З Днем Перемоги, пам’яті й примирення!
Шановні вишгородці!
Прийміть найщиріші вітання з Днем Перемоги,
пам’яті й примирення!
Ці дні – символ гордості
за тих, хто відстояв свободу нашої Батьківщини.
З почуттям глибокої
поваги дякуємо сивочолим
ветеранам за самовідданий подвиг та визволення від фашистської навали.
Бажаємо вам, шановні ветерани, бадьорості духу, міцного здоров’я, оптимізму
та довголіття!

Вітання

Дорогі вишгородці, нехай у ваших родинах панує
злагода, оселі повняться
достатком, а всі теплі слова і побажання, які ви почуєте у ці дні, додають сил і
душевного спокою.
Бажаємо усім мирного
неба, світлих надій, упевненості у завтрашньому дні!
Вишгородський міський голова
Олексій МОМОТ,
секретар ради
Тетяна БРАЖНІКОВА

Незламність духу

Шановні
друзі!
В і т а ю
вас зі святом Перемоги. Це свято
для нас усіх
пов’язане з
весною, народженням та
розквітом нового життя.
Подвиг воїнів-переможців не підвладний часу, як
і безмежна наша вдячність
усім, хто відстояв Батьківщи-
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ну, виявив нездоланну мужність та незламність духу.
Саме вам завдячуємо свободою та мирним небом, тим,
що сьогодні можемо ростити
дітей, обробляти лани, посміхатися сонцю. Здоров’я вам
та злагоди, добра і благополуччя!
З повагою
Трохим ІВАНОВ,
заступник
Вишгородського міського
голови

www.vyshgorod.in.ua
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Про зарплати й тарифи
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Вишго
городської Богородиці традиційно
проводили гаївки.
Участь у Великодньому дійстві
взяли діти і дорослі. Організатори
дякують за участь та підтримку Вишгородській РДА та її очільнику Олександру Горгану, Вишгородській міській раді та меру Олексію Момоту!
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Весняні турботи весь рік тримають > 5
Знай наших!
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Забутий герой
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Зберегла ладанка Матері
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«Управляюча компанія»
обслуговуватиме будинки,
«Благоустрій-Вишгород» —
територію міста
Влас. інф.

Міські комунальники

Рішенням
Вишгородської
міської
ради
від
28.04.2016 року № 10/2 «Про реорганізацію КП ЖКГ»
шляхом виділу утворено ще два підприємства: КП
«Управляюча компанія» Вишгородської міської ради
та КП «Благоустрій-Вишгород» Вишгородської міської
ради. В подальшому обслуговуванням будинків буде
займатись КП «Управляюча компанія», а благоустроєм
міста, зовнішнім освітленням, дощовою каналізацією
— КП «Благоустрій-Вишгород». Обидва новостворені
підприємства — на 100% комунальні.
Чутки про ліквідацію ЖЕКу, м’яко кажучи, неправдиві.
Відбулась реорганізація та перерозподіл функціональних
обов’язків. Тепер міський ЖЕК (КП ЖКГ ВМР) матиме назву КП «Управляюча компанія» Вишгородської міської ради.
До речі, саме вона і стала правонаступником всіх прав і
обов’язків у частині надання послуг з утримання будинку
та прибудинкової території. Жодної приватної компанії до
утворення підприємства «КП УК ВМР» не залучено, підприємство повністю комунальне та підпорядковане Вишгородській міській раді та виконкому.
Шановні вишгородці! Співвласники, що не створили
ОСББ до 01.07.2016 року, матимуть таку нагоду в будь-який
час і після зазначеної дати. Після 01.07.2016 р. нічого не зміниться: ваші будинки і надалі обслуговуватимуться комунальним підприємством, тепер уже з іншою назвою, — за затвердженими для КП ЖКГ тарифами.

Офіційний сайт міськради: vyshgorod-rada.gov.ua

ДЕНЬ ПАМ’ЯТІ
І ПРИМИРЕННЯ

аФішка

8 травня (неділя)
10:00 — покладання квітів до стели воїнам
167-ї
Сумсько-Київської стрілецької дивізії,
пам’ятних знаків і меморіальних дошок Героям
Радянського Союзу Н. Шолуденку, Ю. Кургузову, воїнам-інтернаціоналістам (вул. М. Грушевського, 1), Герою Небесної Сотні Ігорю Пехеньку
(вул. В. Симоненка, 6), могилам воїнів, що загинули в зоні АТО, до інформаційного стенду «Події Революції Гідності» (пл. Т. Шевченка)

ДЕНЬ ПЕРЕМОГИ
НАД НАЦИЗМОМ
9 травня (понеділок)
11:00 — урочистий мітинг біля братської могили воїнів Радянської Армії (на вул. Шкільній)

ПОМИНАЛЬНІ ДНІ
7 травня (субота), 8 травня (неділя), 9 травня (понеділок)
8:00 — 20:00 — із пл. Т. Шевченка (біля
пам’ятника свв. Борису і Глібу) та у зворотньому напрямку курсуватимуть автобуси до кладовищ: нового (за ВАТ «Карат») і старого (по вул.
Межигірського Спаса)

ПРОЩА ДО ВИШГОРОДА
14-15 травня (субота, неділя) – Проща до
Вишгорода за участю Глави і Отця Української
Греко-Католицької Церкви Патріарха Святослава Шевчука (хресна піша хода за маршрутом:
Київ – Вишгород та велопроща (м. «Академмістечко» – Вишгород)

Електронна адреса газети «Вишгород»: ngvyshgorod@ukr.net
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Із перших вуст

(Інтерв’ю Ірини ЛИТОВЧЕНКО, газета
«Слово», № 17 від 30.04.2016 р., шп. 2)
Другий тиждень поспіль центральні
ЗМІ нашої країни блискавично розповсюджують інформацію про мера Вишгорода,
який нібито попався на хабарі в 1 млн євро.
Минулого тижня на шпальтах нашого видання вийшов матеріал із хронологією подій. І от мені випала нагода з перших вуст
дізнатися, що ж насправді відбувається.
Олексій Момот уже перебував на своєму
робочому місці і люб’язно погодився розповісти читачам нашого видання подробиці «сенсаційної справи».
– Олексію Вікторовичу, з чого почалася
ця історія?
– Ця історія виглядає більш ніж дивно,
і почалася з масивної інформаційної атаки.
Того дня в мене відбувався прийом громадян
із особистих питань. Абсолютно безперешкодно зайшла слідча група з представників
прокуратури області та СБУ. У цей момент
у моєму кабінеті були відвідувачі: молода дівчина з хлопцем. Представники показали
посвідчення і сказали, що мені доведеться
проїхати з ними до прокуратури Київської
області. Без жодних застосувань будьяких
силових методів я погодився.
Ми вийшли з кабінету, сіли в їхнє авто – і
вже приблизно через 40 хвилин були в обласній прокуратурі. По дорозі я спробував
отримати пояснення: у чому справа. Але
слідчі відмовилися будь-що пояснювати, мотивуючи це тим, що всі пояснення я отримаю
в прокуратурі.
Уже у кабінеті слідчого мені розвернули
комп’ютерний монітор, який стояв на столі, і
показали стрічки новин у ЗМІ та інформацію,
яка на той час уже поширилася в Інтернеті,
починаючи з офіційного сайту Київської обласної прокуратури і СБУ і закінчуючи соціальними Інтернетсторінками. Я був шокований.
Виявляється, поки ми їхали до прокуратури, протягом години провідні ЗМІ розповсюдили новину: ніби мене заарештували в моєму власному кабінеті під час отримання мною
хабара. Як доказ були розповсюджені фото,
ніби я лежу на підлозі, а на моєму робочому
столі – стоси грошей.
Перебуваючи в кабінеті слідчого, я також
побачив брифінг голови СБУ Василя Грицака,
на якому він повідомив, що мене було затримано під час отримання хабара. Також мені
показали брифінг прокурора області.
– Коли саме Вам була висунута підозра?
– Після продемонстрованого в кабінеті
слідчого «кіно» мені і висунули підозру. Наступного дня, коли громадськості стало відомо, що на розтиражованому фото не мій кабінет і чоловік у кайданках – це не я, риторика
слідчих почала змінюватися. Спочатку була
підозра в отриманні хабара в розмірі мільйона
євро і чотирьох тисяч квадратних метрів житлової площі (а це – близько 5060 квартир). Потім уже було не отримання, а вимагання: сума
хабара впала до 300 тис., а потім – 200 тис.
євро. З офіційних сайтів СБУ, Київської обласної прокуратури і деяких телеканалів було
видалено ці новини. Але, як кажуть, «машина
вже була запущена». Потім почалася підготовка до суду про призначення міри запобіжного заходу.
До речі, дуже показовим доказом у замовленні цієї справи була наявність «тітушок»
під стінами Печерського суду, які протестували проти мене та при цьому навіть прізвища
мого не знали. Наші активісти зняли на відео
автівку, в якій видавали кошти «протестантам» за участь у мітингу. Авто виявилося зареєстроване на телеканалі «1+1». Цілком зрозуміло, що хтось фінансує «тітушок», ЗМІ, і,
повірте, це – дуже великі кошти.
– Така космічна сума хабаря, 1 млн
євро, за щось же має «вимагатися»?
– Власне, це найцікавіше… Мова йде про
будівельний майданчик по Прожекторному
провулку у Вишгороді. Наразі у забудовника
є всі дозвільні документи: з 2012 року виділена земельна ділянка, є містобудівні умови
і обмеження, є дозвіл обласного «Архбудконтролю» на початок будівництва, наше комунальне підприємство видало технічні умови.
Тобто, за що я мав вимагати таку суму коштів
– питання риторичне.
Наразі слідство трактує, що я вимагав
хабар за те, щоб не перешкоджати будівництву. Хоча мені незрозуміло, яким чином
я міг їм перешкоджати. Хіба що під трактор
лягти. Ніяких важелів впливу на будівельну
компанію займана мною посада не передбачає. Говорили й про те, що міська рада хотіла
розірвати договір оренди, хоча всі прекрасно
знають, що договір чинний, він вчасно про-

Білі нитки
завжди видно
плачується і підстав для його розірвання не
існує, тому це можливо лише в судовому порядку. Також увагу на себе звертає той факт,
що директор компанії-забудовника ТОВ «Євробуд-77» Євген Дука двом центральним телеканалам («Інтер», «1+1») дав інтерв’ю, під
час якого пояснив, що від них ніхто нічого не
вимагав і будівництво ведеться без будь-яких
перешкод.
У результаті, з’являється… якийсь заявник, який із 1 квітня влаштувався на роботу
в цю компанію, – і вже 4 квітня у нього хтось
став вимагати хабар, та ще й у такому розмірі. При цьому керівництво ТОВ «Євробуд-77»
цього не знає.
– Ви особисто знайомі з цим заявником?
– Я його бачив два рази. Він приходив до
мене на прийом, представлявся, що він заступник директора компанії-забудовника.
– Як відомо, у компанії ТОВ «Євробуд-77» виникли певні непорозуміння з
мешканцями будинків, які проживають по
провулку Прожекторному. Що Ви з цього
приводу знаєте?
– Представники забудовника мали домовитися з місцевими мешканцями про відселення. Із цього, у принципі, і почалася ця
історія. Є акт обстеження земельної ділянки,
в якому чітко прописано, що територія може
бути придатна для будівництва у разі погодження з мешканцями цього провулку. Ще
є так зване «свайне поле», на якому колись
погоріли 17 людей. Через суд на нього також
було оформлено право власності, і з власниками також потрібно було домовлятися. Звісно, ні для кого не секрет, що люди прописали
у свої будинки велику кількість родичів та знайомих для отримання якомога більше житлової площі від забудовника. Що в результаті і
стало «каменем спотикання».
У свою чергу, мешканці створили ініціативну групу, головою якої став пан Грищенко,
яка мала б відстоювати їхні інтереси перед забудовником.
– Ви особисто спілкувалися з представниками цієї групи?
– Так. Представники групи приходили до
мене зі скаргами на забудовника. Моя позиція
в цьому питанні була досить прозорою. Я їм
пояснив, що в цьому конфлікті міськрада не
займає ніякої сторони, навіть надав залу засідань для їхніх переговорів із забудовником.
На цьому моя участь як представника органу
місцевого самоврядування щодо вирішення
їхнього питання і обмежилась. До речі, пан
Грищенко (керівник ініціативної групи), як відомо, наразі фігурує «подєльніком» по кримінальній справі, яка була на мене відкрита.
Взагалі, спочатку, якщо пам’ятаєте, мова
йшла про чотирьох так званих посередників,
наразі їх уже два.
Я допускаю думку, що, можливо, представники ТОВ «Євробуд-77» не знайшли
повного компромісу з мешканцями щодо надання їм тієї житлової площі в новобудовах,
яку вони хотіли. Але важелів впливу на людей
компанія не мала, оскільки вимагати люди
мали право, хоч по десять квартир на один

будинок. Тож забудовнику вкрай потрібно
було з ними домовлятися. Хабар людям не
пред’явиш, тому для цього, на мою думку, їм
потрібна була посадова особа, а конкретніше
– міський голова. Тим паче, представники забудовника знали, що я в цьому процесі беру
участь, оскільки вони ж самі неодноразово
звертались до мене з проханням виступити
арбітром у цьому конфлікті. Таким собі гарантом для мешканців. Звісно, я відмовився. Уже
зараз я розумію, що, мабуть, тоді і виникла
ідея сказати, що те, що просять люди собі (зокрема – житлову площу) – насправді це я вимагаю через людей для себе особисто.
– Чи відомо Вам, де зараз перебувають
так звані «посередники», через яких нібито
мали Вам передати кошти?
– Так. Їх затримали. За Грищенка, наскільки я знаю, була внесена застава близько
1 млн 300 грн. Другий, Маджанов, наразі перебуває у слідчому ізоляторі.
– Ваші колеги під час прес-конференції,
яка відбулася минулої п’ятниці, заявили,
що Ви знали про те, що має відбутись
якась провокація. Лише не знали часу та
яким чином це відбудеться. Прокоментуйте, будь ласка.
– Два місяці тому до мене справді надійшла інформація, що саме по Прожекторному
провулку буде намагання мене скомпрометувати. Я тоді посміхнувся, розповів своїм
заступникам і секретарю ради. При цьому
додав, що я не розумію: а як це можливо? Виявляється, ось таким чином і можливо.
– Наразі у прокуратури існує єдиний
доказ Вашої причетності до такого звинувачення – це заява самого заявника.
Можливо, за останні декілька днів у них
з’явилися інші докази. Що Вам з цього приводу відомо?
– Станом на сьогоднішній день (25.04.16
– ред.) у справі фігурує тільки заява самого заявника. При цьому прокуратура області
вже тиждень обіцяє передати справу компетентному органу НАБУ (Національне антикорупційне бюро – авт.), оскільки в законі чітко
прописано, що сума хабара, який перевищує

Вишгород
500 мінімальних заробітних плат, є компетенцією лише НАБУ. Іншим слідчим органам забороняється в такому випадку проводити розслідування.
– На Вашу думку, який розвиток подій
буде далі?
– Той факт, що ця справа замовна, визнають навіть мої опоненти. Доказів, окрім заяви
самого заявника, наразі не існує. Ми будемо
наполягати на тому, аби прокуратура області виконала чинну норму закону і передала
справу до НАБУ. Також адвокатами була подана апеляційна скарга на вирок суду щодо
міри запобіжного заходу. Наразі ЗМІ продовжують інформаційну атаку проти мене. Нещодавно вийшов сюжет на «Інтері», нібито
моя дружина є власником трьох іноземних
компаній з офшорними рахунками. Ви знаєте,
при такому розвитку подій я зовсім не здивуюся, якщо завтра скажуть, що мій батько – кримінальний авторитет, а сестра «кришує» фармацевтичний бізнес в Україні, хоча вона лише
працює медичною сестрою в районній лікарні.
Наразі має відбутися ряд судових засідань про відсторонення мене від посадових
обов’язків міського голови з мотивацією,
щоби я, мовляв, не міг знищити докази та не
тиснув на фігурантів справи. Вважаю це абсурдом. Два дні у приміщеннях міської ради
був обшук – і все, що потрібно було слідчим,
вони вилучили. З приводу тиску – ну, це смішно. У постанові суду щодо запобіжного заходу, а саме в розділі «умови застави», чітко
вказано, що мені забороняється спілкуватися
будь з ким із фігурантів справи. У іншому випадку застава буде скасована, а мене буде
відправлено до слідчого ізолятору.
– Скажіть, будь ласка, Ви, коли перебували в СІЗО, знали, що громадськість Вас
так сильно підтримує?
– У перший день, коли затримали, не
знав. Навпаки, коли мене везли до СІЗО,
що знаходиться у Боярці, один із працівників Служби безпеки показав відео, на якому
працівники прокуратури та СБУ пізно ввечері
виходили після обшуку з адмінбудівлі – у цей
час на сходах стояли люди і лунали крики
«ганьба!». Це подавалось так, нібито люди
вважають мене причетним до тих обвинувачень, які вже декілька годин розповсюджували ЗМІ. І дійсно, мені від цього стало боляче,
але вже наступного дня мої адвокати мені
пояснили, що все навпаки. Тоді я зрозумів,
що то був момент такого собі психологічного
тиску. Більша частина громади міста мене
підтримує, за що я безмежно вдячний людям. І немає жодних сумнівів, що ця справа
замовлена. Така підтримка колег та громади надає мені необхідний заряд енергії для
подальшої боротьби. Упевнений, аби з боку
громадськості не було такої підтримки – із
СІЗО я б не вийшов. Звісно, також розумію,
що є певна категорія людей, яких ситуація,
що склалася, тішить, але Бог їм суддя. Час
розставить усе на свої місця – я в цьому
впевнений.
* * *
Коли верстався номер, стало відомо, що
27 квітня в Печерському районному суді міста
Києва відбулося судове засідання, у результаті якого Олексія Момота було відсторонено
на два місяці від виконання його повноважень
Вишгородського міського голови. Засідання
відбулося без заслуховування свідків. Наразі
захист готує апеляційну скаргу на вирок суду.
P.S.
Мені вся ця історія нагадує старий
анекдот, коли кум приходить до свого
кума і каже:
– Куме, все село говорить, що ваша дочка легкої поведінки.
– Куме, ви що? Здуріли?! У мене ж не
дочка, а син.
– А мені що! Ви тепер селу це доведіть!

