомогти? Найкраща допомога
— відповідально робити свою роботу. Як і робили. Вважайте,
що я просто тимчасово у відпустці.
Взагалі, всі ці події сколихнули місто. І певні процеси, які
мали відбуватися у життєдіяльності, благоустрої, дещо призупинилися – хтось розгубився, хтось злякався чогось… Тому
дуже прошу пам’ятати, для чого всі ми обрані, і продовжувати виконувати свої обов’язки. Депутати роблять свою справу,
апарат і комунальні підприємства – свою. Це буде найкраща
допомога і мені, і місту. Стабілізуватися, зосередитися на роботі – все інше зараз не має значення.
Прошу максимальну допомогу надавати Тетяні Олексіївні, тому що у неї зараз подвійне навантаження — виконувати
обов’язки секретаря і тимчасово – обов’язки міського голови».
Сесію вела секретар Вишгородської міської ради Тетяна
Бражнікова. Депутати розглянули 7 питань.
Першим – питання про розірвання договору оренди, укладеного на термін 49 років із Всеукраїнською спортивною громадською організацією «Федерація футболу України». Мова йде про
земельну ділянку площею 3,2620 га по вул. Н. Шолуденка, 12.
Там планували будувати критий стадіон. Пройшло майже два
роки, а роботи так і не розпочали. Рішення про намір розірвати
договір — підтримали, але з поправкою комісії: «у випадку, якщо
будівництво критого манежу по вул. Н. Шолуденка, 12, у м. Вишгороді, не буде розпочато до 12.06.2016 р.»
Наступним рішенням затвердили реорганізацію КП ЖКГ
Вишгородської міськради та статути комунальних підприємств

Вишгородської міської ради
«Благоус трій-Вишгород»
та «Управляюча компанія»;
затвердили
розподільчий
баланс КП ЖКГ Вишгородської міської ради.
Також виділили кошти на
фінансування газети «Вишгород», компенсацію на пільговий проїзд для окремих категорій громадян та благоустрій; затвердили програму поточних
та капітальних ремонтів житлового фонду міста на 2016 рік.
Найбільше дискусій викликало рішення «Про утворення Комісії з проведення інвестиційних конкурсів щодо будівництва,
реконструкції об’єктів житлового, нежитлового призначення та
соціальної інфраструктури м. Вишгорода, затвердження її складу та обрання голови комісії». Попри довге обговорення, розгляд
питання перенесли на наступну сесію.
Система електронного голосування часом давала збій, але
Тетяна Бражнікова зазначила, що всі зауваження будуть враховані, аби наступного разу досягти максимально якісної роботи
під час волевиявлення депутатів.
Леонід БУТКЕВИЧ:
«Ситуація, що складається у Вишгороді, – це ознака того, що
старі сили ще не стали на курс будівництва нової держави після
Революції Гідності. І вони мають великий ресурс, який спрацьовує на рівні правоохоронних органів (судячи із методів справи
проти Олексія Момота). Це війна проти принципів, які оголосив
Олексій, ідучи на вибори. Отже, ці сили планують контрреволюційним методом перевернути владу у Вишгороді, під Києвом, а
це – тривожний знак для всієї України. Велика небезпека – якщо
їм це вдасться.
Єдиний, хто може протистояти цьому злу, – тільки депутатський корпус. Багато депутатів, які є сьогодні в цій залі, обрані вдруге і пам’ятають, як під час попередньої каденції їм було
ультимативно поставлено вимогу: якщо не виділять ділянки в
історико-культурному заповіднику – їх буде закатано в асфальт.
Думаю, що частина налаштованих мудро і впевнено, відповідно
зреагують на цю ситуацію. Але, не дай Боже, знайдуться ті, які
підуть іншим шляхом і прогнуться під ту силу, яка хоче закатати
їх в асфальт.
Якщо їм зручно бути «закатаними» і надалі, то, як координатор Самооборони Київської області, я роблю заяву. Не попереджаю, а саме роблю наступну заяву: якщо їм зручно бути закатаними в асфальт – громада цього не сприйме. Самооборона
Київської області – також. Ми будемо стояти до кінця на захисті
інтересів, ідеалів Революції Гідності і не допустимо, щоб нагнули
громаду, нагнули міську раду і дали знак для початку контрреволюції в Україні.
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Живемо ЗДОРОВО!

Благодійність

Знай наших!

Вишгород
Ганна Покровська
з «Домісолькою»

Нові перемоги – нові вершини
Валентина ЯКОВЕНКО,
методист ЦТ «Джерело»
ФОТО – архів колективу «Домісолька»

Шануймося, друзі,
Плекаймо таланти
У цім горобиновім ріднім краю,
Дай, Боже, нам сили стоять, як атланти,
У всьому підтримать Вітчизну свою.

Великодні кошики
– від церковної
громади
Олександр КОНОНЕНКО
ФОТО – Галина МАКАРЕНКО,
спеціально для «Вишгорода»

У Вербну неділю в Соборі Вишгородської Богородиці Української греко-католицької церкви після святкової літургії і
освячення верби відбувся благодійний
Великодній ярмарок.
Основними його учасниками стали
пластуни, діти парафіян, чоловіча спільнота
Лицарів Колумба. Дітки ретельно готувалися до події. Випікали солодощі, виготовляли
сувеніри, бо прагнули підтримати людей похилого віку: на кошти від ярмарку будуть
сформовані Великодні кошики для одиноких вишгородців і мешканців району, котрі
перебувають у Будинку пристарілих, що в

смт Димері.
«У нашому стаціонарному відділенні
для постійного проживання районного терцентру соціального обслуговування живуть
старенькі, які з різних причин залишились
одинокими, – розповідає директор центру
Наталія Рудько. – Ми максимально турбуємось про них. Але для них важливе й
спілкування з молодшим поколінням. І те,
що роблять парафіяни церкви, – справжнє
християнське милосердя. Ми вдячні громаді
Собору, настоятелю отцю Тарасу, всім, хто
взяв участь у благодійному ярмарку».
До нього долучились майстри та майстрині з різних куточків України, поробки
представили і люди з особливими потребами. Окрім сувенірів, прикрас, солодощів
була безпрограшна лотерея, а чай та каву
можна було випити за благодійний внесок.
«Головне, що в нас вийшло, – розповідає
настоятель храму отець Тарас, – це дієва
турбота про ближнього».
Сувенірні вироби можна придбати і під
час гаївок, що відбудуться у соборі 2 травня.
Приходьте, Обливальний понеділок обіцяє
бути цікавим!

Вікторія ШМИГОРА
22 квітня центральна площа міста нагадувала знімальний майданчик американського
телешоу для школярів: підлітки міських та
районних шкіл змагалися за звання кращих
у функціональному багатоборстві. Це було
яскраво та видовищно. Організатори змагань
— фітнес-клуб «ТехноФіт» та Федерація функціонального багатоборства України.
У перших офіційних змаганнях в Україні з
функціонального багатоборства серед школярів
взяли участь 17 команд – учні 8-9 класів та 13 команд — учні 10-11 класів.
Серед 8-9 класів першість виборола команда
Вишгородської ЗОШ №1, друге місце — у школярів Новопетрівської ЗОШ №1, третє — у команди
Лебедівської ЗОШ.
Серед 10-11 класів перше місце посіла Вишгородська ЗОШ №1; друге — Козаровицька
ЗОШ; третє — Лебедівська ЗОШ.
Загалом у змаганнях, що були внесені у календарний план заходів райвідділу освіти, взяли
участь 120 дітей. Усі призери отримали подарунки
від партнерів турніру.
«По суті, під час змагань діти виконували
програму кроссфіту. Це хоч і відносно новий напрямок, але він уже має велику кількість прихильників, — розповідає організатор змагань Андрій
Федосенко. — Я пропагую заняття спортом і намагаюсь якомога більше людей залучати до здорового способу життя. Адже чим людина сильніша і витриваліша, тим здоровіша.
На жаль, рівень фізичної підготовки молоді
доволі слабкий, школярі мало уваги приділяють
спорту, ведуть пасивний спосіб життя.
Ви запитаєте, чому ми обрали саме кроссфіт,
адже ця система загальної фізичної підготовки
тільки починає завойовувати серця українців?
Чому не зупинили вибір на футболі чи волейболі, про які знають усі? Відповім: я за те, що дітей
варто знайомити з новими спортивними течіями.
Протягом останніх років кроссфіт стрімко набирає обертів, а вправи, які входять у цей спортивний комплекс, однозначно не залишать дітей
байдужими. Ми маємо дати молодим ідеологію
здорового способу життя. Як відомо, здорові,
сильні, витривалі люди досягають у житті значних
успіхів».

