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ФОТОмить

Для нас
— історія,
для них
—життя
8 і 9 травня у Вишгороді відбулися урочистості з нагоди Дня пам’яті та примирення та 71-ої річниці Перемоги над нацизмом
у Європі.

аФішка

Свято
перенесли
Святкування Дня
матері та захід для дітей «Місто професій»
переносяться у зв’язку
з погіршенням погодніх
умов. Стежте за анонсами в газеті «Вишгород» та у соцмережах.

18 травня — вхід до музеїв вільний
У 1977 році на Міжнародній Раді
Музеїв ICOM було прийнято установу
цього свята, із 1978 року Міжнародний день музеїв відзначається в 150
країнах світу.
Збираючи та зберігаючи пам’ятки
матеріальної та духовної культури, музеї
ведуть велику науково-просвітницьку
і виховну роботу. Кожний рік має свою
тему: 2016-й — присвячений музеям та
культурним ландшафтам.
У середу, 18 травня, наші двері від-

Проща у Вишгороді
15 травня, у неділю, о 10:30 Отець і Глава Української греко-католицької церкви, Блаженніший
Патріарх Святослав завітає у Собор Вишгородської Богородиці з нагоди десятої ювілейної прощі.
Субота, 14 травня
07:00 – Піша проща (м. Київ, вул. Микільсько-Слобідська, 5, Патріарший Собор УГКЦ – Метро «Лівобережна»)
09:00 – Велопроща (Метро «Академмістечко»)
ПРОГРАМА У ВИШГОРОДІ
12:00 – Акафіст до Богородиці
13:00 – Хід Милосердя
14:20 – Молебний Чин на оздоровлення
16:15 – Хвалебний Гімн Богородиці
17:00 – Акафіст до Вишгородської Богородиці

криті для всіх відвідувачів:
Музей Давньоруського гончарства
(вул. Межигірського Спаса, 11) — виставка керамічних виробів на території;
Історичний музей (вул. М. Грушевського, 1) — майстер-клас із орігамі «Журавлик ВИШУ» о 14:00, лекція
«Здоров’я нації — Живий хліб» о 15:00.
Вхід до музеї Вишгородського історико-культурного заповідника — БЕЗКОШТОВНИЙ.
Зустрічаймо свято разом!

18:00 – Архієрейська Божественна Літургія
ВЕЛИКИЙ ВІДПУСТ
20:00 – Агапе. Приватна молитва біля ікони
21:00 – Молитва на вервиці
21:30 – Велика Вечірня з Литією
23:30 – Велике Повечір’я
00:00 – Нічні чування
Неділя, 15 травня
00:00 – Нічні чування
06:00 – Божественна Літургія
07:00 – Велика Утреня
09:00 – Велике освячення води
09:30 – Акафіст до Богородиці. Мирування
10:30 – Зустріч Патріарха
11:00 – Архієрейська Божественна Літургія.
ВЕЛИКИЙ ВІДПУСТ
12:30 – Молебен до Божого Милосердя

Офіційний сайт міськради: vyshgorod-rada.gov.ua

Справа у довгому ящику?
Влас. інф.

Феміда

Часто чуєш: не відкладай на завтра те, що можна зробити сьогодні.
На практиці ж народна мудрість не завжди спрацьовує…
Апеляційний суд Києва у черговий раз відклав розгляд апеляції щодо
розміру застави Вишгородського міського голови Олексія Момота, перенісши судове засідання на 30 травня. Анонсоване засідання, яке мало розпочатись 12 травня о 12:45, розпочали близько 15:00. І тривало воно… 5 (!)
хвилин… Нагадаємо, перше засідання (26 квітня)
перенесли на 12 травня,
бо суддя не встиг ознайомитись із матеріалами
справи.
Цього ж разу засідання зсунулось по часу, бо
заплановані розгляди інших справ затягнулись. І
яке ж було розчарування
вишгородців, які все-таки
дочекались завершення
попередніх засідань, коли
оголосили, що в одного із
суддів різко погіршилось
самопочуття.
Дуже хочеться вірити,
що це лише збіг обставин.
Одужуйте, пане суддя!
Вишгородська
громада
чекає справедливості.