Олексій МОМОТ: Відсторонення мене від виконання
обов’язків міського голови спочатку дезорієнтувало та
дестабілізувало депутатів, працівників міської ради. Але ми провели зібрання, обговорили
ситуацію. Я наголосив, що життєдіяльність міста від цього не повинна зупинятися, потрібно
підтримати секретаря ради Тетяну Бражнікову, яка тимчасово виконує обов’язки міського
голови. На неї покладено велику відповідальність. Сьогодні на громадських засадах я — консультант Тетяни Олексіївни.
Що стосується кримінального провадження — це здебільшого робота адвокатів. Гадаю,
все швидко вирішиться і стане на свої місця. Зараз, у святкові дні, ніяких дій по справі не
відбувається.
Єдине, що не припиняється, — це підвищена активність певних «замовників музики», а
саме — інформаційні вкиди у соцмережах та ЗМІ. З’явилася ціла низка абсурдних пліток. З
останнього – це інформація по садовому товариству «Ветеран». Із фото якихось розкішних
недобудов із басейнами, з коментарями — нібито це будинки міського голови. Це просто
смішно. «Рівень» одного із центральних каналів: сюжет про те, що нібито моя дружина —
власник трьох компаній із офшорними рахунками. Це – абсолютна нісенітниця. Не варто
вірити чуткам, які зараз поширюються. А я вже нічому не дивуюсь. До речі, історія із садовим
товариством «Ветеран» невдовзі досить гучно звучатиме. Ми робимо все, аби прибережну
захисну зону повернути і поскасовувати колишні рішення. Але про це згодом. Ви почуєте
прізвища відомих місцевих реформаторів. Власне, все це і стало причиною останніх подій.

Замість післямови

Офіційно

Вишгород

7 травня

2016 року
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Розпорядження від 05 травня 2016 року № 78
«Про організацію та проведення громадських
слухань щодо врахування громадських інтересів у
проекті містобудівної документації щодо розробки
детального плану території, обмеженої вул.
Новопромисловою та трасою «Р02»
в м. Вишгороді Київської області, площею 30 га
Керуючись ст. 25, пунктом 42 частини першої ст.
26, частиною першою ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст. 19, 21 Закону
України «Про регулювання містобудівної діяльності»,
Постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня
2011 року № 555 «Про затвердження Порядку проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні»:
1. Організувати та провести процедуру розгляду та
врахування пропозицій громадськості у проекті містобудівної документації щодо розробки детального плану
території, обмеженої вул. Новопромисловою та трасою
«Р02» в м. Вишгороді Київської області, площею 30
га, розробленого відповідно до рішення Вишгородської
міської ради № 44/14 від 25 березня 2015 року. Розробник проектної документації – товариство з обмеженою відповідальністю «Проектна майстерня «Форма»,
07300, м. Вишгород, вул. Набережна, 7/1, офіс 310. Директор — Лукошина Людмила Володимирівна.
2. Визначити місце та термін для ознайомлення з
матеріалами детального плану території, обмеженої
вул. Новопромисловою та трасою «Р02» в м. Вишгороді Київської області, площею 30 га: м. Вишгород, пл. Т.
Шевченка, 1, к. 63-б. Строк ознайомлення з проектами
містобудівної документації – 1 місяць з моменту публікації у засобах масової інформації.
3. Запросити до участі у громадських слуханнях
керівників підприємств, установ, об’єднань, фізичних
та юридичних осіб, представників громадських організацій міста Вишгорода, відповідно до вимог п. 7 По-

станови Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011
року № 555 «Про затвердження Порядку проведення
громадських слухань щодо врахування громадських
інтересів під час розроблення проектів містобудівної
документації на місцевому рівні».
4. Посадова особа, відповідальна за організацію
розгляду пропозицій громадськості, – Нездоровий Сергій Володимирович, начальник відділу містобудування
та архітектури Вишгородської міської ради. Строк подання пропозицій протягом 1 місяця з дня публікації
оголошення.
5. Доручити відповідальній посадовій особі оприлюднити розроблені в установленому законодавством
порядку оголошення та проект містобудівної документації щодо розробки детального плану території,
обмеженої вул. Новопромисловою та трасою «Р02» в
м. Вишгороді Київської області, площею 30 га через
засоби масової інформації та мережі Інтернет (www.
vyshgorod-rada.gov.ua)
6. Оприлюднити експонування матеріалів детального плану території, обмеженої вул. Новопромисловою та трасою «Р02» в м. Вишгороді Київської області
площею 30 га здійснювати щоденно за адресою: м.
Вишгород, пл. Шевченка, 1, к. 63-б.
7. Визначити дату та місце громадських слухань – 3
червня 2015 року о 14 годині в приміщенні адміністративного будинку на пл. Т. Шевченка, 1 у м. Вишгороді,
другий поверх, малий зал засідань.
8. Контроль за виконанням цього розпорядження
залишаю за собою.
Т. в. о. міського голови Т. БРАЖНІКОВА

ДЕТАЛЬНИЙ ПЛАН ТЕРИТОРІЇ, ОБМЕЖЕНОЇ ВУЛ. НОВОПРОМИСЛОВОЮ ТА ТРАСОЮ
«Р02» В м. ВИШГОРОДІ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ, ПЛОЩЕЮ 30 ГА
Архітектурно-планувальне рішення по забудові кварталу прийнято на підставі аналізу існуючої містобудівної ситуації, враховуючи особливості території з точки зору санітарно-гігієнічних умов, інженерного забезпечення та ін.
Загальним принципом архітектурно-просторової композиції кварталу є формування комфортного середовища для проживання майбутніх мешканців, а також для існуючого населення міста Вишгорода.
Характеристику нового житлового фонду житлового кварталу на території, що проектується

2.
3.
4.
5

Загальноосвітні школи
Лікарня, стаціонар
Поліклініка сімейного лікаря
Аптека

місць
ліжок
Відвідувань у зміну
об’єкт

150 місць
14,15
24
0,104

530
50
85
0, 37

В межах проекту
За межами проекту
В межах проекту
В межах проекту

6.
7.
8.
9.

Магазини, з них:
Продовольчих товарів
Промислових товарів
Підприємства громадського харчування
Підприємства побутового обслуговування

м2 торг. площі
м2 торг. площі
м2 торг. площі
місць

100
70
30
40

353
248
106
142

В межах проекту
В межах проекту
В межах проекту
В межах проекту

Роб. місць

9

32

В межах проекту

10.

Будинки

Площа
ПоверхоКількість
з а б у д о в и , вість,
квартир, шт.
2
м
поверхів

насе- Кіл-ть секЗагальна площа Кіл-ть
лення, чол.
цій, шт.
квартир, м2

Будинки № 1/12

16 550,0

8

1392

73 992,0

2 832

36

11 364,0

-

-

Площа, м2

8

608

32 198,08

608

12

№
п/п

Найменування

5 050,0

К і л ь к і с т ь Розміщення
робочих
місць

2

30

4 500,0

90

-

1.

Магазини:
- продовольчі
- промислові

2000
1000

100
60

2.

Адміністративно-офісні приміщення

5233

440

1-й поверх будинків № 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9,
10, 11, 12

3.

Аптека № 1

34

3

1-й поверх будинку № 2

4.

Аптека № 2

70

6

1-й поверх будинку № 5

Аптека № 3

70

6

1-й поверх будинку № 12

5.

Поліклініка на 85 відвідувачів

717

50

перший поверх будинку № 5

6.

Стоматологія на 10 відвідувачів (2 шт.)

320

24

перший поверх будинку № 5, 10

7.

Відділ зв’язку

90

9

перший поверх будинку № 6

8.

Відділ банку (4 шт.)

200

28

перший поверх будинків № 1, 4, 8, 11

9.

Студія дитячої творчості
на 40 відвідувачів

150

6

перший поверх будинку № 6

10.

Салон краси (2 шт.)

200

20

перший поверх будинків № 3, 11

11.

Фітнес-центр 100 відвідувачів

600

20

перший поверх будинку № 8

12.

Ремонт одягу (3 шт.)

90

12

перший поверх будинків № 2, 7, 10

13.

Майстерні (3 шт.)

90

6

перший поверх будинків № 3, 8, 11

14.

Кафе на 70 відвідувачів
(2 шт.)

400

20

перший поверх будинків № 2, 9

15.

Підприємства побутового обслуговування

100

15

Всього

11 364,0

Вбудовані приміщення
Будинки № 13/14
Будинки малоповерхові №
1/30
Всього
житлової забудови по кварталу

2 030

122 054,08

3 530,0

Співвідношення квартир у житлових кварталах багатоквартирної забудови по кількості
кімнат прийнято згідно розподілу:
однокімнатні – 1408 (70,4%);
двокімнатні – 448 (22,4%);
трикімнатні – 120 (6%);
чотирикімнатні – 24 (1,2%).
Всього : 2000 (100%).
Двоповерхових будинків – 30 шт.
Розподіл територій за функціональним використанням,
структура забудови, яка пропонується
За функціональним використанням територія розподіляється на такі функціональні зони:
а) Зона житлової забудови (північна частина кварталу) – 12 восьмиповерхових будинків
(36 секцій).
б) Зона житлової забудови (південна частина кварталу) – 2 восьмиповерхові будинки (12
секцій).
в) Зона житлової забудови (малоповерхова забудова) – 30 двоповерхових будинків.
г) у підзоні вбудованих громадських об’єктів планується розміщення приміщень: офісних,
побутового та громадського обслуговування та інши об’єктів громадського та соціального обслуговування, загальною площею 11364,0 м2 , які будуть розташовуватися на перших поверхах буд. № 1 / 12.
д) підзона дитячих, господарчих, спортивних майданчиків та відпочинку дорослого населення, загальною площею 0,4589 га;
е) зона соціальної забудови – дитячий садочок та загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів;
ж) рекреаційна зона – 3,59 га.
Розрахунок і розміщення об’єктів культурно-побутового
обслуговування житлового кварталу
№ п/п

Найменування

1.

Дошкільні установи

Одиниці виміру
Населення (тис.чол.)
місць

Нормат.
показник
на 1000 чол.
70 місць

Потреба за
проектом
3 530 чол.
248

Розміщення

В межах проекту

Характеристика об’єктів культурно-побутового
обслуговування у вбудованих приміщеннях житлових будинків

1-й поверх будинків № 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9,
10, 11, 12

перший поверх будинку № 10
825

-

Всього працюючих у громадських будівлях – 825 чол.
Встановлення режиму забудови територій, визначених для містобудівних потреб, не тягне
за собою припинення права власності або права користування земельними ділянками, зміни
адміністративно-територіальних меж до моменту вилучення (викупу) земельних ділянок.
Пропозиції щодо встановлення режиму забудови території
При освоєнні території дотримуватись планувальних обмежень, визначених в ДПТ:
червоних ліній доріг;
ліній регулювання забудови;
санітарно-захисних зон від інженерних споруд та комунікацій.
При наданні дозволу на зміну цільового призначення ділянок, вказаних в ДПТ, місцевим
органам самоврядування керуватись діючим земельним законодавством.
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7 травня

Суспільство

2016 року

Міський архбудконтроль у дії
До Вишгородської міської ради
зі скаргою на гр. Гавриленка М.О.
(м. Вишгород, просп. Т. Шевченка, 1-г, «Гральні автомати ДСЛ»)
звернулися жителі міста. Відділом
ДАБК була проведена позапланова
перевірка по правомірності облаштування вигрібної ями, яка безпосередньо зв’язана із будівлею за
адресою: м. Вишгород, просп. Т.
Шевченка, 1-г.
На момент проведення перевірки
(30.03.2016 р.) було виявлено порушення ДБН 360-92** «Планування і забудова міських і сільських поселень»:
Порушено (абзац 3, пункт 3.25*):
– відстань до межі сусідньої ділянки від найбільш виступної конструкції
стіни не відповідає нормі;
– атмосферні опади з покрівлі
будівлі гр. Гавриленка М. О. по просп.
Т. Шевченка, 1-г стікають на територію суміжної ділянки по вул. Шкільній, 71.
2. Відсутній проект «Улаштування очисних споруд»,
який має бути погоджений із органами санепідемслужби.
3. Порушено пункт 3.25а* ДБН 360-92**:
– відстань розташування майданчика для компосту
(дворові вбиральні та очисні споруди каналізації мають знаходитись у глибині двору, не ближче 15 м від вікон житлових

Київщина може залишитися без
бюджету на розвиток області

Самоплинній каналізації – зась!
будинків).
– вигрібні ями повинні бути виконані з конструкцій, які
запобігатимуть фільтрації фекальних стоків у ґрунт (фекалії з вигрібної ями по просп. Т. Шевченка, 1-г витікають
та забруднюють присадибну ділянку по вул. Шкільній, 71).
4. Відсутній люк чи замикаючий засіб у місці відкачування стоків, що несе пряму загрозу травмування для громадян.

Резолюція мітингу-протесту проти зростання тарифів
ЖКГ (28.03.2016 р., Вишгород, Київська область)
40 підписів

Глас народний

Ми, ветерани війни, праці та Збройних сил,
інші соціальні групи населення Вишгорода, відзначаємо, що за останні два десятиліття наша
Батьківщина ослабла, в країні погіршилася соціально-економічна ситуація, жити людям стає
все важче і важче, бюджет країни скорочується,
зростає безробіття, рівень життя більшості населення знизився, цінники в магазинах щодня
ростуть, у поштових скриньках — квитанції із захмарними рахунками за тепло, воду, газ і електроенергію та інші житлово-комунальні послуги,
тривають зубожіння значних верств населення і
збагачення олігархів; кількість мільярдерів щороку зростає, але обмежуються інтереси більшої
частини населення, життя людей стає нестерпним не лише матеріально, а й духовно.
Влада всіх рівнів продовжує наступ на соціальні
права громадян. Більшість пенсіонерів балансує на
межі бідності. А у представників влади продовжують
з’являтися нові думки і пропозиції з вибивання коштів із народу і позбавлення пенсіонерів заслужених
пільг.
Вихід із скрутного фінансового становища влада
знайшла у збільшенні пенсійного віку чоловікам і жінкам, підвищенні цін на предмети першої необхідності
та підвищенні тарифів на всі послуги ЖКГ.
Ми, учасники мітингу, вимагаємо від Уряду, депутатів Верховної Ради України, депутатів області та
місцевої влади:
— Зміни соціально-економічного курсу в інтересах трудового народу.
— Підвищення пенсій усім пенсіонерам і ветеранам війни, праці та військової служби, заробітної плати всім категоріям працівників, у т. ч. — за рахунок

Минулого тижня на площі біля адмінбудинку
у Вишгороді було висаджено декілька кущів міскантусу — швидкоростучої енергетичної культури. Це багаторічна трава, яка вважається однією
з енергетичних рослин європейської кліматичної
зони.
Голова райдержадміністрації Олександр Горган
та начальник управління АПК РДА Василь Хомячук особисто взяли участь у висадці цієї культури.