Під таким девізом, у рамках проекту «Безхмарне небо для дітей», 22 квітня у актовій
залі Київського технікуму готельного господарства проходив VIII Міжнародний благодійний
фестиваль-конкурс дитячої та
юнацької творчості «Квітуча Україна». Тут
презентували свої творчі досягнення і вихованці ансамблю хорового співу «Домісолька»
Вишгородського міського Центру творчості
«Джерело». І в підсумку – стали переможцями та володарями призових місць.
Організатори
(Міністерство
культури
України, Київський університет туризму, економіки і права та Київський технікум готельного господарства; Асоціація фольклорних
фестивалів, туристичний оператор «Алітастур» та ін.) створили здоровий дух змагань
між художніми колективами і обдарованими
особистостями. І не випадково наша «Домісолька» (керівник – Ганна Покровська) показала себе пречудово: стала лауреатом
1-ої премії у номінації «естрадний вокал»
(1 категорія, 7-9 років).
Кращими були джерелята і в сольних виступах: Уляна Красковська (5 років) підкорила

ФізкультУРА

всіх членів журі і виборола 1-ше місце; Марта
Горбаченко і Даринка Кумко – 2-гі місця у своїх вікових категоріях, Артем і Аріанна Ніколини – 3-тє місце. Усі вони отримали дипломи та
медалі, а старша група колективу – Диплом і
Кубок фестивалю.
Задоволені успіхами, діти давали журналістам телеканалу «ТРК Київ» інтерв’ю, брали
участь у майстер-класі, бажаючі записувались
на відпочинок за кордон.
****
А за день на «Домісольку» чекала сцена Всеукраїнського телевізійного фестивалю
мистецтв «Зіркафест. Моя Україна» і оцінювання поважним журі – відомими викладачами
Київського державного вищого музичного училища ім. Глієра та фахівцями естрадно-циркового мистецтва. І знову – перемога! 1-ше місце
серед учасників 5-6 років, 2-ге – серед учасників 7-9 років.
1-ше місце, медалі і Кубки вибороли солістки Крістіна Бондаренко та Марта Горбаченко,
2-ге місце – Дарина Кумко.
У підсумку діти отримали 19 медалей! А як
заохочувальні призи – сертифікат на поїздку
до парку «Київська Русь» (на 25 осіб) та фішки
на безкоштовні ігри в торговельно-розважальному центрі «Dream Town».
Ганну Покровську, під керівництвом якої
вихованці впевнено прийшли до перемог, директор телепроекту Лариса Редько відзначила
подякою за вагомий внесок у створення духовних цінностей підростаючого покоління та активну професійну діяльність на ниві відродження і розвитку національної культури.

ФутГОЛ

Футбольний сезон
розпочали вдало
Валерій СИДОРЧУК,
заступник директора з навчальнотренувальної роботи

Успіхів досягають витривалі
ФОТО – Андрій МАКСІМОВ «Вишгород»

Закінчилась підготовка до футбольного сезону-2016. Команди пройшли -навчально-тренувальні збори у Закарпатській, Черкаській, Вінницькій областях.
Кожна команда ФК «Чайка» зіграла по
два-три тури.
Докладніше про результати:
команда 2008 р. н. (тренер — Юрій
Омельченко) — двічі перемогла ФК «Єдність» та ФК «Чайка ім. В. Лобановського»;
команди 2007 р. н. (тренер — Олександр
Черкай), 2005 р. н. (Сергій Малінін), команда
2006 р. н. (тренер — Віталій Клименко) — дві
поразки з ДЮСШ-15 і ФК «Арсенал»;
команда 2004 р. н. (тренер — Валерій
Москаленко) перемогла ФК «Добро-Восход»:
2:1 та поступилася 1:2 команді «Арсенал»;
команда 2000 р. н. (тренер — Валерій
Сидорчук) зіграла у Чемпіонаті Києва та першості України: у Чемпіонаті Києва перемогла
ФК «Оболонь»: 4:0, а також ДЮФК «Арсенал»: 3:2. Із цим же «Арсеналом» 24 квітня
наші хлопці грали у Лютежі. Перемогли — з
рахунком 2:1 і продовжили боротьбу за вихід до фінальної частини першості України з
футболу.
17 квітня вибороли перемогу у Коростені,
у місцевого клубу ФК «Мал»: 2:1.
Запрошуємо усіх 8 травня на офіційне
відкриття домашнього стадіону.
Підтримайте своїх у матчі першості
України з лідером першості ФК «Полісся»
(м. Житомир).
Початок ігор о 12:00 та о 14:00.
До речі, цього року ФК «Чайка» відзначатиме 40 років із дня заснування. Тому цей
рік — футбольний.

КОЛО жінки

Вишгород
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За світлий завтрашній день

1943 р., п’ятимісячна Маргарита з мамою Олександрою
Миколаївною

Валентина ЧИСТЯК
ФОТО – архів Маргарити Олабіної

1940-і рр. Батько
Олександр Юлдашев

Діти
війни

Для нас уже звичне «діти війни» донедавна асоціювалось із роками Великої Вітчизняної, що відійшла в минуле. Але нині
це поняття знову на часі. Діти, які сьогодні
народжуються на Сході, теж діти війни?..
Скільки говорено-переговорено за 70
років про горе і страждання, які несе війна,
а люд – прогресивний, здавалося б, розумний, розв’язує її знову й знову. З острахом,
невірою в те, що може таке взагалі бути,
ми дивилися раніше подібні теленовини. А
зараз маємо це у своїй державі і беремо в
цьому участь. І ті, хто народився у 30-40-і
роки минулого століття, з жалем дивляться в очі дітей нинішніх – теж дітей війни…
Так подумалось, коли набирала рубрику. Хоча насправді мова піде про позитивну
людину Маргариту Олабіну, яка, переживши

Маргарита Олабіна:
«Радійте життю!»

непрості воєнні і повоєнні роки, виросла сильною, освіченою, красивою і щасливою. Такою
залишається і сьогодні.
Вона з’явилась на світ 28 квітня 1943 року
в Сибіру, в місті Канську. Батькові про це не
судилося знати – за кілька місяців увесь екіпаж, у складі якого був військовий льотчик
Олександр Юлдашев, вилетів на бойове завдання і… пропав безвісти. Відтоді мати,
Олександра Миколаївна – заступник прокурора, а згодом прокурор однієї з областей
Красноярського краю, виховувала сина і маленьку донечку без нього. Вона розшукувала
чоловіка все життя, але знайти його так і не
вдалося.
Маргарита багато років чекала на батька: «Було, де побачу голубі погони, – відразу
вдивляюся в обличчя – може, він?.. Із дев’яти
рідних братів батькової родини з війни не повернувся і 17-річний Михайло, який прислав
додому свої прощальні вірші з фронту».

У той час матері одній непросто було піднімати дітей. Поруч навіть деякі повні сім’ї
фронтовиків отримували хоч якісь пайки. А
родині загиблого льотчика – ніякої допомоги.
Здавалося б, посада матері мала значну вагу,
проте не давала достатньої матеріальної забезпеченості, забирала багато часу і вимагала великої відповідальності.
… Маргарита дуже хворіла. До чотирнадцяти років не вміла навіть сміятись. Лікарі сказали: якщо не змінити клімат – помре. Врятує
дівчину лише Крим.
І справді, там вона ожила. Згодом закінчила школу. І мріяла стати льотчицею – як
батько… Але невеликі статки дозволили закінчити лише будівельне відділення залізнодорожнього технікуму у Симферополі, який
був недалеко від дому.
Працювала майстром, начальником виробничо-технічного відділу.
А в 1980-му приїхала до Вишгорода – старшим інженером Тресту «Вишгородсільбуд»,
який зводив будинки на вул. Ю. Кургузова,
племптицефабрику у Гаврилівці, тваринницькі
комплекси, у які було вкладено мільйони державних коштів і колосальний труд людей. Коли
Трест розформували, працювала начальником виробничо-технічного відділу в субпідрядній організації на Подолі у Києві.
Діяльна, беручка до роботи, вмілий організатор – не в її характері було залишатись
без діла після виходу на заслужений відпо-

чинок. Тож відразу знайшлося багато громадських справ, якими займається і сьогодні
у раді ветеранів міста, у благодійному фонді
святої Ольги. Маргарита Олабіна – староста
хору «Ветеран», а ще – веде службу у своїй
церковній громаді. Про себе говорить: «Я –
звичайна. Весела, життєрадісна, люблю спілкуватися і допомагати, кому це потрібно».
Ідеологію, яка залишилась у спадщину від
колишнього режиму, давно переглянула і радить своїм ровесникам обновити розум і жити
не мирським життям, а духовним, прагнучи
світла, любові до ближнього і краси в усьому.
«Радійте життю! Любіть одне одного!» – каже
з широкою посмішкою тим, хто поруч. Бо так
і робить сама. Ніколи не скаржиться на життя і цінує Слово, яке, переконана, має велику
силу.
На цій землі ніхто із нас не вічний. І Маргарита Олабіна знає, що її медалі та нагрудні
знаки, які свідчать про певні віхи й періоди
життя («Ветеран праці», «Берегиня козацького роду», «70 років визволення Києва від
німецько-фашистських загарбників», «5-річчя хору «Ветеран»), подяки від міських голів,
президента благодійного фонду з часом втратять значення. Але те, що вона віддає людям,
те, що заклала у своєму синові й онукові, житиме довго.
Вона молиться за мир. І за те, щоби в
нинішніх дітей війни був світлий завтрашній
день.

У «Джерелі»

Дорослих і дітей краса єднає
Валентина ЯКОВЕНКО,
методист ЦТ «Джерело»
ФОТО – автор

Увесь навчальний рік студія «Золоті
ручки» Вишгородського міського Центру творчості «Джерело», або як її називає директор закладу Наталя Кисіль, –
«світлиця», рясніє рукотворною красою.
Нині тут розкошує Весна, що принесла
оновлення, світло, тепло й радість усьому живому. На її прихід відгукнулися дівчатка-студійці, уквітчавшись власноруч
виготовленими прикрасами для волосся,
а також разом із хлопчиками підготував-

ши багато красивих виробів під керівництвом майстрині Олени Кольвах.
З порога гостей стрічає… справжній
пташиний спів. Так і хочеться знайти
– звідки ж він долинає! Проте, тут безліч
пташиних фігурок умостилося на дереві в
кутку кімнати, на букетах із гілочок і на саморобних композиціях. Тут квіти з фетру й
тканини, які відразу й не вирізниш серед запашних чорнобривців, яскравих петуній та
бегоній. Тут шпаківень – не злічити! Є навіть
триптих – три м’яких будиночки на одному
шнурочку, де у злагоді мешкають три покоління пташок. Ідилія! Тут Великодні яєчка у
техніці декупаж і багато іграшкових зайчат.