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

Суспільство
Тарифне «покращення»

Скільки платитимуть українці

Вартість чистоти

Журналісти підрахували, у скільки українцям обійдуться комунальні послуги після запланованого з 1
липня підвищення тарифів. Про це повідомляють «Вести».
Так, із 1 липня приймати душ і ванну стане дорожче. У
кожному місті будуть свої тарифи, оскільки все залежить
від компанії-постачальника. Наприклад, у столиці за гарячу
воду доведеться платити замість 40,92 грн вже 70 грн за
куб. м, а за опалення замість 16,4 вже 30 грн за кв. м. Приблизно такі ж тарифи будуть і у Львові й Одесі.
Крім того, з 1 вересня відбудеться чергове підвищення тарифів на електроенергію, так що бойлер не
врятує. Якщо зараз за 100 кВт/год ми платимо 0,57 грн, то
з 01.09.2016 будемо по 0,71 грн. Якщо витрачаємо більше
(від 100 до 600 кВт/год), то платити доведеться по 1,29 грн
(зараз 0,99 грн за кВт/год). Ну, а якщо нагорить електроенергії понад 600 кВт/год, то викладемо вже 1,63 грн (замість 1,56).
Тобто реально найбільше зросте середній тариф (від
100 кВт/год до 600 кВт/год). Зазвичай стільки світла витрачають сім’ї, де є діти.
Нові реалії українців — вимоги Міжнародного валютного фонду, який натомість обіцяє відновити кредитування.
— До кінця року ще подорожчає холодна вода, оскільки для її поставки й очищення потрібна електрика, і постачальники не забудуть заявити про зміну собівартості, —
розповів економічний експерт Олександр Охріменко.
За його словами, субсидії навряд чи нас врятують,
оскільки через них вже утворилися величезні борги місцевих бюджетів перед підприємствами ЖКГ.
— Зараз ця цифра становить 23 млрд, а буде — всі
100 млрд грн. Зрозуміло, що в місцевих бюджетах немає
грошей на компенсації субсидій, — говорить Охріменко.
Скільки українці заплатять за душ і миття посуду:
прийняти душ двічі на день — 11,4 грн (по 0,06 куба
гарячої води два рази в день);
прийняти ванну один раз у тиждень — 15,4 грн (0,28 куб. м);
почистити зуби два рази в день — 1,68 грн (з 0,012 куб. м);
капає кран з гарячою водою — 1,68 грн в день (0024 куб. м);
помити посуд вручну (з розрахунку 23 л гарячої води і 20
л — холодної) — 1,92 грн.

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ
ПОСЛУГ (НКРЕКП), ОПРИЛЮДНИЛА НОВІ ТАРИФИ ЗА ПОСЛУГИ
ПОСТАЧАННЯ ГАРЯЧОЇ ВОДИ ДЛЯ НАСЕЛЕННЯ
http://www.depo.ua/ukr/money/-pokrashchennya-tarifu-na-garyachuvodu-dlya-vsih-regioniv-tsifri-10052016160400
Нові ціни вказані у відповідній постанові комісії, передає depo.ua.
Так, згідно з документом, у Києві тариф на послугу гарячого водопостачання з липня зросте в 1,9 рази (на 33,68 — 36,75 грн/куб.м.)
— до 71,59—77,67 грн/куб. м. При цьому тариф на ГВС для споживачів столичної енергокомпанії ТОВ «Євро—Реконструкція» (Дарницька
ТЕЦ) збільшиться в 1,7 рази (на 25,71 — 28,06 грн/куб. м.) — до 62,6867,95 грн/куб. м. (залежно від наявності рушникосушки, з ПДВ).
У Вінницькій області максимальна вартість гарячої води за наявності рушникосушки складатиме 87,54 грн, без — 80,70 грн. Мешканці
Волинської області сплачуватимуть 77,84 грн та 71,42 грн відповідно.
У Дніпропетровській області максимальні тарифи на гарячу воду
складатимуть 93,09 грн з рушникосушками і 85,83 грн — без них. Жителі Донецької області сплачуватимуть 85,93 грн за гарячу воду за наявності рушникосушки та 79,58 — без неї.
Тарифи для Житомирської області встановлені у розмірі 77,42 грн
з рушникосушкою та 71,31 грн — без неї. У Кіровоградській області
вартість гарячої води встановлено на рівні 75,55 грн з рушникосушками і без них — 69,83 грн.
Для Луганської області тарифи встановлені у розмірі 89,19 грн з
рушникосушками і 82,11 грн — без них. У Львівській області вартість
гарячої води максимально підніметься до 87,74 грн і 81,04 грн відповідно.
У Миколаївській області за гарячу воду з рушникосушками потрібно буде сплачувати 76,73 грн і без — 70,85 грн. В Одеській області максимальна ціна за воду з рушникосушками — 75,78 грн, без — 70,02 грн.
У Полтавській області тарифи становитимуть 91,15 грн (з рушникосушкою) і 85,78 грн (без рушникосушки). Мешканці Рівненської області за гарячу воду з рушникосушками сплачуватимуть 86,12 грн, без
них — 79,57 грн.
У Сумській області тарифи встановлено на максимальному рівні
80,59 грн з рушникосушками і 74,43 грн — без. У Тернопільській області тарифи становитимуть відповідно 70,06 грн і 64,56 грн.
У Харківській області за гарячу воду, згідно з новими тарифами,
мешканці сплачуватимуть 74,40 грн (з рушникосушками) і 68,76 грн
(без рушникосушок). У Херсонській області нові тарифи на макси-