Київська обласна парторганізаПОЛІТбюро
ція «Батьківщина» провела пресконференцію, присвячену відставці Уряду Яценюка та призначенню нового Уряду.
18 квітня відбулася прес-конференція голови Київської обласної
партійної організації «Батьківщина» Костянтина Бондарєва та голови Київської обласної ради Ганни Старикової, присвячена відставці
Уряду Яценюка та призначенню Прем’єр-міністром Гройсмана.
Як заявив Костянтин Бондарєв, відставка Яценюка — необхідне для країни рішення. Своєю політикою «уряд камікадзе» загнав
країну в глибоку кризу, списуючи свій непрофесіоналізм на війну
на Сході.
Костянтин Бондарєв нагадав, що усі, хто мав сміливість висвітлювати факти кричущої корупції в минулому Кабінеті Міністрів,
піддавалися переслідуванням, їх позбавляли роботи та проти них
відкривали кримінальні справи. Яскравий приклад цьому — Микола Гордієнко — екс-голова Державної фінансової інспекції України.
За словами голови Київської обласної ради Ганни Старикової,
якщо не переглянути бюджет-2016, Київщина може залишитися
без бюджету на розвиток області, а отже — без будівництва та ремонту шкіл, дитячих садків, лікарень, медичних амбулаторій. І така
загроза виникла саме через недолугу політику уряду Яценюка.
Костянтин Бондарєв розповів, що «Батьківщина» готує подання до Конституційного суду України щодо неконституційності призначення уряду, а також ініціює створення тимчасової слідчої комісії ВРУ щодо оцінки корупційних дій уряду Арсенія Яценюка.

Народу — від уряду

припинення бойових дій на Сході країни.
— Тарифоутворення — під контроль громадян!
Скасувати підвищення тарифів на послуги ЖКГ, які
влада ввела з 1.01.2016 року.
— Знизити тарифи на житлово-комунальні послуги до прийнятного рівня (не вище 10% доходу середньої сім’ї).
— Президенту, Уряду та Верховній Раді вимагати
від постачальників комунальних послуг встановити
прилади обліку споживання там, де необхідно, і забезпечити їх своєчасний ремонт і обслуговування за
рахунок постачальників комунальних послуг.
— Облік споживання вести лише по приладах обліку. Зняття показань із приладів обліку виконувати в
присутності представників мешканців будинку.
— Накласти мораторій на нестримне зростання цін на ліки, продукти харчування, товари першої
необхідності і ПММ.
— Скасувати наміри Уряду країни проводити капітальний ремонт будинків за рахунок мешканців цих
будинків, що суперечить ЗУ від 14.05.2015 р. № 417VIII «Про особливості здійснення права власності у
багатоквартирному будинку».
— Ми підтримуємо рішення жителів міста не
платити за комунальні послуги з опалення та інших
послуг ЖКГ у разі невиконання наших вимог щодо
скасування нових тарифів ЖКГ.
— Ми підтримуємо вимогу жителів Вишгорода
проводити і надалі подібні мітинги проти підвищення
тарифів на послуги ЖКГ до повного виконання владою наших вимог.
У разі невиконання вимог резолюції ветерани та
пенсіонери війни, праці, Збройних сил та інші соціальні групи населення Вишгорода залишають за собою право перейти до більш рішучих заходів щодо
захисту конституційних основ свого життя.

Три метри тепла і світла
Інф. «Слова»

Вишгород

Біоенергетичні
культури

Очільник району прокоментував це дійство: «Декілька днів тому на центральній площі Вишгорода
висадили перший зразковий міні-полігон міскантусу. Біля цієї клумби невдовзі встановимо інформаційний стенд, а на самій клумбі виростуть схожі на
очерет красиві рослини, майже три метри заввишки.
Саме на цьому місці щомісяця ми плануємо проводити безкоштовні семінари про методику вирощування цієї культури. Що таке міскантус? Це світле,
тепле і сите майбутнє нашого району. Рослина, якій
ідеально підходять наші грунти і кліматичні умови.
Номер один серед усіх біоенергетичних культур. За
співвідношенням ціна-енергомісткість, вона далеко
випереджає газ, вугілля, дрова, пилети з будь-якого
матеріалу. Міскантусу просто немає рівних. Створюючи на базі міскантусу енергетичні кооперативи, ми
можемо не тільки задовольнити потребу району в
теплі і світлі, а й виробляти значний обсяг біомаси на
експорт. Міскантус потужно збагачує грунт, дуже невибагливий до опадів. Один раз посадив і стрижеш
його майже 25 років.
Наразі в райдержадміністрації розробляється
бізнес-план вирощування цієї культури, оскільки
— це для району можливість використати вільні земельні угіддя і таким чином збільшити надходження
до бюджету.

Українцям підвищать
тарифи на тепло до 90%
Національна комісія, що займається держрегулюванням у сфері енергетики і комунальних послуг, підвищила тарифи на тепло на 75-90% з 1 липня
2016 року.
Як розповів агентству «Інтерфакс-Україна» глава регулятора Дмитро Вовк,
таке рішення НКРЕКП прийняла на засіданні в четвер, 05.05.2016.
«Відсоток залежить від підприємства (теплопостачання). Левова частка коригування пов’язана з рішенням Уряду щодо ціни на природний газ, інше — перегляд заробітних плат відповідно до нового рівня мінімальних зарплат і рівня ЄСВ,
зміна роздрібних тарифів на електроенергію, інше», — повідомив він.
Д. Вовк додав, що регулятор працює над заходами, які дозволять у майбутньому знизити тарифи на тепло.
«Комісія проводить роботу із заміщення тепла з природного газу на тепло
з вугілля там, де це можливо. Серед таких міст Київ, Чернігів, Черкаси, Суми,
Калуш. Короткострокові заходи щодо «розшивки» вузьких місць у генерації й
передачі теплової енергії, виробництво тепла з вугілля дозволять знизити середньозважену ціну для цих міст», — зазначив він.
Нагадаємо, з 1 травня в Україні знову подорожчала «комуналка». Українцям
доведеться платити більше не лише за газ, а й за гарячу воду.

Наше місто

Вишгород
Ігор СВИСТУН,
заступник міського голови
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Благоустрій

Благоустрій міста — справа копітка і щоденна, якщо не сказати —
цілодобова. Прибирати і вивозити
сміття треба регулярно. Та, окрім
цього, є ще чимало робіт, із якими
я хотів би познайомити читачів газети «Вишгород».
А зроблено — чимало. Впродовж
оголошеного загальноміського місячника благоустрою відбулося кілька толок, у яких взяли участь
депутати міськради на своїх округах, працівники міськради,

Весняні
турботи весь
рік тримають
а головне — до них активно долучилися вишгородці, надто
— молодь. Представникам багатоповерхівок і кварталів приватного сектору міською владою безкоштовно надавались
рукавиці, мішки та граблі, а комунальні підприємства міста
здійснювали вивезення зібраного сміття. Велика подяка —
директору РКП «Комунальник» Олександру Мартиненку за
безкоштовний прийом на сміттєзвалищі (біля с. Нові Петрівці)
14 вантажівок зібраного по Вишгороду під час толок сміття.
Із початку весни із міста вивезено до 40 вантажівок негабаритного та будівельного сміття (одна автівка — приблизно
шість кубометрів). Здійснено кронування 50 аварійних пірамідальних тополь. На звернення мешканців перших поверхів обрізано гілки дерев, які затемняли квартири чи під’їзди.
Це — іще приблизно 70 вантажівок. Під бордюрним каменем
тротуарів упродовж двох місяців здійснювалось прибирання
піщаного сміття, що залишилось після зими (вивезено біля 30
машин).
До Великодня у Вишгороді побілено бордюрний камінь,
опори зовнішнього освітлення та дерева, виконано значний
обсяг нанесення дорожньої розмітки. Дві ночі у місті працював автомобіль-«пилосос», наданий керівником Печерського
ДЕО.
З першими весняними променями розпочалось оновлення зелених газонів, вигрібання сухої та підсівання й підживлення добривами свіжої трави у парках і скверах. Закуплено
та додатково розміщено по Вишгороду 20 бетонних квітників
і 100 бетонних урн. До 8-9 травня по всьому місту розквітнуть
новими барвами існуючі клумби. На флагштоках на площах і
вулицях центру міста замайоріють новенькі полотна Державного прапора України. По скверах та парках міста за два весняних місяці висаджено до сотні дерев і кущів.

По всьому місту проведено технічний огляд дитячих і
спортивних майданчиків. Замінено та відремонтовано елементи, які цього потребували. Так, на галявині Казок (сквер
на вул. Шкільній біля гімназії «Інтелект») відремонтовано та
пофарбовано сцену, зараз замінюється огорожа, що відділяла
сквер від території буд. 1-а-б на вул. В. Симоненка: плетений
тин, що вийшов із ладу, заміняють на більш міцний паркан
— дерев’яний, з металевою основою. З автором дерев’яних
скульптур-фігурок казкових героїв є домовленість: упродовж
року поштучно заміняти їх на нові (обстеження виявило, що
їхня реконструкція буде дорожчою, ніж заміна).
На дитячі майданчики завезено пісок у пісочниці. На прохання вишгородців повсюдно встановлюються таблички «Вигул собак, паління цигарок та розпивання спиртних напоїв тут
заборонено».
У туалеті в центрі міста (біля пошти) — розмерзлось усе
(водопостачання та водовідведення: вода і каналізація) — через те, що взимку його ніхто не обслуговував. Зараз поміняли все, найближчим часом його відкриватимуть. Є й поточна
проблема: миючі засоби та прибирання передбачено не в такій кількості, як треба. Аби не було навантаження на міських
комунальників, у планах міської влади — закріпити когось із
приватних підприємців, які здійснюють торгівлю у центрі міста, щоби контролювати та обслуговувати туалет.
На автобусній зупинці біля БК «Енергетик» повідпадала
пластикова вагонка, цей недолік усунуто. Уздовж усієї вул.
Набережної відремонтовано та пофарбовано декоративну
огорожу. Здійснено поточний ямковий ремонт усіх центральних доріг міста та облаштовано дві нові автостоянки (на вул.
Шкільній та на вул. Т. Шевченка — біля адмінбудинку).
У роботі – близько десятка проектів стосовно ремонту

Спасибі небайдужим депутатам
Раїса КОСТЮК,
Людмила БОЛДИРЕВА
У нашому будинку № 6 по
вул. Б. Хмельницького є підвальне приміщення, в якому
мешканці мали змогу користуватися невеличкими комірчинами. Але це було неможливо,
тому що там оселилися так
звані бомжі, які влаштували
звалище непотребу, загальний
туалет та міні-готель...
Ініціативна група будинку вирішила самотужки навести лад:
вичистили сміття і підвал зачи-

нили на замок. Бажаючі користуватися комірчинами придбали
ключі.
За активну допомогу щире
«спасибі» мешканцю будинку
Андрію Лозі та усім небайдужим,
хто брав участь у наведенні порядку.
Допомогли вивезти сміття,
якого набралося повний КамАЗ
(!), депутати Вишгородської міської ради Володимир Лісогор та
Олена Лісогор. Володимир Юрійович особисто керував і зрізуванням старих дерев. Спасибі
вам, депутати, за увагу і турботу.

Лист у номер

доріг та реконструкції прибудинкових територій: на вул. Межигірського Спаса та Глібова (від газової служби до перетину
з вул. Набережною); на вул. Шкільній (від перетину з вул. Київською до водонапірної станції та від РАГСу до «Варуса»); а
також на вул. В. Симоненка, 1, 4; вул. Б. Хмельницького, 3,
6; вул. Н. Шолуденка, 3, 5, 6; просп. І. Мазепи, 2; та заїзний
під’їзд до буд. на просп. Т. Шевченка, 6, 2-г, 2-д. Найближчим
часом приступаємо до ремонту вул. Святославської та тротуару на вул. Ю. Кургузова, 10.
На Провідний тиждень (Батьківські дні) найбільш гарячим місцем для комунальників міста стають новий і старий
цвинтарі. Туди вже завезено п’ять автівок чорної землі. Відремонтовано колонку біля старого кладовища, у колодязь на
новому кладовищі завезено дві бочки води, окрім цього —
впродовж 7-9 травня там стоятиме водовозка, звідки можна
набрати воду.
Зовнішнє освітлення відновлено на вул. Шкільній — від
перетину з вул. Т. Шевченка до території гімназії «Інтелект»,
а також на вул. Київській — біля гаражного кооперативу «Київський». Ідуть роботи з відновлення вуличного освітлення на
вул. Н. Шолуденка — від заводу «Карат» до виїзду на Нові
Петрівці. Саме у цьому місці буде облаштовано два пішохідні
переходи (безпечний перехід — це додаткові опори, напрямок
світла з яких буде спрямовано саме на перехід пішоходів). На
даному відрізку траси встановлюються нові економічні модульні світильники.
Розробляється проект із заміни усіх світильників у м. Вишгороді на економічні модульні. Таким чином вдасться вмикати
освітлення у більш необхідний для мешканців час — особливо
восени та взимку, коли рано темнішає.
У травні має бути завершена реорганізація Комунального підприємства житлово-комунального господарства Вишгородської міської ради. Відтепер два новостворених комунальних підприємства — КП «Благоустрій» і КП «Управляюча
компанія» — зможуть більш належно виконувати поставлені
перед ними цілі та задачі, такі як ремонти дахів, під’їздів і внутрішньобудинкових систем водо- і теплопостачання.
За два весняних місяці виконано значний обсяг робіт із
очищення дощової каналізації: прочищено відкриту канаву
на вул. М. Гриненко (забрудненість якої призводила до підтоплення буд. 1) та закритого колектору на вул. В. Симоненка
(забрудненість якого, в свою чергу, призводила до затоплення
дитячих майданчиків на території ДНЗ «Сонечко» та території
буд. 4). У планах — промивка замулених на 80-90 % дощових
колекторів на вул. Н. Шолуденка та вул. Київській. Покіс трави
по місту трохи відстає від запланованих необхідних робіт, та
найближчим часом ситуацію буде вирівняно.
Хочу підкреслити, що, попри певну зовнішню нестабільність та зацікавленість деяких кіл у скандалах навколо Вишгорода, — у міськраді тримають руку на пульсі усіх міських
проблем, а міські комунальники працюють у звичному режимі. Я особисто приймаю вишгородців із комунальних проблем
не лише у приймальні дні. Так, днями приходили активісти з
Гори – щодо прибирання багаторічних завалів за парканом
старого цвинтаря з боку гаражів. Вважаю це спільною турботою депутата, мешканців і міських комунальників, а до роботи
братися — гуртом!

Перевізника поміняли... І що?

Людмила ТРУХАНОВА, м. Вишгород
Пільговики міста Вишгорода з надією чекали, що
конфлікт із перевізниками, які обслуговують маршрут
№ 397 «Вишгород-Київ» нарешті буде вирішено, бо змінився перевізник. Але... надії виявилися марними.
На маршруті з’явилися старі, некомфортні автобуси. 25
квітня ц. р. о дев’ятій ранку я рушила в місто Київ на пільговому автобусі. Автобус неохайний, над головами людей
багажні решітки були завалені ганчір’ям та мотлохом. Водії
непільгових рейсів роздратовано відмовляли пільговикам:
мовляв, що в автобусі вже є два.
Виникає питання: яким документом регламентується посадка в звичайний автобус тільки два пільговики і на якій
зупинці це враховується? Адже у Вишгороді декілька зупинок, на яких сідають люди. То на кожній по два чоловіки чи

на якійсь одній конкретно?
Зараз у Вишгороді багато нових мешканців — і дуже
прикро, коли молода матуся гордо займає місце в автобусі і
поряд садовить свою дитину. Її не бентежить, що заплатила
вона тільки за одне місце, а поряд стоять літні люди. Чіпати
таких матусь старенькі не наважуються, бо у відповідь можна отримати навіть нецензурщину. А було б добре, коли б
замість недолугих реклам у автобусах — нагадування про
взаємну ввічливість пасажирів, як у метро в Києві.
Вишгород — прекрасне місто. Поряд — столиця. Ну,
невже не знайдеться небайдужої людини серед депутатів,
здатної вирішити питання якісного обслуговування пасажирів? І які капітальні вкладення для цього потрібні?
Коментар перевізника
Із Героїв Дніпра диспетчер запрошує до непільгових рейсів більше, ніж 2 «пільговики» — залежно від вільного місця.
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Знай наших!
ФОТОмить

Вишгород

А ти вже ПЕРЕДПЛАТИВ
«Вишгород»?
Відповідальний за розповсюдження газети «Вишгород» —
Михайло Темнохудов, тел: 093-67-20-155

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

Танцювальний колектив «Клерико» поділився із секретарем Вишгородської міської ради Тетяною Бражніковою радістю перемоги у чемпіонаті України за версією IDO, який протягом двох днів (23-24 квітня) тривав
у спорткомплексі «Меридіан».

У Вишгороді відділ передплати
Центру поштового зв’язку №10
(пл. Т. Шевченка, 2)
працює: понеділок — п’ятниця,
з 8:30 до12: 30 і з 13:30 до 17:30.
Тел: (04596) 54-349

Хокейний Кубок поїхав у Вишгород
Шайбу!

Торі ШУМ
ФОТО – архів ХК «Вишгород»

Нещодавно закінчився турнір на Кубок Київської хокейної ліги. Традиційно
хокейний клуб «Вишгород» змагався за
першість цього турніру. Наша команда зіграла шість ігор.
У першому півфінальному колі ХК «Вишгород» зіграв дві гри із хокеїстами команди
«Крила столиці». У першому хокейному мат-

чі наші перемогли із рахунком 5:2. Не менш
вдалою видалась і друга гра: 4:0.
У наступному колі грали з діючим чемпіоном ліги — ХК «Титани». Обидві гри закінчилися внічию. Переможця визначили штрафні
буліти. ХК «Вишгород» вийшов у фінал.
У фіналі наша команда зіграла із ХК «Зубри». Ігри були досить напруженими. Перша
гра закінчилась із рахунком 3:1 на користь
ХК «Вишгород». Друга — внічию. Вишгород
отримав Кубок!