До дитячих виробів приєдналися й роботи
членів Спілки майстрів народного мистецтва вишивки м. Вишгорода.
Кольори виставки – яскраво-жовті, блакитні, червоні. Окрема родзинка, у світлозеленій гамі, – частинка колекції наперстків
Олени Ростиславівни з мініатюрною лялечкою-коробочкою для рукоділля, малесенькою швейною машинкою, такою ж праскою
і дошкою для прасування. Поруч – лялечка-швачка. Олена Ростиславівна примічає
все красиве, пов’язане з її професією-хобі,
і колекціонує такі речі. Вчить і дітей помічати й вирізняти красу із усього буденного. А
ще – створювати її своїми руками. За це

Вчителю з великої літери, талановитому керівнику і прекрасній людині щиро дякували
батьки.
Звучала поезія – дитячі вірші про весну
поетів-класиків читала Дора Тимошевська,
власні – майстриня, поетеса, почесний громадянин міста Ольга Дяченко, яку завжди
переповнює безліч любові до дітей, що вихлюпується емоційними рядками:
Нехай весна на творчість надихає,
Щоб світлим був фантазії політ,
Дорослих і дітей краса єднає.
Ми віримо – краса врятує світ!
Принаймні, ті, хто її створюють, упевнені
в цьому.

Збережемо наше місто – унікальну пам’ятку історії
Алла ПЛОТНІКОВА,
завідуюча відділом охорони пам’яток
Вишгородського історико-культурного
заповідника
Про збереження історичної спадщини у м. Вишгороді йшлося за круглим
столом, що відбувся в історичному музеї
Вишгородського
історико-культурного
заповідника за участю директора І. Пироженко, заввідділом охорони пам’яток
А. Плотнікової, заввідділом краєзнавства
Київського обласного центру з охорони та
наукових досліджень пам’яток О. Бреяк,
головного архітектора Вишгорода С. Нездорового, спеціаліста відділу Держархбудконтролю А. Марцевого, спеціалістаземлевпорядника Б. Масюка, науковців
заповідника.

У ході розмови висловили спільну думку
– розглядати територію давнього Вишгорода, як унікальну пам’ятку історії, культури,
археології, містобудування, архітектури та
природного ландшафту.
А також ухвалили: звернутися до Вишгородської міської ради з проханням не проводити будівництво на набережній Київського
моря та залишити без змін цей унікальний
ландшафт; запропонувати адміністрації міста
створити ландшафтний парк біля озера на
«Берізках»; відділу архітектури м. Вишгорода під час розроблення місцевих правил забудови враховувати правила охорони та використання історичних ареалів населених міст.
Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України № 318 від 13.03.2002 р. , пункт 16, визначити режим використання історичного ареалу
та обмеження господарської діяльності.

До Міжнародного дня пам’ятників та історичних місць
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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 Т Р А ВНЯ
КАНАЛ 1+1
07:10 Х/ф «Отже, вiйна»
08:55 Х/ф «Жандарм iз
Сен-Тропе»
10:50 Х/ф «Жандарм у
Нью-Йорку»
12:45 Х/ф «Екiпаж»
15:20 Х/ф «Iван
Васильович змiнює
професiю»
17:10 Т/с «Величне
столiття. Роксолана - 3»
19:30 ТСН
20:15 Х/ф «Люди Iкс:
Перший клас»
22:45 Х/ф «Люди Iкс»
УТ-1
07:30, 08:35 Смакота
07:35 Д/ф «Пасха»
09:05 Путiвник прочанина
09:20 Д/с «Смачнi
подорожi»
11:20 Український корт
12:00 Театральнi сезони
13:00 Х/ф «Захист
Лужина»
15:25 «Єднаймося!».
Сольний концерт О.
Чубарєвої

17:00 Вiкно в Америку
18:15 Джамала «Подих
LIVE»
19:30 РЕ:ФОРМА
20:30 Вересень
21:00 Новини
21:50 Подорожнi
23:00 На слуху
23:35 Вiд першої особи
ТРК «УКРАїНА»
06:50 Подiї тижня з
Олегом Панютою
07:15 Зоряний шлях
08:15 Т/с «Iлюзiя кохання»
12:00, 15:20 Т/с «Лiнiї
життя»
15:00, 19:00 Подiї
16:20, 19:40 Т/с
«Назавжди»
21:00 Т/с «Вiкно життя»
23:00 Х/ф «Формула
кохання для в’язнiв
шлюбу»
ТОНіС
06:00 «Кiнофан. Мiлу
король оленiв»
07:40 Євромакс
10:00, 19:00 Дика

природа Нiмеччини
11:05 «Герої спортивного
року-2015»
14:35 Дика Австралiя
15:35 14-ий фестиваль
«Мелодiя двох сердець»
18:15 Таємницi
пiдводного свiту
20:00 Ювiлейний концерт
О. Бiлозiр «Сповiдь»
22:10 Х/ф «Мрець»
00:25 «Еротична спека»
ТЕТ
06:00 Малята-твiйнята
06:50 М/с «Пiдлiтки
мутанти черепашки
нiндзя»
07:35 М/с «Чагiнгтон»
08:00 Мультик з Лунтиком
10:15 М/с «Клуб Вiнкс.
Школа чарiвниць»
11:05 М/с «Дорамандрiвниця»
12:00 Рятiвники
17:00 Одного разу пiд
Полтавою
23:00 Серiал «Ти найгiрший»

СТБ
06:15, 16:00 «Все буде
добре!»
08:15 «Зiркове життя»
10:10 Х/ф «Zolushka. ru»
12:15 «Битва
екстрасенсiв 14»
14:20 «Битва
екстрасенсiв»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:30 Т/с «Коли ми
вдома»
19:55 «Слiдство ведуть
екстрасенси»
22:35 «Детектор брехнi 9»
00:10 «Один за всiх»
НТН
11:00, 17:35 Т/с
«Детективи»
12:35 Х/ф «Невловимi
месники»
13:55 Т/с «CSI: Лас-Вегас
- 14»
15:40 Т/с «Копиновобранцi»
19:00, 02:50 «Свiдок»
19:30 Т/с «Кулагiн та
партнери»

21:30 Т/с «CSI: Лас-Вегас
- 15»
23:15 Т/с «Код 100»
НОВИЙ КАНАЛ
06:05 Kids’ Time
06:10 Х/ф «Товстун на
рингу»
08:15 Х/ф «Татовi знову
17»
10:15 М/ф «Ранго»
12:25 М/ф «Упс, Ной
поплив»
14:15 Х/ф «Хронiки
Спайдервiка»
16:00 Х/ф «Персi Джексон
i викрадач блискавок»
18:35 Х/ф «Зоряний пил»
21:00 Т/с «Хронiки
Шаннари»
00:40 Проект Любов
МЕГА
06:00 Загадковий дiагноз
08:50 Мiстична Україна
10:30 Паралельний свiт
11:30 Iсус: таємниче
життя
13:20 Хрест у мистецтвi
14:20 Повернення

додому
17:20 Неймовiрнi парки
19:10 НЛО з минулого
20:50 Розгадка таємниць
Бiблiї
23:30 Покер
ТРК «КИїВ»
07:00 «Ранок по-київськи»
09:30 «Київ музика»
10:00 «Телемаркет»
13:00, 15:00, 17:00, 19:00,
21:00, 23:00 «СТН»
13:10, 15:10, 23:50
«Громадська
приймальня»
16:00 «Мультляндiя»
16:20, 17:10 «У центрi
уваги»
18:50 «Паспортний стiл»
19:20, 21:25 «Столиця»
22:30 «Служба порятунку»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
23:20 «Якiсне життя»
K1
06:30 «TOPSHOP»
07:40 «Чи знаєте ви,
що...»

08:15 «Мультфiльми»
09:00 Т/с «90210. Нове
поколiння»
10:40 «Орел i Решка.
Ювiлейний сезон»
17:15 «Орел i Решка.
Шопiнг. Невидане»
19:10 «Орел i Решка.
Невидане»
22:00 Х/ф «Приборкання
норовливого»
23:50 Х/ф «Грозовий
перевал»
ІНТЕР
06:15 М/ф «Бабай»
07:35, 20:00 «Подробицi»
08:15 Х/ф «Вiрнi друзi»
10:15 Х/ф «Нiч закритих
дверей»
12:15 Концерт «Весна на
Зарiчнiй вулицi»
15:25 «Жди мене»
17:50 Новини
18:05, 19:05 «Стосується
кожного»
20:30 Т/с «Гречанка»
23:15 «Ювiлейний вечiр
Раймонда Паулса»

ICTV
06:05, 19:20 Надзвичайнi
новини
07:05 Факти тижня
09:00 Надзвичайнi
новини. Пiдсумки
10:55 Без гальм
11:30 М i Ж
11:55 Дивитись усiм!
12:45 Факти. День
13:20 М/ф «Нiкчемний
Я-2»
15:25 Х/ф «Хоббiт. Пустка
Смога»
18:45 Факти. Вечiр
20:20 Д/ф «Новороссiя.
Цiна проекту»
21:05 Х/ф «Хоббiт. Битва
п’яти воїнств»
23:50 Х/ф «Ультиматум
Борна»
5 КАНАЛ
06:00, 21:40 Час-Time
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 21:00, 22:00, 23:00,
00:00 Час новин
07:30, 08:30, 09:30, 10:30,