В останню
путь

Із військовими почестями
та за православним обрядом

НАПЕРЕДОДНІ ДНЯ ПЕРЕМОГИ З ВІЙСЬКОВИМИ ПОЧЕСТЯМИ ТА ЗА ПРАВОСЛАВНИМ
ОБРЯДОМ ПЕРЕПОХОВАЛИ 45 ВОЇНІВ-ЧЕРВОНОАРМІЙЦІВ, ЯКІ ЗАГИНУЛИ СМЕРТЮ
ХОРОБРИХ ПІД ЧАС ОБОРОНИ ТА ВИЗВОЛЕННЯ КИЇВЩИНИ У 1941-МУ Й 1943-МУ РОКАХ
Тетяна КРАСОВСЬКА
ФОТО — авторка, спеціально для «Вишгорода»

Із кожним роком усе складніше стає відшукати
останки героїв Великої Вітчизняної. Та, попри всі труднощі, археологічне патріотично-пошукове об’єднання
«Дніпро-Україна» проводить розкопки по першій лінії
оборони в 1941 р. української столиці та повертає з вічності імена Солдатів Перемоги.
Це вже дев’яте перепоховання, що відбувається на Меморіалі пам’яті у с. Гатне Києво-Святошинського району.
Участь в урочистому мітингу-реквіємі взяли народний депутат, голова парламентської фракції Опозиційного блоку
Юрій Бойко, депутат Київської обласної ради, лідер Опозиційного блоку Київщини Олександр Качний, депутати
всіх рівнів, ветерани, учасники бойових дій, фронтовики,
герої тилу й праці, громадські активісти, місцеві жителі.
Віддати останню шану загиблим співвітчизникам приїхали і представники громади Вишгородського району на чолі з
депутатом Київської обласної ради Романом Буковським та
головою Територіальної організації Опозиційного блоку в м.
Вишгороді Максимом Калінкіним. Лідер Опозиційного блоку
Юрій Бойко впродовж останнього десятиліття організовує
пошукові роботи і перепоховання радянських воїнів на Київщині. Він подякував учасникам загону «Дніпро-Україна» за
відданість справі та професіоналізм і зазначив, що роботи
триватимуть і далі, поки не буде похований останній солдат.
І, звертаючись до присутніх ветеранів, висловив слова вдячності за здобутий такою дорогою ціною мир.
«Велике спасибі й низький уклін вам за те, що витри-

мали цю страшну війну, за те, що саме ви і ваші товариші зламали хребта нацистам. Після війни ви відбудували
нашу країну, відновили міста і села, побудували тисячі
промислових підприємств, — зазначив Юрій Бойко. —
Якомога довше залишайтеся з нами. Живіть довго і щасливо. А ми вас захистимо, не дозволимо принизити і зменшити ваші подвиги».
Стійкість, самовідданість та мужність старшого покоління на фронті і в тилу в ім’я Перемоги — справжній
взірець патріотизму для нащадків. На цьому наголосив
Олександр Качний:
«Ваш подвиг — непідвладний часу, як і безмежна
наша вдячність усім, хто відстояв Батьківщину, перед ким
ми низько схиляємо голови. І сьогодні, коли знову звучить
слово «війна», ми робимо все можливе для того, щоб
об’єднати країну, повернути мирне небо, щоб кожен українець відчував себе захищеним і щасливим».
Роман Буковський, депутат Київської обласної ради,
переконаний, що такі повернення з небуття імен воїнів, які
захищали та визволяли Україну, об’єднують усі покоління
і є свідченням того, що всі спроби переписати історію —
марні, адже пам’ять про Велику Перемогу для більшості
українців — священна.
«Наш безпосередній обов’язок — пам’ятати і шанувати події найжорстокішої війни минулого століття. І найкращою нагородою для тих, хто домігся Великої Перемоги, є
турбота влади про них. Опозиційний блок стоїть на захисті
інтересів ветеранів і домагається того, щоби наші захисники жили гідно і країна пишалася їх подвигом», — підсумував Роман Буковський.