За словами хокеїстів, на відмінну від регулярного чемпіонату ігри на Кубок проходять
у постійному напруженні, бо кожна з них має
значення. У цьогорічних іграх на Кубок Києва
вишгородська команда виявилась найстійкішою, як морально, так і фізично.
Серед найкращих — теж представники
ХК «Вишгород»: найкращий нападник —
Олександр Кийко, воротар — Артем Скороход, захисник — Сергій Жуков. Значний
внесок у перемогу внесли тренери Сергій Ру-

Міністр оборони нагородив
11-річного патріота
ДЖЕРЕЛО:
сайт Міністерства оборони України
29 квітня міністр оборони України
генерал армії Степан Полторак нагородив учня Київської дитячої академії
мистецтв — одинадцятирічного Любомира Горгана — відзнакою Міністерства оборони України «За сприяння
Збройним Силам України».
Протягом п’яти років хлопець збирав
гроші на навчання за кордоном, не витрачаючи на дитячі забавки, але вирішив
розпорядитися ними інакше.
Коли почалася війна, у батькового
друга, який воював добровольцем у зоні

АТО, був знищений автомобіль. Любомир, почувши це, запропонував віддати
усі гроші (2,5 тисячі доларів), щоб купити машину захиснику Вітчизни. Відтак,
у Польщі купили позашляховик. Нині
його використовують бійці 25-го окремого мотопіхотного батальйону.
—
Впевнений,
завдяки
тому,
що у нас підростає молоде покоління
зі світоглядом патріотів, Україна матиме
світле майбутнє та переможе будь-якого
ворога. Дякую батькам хлопця за відмінне виховання сина, — зазначив міністр
оборони України генерал армії Степан
Полторак, вручаючи хлопцеві відомчу
відзнаку.

блівський та Олександр Скороход. До речі, у
основному складі грав і Олександр Тищенко,
вихованець дитячої команди ХК «Вишгород».
Натхненні черговою перемогою хокеїсти
дякують за постійну підтримку та особистий
внесок у розвиток хокею у Вишгороді президенту ХК «Вишгород», голові ВГО «Молода Країна», депутату Київської обласної
ради Андрію Пещеріну, а також висловлюють
щиру подяку Вишгородському міському голові Олексію Момоту за велику підтримку.

Відзнака

Людина

Вишгород
ФОТОмить
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Напередодні
Великодня
Подарунки до святкового столу
отримали ті,
хто цього найбільше потребує
Ірина ПРАВДИВА, голова ВРО ТЧХ України
ФОТО — архів Вишгородської районної організації Товариства Червоного Хреста України

З ініціативи Вишгородського міського
голови Олексія Момота та секретаря ради
Тетяни Бражнікової міська рада та Вишгородська районна організація Товариства
Червоного Хреста України привітали пасками та святковими листівками від мера вишгородців — учасників Великої Вітчизняної

(ІІ Світової) війни, інвалідів, поранених учасників Антитерористичної операції на Сході
(на ФОТО — хлопчина). Зворушені увагою
люди, до яких завітали із солодкими подарунками працівники Червоного Хреста, не
стримували сліз вдячності.
За міською програмою-2016, за кошти, ви-

ділені на діяльність Червоного Хреста, було
придбано продукти до Великодня і Дня Перемоги. Приємний додаток до святкового столу
отримають учасники, інваліди війни та ін. — за
списками Вишгородської міської організації
ради ветеранів війни, праці та військової служби України.

«У Надії»

Лідія ШКУРКО,
заступник директора Вишгородської районної спеціальної ЗОШ «Надія»
ФОТО – архів СЗОШ «Надія», спеціально для «Вишгорода»

З радісним передчуттям свята готувалися до Великодня особливі дітки – учні
Вишгородської районної загальноосвітньої
школи «Надія». Напередодні вчителі розповідали школярам про те, що кожний народ
має свої звичаї, вчили шанувати народні
свята та обряди. Діти із задоволенням вивчали народні пісні та веснянки, водили га-

Христос
воскрес!
Воскресла
Україна!
ївки, грали у цікаві дитячі ігри.
На святковому концерті, який відбувся 28
квітня, саме у Чистий четвер — день, коли Ісус
разом зі своїми учнями під час Таємної Вечері
розділив останню трапезу, – діти декламували
вірші, співали Великодні пісні, танцювали. Вчитель-дефектолог Наталя Рудницька нагадала,
що Паска є найважливішим християнським
святом, це радість із приводу перемоги Божого
Сина над смертю та вічним забуттям. Воскресіння – підтвердження життя, що і є головним
змістом святкування.
Під керівництвом учителя трудового на-

Змагалися юні
рятувальники
10-ДПРЗ ГУ ДСНС України
у Київській області (м. Вишгород)

Шановні вишгородці! Не забудьте і ви привітати своїх рідних і близьких, колег і сусідів,
особливо — одиноких і немічних. Не лише напередодні свят, а у будні заходьте до них – поцікавтеся їхнім здоров’ям, розкажіть про свої
справи, занесіть до хати буханець хліба. Добро
повернеться до вас і ваших дітей сторицею.

вчання Світлани Попович діти виготовили у
подарунок батькам гарні аплікації з кольорового паперу, продемонстрували свої навички
у роботі з клеєм, ножицями, уміння малювати, добирати кольори, викладати візерунок із
елементів орнаменту. Школярі розмалювали
писанки та написали теплі побажання міцного
здоров’я, злагоди, мирного неба та віри у світле майбутнє для всіх людей.
Із Великодніми святами наших діток прийшли привітати вихованці Вишгородського
міського центру художньо-естетичної творчості учнівської молоді «Джерело» та учні Вишго-

родської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1. Заступник директора Централізованої бібліотечної системи
по роботі з дітьми Валентина Скора, яка уже
багато років опікується особливими читачами,
побажала всім гарного настрою, відмінного
здоров’я, незмінного успіху та здійснення усіх
задумів.
Коли свято добігало кінця, учні – під керівництвом своєї улюбленої вчительки музичного
мистецтва Тетяни Негоденко – виконали Великоднє: «Христос воскрес! Христос воскрес!
Святкує вся родина. Христос воскрес! Христос
воскрес! Воскресла Україна!»

ФОТОмить

Фестивалі

29 квітня у м. Переяслав-Хмельницькому (на базі місцевого
державного педагогічного університету) відбувся кущовий обласний етап Всеукраїнського фестивалю дружин юних пожежних.
За право змагатися із сильними суперниками у фіналі обласного
етапу боролися команди з восьми районів Київщини. Представниками команди ДЮП Вишгородського району були учні СЗОШ «Сузір’я».
Юні рятувальники представляли команди у трьох конкурсах: «Візитівка», «Домашнє завдання» та плакат соціальної реклами. Усі без
винятку конкурсанти були надзвичайно артистичними, підготували
змістовні виступи та здивували своєю неординарністю. Команда Вишгородського району отримала диплом лауреата фестивалю.
Школярі роз’їхалась по домівках, сповнені позитивних вражень.
Практика засвідчує: знання, здобуті таким чином, найбільш результативні – діти не тільки знають, як діяти у випадку надзвичайних ситуацій, але й уміють прийняти правильне рішення та надати допомогу
іншому.

Наш 11-й батальйон
Ірина ШУГАЙЛО,
БФ «З відкритим серцем у майбутнє»
ФОТО — автор

Мали за велику честь бути запрошеними на другу річницю створення 11
батальйону Т.О.К. Зустріч та враження – просто неймовірні! Вічна пам’ять
загиблим …
Дякуємо Трохиму Іванову, заступнику Вишгородського міського голови,
за подяки та квіти для наших бійців! Також мали велику честь отримати нагороду як волонтери.
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Вишгород

Високошвидкісний Інтернет МТМ. Тел.: (093) 366-16-66; (095) 545-15-33; (098) 201-22-66
ПО Н Е ДІ ЛО К , 9 Т Р А ВНЯ
КАНАЛ 1+1
08:00 «ТСН-Тиждень»
09:30 Х/ф «Титанiк»
13:00 Х/ф «Було це на
Кубанi»
19:30 ТСН
20:15 Х/ф «8 кращих
побачень»
22:05 Х/ф «8 перших
побачень»
23:50 «Вечiрнiй квартал»
UA:ПЕРШИЙ
07:40, 23:00 День Янгола.
Спiвоча ескадрилья
09:00, 12:00
ВIДЗНАЧЕННЯ ДНЯ
ПЕРЕМОГИ НАД
НАЦИЗМОМ У ДРУГIЙ
СВIТОВIЙ ВIЙНI
10:15 Д/ф «Сiмдесятники.
Л. Биков»
14:10 Д/ф «О. Шулежко.
Доля праведницi»
15:05 Х/ф «Аничка»
16:45, 21:35 Щоденник
Євробачення
18:20 Д/ф «Коли я мовчу»

20:00 Перша шпальта
20:30 Вересень
21:00 Новини
21:50 Подорожнi
ТРК «УКРАїНА»
07:00 Подiї тижня з О.
Панютою
08:00 Зоряний шлях
10:45 Х/ф «Пiдкидьок»
12:10 Х/ф «Весна на
Зарiчнiй вулицi»
14:00, 15:30 Т/с
«Незламна»
15:00, 19:00 Подiї
18:10, 19:40 Т/с «За
законами воєнного часу»
23:00 Х/ф «К-9. Собача
робота»
ТОНіС
06:00 «Кiнофан. Давай
закохаємось»
09:50, 19:00 Д/ф
«Щоденники Другої
свiтової вiйни: день за
днем»
11:20 Х/ф «Маленька

Фадетта»
13:50 Стародавнi скарби
Китаю
16:40 15-ий ювiлейний
фестиваль «Мелодiя двох
сердець»
20:25 «Свiтськi хронiки»
21:30 Концерт М.
Поплавського «Мамо,
вiчна i кохана!»
23:00 У бiй йдуть лише
старi. Народження
легенди
23:50 «Кумири»
00:00 «Вихiдний, пiсля
опiвночi»
ТЕТ
07:35 М/с «Чагiнгтон»
08:00 Мультик з Лунтиком
10:20 М/с «Клуб Вiнкс:
Школа чарiвниць»
11:10 М/ф «Врятувати
Землю»
12:35 Країна У
00:00 Дайош молодьож!
СТБ

06:45, 16:00 «Все буде
добре!»
08:40 Х/ф «Мамочка моя»
12:10 «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 Х/ф «В бiй iдуть
лише «старi»
НТН
06:20 М/ф «Як козаки
iнопланетян зустрiчали»
06:35 Х/ф «Позаземний»
09:10 Х/ф «Мерседес»
тiкає вiд погонi»
10:35 Т/с «Дот»
12:20 Х/ф «Дачна поїздка
сержанта Цибулi»
13:50, 21:30 Т/с «CSI:
Лас-Вегас - 15»
15:30 Т/с «Копи-

новобранцi»
17:25 Т/с «Детективи»
19:30 Т/с «Кулагiн та
партнери»
23:00 Х/ф «Епоха героїв»
НОВИЙ КАНАЛ
08:00 Kids Time
08:02 Х/ф «Знамення»
10:15 Х/ф «Пророк»
12:15 Х/ф «Васабi»
14:05 Х/ф «Таксi»
15:50 Х/ф «Таксi 2»
17:20 Х/ф «Таксi 3»
19:10 Х/ф «Таксi 4»
21:00 Х/ф «Селфiпатi»
22:55 Х/ф «Тiнi незабутих
предкiв»

16:50 Рiднi домiвки
19:50 Кiбервiйни
20:50 Наци-гiганти
23:30 Покер
ТРК «КИїВ»
07:00 «Ранок по-київськи»
09:30 «Київ музика»
10:00, 13:10, 15:20, 17:30,
19:50, 21:25 Т/с «Архiв
смертi»
13:00, 15:10, 17:20, 19:30,
21:00, 23:00 «СТН»
22:30 «Життєвi iсторiї»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
23:20 «Якiсне життя»
23:50 «Громадська
приймальня»

МЕГА
06:00 Бандитська Одеса
07:40 У пошуках iстини
08:30 Д/ф «Чорна пiхота»
09:30 Д/ф «Мiсто, яке
зрадили»
10:20 Д/ф «Битва за Київ»
12:10 Неймовiрний Китай
15:50 Дика Бразилiя

K1
07:40 «Чи знаєте ви,
що...»
08:15 «Мультфiльми»
09:00 Т/с «90210. Нове
поколiння»
10:40, 19:10 «Орел i
Решка. Шопiнг»

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»

13:10 М. Булгаков.
Прокляття майстра
15:10, 20:00 НЛО з
минулого
16:00, 20:50 Скарби
власноруч
17:00, 22:40 Тваринибiйцi
18:00 Дика Нова Зеландiя
23:30 Вражаюче вiдео

НОВИЙ КАНАЛ
07:20 Kids Time
07:22 Т/с «Друзi»
10:05, 22:00 Київ вдень
i вночi
11:00 Т/с «Щасливi
разом»
17:05, 19:00, 20:00 Вiд
пацанки до панянки
18:00 Абзац!
23:00 Х/ф «Таксi 3»

ТРК «КИїВ»
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 «Київськi iсторiї»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
23:20 «Життєвi iсторiї»

12:30 Т/с «Дикий ангел»
14:00, 20:10 «Орел
i Решка. Незвiдана
Європа»
15:00 «Орел i Решка.
Ювiлейний 2»
16:00 «Файна Юкрайна»
17:20 «Розсмiши комiка»
18:15 «Звана вечеря»
21:00 «Орел i Решка. На
краю свiту»
22:00 Х/ф «Ванiльне
небо»
ІНТЕР
07:00 «Марафон «Наша
Перемога»
12:30, 00:20 Х/ф «Ати бати, йшли солдати...»
14:00 Х/ф «В бiй iдуть
тiльки «старики»
15:20 «Спецвипуск. Жди
мене. Зустрiчi Перемоги»
17:00 Т/с «А зорi тут
тихi...»
20:00 «Подробицi»
20:30 Концерт
«Перемога. Одна на всiх»

23:30 Д/ф «Люди
Перемоги»
ICTV
07:15 Факти
07:55 Надзвичайнi
новини. Пiдсумки
08:50 Х/ф «Вiйна свiтiв»
10:55, 13:10 Х/ф
«Початковий код»
12:45, 15:45 Факти. День
13:30 Х/ф «Мiсiя
нездiйсненна-3»
16:10 Х/ф «Мiсiя
неможлива-5. Нацiя
вигнанцiв»
18:45 Факти. Вечiр
20:20 Х/ф «Безславнi
виродки»
23:10 Х/ф «Список
Шиндлера»
5 КАНАЛ
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 21:00, 22:00, 23:00,
00:00 Час новин

07:30, 08:30, 09:30, 10:30,
11:30, 12:30, 13:30, 14:30,
15:30, 16:30, 17:30, 23:30
Час: Важливо
10:10, 10:32, 11:10,
11:32, 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
06:30 Х/ф «Той Хто
Пройшов Крiзь Вогонь»
08:30 Т/с «Таємниця
твердинi шифрiв»
14:25 Х/ф «Спис долi»
16:35 Х/ф «Мiцний
горiшок - 2»
19:00 Х/ф «Iнферно»
20:50 Х/ф «Операцiя
«Валькiрiя»
23:10 Х/ф «Пейнтбол»

ВI В ТО Р О К , 1 0 Т Р А ВНЯ
КАНАЛ 1+1
06:00, 07:00, 08:00, 09:00,
12:00, 16:45, 19:30, 23:15
ТСН
06:45, 07:10, 07:45, 08:10,
09:10 «Снiданок з 1+1»
07:35 «Маша i ведмiдь»
09:30, 10:50, 12:20
«Мiняю жiнку - 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 Т/с «Вiдьма»
00:00 Х/ф «8 кращих
побачень»
UA:ПЕРШИЙ
06:00, 07:00, 08:00, 13:00,
18:30, 21:00 Новини
06:25, 07:50, 08:25
Смакота
11:05 Чоловiчий клуб
12:20 «Час минув». Фiльм
I. Померанцева
15:15 Х/ф «В бiй iдуть

лише старики»
16:55, 21:40 Щоденник
Євробачення
17:10 Т/с «Таксi»
18:05 Час-Ч
18:15 Новини. Свiт
19:30 ДебатиPRO
21:15 Новини. Спорт
22:00 Пiсенний конкурс
Євробачення 2016.
Перший пiвфiнал
ТРК «УКРАїНА»
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00 Подiї
07:15, 08:15 Ранок з
Україною
10:45 Реальна мiстика
11:45 Т/с «Черговий
лiкар»
13:40, 15:20, 21:00 Т/с
«За законами воєнного
часу»
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