11:30, 12:30, 13:30, 14:30,
15:30, 16:30, 17:30, 23:30
Час: Важливо
10:10, 10:32, 11:10,
11:32, 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!
19:50 Час. Пiдсумки дня
22:15 Стоп корупцiї!
23:32 Кордон держави
2+2
06:00 Мультфiльми
06:30 «Нове Шалене
вiдео по-українськи»
07:50 Х/ф «Бiблiя. Шлях
апостолiв»
11:00 Д/п «Помста
природи»
13:30 Х/ф «Пригоди
Посейдона»
17:00 Х/ф «Герої»
19:30 Х/ф «Мiцний
горiшок -1»
22:00 Х/ф «Деяка
справедливiсть»
00:00 Х/ф «Об’їзд»

ВI В ТО Р О К , 3 Т Р А ВНЯ
КАНАЛ 1+1
07:20 Х/ф «Жандарм
одружується»
09:00, 19:30 ТСН
09:45, 11:00, 12:15
«Мiняю жiнку - 2»
13:30 Х/ф «Iван
Васильович змiнює
професiю»
15:20 Х/ф «Дiвчата»
17:10 Т/с «Величне
столiття. Роксолана - 3»
20:15 Х/ф «Люди Iкс - 2»
22:50 Х/ф «Повстання
планети Мавп»
УТ-1
07:50, 08:25 Смакота
08:40 Золотий гусак
09:05, 15:55 Путiвник
прочанина
09:20 Д/с «Смачнi
подорожi»
11:20 Перша студiя
12:15 Х/ф «Владика
Андрій»
14:50 Фольк-music
16:15 Подорожнi
17:20 Д/ф «Бiй за гору

Макiвка»
19:30 Х/ф «Ати-бати,
йшли солдати»
21:00, 05:30 Новини
21:50 Вiйна i мир
22:40 Класики свiтової
лiтератури
ТРК «УКРАїНА»
07:00, 15:00, 19:00 Подiї
07:10 Зоряний шлях
08:20 Т/с «Iлюзiя кохання»
12:10, 15:20 Т/с
«Назавжди»
16:20, 19:40 Т/с
«Волошки»
21:00 Т/с «Вiкно життя»
23:00 Х/ф «Мама
виходить замiж»
ТОНіС
07:40, 14:30 7 чудес
України. Кам’янецьПодiльський
11:05 Концерт В. Дороша
«Осiнь. 14 новел»
12:50 «Вiдверто про
музику з В. Дорошем»
13:45 «Будьте здоровi!»

15:35 14-ий фестиваль
«Мелодiя двох сердець»
18:00 Пряма трансляцiя
баскетбольного матчу
20:00 Д/ф «Щоденники
Другої свiтової вiйни»
21:15 О. Бiлозiр «Сповiдь»
22:35 Чудеса природи
23:00 Х/ф «Змова проти
корони»
ТЕТ
06:50 М/с «Пiдлiтки
мутанти черепашки
нiндзя»
07:35 М/с «Чагiнгтон»
08:00 Мультик з Лунтиком
10:15 М/с «Клуб Вiнкс.
Школа чарiвниць»
11:05 М/с «Дорамандрiвниця»
12:00 Одного разу в Одесi
17:00 Рятiвники
23:00 Серiал «Ти найгiрший»
СТБ
07:05, 16:00 «Все буде
добре!»

09:05 «Зiркове життя»
10:00 «Битва
екстрасенсiв 14»
12:10 «МастерШеф - 3»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:30 Т/с «Коли ми
вдома»
20:00, 22:45 «Кохана, ми
вбиваємо дiтей»
00:00 «Один за всiх»
НТН
06:00 Х/ф «4:0 на користь
Тетянки»
07:45 Х/ф «Принцеса на
бобах»
09:50, 17:25 Т/с
«Детективи»
11:50 Т/с «Право на
захист»
13:40, 21:30 Т/с «CSI:
Лас-Вегас - 15»
15:25 Т/с «Копиновобранцi»
19:00, 23:15 «Свiдок»
19:30 Т/с «Кулагiн та
партнери»
23:45 Т/с «Елементарно

- 3»
НОВИЙ КАНАЛ
06:50 Kids’ Time
06:55 М/ф «Ранго»
09:10 М/ф «Упс, Ной
поплив»
10:55 Х/ф «Чарiвник
Земномор’я»
14:10 М/ф «Шрек»
16:00 М/ф «Шрек
назавжди»
18:00, 19:00 Вiд пацанки
до панянки
22:00 Київ удень i вночi 33
23:00 Т/с «Хронiки
Шаннари»
МЕГА
06:00 Загадковий дiагноз
08:50 Мiстична Україна
10:30 Паралельний свiт
11:30 Розгадка таємниць
Бiблiї
14:20 Пустелi: життя на
межi
16:20 Повернення
додому
17:20 Неймовiрнi парки

19:10 НЛО з минулого
20:50 Наци-гiганти
23:30 Вражаюче вiдео
ТРК «КИїВ»
07:00 «Ранок по-київськи»
09:30 «Київ музика»
10:00 «Телемаркет»
13:00, 15:00, 17:00, 19:00,
21:00, 23:00 «СТН»
13:10, 15:10, 23:50
«Громадська
приймальня»
16:00 «Мультляндiя»
16:20, 17:10 «У центрi
уваги»
19:20, 21:25 «Столиця»
22:30 «Київськi iсторiї»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
23:20 «Життєвi iсторiї»
K1
06:00 «Свати бiля плити»
06:30 «TOPSHOP»
07:40 «Чи знаєте ви,
що...»
08:15 «Мультфiльми»
09:00 Т/с «90210. Нове

поколiння»
10:40 «Орел i Решка.
Ювiлейний сезон»
22:00 Х/ф «Шалено
закоханий»
00:00 Т/с «Доктор Хаус»
ІНТЕР
07:15, 20:00 «Подробицi»
07:45 Х/ф «Мiй молодший
брат»
09:50 Д/с «Слiдство
вели... з Л. Каневським»
12:30 «Судіть самі»
13:10 «Судовi справи»
16:00 «Сiмейний суд»
17:50 Новини
18:05, 19:05 «Стосується
кожного»
20:30 Т/с «Гречанка»
23:15 Концерт «Весна на
Зарiчнiй вулицi»
ICTV
06:30 Ранок у великому
мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини

10:10 Iнсайдер
12:00, 13:10 Х/ф «Хоббiт.
Битва п’яти воїнств»
12:45, 15:45 Факти. День
14:50 День у великому
мiстi
16:10 Патруль.
Самооборона
16:45 Т/с «Небо у вогнi»
17:45 Т/с
«Володимирська, 15»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Громадянська
оборона
21:25 Х/ф «Iдентифiкацiя
Борна»
23:55 Х/ф «Королiвство»
5 КАНАЛ
06:25, 18:15 Мiсцевий час
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!
19:50 Час. Пiдсумки
дня
22:15 Стоп корупцiї!
23:32 Велика полiтика
2+2
09:05 Д/п «Лiтаки Другої
свiтової вiйни»
10:10 Т/с «Вердикт
iсторiї»
13:15 «Вiдеобiмба»
13:45 Т/с «Мисливцi за
релiквiями»
14:40 Т/с «Загублений
свiт»
16:20 Х/ф «Мiцний
горiшок -1»
19:00 Х/ф
«Максимальний термiн»
20:55 Х/ф «Книга Iлая»
23:05 Х/ф «Шлях воїна»

С Е Р Е ДА , 4 Т Р А ВНЯ
КАНАЛ 1+1
06:00 Х/ф «Дiвчата»
07:40 Х/ф «Жандарм на
вiдпочинку»
09:30, 19:30 ТСН
10:20, 11:40 «Мiняю
жiнку - 2»
13:00 Х/ф «Люди Iкс:
Перший клас»
15:20 Х/ф «Люди Iкс»
17:10 Т/с «Величне
столiття. Роксолана - 3»
20:15 Х/ф «Люди Iкс - 3:
Останнiй контакт»
22:15, 00:00 Х/ф
«Шерлок. Бридка
наречена»
УТ-1
06:00, 07:00, 08:00, 18:30,
21:00 Новини
08:40, 23:25 Золотий
гусак
10:45 Д/с «Вiзит до
Кореї»
12:00 Засiдання КМ
України
13:10 Д/ф «Бiй за гору
Макiвка»
15:30 Концертна
програма гурту «Сябри»
17:10 Т/с «Таксi»

18:15 Новини. Свiт
18:40 Д/ф «Легiон.
Хронiка Української
Галицької Армiї»
19:50 Д/ф «Українська
революцiя»
21:35 Щоденник ПКЄ2016
21:50 Слiдство. Iнфо
22:45 З перших вуст
23:00 Пiдсумки
ТРК «УКРАїНА»
06:00, 16:00 Т/с
«Адвокат»
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00 Подiї
07:15, 08:15 Ранок з
Україною
09:15 Зоряний шлях
10:50 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 Т/с «C.S.I. Мiсце
злочину Майамi»

ТОНіС
07:10, 21:20 DW- новини
10:00, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
10:55, 19:50 Д/ф
«Щоденники Другої
свiтової вiйни: день за
днем»
12:20 7 чудес України.
Качанiвський палац
13:10 Чудеса природи
14:00, 23:00 Довiдник
дикої природи
17:45 Жива природа
18:15 «Таке спортивне
життя. О. Костевич»
18:55 В гостях у Д.
Гордона. Т. Буланова
21:00 Дивовижний
свiт
21:40 Глобал - 3000
22:10 Дика природа
Нiмеччини
00:00 «Натхнення»
ТЕТ
06:50 М/с «Пiдлiтки
мутанти черепашки
нiндзя»
07:35 М/с «Чагiнгтон»
08:00 Мультик з Лунтиком
10:15 М/с «Клуб Вiнкс.