06:45 Євромакс
09:50, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
10:50 У бiй йдуть лише
старi. Народження
легенди
11:45 Сiм iсторичних
чудес України.
Стародавнiй Чернiгiв
15:30 Чудеса природи
17:45 «Соцiальний статус.
Ваша пенсiя»
18:25 «Таке спортивне
життя. I. Мерленi»
18:50 В гостях у Д.
Гордона. В. Суворов
19:50 Д/ф «Щоденники
Другої свiтової вiйни:
день за днем»
22:05 Дика природа
Нiмеччини
00:00 «Еротична спека»
ТЕТ
06:00 Малята-твiйнята
07:35 М/с «Чагiнгтон»
08:00 Мультик з Лунтиком
11:00 Т/с «Вiдьми IстЕнду»
11:50 Т/с «Усi жiнки вiдьми»

15:15, 19:00 Казки У
16:10, 20:00 Країна У
21:00 Одного разу в Одесi
22:00 Т/с «Свiтлофор»
00:00 Дайош молодьож!
СТБ
07:05, 16:00 «Все буде
добре!»
09:05 «Зiркове життя»
10:00 Х/ф «В бiй iдуть
лише «старi»
11:50 «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
07:20 Х/ф «Ати-бати,
йшли солдати...»
09:00 «Кримiнальнi
справи»
09:55, 17:15 Т/с
«Детективи»
11:35 Т/с «Право на
захист»

МЕГА
06:50, 14:10 Правда
життя
07:50, 11:20 Вiдчайдушнi
рибалки
10:30, 21:50 Аляска:
школа виживання
12:10 Мiстична Україна

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»
14:00, 20:10 «Орел
i Решка. Незвiдана
Європа»
15:00, 21:00 «Орел i
Решка. На краю свiту»
16:00 «Файна Юкрайна»
17:20 «Розсмiши комiка»
18:15 «Звана вечеря»
22:00 «КВН на БIС»
23:00 Т/с «Доктор Хаус»
ІНТЕР
06:10, 09:20 Д/с
«Слiдство вели... з Л.
Каневським»
07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
09:00, 12:00, 14:00, 16:00,
17:40 Новини
07:15, 07:35, 08:10, 08:35
«Ранок з IНТЕРом»
13:15, 14:20 «Судовi
справи»
15:25, 16:15 «Сiмейний
суд»
18:05, 19:05 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
21:00 Т/с «Балада про

Бомбера»
23:50 Х/ф «Батальйони
просять вогню»
ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:00, 17:45 Т/с
«Володимирська, 15»
11:00, 16:45 Т/с «Небо
у вогнi»
12:00, 13:20 Х/ф «Убити
посланця»
12:45, 15:45 Факти. День
16:10 Патруль.
Самооборона
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
21:25 Х/ф «Мiсiя
нездiйсненна»
23:50 Х/ф «Безславнi
виродки»
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 Стоп корупцiї!
23:32 Велика полiтика
2+2
06:30 «Нове Шалене
вiдео по-українськи»
10:10 Т/с «Вердикт
iсторiї»
12:15 Д/п «Помста
природи»
13:35 Т/с «Мисливцi за
релiквiями»
14:30 Т/с «Загублений
свiт»
16:20 Х/ф «Спис долi»
18:30, 23:30 «Спецкор»
19:20 «Люстратор.
Спецпроект»
20:20 Т/с «Ласко»
21:20 Х/ф «Пейнтбол»

С Е Р Е ДА , 1 1 Т Р А ВНЯ
КАНАЛ 1+1
06:00, 07:00, 08:00, 09:00,
12:00, 16:45, 19:30, 23:15
ТСН
06:45, 07:10, 07:45, 08:10,
09:10 «Снiданок з 1+1»
09:30, 10:50, 12:20
«Мiняю жiнку - 3»
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 «Вiдьма»
22:00 «Мiняю жiнку - 11»
00:00 Х/ф «8 перших
побачень»
UA:ПЕРШИЙ
06:00, 07:00, 08:00, 13:00,
18:30, 21:00 Новини
09:30 Пiсенний конкурс
Євробачення 2016.
Перший пiвфiнал
11:45 Засiдання КМУ
13:50 Казки Лiрника
Сашка
14:50 Фольк-music
16:55, 21:35 Щоденник

Євробачення
17:10 Т/с «Таксi»
18:15 Новини. Свiт
19:20 Х/ф «В бiй iдуть
лише старики»
21:15 Новини. Спорт
23:00 Пiдсумки
ТРК «УКРАїНА»
06:00 Агенти
справедливостi
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00 Подiї
07:15, 08:15 Ранок з
Україною
11:45 Т/с «Черговий
лiкар»
13:40, 15:20, 21:00 Т/с
«За законами воєнного
часу»
16:00 Т/с «Адвокат»
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
06:20 Євромакс
10:00, 16:50 «Алло,
лiкарю!»

10:50, 19:50 Д/ф
«Щоденники Другої
свiтової вiйни: день за
днем»
12:15, 21:00 Дивовижний
свiт
13:00 «Соцiальний статус.
Ваша пенсiя»
14:00, 23:00 Довiдник
дикої природи
15:35, 22:10 Дика
природа Нiмеччини
18:10 «Таке спортивне
життя. Зiнаїда Турчина»
18:45 В гостях у Д.
Гордона. В. Суворов
21:40 Глобал - 3000
00:00 «Натхнення»
ТЕТ
06:50 М/с «Пiдлiтки
мутанти черепашки
нiндзя»
07:35 М/с «Чагiнгтон»
10:05 М/с «Клуб Вiнкс:
Школа чарiвниць»
11:00 Т/с «Вiдьми IстЕнду»
11:50 Т/с «Усi жiнки вiдьми»
14:10 Любов онлайн

16:10, 20:00 Країна У
21:00 Одного разу в Одесi
22:00 Т/с «Свiтлофор»
00:00 Дайош молодьож!
СТБ
07:05, 16:00 «Все буде
добре!»
09:00 «Зiркове життя»
09:55 «Битва
екстрасенсiв 14»
12:05 «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»
НТН
07:00 Х/ф «Дачна поїздка
сержанта Цибулi»
08:30 Ранковий «Свiдок»
09:00 «Кримiнальнi
справи»
09:55, 17:15 Т/с
«Детективи»
11:35 Т/с «Право на
захист»
13:30, 14:20, 21:30 Т/с

«CSI: Лас-Вегас - 15»
14:00, 19:00, 23:15
«Свiдок»
15:25 Т/с «Копиновобранцi»
19:30 Т/с «Кулагiн та
партнери»
23:45 Т/с «Елементарно
- 3»

власноруч
18:00 Дика Бразилiя
19:00 Забороненi дослiди
Фрейда
21:50 Аляска: школа
виживання
22:40 Тварини-бiйцi
23:30 Вражаюче вiдео
ТРК «КИїВ»

НОВИЙ КАНАЛ
07:15 Kids Time
07:17 Т/с «Друзi»
10:00, 22:00 Київ вдень
i вночi
10:55 Т/с «Щасливi
разом»
17:00, 19:00, 20:00 Хто
зверху
18:00 Абзац!
22:55 Х/ф «Таксi 4»
МЕГА
06:50, 14:10 Правда
життя
10:30 Шукачi
неприємностей
12:10 Мiстична Україна
15:10, 20:00 НЛО з
минулого
16:00, 20:50 Скарби

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 «Життєвi iсторiї»
K1
07:40 «Чи знаєте ви,
що...»
08:15 «Мультфiльми»

09:00 Т/с «90210. Нове
поколiння»
10:40, 19:10 «Орел i
Решка. Шопiнг»
12:30 Т/с «Дикий ангел»
14:00, 20:10 «Орел
i Решка. Незвiдана
Європа»
15:00, 21:00 «Орел i
Решка. На краю свiту»
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»
12:25 «Склад злочину»
13:15, 14:20 «Судовi
справи»
15:25, 16:15 «Сiмейний
суд»
18:05, 19:05 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
21:00 Т/с «Балада про
Бомбера»

23:35 Х/ф «Батальйони
просять вогню»
ICTV
06:30 Ранок у великому
мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:10, 17:40 Т/с
«Володимирська, 15»
11:10, 16:40 Т/с «Небо
у вогнi»
12:10, 13:30 Х/ф «Немов
громом уражений»
12:45, 15:45 Факти. День
16:10 Патруль.
Самооборона
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
21:25 Х/ф «Мiсiя
нездiйсненна-2»
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
07:10, 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, 17:20, 17:32, 18:32
Україна - понад усе! 19:50
Час. Пiдсумки дня
23:32 Фактор безпеки
2+2
09:00 Д/п «Лiтаки Другої
свiтової вiйни»
12:15 Д/п «Помста
природи»
13:15 Прем’єра!
«Вiдеобiмба»
14:00 Т/с «Мисливцi за
релiквiями»
14:55 Т/с «Загублений
свiт»
16:45 Х/ф «Остання
спроба»
19:20 «Люстратор 7.62»
20:20, 00:20 Т/с «Ласко»
21:20 Х/ф «Iнферно»

ЧЕ ТВ Е Р , 1 2 Т Р А ВНЯ
КАНАЛ 1+1
06:00, 07:00, 08:00, 09:00,
12:00, 16:45, 19:30, 23:15
ТСН
06:45, 07:10, 07:45, 08:10,
09:10 «Снiданок з 1+1»
09:30, 10:50, 12:20
«Мiняю жiнку - 3»
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 «Вiдьма»
22:00, 23:30 «Право на
владу 2016»
UA:ПЕРШИЙ
06:00, 07:00, 08:00, 13:00,
18:30, 21:00 Новини
08:40 Золотий гусак
15:25 Надвечiр’я. Долi
16:55 Щоденник
Євробачення
17:10 Т/с «Таксi»
18:15 Новини. Свiт

19:30 Д/ф «Розкриття
Америки. Зроблено у
США»
20:30 Prime time з М.
Гонгадзе
21:15 Новини. Спорт
21:40 Євробачення.
Передмова
22:00 Пiсенний конкурс
Євробачення 2016.
Другий пiвфiнал
ТРК «УКРАїНА»
06:00, 16:00 Т/с
«Адвокат»
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00 Подiї
11:45 Т/с «Черговий
лiкар»
13:40, 15:20, 21:00 Т/с
«За законами воєнного
часу»
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
06:15 «Маленький Мук»

10:00, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
10:50, 19:50 Д/ф
«Щоденники Другої
свiтової вiйни: день за
днем»
13:50, 23:00 Довiдник
дикої природи
15:40, 22:10 Дика
природа Нiмеччини
17:45 «Соцiальний
статус»
18:45 В гостях у Д.
Гордона. В. Суворов
21:40 Вiдлуння
00:00 «Еротична спека»
ТЕТ
06:50 М/с «Пiдлiтки
мутанти черепашки
нiндзя»
10:05 М/с «Клуб Вiнкс:
Школа чарiвниць»
11:00 Т/с «Вiдьми IстЕнду»
11:50 Т/с «Усi жiнки вiдьми»
14:10 Любов онлайн
15:15, 19:00 Казки У
16:10, 20:00 Країна У

21:00 Одного разу в Одесi
22:00 Т/с «Свiтлофор»
00:00 Дайош молодьож!
СТБ
06:55, 16:00 «Все буде
добре!»
08:50 «Кохана, ми
вбиваємо дiтей»
12:00 «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
06:00 Х/ф «Пострiл у
трунi»
08:30 Ранковий «Свiдок»
09:55, 17:15 Т/с
«Детективи»
11:35 Т/с «СБУ.
Спецоперацiя»
13:30, 14:20, 21:30 Т/с
«CSI: Лас-Вегас - 15»
14:00, 19:00, 23:15
«Свiдок»

15:30 Т/с «Копиновобранцi»
19:30 Т/с «Кулагiн та
партнери»
23:45 Т/с «Елементарно
- 3»
НОВИЙ КАНАЛ
07:15 Kids Time
07:17 Т/с «Друзi»
10:00, 21:50 Київ вдень
i вночi
11:00 Т/с «Щасливi
разом»
17:35, 19:00, 20:05
Суперiнтуїцiя
18:00 Абзац!
22:50 Х/ф «Селфiпатi»
МЕГА
06:50, 14:10 Правда
життя
08:40 Тварини: творцi
iсторiї
12:10 Мiстична Україна
15:10, 20:00 НЛО з
минулого
16:00, 20:50 Скарби
власноруч
17:00, 22:40 Тварини-

бiйцi
19:00 М. Булгаков.
Прокляття майстра
23:30 Вражаюче вiдео
ТРК «КИїВ»
07:00 «Ранок по-київськи»
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»
23:20 «Київськi
iсторiї»
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. На краю свiту»
17:20 «Розсмiши комiка»
18:15 «Звана вечеря»
22:00 «КВН на БIС»
23:00 Т/с «Доктор Хаус»
ІНТЕР
06:10, 09:20 Д/с
«Слiдство вели... з Л.
Каневським»
07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
09:00, 12:00, 14:00, 16:00,
17:40 Новини
07:15, 07:35, 08:10, 08:35
«Ранок з IНТЕРом»
13:15, 14:20 «Судовi
справи»
15:25, 16:15 «Сiмейний
суд»
18:05, 19:05 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
21:00 Т/с «Балада про
Бомбера»
23:50 Х/ф «Батальйони
просять вогню»

ICTV
06:30 Ранок у великому
мiстi
08:45 Факти. Ранок
10:10, 17:45 Т/с
«Володимирська, 15»
11:10, 16:45 Т/с «Небо
у вогнi»
12:10, 13:05 Х/ф «Важка
мiшень»
12:45, 15:45 Факти. День
16:10 Патруль.
Самооборона
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
21:25 Х/ф «Мiсiя
нездiйсненна-3»
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
23:32 Невигаданi
iсторiї
2+2
06:35 «Нове
Шалене вiдео поукраїнськи»
08:30, 18:30, 23:30
«Спецкор»
10:10 Т/с «Вердикт
iсторiї»
13:20 Прем’єра!
«Вiдеобiмба»
14:00 Т/с «Мисливцi за
релiквiями»
14:55 Т/с «Загублений
свiт»
16:45 Х/ф «Остання
спроба»
19:20 «Секретнi
матерiали»
20:20, 00:20 Т/с «Ласко»
21:20 Х/ф «Супертанкер»
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П ’Я Т Н ИЦ Я, 1 3 Т Р А ВНЯ
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, 12:20
«Мiняю жiнку - 3»
13:55 «Сiмейнi
мелодрами - 4»
14:50 «Сiмейнi
мелодрами - 6»
17:10 Т/с «Величне
столiття. Роксолана - 3»
20:20 «Сватики»
22:00 «Свiтське життя»
23:00 «Лiга смiху 2»
UA:ПЕРШИЙ
06:00, 07:00, 08:00, 13:00,
18:30, 21:00 Новини
08:40, 23:25 Золотий
гусак
09:30 Пiсенний конкурс
Євробачення 2016.
Другий пiвфiнал
12:25 Вересень
13:15 Час-Ч
16:25 Д/ф «Київська
старовина. Свiт
Мистецтва. М. Булгаков.
Город»

16:55, 21:40 Щоденник
Євробачення
17:10 Т/с «Таксi»
18:15 Новини. Свiт
21:50 Люструвати не
можна залишити
22:10 Д/ф «Тут є життя»
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
11:45 Т/с «Черговий
лiкар»
13:40, 15:20, 21:00 Т/с
«За законами воєнного
часу»
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!»