Школа чарiвниць»
11:05 М/с «Дорамандрiвниця»
12:00 Казки У
17:00 Вiталька
23:00 Серiал «Ти найгiрший»
СТБ
06:40, 16:00 «Все буде
добре!»
08:35 «Зiркове життя»
10:15 «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»
00:15 «Один за всiх»

13:30, 14:20, 21:30 Т/с
«CSI: Лас-Вегас - 15»
14:00, 19:00, 23:15
«Свiдок»
15:20 Т/с «Копиновобранцi»
19:30 Т/с «Кулагiн та
партнери»
23:45 Т/с «Елементарно
- 3»
НОВИЙ КАНАЛ
07:10 Kids’ Time
07:15 Т/с «Друзi»
10:00, 22:00 Київ удень
i вночi
11:05 Т/с «Щасливi
разом»
17:05, 19:00 Хто зверху
18:00 Абзац!
23:00 Т/с «Хронiки
Шаннари»

НТН
07:15 Х/ф «Дитина на
листопад»
09:00 «Кримiнальнi
справи»
09:55, 17:20 Т/с
«Детективи»
11:35 Т/с «Право на
захист»

МЕГА
06:00 Бандитська
Одеса
06:50 Правда життя
07:50 Життя до
народження
08:50, 18:00 Мега-їжа
10:40, 20:00 НЛО з
минулого

Школа чарiвниць»
11:05 М/с «Дорамандрiвниця»
12:00 Вiталька
17:00 Казки У
23:00 Серiал «Ти найгiрший»

13:30, 14:20, 21:30 Т/с
«CSI: Лас-Вегас - 15»
14:00, 19:00, 23:15
«Свiдок»
15:20 Т/с «Копиновобранцi»
19:30 Т/с «Кулагiн та
партнери»
23:45 Т/с «Елементарно
- 3»

12:20 Наци-гiганти
13:10, 21:40 Легендарнi
битви
15:00 Санторiн: жити на
вулканi
16:00 Дика Нова Зеландiя
17:00 Повернення
додому
23:30 Вражаюче вiдео
ТРК «КИїВ»
07:00 «Ранок по-київськи»
09:30 «Київ музика»
13:00, 15:00, 17:00, 19:00,
21:00, 23:00 «СТН»
13:10, 15:10, 23:50
«Громадська
приймальня»
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
06:30 «TOP SHOP»
07:40 «Чи знаєте ви,
що...»
08:15 «Мультфiльми»

09:00 Т/с «90210. Нове
поколiння»
10:40, 19:10 «Орел i
Решка. Шопiнг»
12:30 Т/с «Дикий ангел»
14:00 «Орел i Решка.
Ювiлейний сезон»
17:15 «Звана вечеря»
20:10 «Орел i Решка.
Незвiдана Європа»
21:00 «Орел i Решка.
Ювiлейний 2»
22:00 «КВН на БIС»
23:00 Т/с «Доктор Хаус»
ІНТЕР
08:00 Х/ф «Скринька
Марiї Медiчi»
09:50 Д/с «Слiдство
вели... з Л. Каневським»
12:30 «Судіть самі»
13:10 «Судовi справи»
16:00 «Сiмейний суд»
17:50 Новини
18:05, 19:05 «Стосується
кожного»
20:30 Т/с «Гречанка»
23:10 Т/с «Доярка з
Хацапетiвки 2»
ICTV

06:30 Ранок у великому
мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:05, 17:45 Т/с
«Володимирська, 15»
11:05, 16:45 Т/с «Небо
у вогнi»
12:00, 13:20 Х/ф
«Королiвство»
12:45, 15:45 Факти. День
16:10 Патруль.
Самооборона
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Секретний
фронт
21:25 Х/ф «Перевага
Борна»
23:45 Х/ф «Морпiхи»
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, 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, 17:20, 17:32, 18:32
Україна - понад усе!
19:50 Час. Пiдсумки
дня
22:15 Особливий погляд
23:32 Фактор безпеки
2+2
06:30 «Нове Шалене
вiдео по-українськи»
09:05 Д/п «Лiтаки Другої
свiтової вiйни»
10:10 Т/с «Вердикт
iсторiї»
11:20 Д/п «Очима воїна»
13:55 Т/с «Мисливцi за
релiквiями»
14:50 Т/с «Загублений
свiт»
16:40 Х/ф «Герої»
19:00 «ДжеДАI»
19:20 Х/ф «Викрадення
лiтака»
22:10 Х/ф
«Максимальний термiн»
23:05 Х/ф «Деяка
справедливiсть»

Ч Е ТВ Е Р , 5 Т Р А ВНЯ
КАНАЛ 1+1
07:45 Х/ф «Жандарм та
iнопланетяни»
09:30, 19:30 ТСН
10:20, 11:40 «Мiняю
жiнку - 2»
13:00 Х/ф «Люди Iкс - 2»
15:20 Х/ф «Люди Iкс - 3:
Останнiй контакт»
17:10 Т/с «Величне
столiття. Роксолана - 3»
20:15 Х/ф «Люди Iкс.
Початок. Росомаха»
22:15 Х/ф «Президент
Лiнкольн: Мисливець на
вампiрiв»
00:15 Х/ф «Мiй
найкращий ворог»
УТ-1
06:00, 07:00, 08:00, 18:30,
21:00 Новини
12:45 Слiдство. Iнфо
13:30 Х/ф «Ати-бати,
йшли солдати»
15:20 Надвечiр’я. Долi
16:50, 21:35 Щоденник
ПКЄ-2016
17:10 Т/с «Таксi»
18:35 Д/ф «Холодний

Яр. Воля України або
смерть!»
19:10 Д/ф «Срiбна Земля.
Хронiка Карпатської
України. 1919-1939»
20:35 Люструвати не
можна залишити
21:50 З України з готiвкою
22:20 Переселенцi
22:30 З країни в Україну
23:00 Пiдсумки
ТРК «УКРАїНА»
06:00, 16:00 Т/с
«Адвокат»
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00 Подiї
07:15, 08:15 Ранок з
Україною
09:15 Зоряний
шлях
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

«Севiлья» - «Шахтар»
00:00 Подiї дня
ТОНіС
07:30 Моя Джомолунгма
10:00, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
10:55, 19:50 Д/ф
«Щоденники Другої
свiтової вiйни: день за
днем»
12:20, 21:00 Дивовижний
свiт
13:50, 23:00 Довiдник
дикої природи
15:40, 22:10 Дика
природа Нiмеччини
17:45 «Соцiальний
статус»
18:20 «Таке спортивне
життя. В. Петренко»
18:55 В гостях у Д.
Гордона. Т. Буланова
21:40 Вiдлуння
ТЕТ
06:00 Малята-твiйнята
07:35 М/с «Чагiнгтон»
08:00 Мультик з Лунтиком
10:15 М/с «Клуб Вiнкс.

СТБ
06:20, 16:00 «Все буде
добре!»
08:15 «Кохана, ми
вбиваємо дiтей»
11:20 «МастерШеф - 3»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:30 Т/с «Коли ми
вдома»
20:00, 22:45 «Я
соромлюсь свого тiла 3»
00:10 «Один за всiх»
НТН
08:30 Ранковий «Свiдок»
09:00 «Кримiнальнi
справи»
09:55, 17:20 Т/с
«Детективи»
11:35 Т/с «Право на
захист»

НОВИЙ КАНАЛ
07:15 Т/с «Друзi»
10:00, 22:00 Київ удень
i вночi
11:00 Т/с «Щасливi
разом»
17:35, 19:00, 20:00
Суперiнтуїцiя
18:00 Абзац!
22:50 Т/с «Хронiки
Шаннари»
00:40 Х/ф «Зоряний пил»
МЕГА
06:50 Правда життя
08:50, 18:00 Мега-їжа
10:40, 20:00 НЛО з
минулого
12:20 Наци-гiганти

13:10, 21:40 Легендарнi
битви
15:00 Острови кохання
16:00 Дика Нова Зеландiя
23:30 Вражаюче вiдео
ТРК «КИїВ»
14:00, 15:10, 23:50
«Громадська
приймальня»
15:00, 17:00, 19:00, 21:00,
23:00 «СТН»
16:00 «Мультляндiя»
16:20, 17:10 «У центрi
уваги»
19:20, 21:25 «Столиця»
22:30 «Прогулянки
мiстом»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
23:20 «Київськi iсторiї»
K1
06:00 «Свати бiля плити»
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»
17:15 «Звана вечеря»
22:00 «КВН на БIС»
23:00 Т/с «Доктор Хаус»
ІНТЕР
07:30, 20:00 «Подробицi»
08:00 Х/ф «Дайте книгу
скарг»
09:50 Д/с «Слiдство
вели... з Л. Каневським»
12:30 «Судіть самі»
13:10 «Судовi справи»
16:00 «Сiмейний суд»
17:50 Новини
18:05, 19:05 «Стосується
кожного»
20:30 Т/с «Гречанка»
23:15 Т/с «Доярка з
Хацапетiвки 2»
ICTV
06:30 Ранок у великому
мiстi
08:45 Факти. Ранок

09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:00, 17:45 Т/с
«Володимирська, 15»
10:55, 16:40 Т/с «Небо
у вогнi»
11:55, 13:20 Х/ф
«Морпiхи»
12:45, 15:45 Факти. День
16:10 Патруль.
Самооборона
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
21:25 Х/ф «Ультиматум
Борна»
23:50 Х/ф «Кращий
стрiлець»
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, 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! 19:50
Час. Пiдсумки дня
22:15 Акцент
23:32 Невигаданi iсторiї
2+2
06:30 «Нове Шалене
вiдео по-українськи»
09:05 Д/п «Лiтаки Другої
свiтової вiйни»
10:10 Т/с «Вердикт
iсторiї»
11:20 Д/п «Очима
воїна»
13:45 Т/с «Мисливцi за
релiквiями»
15:25 Т/с «Загублений
свiт»
17:15 Х/ф «Викрадення
лiтака»
19:20 Х/ф «Шлях
воїна»
21:15 Х/ф «В iм’я короля
- 1»
23:45 Х/ф «День
вторгнення»
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П ’Я Т Н ИЦ Я, 6 Т Р А ВНЯ
КАНАЛ 1+1
06:15 Х/ф «Жандарм та
iнопланетяни»
08:00 Х/ф «Жандарм i
жандарметки»
09:50, 19:30 ТСН
10:40, 12:00 «Мiняю
жiнку - 2»
13:20 Х/ф «Повстання
планети Мавп»
15:15 Х/ф «Люди Iкс.
Початок. Росомаха»
17:10 Т/с «Величне
столiття. Роксолана - 3»
22:00 «Свiтське життя»
23:00 «Лiга смiху 2»
УТ-1
06:00, 07:00, 08:00, 18:30,
21:00 Новини
10:55 Вересень
11:30 З України з
готiвкою. Спецпроект
програми «Схеми»
12:20 Н. Матвiєнко. «Ми
єдинi, i Україна у нас
одна»
16:50, 21:35 Щоденник
ПКЄ-2016
17:10 Т/с «Таксi»

18:15 Новини. Свiт
18:40 Д/ф «Золотий
вересень. Хронiка
Галичини. 1939-1941»
19:45 Д/ф «Галичина
мiлiтарна. УПА: Галицькi
месники»
21:50 Люструвати не
можна залишити
23:00 Пiдсумки
ТРК «УКРАїНА»
06:00 Т/с «Адвокат»
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00 Подiї
07:15, 08:15 Ранок з
Україною
09:15, 05:20 Зоряний
шлях
12:45 Агенти
справедливостi
13:40, 15:20, 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

06:00, 07:05, 21:20 DWновини
10:00, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
10:55, 19:50 Д/ф
«Щоденники Другої
свiтової вiйни: день за
днем»
13:00 «Соцiальний
статус»
14:05, 23:00 Довiдник
дикої природи
15:40, 22:10 Дика
природа Нiмеччини
18:15 «Таке спортивне
життя. Iнеса Кравець»
18:55 В гостях у Д.
Гордона. Т. Буланова
21:00 Дивовижний свiт
00:00 «Еротична спека»
ТЕТ
06:50 М/с «Пiдлiтки
мутанти черепашки
нiндзя»
07:35 М/с «Чагiнгтон»
08:00 Мультик з Лунтиком
10:15 М/с «Клуб Вiнкс.
Школа чарiвниць»
11:05 М/с «Дора-

мандрiвниця»
12:00 М/с «Маша i
Ведмiдь»
17:00 М/ф «Святковi
iсторiї вiд Шрека, Панди
та друзiв з Мадагаскару»
21:50 Х/ф «Анжелiка маркiза янголiв»
00:00 Серiал «Ти найгiрший»
СТБ
06:35 «Зiркове життя»
08:30 Х/ф «П’ять рокiв та
один день»
10:10 Х/ф «Я не
повернусь»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:30, 00:20 Т/с «Коли ми
вдома»
20:00, 22:45 «Холостяк
- 6»
НТН
07:05 Х/ф «Екiпаж
машини бойової»
08:30 Ранковий «Свiдок»
09:00 «Кримiнальнi
справи»

09:55, 17:20 Т/с
«Детективи»
11:35, 00:40 Т/с «Право
на захист»
13:30, 14:20, 21:30 Т/с
«CSI: Лас-Вегас - 15»
14:00, 19:00, 23:15
«Свiдок»
15:20 Т/с «Копиновобранцi»
19:30 Т/с «Кулагiн та
партнери»
23:45 Т/с «Елементарно
- 3»
НОВИЙ КАНАЛ
06:00, 07:20 Kids’ Time
06:05 М/с «Кунгфу Панда: Легенди
крутизни»
07:25 Т/с «Друзi»
10:15, 22:00 Київ удень
i вночi
11:15 Дешево i сердито
19:00 Аферисти в
мережах
20:00 Х/ф «Тiнi незабутих
предкiв»
23:00 Суперiнтуїцiя

МЕГА
06:50 Правда життя
07:50 Життя до
народження
08:50, 18:00 Мега-їжа
10:40, 20:00 НЛО з
минулого
12:20 Наци-гiганти
13:10, 21:40 Легендарнi
битви
15:00 Рибне життя
16:00 Дика Нова Зеландiя
23:30 Вражаюче вiдео
ТРК «КИїВ»
07:00 «Ранок по-київськи»
09:30 «Київ музика»
10:00 «Телемаркет»
13:00, 15:00, 17:00, 19:00,
21:00, 23:00 «СТН»
13:10, 15:10, 23:50
«Громадська
приймальня»
16:00 «Мультляндiя»
16:20, 17:10 «У центрi
уваги»
19:20, 21:25 «Столиця»
22:30 «Якiсне життя»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»

23:20 «Прогулянки
мiстом»
K1
07:40 «Чи знаєте ви,
що...»
09:00 Т/с «90210. Нове
поколiння»
10:40, 19:10 «Орел i
Решка. Шопiнг»
12:30 Т/с «Дикий ангел»
14:00, 20:10 «Орел
i Решка. Незвiдана
Європа»
15:00, 21:00 «Орел i
Решка. Ювiлейний 2»
17:20 «Розсмiши комiка»
18:15 «Звана вечеря»
22:00 «КВН на БIС»
23:00 «КВН»
ІНТЕР
07:35, 20:00 «Подробицi»
08:05 Х/ф «На Вас чекає
громадянка Нiканорова»
09:50 Д/с «Слiдство
вели... з Л. Каневським»
13:05 «Судовi справи»
16:00 «Сiмейний суд»
17:50 Новини

18:05 «Стосується
кожного»
20:30 Т/с «Гречанка»
00:05 Х/ф «Дiдька
лисого»
ICTV
06:30 Ранок у великому
мiстi
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:00, 17:40 Т/с
«Володимирська, 15»
11:00, 16:40 Т/с «Небо
у вогнi»
12:00, 13:20 Х/ф «Кращий
стрiлець»
12:45, 15:45 Факти. День
16:10 Патруль.
Самооборона
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
21:25 Дизель-шоу
23:20 Х/ф «Чорний дощ»
5 КАНАЛ
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 21:00 Час новин
07:30, 08:30, 09:30, 10:30,

11:30, 12:30, 13:30, 14:30,
15:30, 16:30, 17:30, 18:30,
00:00 Час: Важливо
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!
19:50 Час. Пiдсумки дня
22:00 Ток-шоу «Досвiд»
2+2
06:30 «Нове Шалене
вiдео по-українськи»
09:05 Д/п «Лiтаки Другої
свiтової вiйни»
10:10 Т/с «Вердикт
iсторiї»
13:50 Т/с «Мисливцi за
релiквiями»
15:30 Т/с «Загублений
свiт»
17:20, 23:25 Х/ф «В iм’я
короля - 3»
19:20 Х/ф «В iм’я короля
- 1»
21:35 Х/ф «В iм’я короля
- 2»

СУБОТ А , 7 Т Р А ВНЯ
КАНАЛ 1+1
06:00 Х/ф «Д’Артаньян i
три мушкитери»
09:00, 19:30 ТСН
10:00 «Свiтське життя»
11:00 Х/ф «Темнi
лабiринти минулого»
14:30 «Голос країни 6»
16:45 «Вечiрнiй квартал»
18:30 «Розсмiши комiка
7»
20:15 «Українськi
сенсацiї»
21:15 «Лiга смiху 2»
23:20 Х/ф «У темрявi»
УТ-1
07:25 Шеф-кухар країни
08:40 Золотий гусак
11:55 Казки Лiрника
Сашка
12:25 М/с «Казки
Андерсена. Сучасне
прочитання»
15:20 Премiя «Честь
професiї»
17:20 Д/ф «Командарм»
18:40 Х/ф «Клара i

Франциск»
21:00 Новини
21:55 Переселенцi
23:00 Територiя закону
23:15 День Янгола
ТРК «УКРАїНА»
07:00, 15:00, 19:00 Подiї
07:10 Зоряний шлях
08:00 Т/с «Вiкно життя»
10:00 Вiдверто з М.
Єфросинiною
11:00 Т/с «Моє улюблене
чудовисько»
15:20, 19:40 Т/с
«Офiцерськi дружини»
22:00 Т/с «Незламна»
ТОНіС
06:10 «Кiнофан.
Лотосовий лiхтар»
09:50 Д/ф «Щоденники
Другої свiтової вiйни:
день за днем»
11:00 «Шеф-кухар
країни» з М. Поплавським
11:45, 19:00 «Людина
року-2015»

17:05 Концерт М.
Поплавського «Я люблю
тебе, Україно!»
21:20 «Вiд хiта до хiта».
А. Конда
22:00 Х/ф «Омар
Мартiнес»
23:50 «Кумири»
00:00 «А. Ромоданов.
Проза i поезiя мозку»
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 Х/ф «Артур i
мiнiпути»
13:25 Х/ф «Артур i помста
Вурдалака»
15:10 Х/ф «Артур i вiйна
двох свiтiв»
17:00 М/ф «Святковi
iсторiї вiд Шрека, Панди
та друзiв з Мадагаскару»
21:50 Х/ф «Кохання i

танцi»
23:35 Серiал «Щоденники
Темного 2»
СТБ
08:00 «Караоке на
Майданi»
09:00 «Все буде смачно!»
09:55, 23:00 Т/с «Коли ми
вдома»
12:45 «Холостяк - 6»
15:30 «МастерШеф
Дiти - 5»
19:00 «Україна має
талант! Дiти»
21:20 «Моя правда.
Джамала»
22:30 «Україна має
талант! Дiти»
23:55 «Слiдство ведуть
екстрасенси»
НТН
06:00 М/ф «Як козаки
олiмпiйцями стали»
06:15 Х/ф «Морський
вовк»
13:50 Т/с «Детективи»