10:50 Д/ф «Щоденники
Другої свiтової вiйни:
день за днем»
13:00 «Соцiальний
статус»
17:45 Чудеса природи
18:10 «Таке спортивне
життя. Ю. Тамм»
18:55 В гостях у Д.
Гордона. В. Суворов
20:00 Система
Лобановського
21:40 Океан-ВЕТ
00:00 «Еротична спека»

спецназ»

ТЕТ
06:50 М/с «Пiдлiтки
мутанти черепашки
нiндзя»
10:05 М/с «Клуб Вiнкс:
Школа чарiвниць»
11:50 Т/с «Усi жiнки вiдьми»
15:15 Казки У
16:10 Країна У
17:45 Х/ф «Прянощi та
пристрастi»
20:00 Х/ф «Кухар на
колесах»
22:00 Х/ф «Шеф»
23:40 Х/ф «Кудлатий

НТН
06:40 Х/ф «Кур’єр на схiд»
08:30 Ранковий «Свiдок»
09:55, 17:15 Т/с
«Детективи»
11:35 Т/с «СБУ.
Спецоперацiя»
13:30, 14:20 Т/с «CSI:
Лас-Вегас - 15»
14:00, 19:00, 23:15
«Свiдок»
15:25 Т/с «Копиновобранцi»
19:30 Т/с «Кулагiн та
партнери»
21:30 Т/с «CSI: Лас-Вегас

країни» з М. Поплавським
11:30 Х/ф «Пощастить у
коханнi»
13:50 М. Поплавський
«Орбiта»
15:00, 19:00 Чудеса
природи
17:00 Ювiлейний концерт
В. Павлiка
20:00 Д/ф «Щоденники
Другої свiтової вiйни:
день за днем»
21:10 Х/ф «Сiм самураїв»

20:20 Х/ф «Шеф»
22:00 Х/ф «Геймер»
23:40 Т/с «Щоденники
Темного»

СТБ
05:50 «Зiркове життя»
07:40 Х/ф
«Приборкувачка тигрiв»
09:35 Х/ф «Iдеальний
шлюб»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:30, 00:05 Т/с «Коли ми
вдома»
20:00, 22:45 «Холостяк
- 6»

- 14»
23:45 Т/с «Елементарно
- 3»
НОВИЙ КАНАЛ
06:05, 07:25 Kids Time
06:07 М/с «Кунг-фу
Панда: Легенди крутостi»
07:27 Т/с «Друзi»
10:15, 22:00 Київ вдень
i вночi
11:15 Дешево i сердито
19:00 Аферисти в
мережах
19:50 Х/ф «Перевага»
23:00 Суперiнтуїцiя
МЕГА
06:50, 14:10 Правда
життя
08:40 Тварини: творцi
iсторiї
10:30 Аляска: школа
виживання
13:10 Забороненi дослiди
Фрейда
15:10, 20:00 НЛО з
минулого
16:00, 20:50 Скарби
власноруч
18:00 Дика Шрi-Ланка

19:00 Їжа: Вибiр жертви
21:50 Шукачi
неприємностей
22:40 Мегакiшки
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
«СТН»
13:10, 15:10 «Громадська
приймальня»
16:00 «Мультляндiя»
16:20, 17:10 «У центрi
уваги»
19:20 «Столиця»
20:30 «ШУСТЕР. Live»
00:30 «Українська
Нацiональна Лотерея»
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. На краю свiту»
17:20 «Розсмiши комiка»
18:15 «Звана вечеря»
22:00 «КВН на БIС»
23:00 «КВН»
ІНТЕР
06:05, 09:20 Д/с
«Слiдство вели... з Л.
Каневським»
07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
09:00, 12:00, 14:00, 16:00,
17:40 Новини
07:15, 07:35, 08:10, 08:35
«Ранок з IНТЕРом»
13:15, 14:20 «Судовi
справи»
15:25, 16:15 «Сiмейний
суд»
18:05 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
21:00 «Чорне дзеркало»
23:30 Х/ф «Батальйони
просять вогню»
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»
11:00, 16:45 Т/с «Небо
у вогнi»
12:00, 13:20 Х/ф «Раптова
смерть»
12:45, 15:45 Факти.
День
14:50 День у великому
мiстi
16:10 Патруль.
Самооборона
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
23:20 Х/ф «Без
компромiсiв»
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!
16:40 Мотор
19:50 Час. Пiдсумки дня
22:00 Ток-шоу «Досвiд»
2+2
06:35 «Нове Шалене
вiдео по-українськи»
09:00 Д/п «Лiтаки Другої
свiтової вiйни»
10:10 Т/с «Вердикт
iсторiї»
11:20 Д/п «Десятка
найкращих»
13:20 Прем’єра!
«Вiдеобiмба»
13:55 Т/с «Мисливцi за
релiквiями»
14:50 Т/с «Загублений
свiт»
16:40 Х/ф «Супертанкер»
19:20 Х/ф «Мiцний
горiшок - 3»
22:00 Х/ф «Списаний»
23:25 Х/ф «Апокалiпсис
у Вегасi»

СУБОТ А , 14 Т Р А ВНЯ
КАНАЛ 1+1
07:00, 19:30 ТСН
08:00 «Снiданок.
Вихiдний»
10:00 «Свiтське життя»
11:00 Т/с «Вiдьма»
13:40 «Голос країни 6»
16:00, 21:15 «Вечiрнiй
квартал»
17:40, 18:30 «Розсмiши
комiка 7»
20:15 «Українськi
сенсацiї»
23:10 Х/ф «Три дюйми»
UA:ПЕРШИЙ
09:45 Мистецький пульс
Америки
11:50 Казки Лiрника
Сашка
12:00 М/с «Казки
Андерсена. Сучасне
прочитання»
13:50 Х/ф «Маленька
Фадетта»
18:00 Чоловiчий клуб
18:40 Чоловiчий клуб.

Спорт
20:15 Переселенцi
21:00 Новини
21:40 Євробачення.
Передмова
22:00 Пiсенний конкурс
Євробачення 2016.
ФIНАЛ
ТРК «УКРАїНА»
07:00, 15:00, 19:00 Подiї
08:40 Х/ф «Пiдкидьок»
10:00 Вiдверто з М.
Єфросинiною
11:00 Х/ф «Вiчна казка»
13:00, 15:20 Т/с «Люба.
Любов»
17:00, 19:40 Т/с «Рiднi
серця»
21:20 Х/ф «Коли не
вистачає кохання»
23:10 Т/с «Вiкторiя»
ТОНіС
06:10 Х/ф «Будинок для
вiдпочинку»
10:50 «Шеф-кухар

ТЕТ
08:25 М/с «Смiшарики.
Новi пригоди»
10:35 М/с «Дора i друзi.
Пригоди в мiстi»
12:00 М/с «Маша i
Ведмiдь»
14:25 Х/ф «Кудлатий
спецназ»
16:10 Х/ф «Прянощi та
пристрастi»
18:20 Х/ф «Кухар на
колесах»

19:30 Х/ф «Вiй»
22:45 «Чоловiчий журнал»
23:40 Х/ф «Зодiак»

СТБ
09:00 «Все буде смачно!»
09:55, 21:20, 22:55 Т/с
«Коли ми вдома»
13:00 «Холостяк - 6»
15:30 «МастерШеф
Дiти - 5»
19:00 «Україна має
талант! Дiти»
22:25 «Україна має
талант! Дiти»
23:50 «Слiдство ведуть
екстрасенси»

НОВИЙ КАНАЛ
06:57, 09:25 Ревiзор
12:05 Страстi за
ревiзором
14:45 Вiд пацанки до
панянки
16:55 Х/ф «Золота
дитина»
18:45 Х/ф «Поїздка в
Америку»
21:00 Х/ф «Гаррi Поттер i
фiлософський камiнь»
23:40 Х/ф «Недитяче
кiно»

НТН
07:35 Х/ф «Зворотного
шляху немає»
11:30 «Речовий доказ»
13:50 Т/с «Детективи»
16:35 Т/с «Кулагiн та
партнери»
19:00 «Свiдок»

МЕГА
06:00 Мiстична Україна
08:40 Змова проти
королеви
09:40 Розкiш Тюдорiв
10:40, 21:00 США:
справжня iсторiя
13:30 Надзвичайна

СТБ
06:00 «Все буде добре!»
07:55 «Холостяк - 6»
09:00 «Все буде смачно!»
11:50 «Україна має
талант! Дiти»
15:00, 21:55 «Я
соромлюсь свого тiла 3»
17:00, 23:15 «Слiдство
ведуть екстрасенси»
19:00 «Битва
екстрасенсiв»
20:40 «Один за всiх»

НОВИЙ КАНАЛ
08:02 Х/ф «Вогонь i лiд»
09:45 Х/ф «Принц Єгипту»
11:40 Х/ф «Тутанхамон:
прокляття гробницi»
14:50 Х/ф «Гаррi Поттер i
фiлософський камiнь»
17:45 Х/ф «Гаррi Поттер i
таємна кiмната»
21:00 Х/ф «Гаррi Поттер i
в’язень Азкабана»
23:45 Х/ф «Парфумер»

планета
15:10 Шамбор: замок
у лiсi
16:10 Дика Шрi-Ланка
23:50 Жаклiн Кеннедi
ТРК «КИїВ»
08:00 «Ранок по-київськи»
15:00, 17:00, 19:00, 21:00,
23:00 «СТН»
15:10, 16:20, 17:10, 23:50
«У центрi уваги»
16:00 «Мультляндiя»
19:20, 21:25 «Столиця»
22:30 «Життєвi iсторiї»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
23:20 «Прогулянки
мiстом»
K1
06:30 «TOPSHOP»
07:40 «Чи знаєте ви,
що...»
08:15 «Мультфiльми»
09:20 Х/ф «Дикi курочки»
11:25 Х/ф «Дикi курочки

та кохання»
13:30 Х/ф «Перший пес
держави»
15:25 «Розсмiши комiка»
17:10, 22:00 «Орел i
Решка»
21:00 «Орел i Решка.
Шопiнг 2016»
23:00 Х/ф «У пошуках
скарбiв нiбелунгiв»
ІНТЕР
06:40, 20:00 «Подробицi»
07:30 Х/ф «Мамо, я
льотчика люблю»
09:20 Х/ф «Дачна поiздка
сержанта Цибулi»
11:00 Т/с «Балада про
Бомбера»
14:00 Концерт
«Перемога. Одна на всiх»
17:50, 20:30 Т/с «Рiдкiсна
група кровi»
22:35 Т/с «Все
повернеться»
ICTV

06:55 Х/ф «Країна мавп»
08:35 Lабiринт. Мiстика
поруч
12:45 Факти. День
14:50 Х/ф «Придурки»
16:40 Х/ф «Без
компромiсiв»
18:45 Факти. Вечiр
19:20 Надзвичайнi
новини. Пiдсумки
20:10 Х/ф «Битва титанiв»
22:05 Х/ф «Хронiки
Рiддiка»
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

16:32 Особливий погляд
18:15 Фактор безпеки
20:00 Стоп корупцiї!
21:00 Велика полiтика
22:32 Документальний
проект
2+2
07:50 «Нове
Шалене вiдео поукраїнськи»
13:50 Т/с «Скорпiон»
17:00 Х/ф «Мiцний
горiшок - 3»
19:35 Х/ф «Списаний»
21:00 Бокс. Чемпiонськi
бої по версiї WBA
Continental: Олег
Єфимович (Україна)
- Євген Сорiн Танас’є
(Румунiя), Артем Далакян
(Україна) - Сiльвiо
Олтеану (Румунiя),
Олександр Єгоров
(Україна) - Андрiй Iсаєв
(Бiлорусь) (ПРЯМА
ТРАНСЛЯЦIЯ)

НЕДIЛЯ , 15 Т Р А ВНЯ
КАНАЛ 1+1
06:20 Х/ф «Чорна стрiла»
08:05 «Українськi
сенсацiї»
09:00 «Лото-забава»
09:40 Марiччин кiнозал.
М/ф «Маша i ведмiдь»
10:05 ТСН
11:00, 12:15, 13:20, 14:25,
15:45, 17:00, 18:15 «Свiт
навиворiт 6»
19:30 «ТСН-тиждень»
21:00 «Голос країни 6»
23:20 Х/ф «Хайтарма»
UA:ПЕРШИЙ
07:10 Крок до зiрок
09:30 Д/ф «Чесно жити i
чесно померти. Iгуменя
Йосифа Вiтер»
11:10 Х/ф «Iз житiя
Остапа Вишнi»
13:40 Д/ф «Кенгiр. Сорок
днiв свободи»
15:40 Д/ф «Командарм»
17:15 Д/ф «Тi десять

рокiв. Є. Сверстюк»
18:10 Д/ф «Крим. Курорт
суворого режиму»
21:00 Новини
21:40 Перша шпальта
23:00 Територiя закону
23:30 На слуху
ТРК «УКРАїНА»
07:00 Подiї
07:50 Т/с «Черговий
лiкар»
08:50 Т/с «Люба. Любов»
12:30 Т/с «Рiднi серця»
16:00, 20:00 Т/с «Не йди»
19:00 Подiї тижня з О.
Панютою
21:00 Х/ф «Вiчна казка»
22:50 Т/с «Вiкторiя»
ТОНіС
06:10 Х/ф «Пощастить у
коханнi»
11:00 «Будьте здоровi!»
11:25 Х/ф «Будинок для
вiдпочинку»

14:30 Сiм природних
чудес України. Балаклава
17:00 Концерт В. Дороша
«Осiнь. 14 новел»
20:35 «Свiтськi хронiки»
21:00 «Шеф-кухар
країни»
22:00 Х/ф «8 з
половиною»
ТЕТ
06:20, 09:40 М/с «Дорамандрiвниця»
10:35 М/с «Дора i друзi.
Пригоди в мiстi»
11:35 М/ф «Оз: Нашестя
летючих мавп»
13:05 Т/с «Ксена принцеса-воїн»
16:35, 22:00 Х/ф
«Мисливцi за хмарами»
18:25 Х/ф «Хакери»
20:20 Х/ф «Геймер»
23:50 Т/с «Щоденники
Темного»

Увага, конкурс!
Виконавчий комітет Вишгородської міської ради
оголошує конкурс на заміщення вакантної посади: спеціаліста І категорії відділу державної реєстрації Вишгородської міської ради (державного реєстратора).
Вимоги:
– освіта вища (юридична);
– вільне володіння українською мовою;
– знання ПК (Word, Exel);
– досвід роботи у державних установах за фахом –
не менше 3-ох років.
Бажаючі взяти участь у конкурсі подають до конкурсної комісії наступні документи:
– заяву встановленого зразка;
– заповнену особову картку (форма П2-ДС) з відповідними додатками (трудова діяльність, автобіографія);
– дві фотокартки розміром 3х4 см;
– копії документів про освіту, підвищення кваліфікації тощо;
– копію військового квитка (для військовослужбовців
або військовозобов’язаних);
– копію документа, який посвідчує особу (паспорт);
– декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік за формою, передбаченою Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції».
Під час проведення конкурсу кандидати складають
письмовий іспит.
Документи від бажаючих взяти участь у конкурсі
приймаються протягом 30 календарних днів із дня оприлюднення повідомлення за адресою: м. Вишгород, пл. Т.
Шевченка, 1, каб. № 134. Тел: (04596) 54-554.

НТН
06:20 Х/ф «Вiнчання зi
смертю»
07:50 Х/ф «Вiрний
Руслан»
11:05 Т/с «Фаворський»
15:35 Х/ф «Випадковий
запис»
17:00 Т/с «Детективи»
19:00 Т/с «Охоронець - 3»
22:45 Х/ф «Теккен»

МЕГА
06:50 Україна: забута
iсторiя
08:40 Медiчi: таємницi
династiї
13:30 Надзвичайна
планета
14:00 Неймовiрний Китай
15:10 Неймовiрний риф
18:10 Аферисти проти
туристiв
23:50 Розкiш Тюдорiв

Тетяні потрібна допомога
Тетяна Любченко ще
у 2004 році почула від
лікарів, що має пухлину
в головному мозку. Тоді
жінку
прооперували,
вона пройшла курс променевої терапії.
Із часом здоров’я
стабілізувалося — і Тетяна вела звичний спосіб
SOS!
життя, періодично роблячи контрольні знімки МРТ голови. Але під
час обстеження у березні у Тетяни виявили
знову чотири пухлини. Зараз жінка за призначенням лікарів проходить променеву та
хіміотерапію і додаткове лікування у вигляді
крапельниць та ін’єкцій.
Чоловік Тетяни, Олексій, близько року
перебував у зоні АТО. У зв’язку із загостренням стану здоров’я дружини повернувся додому.
Лікування Тетяни – дороговартісне. І родина не в змозі його оплатити. Лише на перший час потрібно 30 тисяч гривень.
Самостійно родині Тетяни такої суми не
зібрати. Тому прохання до всіх небайдужих
– допомогти!
Номер картки Приватбанку: 5168 7572
3139 5593 (Любченко Олексій Володимирович).