16:30 Т/с «Кулагiн та
партнери»
19:00 «Свiдок»
19:30 Х/ф «Знову
невловимi»
22:00 Х/ф «Лейтенант
Суворов»
23:45 Х/ф «Близькi
вороги»
НОВИЙ КАНАЛ
06:10 Х/ф «Хронiки
Спайдервiка»
08:05 Ревiзор
13:05 Пристрастi за
ревiзором
15:15 Вiд пацанки до
панянки
17:20 Х/ф «Васабi»
19:10 Х/ф «Таксi»
21:00 Х/ф «Таксi 2»
22:45 Х/ф «Гонщик»
МЕГА
06:50 Свята вода
08:30 НЛО з минулого
10:20 Наци-гiганти
13:10 Неймовiрнi парки

14:50 Дика Нова Зеландiя
16:50 Дика Бразилiя
17:50 Мiстична Україна
20:50 Ген звiра
21:40 Легендарнi битви
23:30 Злочини столiття
ТРК «КИїВ»
08:00 «Ранок по-київськи»
13:00 «Мамо, вiчна i
кохана»
14:10, 16:00, 05:00
«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»
22:30 «Життєвi iсторiї»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
23:20 «Прогулянки
мiстом»
K1
07:40 «Чи знаєте ви,
що...»
08:15 «Мультфiльми»

09:20 Х/ф «Секрет Ноемi»
11:20 Х/ф «Шлях до
Зарагемлi»
13:10 Х/ф «Мирний воїн»
15:25 «Розсмiши комiка»
17:20 «Орел i Решка»
21:00 «Орел i Решка.
Шопiнг 2016»
22:00 «Орел i Решка.
Незвiдана Європа»
23:00 Х/ф «Один день»
ІНТЕР
08:15 Х/ф «Доля людини»
10:20 Х/ф «Секретний
фарватер»
16:00 Х/ф «Навiщо ти
пiшов»
17:50, 20:30 Х/ф «Кохання
з випробувальним
термiном»
22:10 Х/ф «В Париж!»
ICTV
07:05 Lабiринт. Мiстика
поруч
09:05 Д/ф «Новороссiя.
Цiна проекту»

12:00, 13:00
Громадянська оборона
12:45 Факти. День
14:10 Х/ф «Пташка на
дротi»
16:35 Х/ф «Мiсiя
нездiйсненна»
18:45 Факти. Вечiр
19:20 Надзвичайнi
новини. Пiдсумки
20:10 Х/ф «Мiсiя
неможлива-4. Протокол
Фантом»
22:50 Х/ф «Всесвiтня
вiйна Z»
5 КАНАЛ
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 22:00, 00:00 Час
новин
07:30, 08:30, 09:30, 11:30,
12:30, 13:30, 14:30,
15:30, 16:30, 17:30, 18:30,
21:30, 22:30, 23:30 Час:
Важливо
12:32 Прес-конференцiя

щодо ситуацiї у зонi АТО
19:25, 23:32 Машина часу
20:00 Стоп корупцiї!
20:25 Рандеву з Я.
Соколовою
21:00 Велика полiтика
21:32 Вiкно в Америку
22:32 Документальний
проект
2+2
06:40 «Маски-шоу»
13:00 Д/п «Помста
природи»
13:50 25 тур Чемпiонату
України з футболу
«Чорноморець» «Металiст»
16:00 Д/ф «Золотий рiк
Динамо»
16:50 25 тур Чемпiонату
України з футболу
«Волинь» - «Днiпро»
19:00 Х/ф «В iм’я короля
- 2»
20:50 Х/ф «Мiцний
горiшок - 2»
23:15 Х/ф «Апокалiпсис»

НЕДIЛЯ , 8 Т Р А ВНЯ
КАНАЛ 1+1
06:45 Х/ф «Робiнзон
Крузо»
08:40 «Українськi
сенсацiї»
09:40 Марiччин кiнозал.
Мультфiльм «Маша i
ведмiдь»
10:05 ТСН
11:00 «Свiт навиворiт 6»
12:00 Х/ф «Сiсi прекрасна iмператриця»
15:45 Х/ф «Титанiк»
19:30 «ТСН-Тиждень»
21:00 «Голос країни 6»
23:15 Х/ф «Нескорений»
УТ-1
06:40 Телемагазин
10:15 Х/ф «Анничка»
12:50 Д/ф «Операцiя
«Тютюн»
15:25 Д/ф «Хронiка
Української Повстанської
армiї. 1942-1964»
17:45 Д/ф «Київ. Початок
вiйни»
18:50 Х/ф «Клара i
Франциск»

21:00 Новини
21:30 Перша шпальта
23:15 День Янгола
ТРК «УКРАїНА»
07:00 Подiї
07:50 Т/с «Моє улюблене
чудовисько»
11:40 Т/с «Волошки»
15:20, 20:00, 00:00 Т/с
«Офiцерськi дружини»
19:00 Подiї тижня з О.
Панютою
22:10 Х/ф «Весна на
Зарiчнiй вулицi»
ТОНіС
06:10 Х/ф «Маленька
Фадетта»
10:50 «Будьте здоровi!»
11:45, 19:00 «Людина
року-2015»
16:40 15-ий ювiлейний
фестиваль «Мелодiя двох
сердець»
21:20 «Шеф-кухар
країни» з М. Поплавським
22:00 Х/ф «Полковнику
нiхто не пише»

00:10 «Як створювався
фiльм про М. Демонжо»
ТЕТ
06:20, 09:40 М/с «Дорамандрiвниця»
09:00 Мультик з Лунтиком
10:35 М/с «Дора i друзi.
Пригоди в мiстi»
11:35 М/ф «Врятувати
Землю»
13:00, 20:35 Х/ф «Август
Раш»
15:10 Х/ф «Артур i
мiнiпути»
17:00 Х/ф «Артур i помста
Вурдалака»
18:45 Х/ф «Артур i вiйна
двох свiтiв»
22:45 Х/ф «Анжелiка маркiза янголiв»
СТБ
06:00 «Все буде добре!»
07:55 «Холостяк - 6»
09:00 «Все буде смачно!»
10:50 «Моя правда.
Джамала»
11:50 «Україна має

талант! Дiти»
15:00 «Я соромлюсь
свого тiла 3»
17:00 «Слiдство ведуть
екстрасенси»
19:00 «Битва
екстрасенсiв»
20:40 Х/ф «Мамочка моя»
00:20 «Детектор брехнi 9»

Вершники Йолопа»
09:00 Т/с «Хронiки
Шаннари»
18:00 Х/ф «Таксi 3»
19:40 Х/ф «Таксi 4»
21:30 Х/ф «Селфiпатi»
23:15 Х/ф «3000 миль до
Грейсленда»

НТН
06:30 М/ф «Як козаки сiль
купували»
06:35 Х/ф «Екiпаж
машини бойової»
07:55 Х/ф «Вторгнення»
09:30 Т/с «Фаворьский»
13:55 Х/ф «Мерседес»
тiкає вiд погонi»
15:20 Х/ф «Ати-бати,
йшли солдати...»
16:55 Т/с «Детективи»
19:00 Т/с «Охоронець - 3»
22:45 Х/ф «Епоха
героїв»

МЕГА
06:50 Україна: забута
iсторiя
10:20 Легендарнi битви
12:10 Кiбервiйни
14:50 Дика Нова Зеландiя
17:50 Д/ф «Перший день
вiйни»
18:50 Д/ф «Мiсто, яке
зрадили»
19:50 Д/ф «Битва за Київ»
20:50 Д/ф «Чорна пiхота»
21:50 Голокост: очима
смертi
23:20 Злочини
столiття

НОВИЙ КАНАЛ
06:00, 08:55 Kids’ Time
06:05 М/с «Дракони:

ТРК «КИїВ»
08:00 «Ранок по-київськи»
09:30, 13:00

ВИШГОРОДСЬКА СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА «СУЗІР’Я»
з поглибленим вивченням іноземних мов та інформатики
ОГОЛОШУЄ
конкурсне приймання дітей (учнів) до 1-го та 10-го класів.
Співбесіда з майбутніми першокласниками — 2, 3 червня 2016 р.
за встановленим графіком, який розміщено на сайті школи:
www.suzirya.org.ua.
Докладніше — за тел: (04596) 5-39-67, (04596) 5-39-49
Адміністрація школи

«Мультляндiя»
13:30 «Служба порятунку»
14:30, 23:30 «Прогулянки
мiстом»
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
00:00 «У центрi уваги»
19:00 Т/с ««Архiв смертi»
с. 1-2
21:00, 23:00 «СТНтижневик»
21:30 Т/с ««Архiв смертi»
с. 3
22:35 «СТН-спорттижневик»
22:55 «Українська
Нацiональна
Лотерея»
K1
06:30 «TOPSHOP»
07:40 «Чи знаєте ви,
що...»
08:15 «Мультфiльми»
09:10 Х/ф «Шлях до
Зарагемлi»
11:00 Х/ф «Мирний воїн»
13:15, 18:00 «Орел i
Решка»
17:00 «Орел i Решка.