ТРК «КИїВ»
08:00 «Ранок по-київськи»
13:00 «Здрастуй, рiдне
село»
13:30 «Київськi iсторiї»
14:35 «Гаряча лiнiя «102»
15:00, 16:00, 17:00, 18:00
«У центрi уваги»
18:50, 23:30 «Прогулянки
мiстом»
19:20, 21:30 «Столиця»
22:35 «СТН-спорттижневик»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
06:30 «TOPSHOP»
08:15 «Мультфiльми»
09:20 Х/ф «Дикi курочки
та кохання»
11:25 Х/ф «Перший пес
держави»
13:15 «Орел i Решка»
19:00 Х/ф «У пошуках
скарбiв нiбелунгiв»

21:20 Х/ф «У пошуках
бурштинової кiмнати»
23:30 Х/ф «Амiстад»
ІНТЕР
06:20 Х/ф «Мамо, я
льотчика люблю»
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 «Балада про
Бомбера»
17:00, 21:30 Т/с «Рiдкiсна
група кровi»
20:00 «Подробицi»
23:30 Х/ф «Про нього»
ICTV
06:40 Х/ф «Брама. Час
зiзнань»
08:35 Х/ф
«Американський
гангстер»

ЗАПРОШУЄМО НА РОБОТУ!
10-ДПРЗ ГУ ДСНС України у Київській області (м. Вишгород) пропонує роботу для
громадян віком до 35 років у пожежно-рятувальних підрозділах (м. Вишгород, смт
Димер, с. Нові Петрівці, с. Пірново, с. Сухолуччя) на наступні посади:
водій; пожежний- рятувальник;
водолаз-рятувальник.
Кваліфікаційний рівень – не обов’язковий (навчання – безпосередньо при зайнятті посади).
Вимоги для кандидатів:
- наявність військового квитка, служба у

Потрібна медична сестра
в стоматологію
ПП «Харизма-2006».
Тел: (044) 229-01-28,
(097) 388-38-34
Втрачені документи від 10.01.2001
р. про членство в ГБК «Ветеран»
(гаражний бокс № 368) на ім’я
Миколи Івановича АНДРУШКА
вважати недійсними

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

11:40, 13:00 Х/ф «Гра»
12:45 Факти. День
14:20 Х/ф «Битва титанiв»
16:20 Х/ф «Хронiки
Рiддiка»
18:45 Факти тижня
20:25 Х/ф «Гнiв титанiв»
22:20 Х/ф «Рiддiк 3D»
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
21:00 Час: пiдсумки
тижня з В. Гайдукевичем

23:32 Фiнансовий
тиждень
2+2
08:00 Бокс. Чемпiонськi
бої по версiї WBA
Continental: Олег
Єфимович (Україна) Євген Сорiн Танас»є
(Румунiя), Артем Далакян
(Україна) - Сiльвiо
Олтеану (Румунiя),
Олександр Єгоров
(Україна) - Андрiй Iсаєв
(Бiлорусь)
11:00 «Люстратор 7.62»
12:00 «Люстратор.
Спецпроект»
15:00 Х/ф «Три днi на
втечу»
17:20 Х/ф «Пiд захистом»
19:20 26 тур Чемпiонату
України з футболу
«Днiпро» - «Олiмпiк»
21:30 «ПРОФУТБОЛ»
23:00 Х/ф «Гадюки»

Збройних силах України;
- повна загальна середня освіта;
- для водіїв стаж роботи – не менше 3-х років;
- відсутність судимості;
- стан здоров’я – без відхилень.
Умови праці:
- досягнення 18-річного віку;
- графік роботи – доба через три;
- щорічна оплачувальна відпустка від 30 діб;
- присвоєння військового спеціального звання;
- забезпечення спецодягом, соцпакет тощо.
Докладніше за адресою: м. Вишгород, вул.
Н. Шолуденка, 19 або за тел: (04596) 5-42-82.

Вітаємо!
5 травня святкує день народження
прекрасна жінка і господиня, кохана,
турботлива і любляча матуся, теща та
бабуся
Світлана Сергіївна РУБАНОВСЬКА!
Хай береже тебе доля від тяжкої недуги,
Від злої обмови, від нещирого друга.
Хай дарує Господь, як святеє причастя —
Здоров’я і силу, довголіття і щастя.
З любов’ю твоя родина:
чоловік
Євгеній,
діти Олег,
Людмила,
Олеся, зять
Віктор та
онучка Поліна
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До 71-о ї річниці Перемоги над нацизмом у Європі

Ваш Подвиг — безсмертний,
наша пам’ять — довічна!
Тамара СОКОЛ,
донька ветерана Другої світової війни, заступник директора Національного музеюзаповідника «Битва за Київ у 1943 році»
ФОТО – архів музею, спеціально для «Вишгорода»

Законом України «Про увічнення перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років» в Україні встановлено
День пам’яті та примирення 8 травня. Продовженням та утвердженням цієї традиції
стануть меморіальні урочистості, які мають
відбутися 8-9 травня цього року відповідно
до Указу Президента від 8 квітня 2016 року
«Про відзначення у 2016 році Дня пам’яті та
примирення і 71-ої річниці над нацизмом у
Другій світовій війні».
Все менше залишається серед живих людей, які пам’ятають події Другої світової та можуть про них розповісти. Поки залишився час
— потрібно записати ці свідчення та спогади
учасників бойових дій і цивільних, які потерпали не менше, а іноді й більше, ніж на фронті.
Літні люди — вразливі, вони хочуть, аби їх вислухали, хочуть передати свій досвід, поділитися тим, що пережили.
Мимоволі спадає на думку: «А чи змогли
би ми перенести те, що дісталося на їхню
долю?» Життя склалося так, що онуки-правнуки солдатів Перемоги теж воюють — на Сході
України захищають цілісність і незалежність
держави.

28 жовтня 2014 р., до 70-ої річниці звільнення України від фашистських загарбників,
на території Національного музею-заповідника «Битва за Київ у 1943 році» було урочисто
відкрито пам’ятник Невідомому солдату — на
братській могилі 26 невідомих солдатів, перепоховання останків яких відбулося 21 червня
2013 року. Останки було знайдено на Київщині, на місцях боїв 1941 та 1943 рр., пошуковими загонами: археологічним патріотичнопошуковим об’єднанням «Дніпро –Україна»
(Київ) та Пошуковою групою ім. генерала
Ватутіна (пошуковий фонд «Пам’ять»). Встановлено особу 19-річного лейтенанта Миколи
Нікульшина, який загинув у серпні 1941 року в
боях біля с. Гатне. На пам’ятнику Невідомому
солдату викарбувано:
«Невідомий солдате! Ти загинув за визволення нашої рідної землі в далекі 1941-1944
роки.
З новою величчю постає Твій Безсмертний
Подвиг в той час, коли Україна виборює свою
незалежність та цілісність.
Слава Україні! Героям Слава!»
Я вдячна долі, яка подарувала мені можливість зустрічатися з учасниками Другої
світової. Неможливо перерахувати усіх, хто
побував у нашому музеї. Але частіше всього
до нас приходять члени первинної організації
ветеранів Великої Вітчизняної війни села Нові
Петрівці, яка створена у 1987 році. У різні часи
очолювали місцеву ветеранську організацію

Олекса Максимович Литовченко, Володимир
Левкович Зайченко, Макар Анатолійович Дячук. Починаючи з 1976 року – Григорій Іванович Ткаченко. У цьому році ветерана не стало.
Складна доля була у цієї людини: трудову діяльність він починав слюсарем на заводі «Ленінська кузня», де працював 45 років. Нагороджений медаллю «За доблестный труд», має
звання «Заслужений ветеран праці». Григорій
Іванович пережив голод, у 1938 році був репресований його батько — і 11-літній Григорій
став сином «ворога народу». Після повернення з Німеччини, куди був примусово відправлений у травні 1942 року, служив у військовій
частині № 74363…
Сьогодні на обліку у первинній організації
ветеранів Нових Петрівців — 14 учасників бойових дій, 66 учасників війни. Ветерани села
завжди відгукуються на прохання нашого
директора, заслуженого працівника культури
України Івана Петровича Вікована та працівників музею — взяти участь у масових заходах на території заповідника. Музей став їхнім
осередком, бо тут ветерани збираються і для
планування своєї роботи.
Коли зустрічаюся з ними, то згадую свого
батька-офіцера, ветерана Другої світової війни. Його вже давно немає серед живих, а зі
мною назавжди — біль від того, що я не дослухала його, коли він розповідав про ті буремні роки…
Для збереження Подвигу та Пам’яті ди-

Зберегла ладанка Матері
Марина КОЧЕЛІСОВА
Тиждень після Великодня цього року
у часі збігається з Днем пам’яті та примирення та Днем Перемоги над нацизмом у
ІІ Світовій війні (8 і 9 травня). І доречним
буде перегорнути невідомі досі широкому загалу сторінки історії, пов’язані із сакральним, духовним, чудесним.
У могилах невідомих радянських солдат,
розкиданих по лісах і степах усієї Вкраїни, —
дотепер пошуковці знаходять хрестики, вирізані власноруч із алюмінієвих ложок (такі
експонати, до речі, є в Національному музеїзаповіднику «Битва за Київ у 1943 році»).
Справжні, непарадні фронтовики-окопники
згадують: під час атаки мало хто кричав «За
Батьківщину! За Сталіна!» — зазвичай лаялися або волали до мами і до Бога.
Юним комсомольцям і молодим комуністам-безбожникам (така у 1940-х була
державна політика й ідеологія СРСР), які до
церкви — ані-ні, мами й бабусі надівали ладанки-обереги й ревно молилися, аби повернулася кровинка додому
цілою й неушкодженою.
Хлопці й дівчата, звісно,
в Бога не вірили, але…
зняти материн чи бабусин оберіг рука не поверталася — і він таки
зберігав життя.
Ось що розповідає
учасник війни, ветеран
праці, активістка міської
ради ветеранів, 88-річна

Клавдія Сілівонік (НА ФОТО):
«Підлітком я опинилася в окупованій Одесі. Ховалися в катакомбах (до речі, нагорода
за порятунок людей знайшла мене аж через
20 років).
Тоді я ні в Бога, ні в дідька не вірила. А
тепер все частіше мені спадає на думку:
хрестик врятував, мамин хрестик. Коли ми
з мамою вийшли із одеських катакомб, нас
арештували — через зрадника. Ну, ясно:
батько — комуніст, кадровий офіцер, директор радгоспу імені Сталіна, чотири брати і сестра — на фронті...
Кинули нас у погріб, води — по кісточки
(мама тоді застудилася так, що після війни
років з п’ять лежала напівпаралізована).
Вранці виводять — начебто рити окопи, а насправді — на розстріл нас повели. Трапився
по дорозі офіцер-румун, каже: «Та ж тут дитина (це я) і фемеа (жінка — по-румунськи)!» —
і забрав на допит. Суворо так до мами: «Ваші
діти б’ють наших солдатів», а вона відповідає:
«То вбивайте і мене» — зняла хустку, а коси
— геть сиві. Нас і відпустили додому — закрили у задній кімнаті хати, бо інші вже були
зайняті «постояльцями».
Попросилися ми до вітру, а під парканом
нам сусідська дівчина передала записку вчительки німецької мови (вона тоді була перекладачем у комендатурі), що вона випише
перепустку і врятує нас. Поліцай Василь (із
наших) знав мою маму, відпустив її змолоти
кукурудзи на мамалигу. Вона повернулася,
принесла йому кукурудзяного борошна і він
зачинив за нами двері. Вночі їздовий радгоспу Опанас під’їхав до задньої стіни хати, ми з

рекція Національного музею-заповідника
«Битва за Київ у 1943 році» ініціює створення
на базі музею Київського обласного центру
національно-патріотичного виховання дітей і
молоді.
Ще 2 лютого 2011 року на засіданні колегії Київської обласної державної адміністрації було розглянуто питання «Про створення
Центру громадянського і патріотичного виховання молоді Київського регіону» і рекомендовано підготувати інформаційно-аналітичну
довідку про діяльність музею та доцільність
створення Центру.
За час свого існування музей став справжнім осередком виховання молодих патріотів.
Заповідник пропонує відвідувачам оглядові
й тематичні екскурсії по експозиціях і тимчасових виставках, уроки мужності, зустрічі з
ветеранами Другої світової війни. На території музею щороку відбувається низка акцій
із вшанування пам’яті героїв битви за Дніпро,
мітинги, музейні свята із залученням громадськості. У нас — напрацьовані роками зв’язки
з ветеранськими, громадськими організаціями, пошуковими групами і загонами.
Роки йдуть у вічність, та пам’ять людська
береже у своїх глибинах чиєсь обірване життя
чи раннє сирітство, біль пекучих ран і щемливе співчуття до тих, хто втратив рідних. Тож
ми, працівники Національного музею-заповідника «Битва за Київ у 1943 році», звертаємось до ветеранів Другої світової війни, їхніх
рідних і близьких із проханням: надсилайте
нам листи, фотографії, спогади про Велику Вітчизняну, про бойове минуле, про життя після
війни — за адресою: 07354, Київська область,
Вишгородський район, с. Нові Петрівці, вул. М.
Ватутіна, 67, Національний музей-заповідник
«Битва за Київ у 1943 році» або телефонуйте:
(+38-04596) 45-123, 32-672.
У ці травневі дні зичимо ветеранам міцного здоров’я та довгих років життя на радість
дітям, онукам і правнукам. Низький вам уклін!

Великоднє

вікна випали на воза — і 72 км до Роздільної
не зупинялися. Налякана я тоді була дуже —
раз по раз мацала на грудях під благеньким
платтячком маминого хрестика. Не знаю,
чому (батько ж був комуніст), але мама його
мені почепила на шию. І я підсвідомо вважала
його маминим захистом.
А мою сестру — Надію Іванівну Кухту
(ми її в родині жартівливо називаємо «тричі
донор СРСР», бо із 1941 по 1990 рік здавала кров, а група у неї рідкісна — перша) від
смерті врятувала ладанка. Була вона медсестрою на флоті. У 1941 пішла на фронт добровільно. Так само добровольцями із нашої
родини пішли і чотири наші брати. Іван загинув у Кронштадті, Микола — в Севастополі,
загинули й близнюки: Віктор — в Угоршині,
Володя — у Німеччині.
Так от про Надійку. Висадився наш десант
під Севастополем. Треба було надати медичну допомогу на полі бою важко пораненому
генералу. Двох медсестер зняв німецький
снайпер, тоді попросилася вона. Командир
частини спочатку не пускав, а потім вручив
свій іменний браунінг: «Давай, Надю!»
Бере моя сестричка плащ-палатку, повзе
до пораненого генерала через завали трупів і
підбитої техніки. Зробила перев’язку, перевернула, аж тут… «фріц» за руку вхопив. Надя всю
обойму в нього з переляку випустила — і витягла нашого офіцера під скаженим обстрілом
противника. Та була в неї ладанка від мами —
оберіг, у який дівчина вірила усім серцем.
Мама за неї, мабуть, молилася більше,
ніж за інших дітей. Надя на фронті і заміж
вийшла (чоловік — начальник політвідділу). І

Словник діалектних слів:
Ладанка — медальйон, мішечок або коробочка з чимось важливим або священним (наприклад, образом Матері Божої чи ладаном —
у християн), яку носили на шиї під одягом
жива залишилася — хоча й поранена (лише
контузій було дві), і роками з неї витягали
осколки (тільки із голови не дала). Демобілізувалася у 1945-му. Ідемо ми з нею по вул.
Пушкінській в Одесі і… зустрічаємо того самого врятованого генерала. Він своїй дружині
як закричить: «Аню, це вона, медсестра, що
мене витягла з-під куль напівмертвого!»
***
На просторах Інтернету можна знайти досить цікаві історії та документи із архівів. Надаємо деякі з них.
… У перші ж дні нападу німців на СРСР
Патріарх Антіохійський Олександр III звернувся із посланням до християн усього світу
в спільній молитві просити у Бога порятунку.
Далі — на стор. 11
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Свято зі сльозами на очах

Забутий герой
Викреслена правда про встановлення
Прапора Перемоги над Рейхстагом
Олег НЕМЦОВ
Навіть не віриться, що цьогоріч (оприлюднено у 1995 р. — ред.) країна відзначатиме 50-ту річницю перемоги над фашистською Німеччиною. Все менше їх,
ветеранів, зі сльозами на очах згадають, як
проповзли вони пів-Європи під нищівним
вогнем, звільняючи місто за містом, країну
за країною. Колись молоді і дужі, повернувшись із війни переможцями, тепер вони
опинилися на межі виживання, щоденного
приниження і відстоювання своїх прав. А
головне — відстоювання правди, яку з політичних міркувань багато хто спробував
переписати, а то й викреслити, сподіваючись, що пройде, не помітять, змовчать.
І проходить, бо ветерани воювали за
сплюндроване тепер слово «Батьківщина» й
абсолютно не навчилися відстоювати себе.
Вони прикривали від кулі один одного, витягували під шаленим вогнем з поля бою
поранених, ризикували собою задля інших і
не набули навиків підступних ударів у спину.
Вони клали своє життя задля того, аби над
Рейхстагом замайорів Прапор Перемоги, і
зовсім не припускали, що через півстоліття
хтось спробує принизити, знівелювати ціну
цієї Перемоги.
Але, попри всі закулісні намагання, історія
і час усе розставляють на свої місця. І навіть
те, про що офіційна пропаганда намагалася
не розповідати.
Будь-який підручник історії розкаже, хто
встановлював Прапор Перемоги над поваленим Рейхстагом 9 травня 1945 року — Єгоров
і Кантарія. Ще донедавна живі, вони щороку
з’являлися на екранах телевізорів і згадували
про той останній день кривавої війни, що забрала лише з боку радянських республік понад 40 мільйонів життів. І мало хто із глядачів
звертав увагу на те, що під час розповідей
обоє героїв почували себе не вельми зручно.
Ні, ніхто не намагався принижувати їхню
роль у тодішньому рейді на дах гітлерівської
канцелярії. Просто насправді їх було не двоє,
а троє. От тільки про третю особу, яка відіграла того дня вирішальну роль, чомусь ніхто не
згадував. А очолював групу прориву лейтенант Олександр Берест. Саме на нього було