Вважати недійсним втрачений договір дарування земельної ділянки від 17.11.2011 р., зареєстрований у державному реєстрі за № 557
та державний акт на право власності на цю
земельну ділянку, серія ЯМ № 424306, що зареєстрований 22.11.2011 р. за реєстровим №
32218820010613700153002 в Управлінні Держкомзему у Вишгородському районі Київської області на ім’я Олексія Вікторовича МАТВІЙЧУКА

Адвокат.
Представництво інтересів у судах.
Міжнародні відносини.
Тел: (050) 566-22-70

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

Продам
бджолоносії,
мед.
Тел: (04596) 25-635,
(067) 890-33-44

Незвiдана Європа»
19:00 Х/ф «Один день»
21:00 Х/ф «Ванiльне
небо»
23:40 Х/ф «2199.
Космiчна Одiссея»
ІНТЕР
06:10 Х/ф «Доля людини»
08:10 «уДачний
проект»
10:00 «Орел i решка.
Навколосвiтня
подорож»
11:00 «Орел i Решка.
Шопiнг»
12:00 Х/ф «Кохання
з випробувальним
термiном»
16:00 Х/ф «В бiй iдуть однi
«старики»
17:50, 20:35 Т/с «На
безiменнiй висотi»
20:00 «Подробицi»
22:45 Заходи за участю
Президента України.
Перша хвилина миру
23:15 Д/ф «Визволення»

Індекс газети «Вишгород» у Каталозі місцевих періодичних видань 40007.

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,

11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 22:00, 00:00 Час
новин
12:32 Прес-конференцiя
щодо ситуацiї у зонi АТО
17:15 Цикл «Дзеркало
iсторiї»
21:00 Час: пiдсумки
тижня з В. Гайдукевичем
21:40 Час-Time
23:32 Фiнансовий
тиждень
2+2
06:00 Мультфiльми
07:05, 23:25 Х/ф «Янголи
неба»
09:00 Т/с «Таємниця
твердинi шифрiв»
14:50 Х/ф «Операцiя
«Валькiрiя»
17:05 Х/ф «Той Хто
Пройшов Крiзь Вогонь»
19:20 25 тур Чемпiонату
України з футболу
«Карпати» - «Шахтар»
21:30 «ПРОФУТБОЛ»
23:00 «Гра без правил»

Потрібні охоронники доба/три, доба/дві в м. Вишгороді.
Охорона житлових будинків.
Доба – 250 грн. (067) 979-67-61, Антон Дмитрович.

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»?

ICTV
06:10 Х/ф «Дипломатiя»
07:55 Х/ф «Список
Шиндлера»
11:45, 13:00 Х/ф
«Початковий код»
12:45 Факти. День
13:45 Х/ф «Мiсiя
нездiйсненна-2»
16:05 Х/ф «Мiсiя
неможлива-4. Протокол
Фантом»
18:45 Факти. Вечiр
19:15 Х/ф «Мiсiя
неможлива-5. Нацiя
вигнанцiв»
21:50 Х/ф «Вiйна свiтiв»
00:00 Х/ф «Всесвiтня
вiйна Z»

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

Вважати недійсним загублений диплом, серія АР № 45200340,
виданий на ім’я Струк Миколи Григоровича Державним вищим
навчальним закладом «Запорізький національний університет»
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (спеціалізація
«Менеджмент готельного, курортного та туробслуговування»)

8

30 квітня

Мозаїка

2016 року

Вишгород

Вихідні
У травні буде 12 вихідних і святкових днів і лише 19 робочих.
1 травня, нд - ВЕЛИКДЕНЬ, День міжнародної солідарності трудящих;
2 травня, пн - День міжнародної солідарності трудящих;
3 травня, вт - перенесений вихідний з неділі 1 травня;
9 травня, пн - День Перемоги;
7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 травня - вихідні сб і нд.

Споживач

«Якість для нас –
на першому місці»

Клерико –
кращий в Україні
Валентина ЧИСТЯК
ФОТО – архів «Клерико»

Торі ШУМ
ФОТО – Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

У Вишгороді 24 квітня розпочався Пасхальний ярмарок. «Найбільшим попитом у городян користуються
домашні ковбаси, картопля, яйця та молочні продукти»,
– розповідає один із організаторів ярмарку Лариса Якубовська.
Біля стадіону «Енергетик» близько 60 підприємців із різних куточків України пропонували городянам товари за цінами виробника. Найбільші черги вишиковувалися за домашніми ковбасами, молочними продуктами, картоплею і яйцями.
На ярмарку можна було купити і квіти та саджанці, кухонне
приладдя та сувеніри.
Організатори подбали про покупців і продавців. Неподалік установили біотуалет, а за порядком спостерігав охоронець. М’ясну продукцію підносили із морозильних камер.
За словами продавців, продукти сертифіковані. «Це — не
стихійна торгівля. Ми готові співпрацювати із місцевими підприємцями, але усі мають виконувати елементарні санітарні
норми. Бо ми працюємо для людей, і якість для нас — на першому місці», — підкреслюють організатори.
Мешканці Вишгорода із цікавістю вивчали асортимент.
Вишгородчанка, пані Олена, придбала свіжу зелень та домашній сир: «Все таке апетитне. А аромати — наче у бабусиній господі напередодні Великодня. Хотілося б, аби в нашому
місті ярмарок проходив щонеділі».
Степан Іванович, пенсіонер: «Дружина прочитала в газеті, що буде ярмарок. Купив свіженького м’яса. На свята буде
чим розговітися».
По завершенні ярмарку підприємці за собою прибрали,
залишивши чистоту до наступного приїзду.
Ярмарок проходитиме біля стадіону «Енергетик» 6 та
7 травня з 07:00 до 19:00.

ЗДАЄТЬСЯ В ОРЕНДУ
ТОРГОВЕ ПРИМІЩЕННЯ 50 кв. м
у ЕКО-маркеті (старий, ІІ поверх).
Деталі за тел: (067) 978-87-17
Директор КП «Редакція газети «Вишгород» — Володимир Ткач
Т. в. о. головного редактора — Вікторія Шмигора
Погляди редакції не завжди збігаються Засновник — Вишгородська міська рада
Передплатний індекс газети у Каталозі
з думкою авторів публікацій.
місцевих періодичних видань 40007
Редакція залишає за собою право
Газета виходить щосуботи. Ціна договірна
скорочувати надані матеріали,
Свідоцтво про реєстрацію
які не рецензують і не повертають.
КВ № 957 від 20.09.1994 року
Відповідальність за достовірність
Адреса редакції: 07300, м. Вишгород,
даних несуть автори публікацій
вул. Б. Хмельницького, 2;
(рекламодавці).
Тел/факс: (04596) 5-27-25
Матеріали, опубліковані під знаком ,
Надруковано у «МЕГА-ПОЛІГРАФ»
друкуються на платній основі.
Київ, вул. Марка Вовчка, 12/14
Останній термін надання матеріалів —
Наклад 11 000 примірників
середа, 13-00

Знай наших!

«На змагання такого рівня важко потрапити, а ще
складніше – в них перемогти», — каже Ольга Пінчук. І
все ж перемога у Чемпіонаті України за версією IDO, який
протягом двох днів (23-24 квітня) тривав у спорткомплексі
«Меридіан» (м. Київ), стала ще однією вагомою сходинкою, на яку піднявся Вишгородський танцювальний колектив «Клерико» зі своїм художнім керівником, хореографом-постановником О. Пінчук.
Першого дня «Клерико» показав три номери у номінації
«танцювальне шоу» за участю 83 вихованців. Два з них поважне журі визнало кращими: перші місця посіла доросла
група (12-20 років) з композицією «Безлад у зірковому готелі»
та середня група (9-11 років) – «Один день із життя мух». Молодші (6-8 років) з номером «Снігові забави», який виконували лише вдруге, посіли друге місце.
Наступного дня на змаганнях у стилі «модерн» вишгородський колектив знову справив фурор. Міжнародне журі
не могло всидіти на місці: танцювальну композицію «Сторінка із щоденника для двох» визнані майстри знімали на свої
мобільні телефони і, переглянувши всі інші номери, першість

віддали «Клерико»!
Спільна робота художнього керівника Ольги Пінчук, балетмейстера Аліни Кульбаби, репетиторів Софії Мельник і
Марії Чури, костюмера Людмили Чури (усі були в захваті від
костюмів!) має справді високий результат.
«Зазвичай, після виступів судді виводять «плюси» і «мінуси» кожного учасника, – розповідає О. Пінчук. – Про постановку наших номерів, хореографію, техніку говорили
лише позитивне. Тобто, виборовши перемогу на Чемпіонаті
України, ми можемо достойно представляти нашу державу на
Чемпіонаті Європи. Відбудеться він восени цього року. Тож
попереду у нас – удосконалення техніки, фізична підготовка на стадіонах міста, робота
над костюмами.
І, звісно, для участі у Чемпіонаті такого
рівня потрібні чималі кошти. Плануємо якусь
суму заробити своїми силами – покажемо у
Києві спектакль «Аліса в країні чудес» (його
вже приймали на «ура!» у Європі). На жаль,
у Вишгороді немає для цього відповідної
сцени. Хоча б – підійшов обладнаний відкритий майданчик.
Будемо щиро вдячні за фінансову
підтримку спонсорам та меценатам, які
уболівають за наш колектив і достойне
представлення Вишгорода та України на європейському рівні.
У цьому році колективу – 15 літ! Це гарний вік. І ми багато можемо».
* * *
24 квітня молодша група колективу вирізнилась і на конкурсі Ukrainian Dance
Grand Prix – виборола I місце з танцювальною композицією «Час чаювати»!

ПОТРІБЕН ПРОДАВЕЦЬ

промислових товарів.
Деталі за тел: (067) 978-87-17
Вишгородське МКП «Водоканал»
запрошує на роботу чоловіків
за спеціальністю:
— слюсар аварійно-відновлювальних
робіт водопровідно-каналізаційної
дільниці.
Довідки за тел: (4596) 23-354

Відповідальний за розповсюдження газети «Вишгород» —
Михайло Темнохудов, тел: 093-67-20-155