покладене завдання провести групу
бійців на дах Рейхстагу і встановити
прапор. Після того, як завдання було
виконано, його ім’я на довгі роки старанно було викреслено з історії.
Хто ж він, цей Олександр Берест?
І чому так несправедливо поставилися до нього офіційні особи?
30 квітня 1945-го. До перемоги
ще 9 тяжких кровопролитних днів.
Але бійці про це ще не знають. Перед
військами 3-ї ударної армії, що наступала на Берлін, поставлене завдання
— прорватися і встановити прапор
над Рейхстагом. Проте перед ним –
30 метрів вільної площі, яка прекрасно прострілюється, — і солдати гинуть один
за одним.
Батальйон капітана Неустроєва 150-ї
стрілецької дивізії підібрався найближче від
інших. Очолити групу й забезпечити встановлення прапора переможців командування доручає двометровому силачу, замполіту Олександру Бересту. Берест — людина надійна,
груди в орденах за попередні ризиковані операції, ніколи не підводив. І цього разу замполіт
після жорстокого короткого бою проривається
з бійцями до входу, де встановлюють прапор
над центральною колоною.
Невеличкий перепочинок — і увечері, під
покровом темряви, Берест разом із Єгоровим, Кантарією та ще кількома автоматниками вривається всередину. Це здається божевіллям. У Рейхстазі – відбірні елітні війська,
завдання яких – стояти на смерть. Кількісна
перевага вочевидь на їхньому боці. Однак невеличка купка з боєм проривається на другий
поверх, де потрапляє під прицільний кулеметний вогонь. Кожний сантиметр прострілюється: німці не те що просунутися, висунутися не
дають. Берест відстрілюється, прикриваючись
статуєю Вільгельма. Довго не думаючи, він
відриває залізну руку кайзера і кидає в центр
зали. Німці сприймають руку за гранату. Кількасекундна пауза, але її цілком достатньо,
аби Бересту разом із бійцями зробити короткий ривок і покласти кулеметників.
Під час бою розвалюються гвинтові сходи, але Берест не губиться і створює «живі
сходи»: бійці стають один одному на плечі й

прориваються далі. На дах
Берест піднімається першим,
а вже потім допомагає іншим
вибратися нагору. О 21:50 на
фронтоні гітлерівського парламенту замайорів Прапор
Перемоги. Його прив’язали солдатськими ременями до ноги кайзерівського коня.
Але замполіт зіграв іще одну важливу
роль в останній день війни. Фактично, як визнали це пізніше, він поставив у ній останню
крапку. Попри те, що прапор уже майорів на
даху, есесівці, засівши у підвалах, продовжували відстрілюватися і не складали зброю.
Нарешті о 4-ій ранку викинули білий прапор,
але висунули вимогу: вести переговори має
генерал, у крайньому разі — полковник. А серед уцілілих немає вищого за званням від капітана. Знову кинули «на амбразуру» Береста. Високий, ставний, він найкраще підходив
на цю роль. Разом із перевдягнутим Берестом
у ролі «ад’ютанта» пішов реальний капітан.
Переговори тривали понад три години.
Німці тягнули час, очікуючи на підкріплення.
Нарешті Берест заявив жорстко: двадцять
хвилин на роздуми й ні хвилини більше, далі
— штурм. Не було жодної гарантії, що їх не
«зріжуть» чергою. І справді: коли Берест виходив, у спину пролунав постріл, куля пробила йому кашкета. Але до штурму не дійшло:
аргументи Береста подіяли — і німці склали
зброю.
Через рік вийшов указ про присвоєння
звання Героя Радянського Союзу п’ятьом
особам, що встановили Прапор Перемоги

Зберегла ладанка Матері
(Початок — на стор. 10)
На той час небагато справжніх друзів залишилося у СРСР. Та ж Америка зайняла
вичікувальну позицію, бо керівництво США
навіть було зацікавлено в цій війні, прагнучи
знесилити провідні європейські країни, Радянський Союз і домогтися свого владарювання у світі.
… Перше звернення до народу було не
Головнокомандуючого СРСР І. Сталіна (знамените «Брати і сестри» колишнього семінариста пролунало лише 3 липня), а розмножена на ротаторі й розіслана прихожанам
проповідь митрополита Сергія (Старгородського). До жовтня 1941 р. припинився вихід
усіх антирелігійних видань, була ліквідована
антирелігійна секція при Інституті філософії
Академії наук СРСР, припинив існування і
Союз войовничих безбожників.
… Коли усе його оточення було готове тікати з Москви (15-16 жовтня 1941 р. німецькі
мотоциклісти доїздили до Хімок, передмістя
столиці – ред.), Сталін залишився в Кремлі
та, за свідченнями документів у спецхранах,
зачинившись у захристі, молився. Столицю
тричі облітали на літаку з Казанською іконою Божої Матері. У німецьких архівах зберігаються листи вояків до рідних, у яких вони
сповіщають про дива, свідками яких стали:
у найвирішальніші моменти битв масово
дивним чином відмовляла техніка, гармати,
зброя. Німці спочатку списували це на сильні
морози, але згодом їх просто охопила паніка.
… У Ленінграді (нині — Санкт-Петербург)
не було сил, аби втримати ворога. Від страш-

ного голоду щодня вмирали тисячі людей. Із
Володимирського собору винесли Казанську
ікону Божої Матері й обійшли з нею хресною
ходою навколо Ленінграда — і місто було
врятовано. Дослідники задаються питанням
досі: на чому трималося місто, адже допомоги практично не було, а те, що підвозили,
було краплинкою?
… Із спогадів блокадниці Наталії Кузьміної: «Нікому з учасників хресної ходи Великодньої ночі 1941 року не могло і на думку
спасти, що на Пасху 1942-го буде відмінено
навіть комендантську годину та офіційно дозволено хресні ходи навколо церков із запаленими свічками (попри загрозу німецьких
літаків).
… Ось що написав офіцер, який був у
центрі штурму Кенігсберга: «Наші війська
вже зовсім видохлися, а німці все ще були
сильні, втрати були величезні і чаша ваги
коливалася, ми могли зазнати там страшної
поразки. Раптом бачимо: приїхав командувач фронтом, багато офіцерів, а з ними священики з іконою. Дехто засміявся: «Попів
привезли, невже допоможуть?» Але командувач швидко припинив жарти, наказав усім
вишикуватися, зняти головні убори. Священики відслужили Службу Божу і пішли з образом до передової. Ми з подивом спостерігали: куди під кулі йдуть? Із боку німців була
справжня вогняна стіна! А вони спокійно
йшли. І тут із німецького боку стрілянина раптом вщухла. Прозвучала команда: на штурм!
Війська пішли із суші й з моря. Сталося неймовірне: німці гинули тисячами, тисячами
здавалися в полон!..»

… Єдина будівля, відносно вціліла серед
руїн Сталінграда, — храм Казанської ікони
Божої Матері з притвором Преподобного
Сергія Радонезького, у який неодноразово
заходив легендарний командарм Чуйков.
НКВД доносило, що він запалював свічки і
молився, та «згори» був наказ: «Не чіпати і
не заважати».
… У 1942-му літак с Казанською іконою
Пресвятої Богородиці облетів Сталінград —
цей факт підтвердив у бесіді з письменником
Юрієм Бондаревим Георгій Жуков. Маршал
всю війну возив із собою в машині цей образ,

Великоднє

над Рейхстагом. Береста серед них не було.
Йому дали лише орден Червоного Прапора.
Героя не дали за те, що не вельми прогинався
перед керівництвом. У ті часи потрібно було
мати слухняних, «зручних» героїв. Його боялися випускати на екрани ще й через те, що
він багато чого б міг розповісти про останній
день війни, коли задля вислуги перед «батьком усіх народів» (Сталіним) людей тисячами
гнали під перехресний вогонь.
Через 25 років, у 1970 р., високий чоловік
із прямою спиною та сивиною на скронях стояв на пероні вокзалу Ростова-на-Дону, тримаючи за руку п’ятирічного онука. З’явилася
електричка. Раптом крик: «Дитина на рейках!» Із сотні пасажирів про себе не подумав
лише він: залишивши онука, кинувся під потяг, відштовхнув дівчинку вбік — та сам вискочити не встиг. Олександр Берест загинув
у віці 49 років.
Його поховали на невеличкому цвинтарі
в Ростові-на-Дону. Роками після того однополчани писали у різні інстанції з проханням перепоховати його прах, як і належить
справжньому Герою, у парку Слави в Києві.
Але змінюються уряди, кожний із яких заявляє
про свою наближеність до народу. Лише прах
Береста, людини, яка провела групу прапороносців на Рейхстаг, покоїться на забутому
цвинтарі...

а наприкінці 1940-х, висланий до Одеського
воєнного округу, Жуков проїжджаючи Київ,
приніс образ до одного із храмів і попросив
залишити в олтарі.
… 2 листопада 1944 року до Головного політуправління РСЧА з IV Українського
фронту надійшла телеграма, завірена підполковником Лісновським, з проханням «Якнайскоріше вислати матеріали для проповідей у день святкування річниці Жовтня…»
… Попри атеїстичну пропаганду (впродовж двох десятиліть із 1917-го) під час війни на території СРСР було відкрито 20 тисяч храмів, у яких молилося багато людей.
А скількох врятував подарунок-портсигар
у кишені, записничок із фотографіями рідних, бабусина ладанка з іконою Матері Божої?..

Служба у Нікольському соборі блокадного Ленінграда
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Вишгород

Вітаємо!
У ТРАВНІ ДНІ
НАРОДЖЕННЯ СВЯТКУЮТЬ:
14 травня –
Олександр Іванович БАЛАНЮК –
директор КП «УФКС» Вишгородської
міської ради
18 травня –
Наталія Петрівна ВАСИЛЕНКО –
керуюча справа виконкому
19 травня –
Оксана Вікторівна СТЕПАНИШИНА
– спеціаліст канцелярії
Вишгородської міськради
22 травня –
Світлана Анатоліївна ОМЕЦИНСЬКА
– директор ДНЗ «Золотий ключик»
23 травня –
Володимир Олексійович ТКАЧ –
директор КП «Редакція
газети «Вишгород»
27 травня –
Лариса Миколаївна ГАВРИЛКО –
спеціаліст канцелярії
Вишгородської міськради

Черговий «сюрприз» Кабміну для
тих, хто отримує субсидію

ДЕПУТАТИ ВИШГОРОДСЬКОЇ
МІСЬКОЇ РАДИ VII СКЛИКАННЯ:
22 травня –
Микола Миколайович КРАВЧЕНКО
25 травня –
Максим Валерійович МАКАРЕНКО
29 травня –
Валерій Павлович ВИГОВСЬКИЙ.
З днем народження! Нехай життя
буде красивим та яскравим, як весна, сонячним і теплим, як літо. Нехай буде далеко до осені, а снігові хуртовини ніколи
не проникають у душу!
Вишгородський міський голова
Олексій МОМОТ,
секретар ради
Тетяна БРАЖНІКОВА,
міська рада, міськвиконком,
редакція газети «Вишгород»

Чиновники запевняють —
усе залежатиме від доходів родини
Пільги

http://patrioty.org.ua/ecomomic/pilh-ne-budekabmin-pidhotuvav-cherhovyi-siurpryz-dliaukraintsiv-iaki-otrymuiut-subsydiiu-117634.html
Ілюстрація: ЖЖ

Українцям, які мають пільги на оплату житлово-комунальних послуг і звертаються за субсидією, Кабінет Міністрів не буде нараховувати відповідні пільги на період отримання субсидії. Про
це йдеться в постанові КМУ № 319 від 27 квітня
2016 року, повідомляють Патріоти України.
«Це не призведе до зниження рівня соціального захисту населення, оскільки субсидії розраховуються з урахуванням пільг на оплату послуг, і обсяг
обов’язкового платежу за послуги залежить тільки
від доходів сім’ї», — вважають в Уряді.
Нагадаємо, кількість бажаючих оформити субсидію на послуги ЖКГ після зростання тарифів
може вирости на 50%, тоді як у минулому опалювальному сезоні допомогу отримувало вже 36%
споживачів. У Міністерстві соціальної політики побоюються, що грошей, виділених Держбюджетом
на ці цілі, може просто не вистачити.

Дегустатори: секрети врожаїв
Невигадані історії
Марина КОЧЕЛІСОВА
(Тема – Галина МАКАРЕНКО)
У садку й на городі в нашої Килини не буває пустоцвітів. На грядках бадьоро зеленіють розкішні кущі картоплі. Густе, аж синє
бурячиння контрастує з ніжно-салатовими
косами моркви й редиски, кучерявими стеблами петрушки й кропу. Стрілки молодої
цибулі й часнику наче змагаються – яка з них
вища та стрункіша.
Пружними батогами обвивають високі тички
огірки, пустотливо визирає з-під рясного листя
квасоля. Червоні, жовті й рожеві помідори широким колом оточують здоровенного «Чорного
принца», що виставляє надуті смагляві щоки під
гарячі сонячні промені.
Грядки розляглися поміж кущами: чорна
смородина, аґрус, малина, червоні і білі порічки, барбарис і шипшина, погойдавши на квітках
комашок, пускають догори буйну зав’язь. Ближче до хати – сливи, вишні, яблуні й груші, а що
вже абрикос і персиків!.. Попід вікнами – нагідки
і мальви, троянди і айстри, калачики й півонії ті-

шать око з ранньої весни до пізньої осені.
Килина – гарна, мов квітка, – походжає у
своєму садку-городі. На всі запитання, де грошей набралася на добрива, вона лише посміхається: маю біологічно чистий продукт. А між тим,
куп гною в її невеличкому господарстві ніхто не
бачив, і на подвір’ї з товару – лише три коти:
Дровний, Мурза і Довгий.
Довгий – дівчур-волочур, тижнями вганяє за
кицюнями по всьому селу. Повертається додому
від’їстися та відпочити від виснажливих бійок із
суперниками. Мурза здійснює нальоти на хату
і погріб, краде котлети та перевертає гладущики зі сметаною. На Килининого грізного віника
сито мружиться: бийте, заслужив, але ж наїїїїївся. Дровний днями линдає по городу та після
вдалих ловів на мишок спить на осонні, на складених попід парканом дровах.
Коти між собою не дуже товариські,
об’єднуються лише, коли ганяють чужих із садиби. Та це – взимку, пізньої осені й ранньої
весни, коли мерзла земля колючими грудками
ріже пухнасті лапки. А як тільки грунт прогріється – настає котячий рай, бо у садку й городі в
Килини роками ведеться валеріана. Коти риються в землі, добувають коріння, ласують ним
досхочу – і качаються навколо, влаштовуючи
акробатичні етюди на траві, із заплющеними від
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Хочеш МИРУ — НЕ готуйся до ВІЙНИ,
а ВГАМУЙ свою АГРЕСІЮ

кайфу очима муркотять і виводять арії краще за
оперних солістів.
Це – час котячого миру, бо на запах і звук
збираються чужинці з усіх вулиць. Веселе товариство розосереджується по садку й городу
квадратно-гніздовим способом і бенкетує, залишаючи по собі купки закопаного «біопродукту».
Заздрісні сусідки, в яких котячий послід все перепалює, закидають Килині: розвела хвостатих
наркоманів на городі. Вона заперечує: та ж вони
землю розпушують, і не наркомани зовсім – а
дегустатори, бо хімії та генно-модифікованого
не вживають.

Віктор КУЧЕРУК

Ліра

ДАРМА...
Обсипаний, поколотий
Надій розбитих склом,
Ходжу донині колом тим,
В якому скрізь погром.
Перехрипіли криками
І він, і ти, і я –
Бо злиднями й каліками
Наповнилась земля.
Себе давно запитую,
Адже не зрозумів:
За що сидів на плитах я
І в полум’ї горів?
Чіткіше бачу здалеку
Страждальницький мій шлях.
Усім сіяв кристаликом
Дарма в чужих руках...
ЖИВУ!..
Коли жура за радість стала
І віри блиск в очах потух, –
Живу, гальмуючи помалу
Або прискорюючи рух.
Живу безглуздо й безпорадно,
Безсилий втішено збагнуть,
Чому довкола непроглядна
І нездоланна туги муть?
Живу із волі пресвятої
Творця одвічного буття,
Хоча всілякого накоїв
Без молитов і каяття.
Живу надіями на диво,
А час летить, як листопад,
І дні усотує жадливо,
Їх не вертаючи назад.
Хоч міг би духом занепасти,
Життєвим мукам завдяки,
Живу в очікуванні щастя
За переболені роки.
Живу!..
ВЕСЕЛКА
Ледве вщухла над рікою злива,
Ще вода затоплює луги,
А уже веселка блискотлива
Аркою лягла на береги.
Вигнулась, округлилася вгору,
В мокрих нетрях сизої пітьми,
Де, злякавшись блисків і озорень,
Змовкнули невидимі громи...
Між хмарин осяяних розщілин
Променями теплими вогні
Відгоріли швидко, відмигтіли
І безслідно зникли вдалині.
ВЕСНЯНІ ПАХОЩІ
Немов тугі пориви вітру,
Між неоглядних трав і лоз,
Весняних днів хмільне повітря
В легенях м’яко уляглось.
І вже не видихнуть до літа
Мені крізь ніс або гортань
Ані молочний запах цвіту,
Ні дух жаданих проростань...
БЛАГОДІЙНИКУ
Коли твої бажання щирі
Та честь і гідність на кону,
Не важ дарунки і не міряй,
Щоб скупо скласти їм ціну.
Подарував?.. – Нехай так буде,
Адже хотів, зібрався, зміг…
Втішайся тим, що бідним людям
Ти безкорисно допоміг.