Вишгород
мальному рівні встановлено у розмірі 85,10 грн і 78,46 грн відповідно.
У Хмельницькій області гаряча вода коштуватиме 83,28 грн і 77,68
грн відповідно. У Черкаській області тарифи встановлено на рівні
77,58 грн (з рушникосушками) і 71,49 грн (без них).
У Чернігівській області — 79,92 грн з рушникосушками і 73,69
гривні — без них.
Зокрема, у проекті рішення — Вишгородське РКП «Вишгородтепломережа»: 1346, 19 — ГКал у будинках з приладами обліку тепла, 41,90 грн/кв. м — у будинках без приладів обліку тепла.
Більш докладно — див.:
http://www.slideshare.net/MichaelYudkovich
http://www.slideshare.net/MichaelYudkovich/proekt—taryfy—
nagvpnaselenya05052016—1
Нагадаємо, що 5 травня Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, затвердила підвищення тарифів на тепло на 75—90%.
Раніше, 27 квітня, Кабінет Міністрів України затвердив єдину ціну
на газ для населення – 6 879 грн за 1 тис. кубометрів. Раніше НКРЄ
встановив для населення дві ціни на газ: 3600 та 7200 грн. Так, для всіх
громадян України встановлювалася соціальна норма в обсязі 200 куб.
м газу за ціною 3600 грн, що було майже вдвічі дешевше.

Замість післямови

Сім’ї, які не «потягнуть» ціни за
«комуналку», платитимуть 10% від суми
платіжки, – Прем’єр
ДЖЕРЕЛО:
http://zik.ua/news/2016/05/11/simi_yaki_ne_potyagnut_tsiny_
za_komunalku_platytymut_10_vid_sumy_698026
11 травня 2016 р.
Сім’ї, які не зможуть оплатити нові ціни на послуги ЖКГ,
отримуватимуть адресну допомогу від держави та сплачуватимуть близько 10% від загальної суми платіжки. Про це під час
засідання Кабінету Міністрів зазначив Прем’єр-міністр України
Володимир Гройсман.
«Всі, хто мають невисокий дохід, будуть так чи інакше сплачувати за послуги ЖКГ 10%. Держава адресно заплатить за кожного, хто цього потребує», – сказав він. За його словами, нові
тарифи є абсолютно ринковими.
«Всі розмови про те, що ціна газу є 30-40 доларів, неправда»,
– заявив Гройсман, передає «Укрінформ».

Ветеранам потрібна
турбота, а не популізм
До Дня Перемоги
9 Травня — одне із найшанованіших свят, але особливе значення воно має для людей, які заплатили надзвичайно високу
ціну за наше сьогодення. Велика Перемога — це подвиг мільйонів, це кров воїнів, які не шкодували свого життя, це загибель і
каліцтва мирних жителів. Святий обов’язок нинішнього покоління — віддати належне пам’яті тих, кого немає, і привітати тих, хто,
дякувати Богу, живий. Більшість ветеранів через стан здоров’я
майже не виходять з дому, і кожна нова людина в їхньому помешканні стає великою подією, справжнім святом у житті — настільки вони потребують підтримки, ба, звичайного людського
спілкування.
До Дня Перемоги депутат Київської
обласної ради Роман
Буковський від «Опозиційного блоку» разом із головою Вишгородської районної
організації Червоного Хреста України
Іриною
Правдивою
відвідав інвалідів та
учасників бойових дій
Другої світової війни,
які мешкають у місті
Вишгороді та Вишгородському районі. До
квітів, вітальних листівок та подарунків
депутат додав сердечні побажання міцного здоров’я, добра,
тепла від близьких і
затишку біля родинного вогнища.
Старенькі привітно зустрічали гостей, ділилися воєнними спогадами, своїм
неспокоєм через нинішній стан у нашій
державі,
питали:
«Коли в Україну прийде довгоочікуваний
мир?» Вони мали
змогу звернутися із
проблемами до депутата, щиро раділи
спілкуванню,
просили не забувати їх і
частіше навідувати.

Наше місто

Вишгород

Дню матері
присвячується
Ліра

Влас. інф.

Благоустрій

Багато років поспіль мешканці буд. 3 на
вул. Б. Хмельницького зверталися до міськради з проханням зробити заїзд та «кишені» для парковки автівок на прибудинковій
території. П’ять років цю проблему «пробивав» — на міському рівні — депутат Володимир Лісогор. Останній рік цим займається депутат Олена Лісогор. Нова міськрада
їх підтримала та виділила кошти на реконструкцію прибудинкової території.

14 травня

Хмельницького ще у 2011 році було зібрано
понад 500 підписів мешканців цієї вулиці, зокрема і мешканців будинку номер три.) Водночас на зборах було озвучено і те, що через
відсутність організованої прибудинкової території у людей — безліч проблем.
Один із мешканців буд. 3 на Хмельницького розповів, що його автівку постійно пошкоджують у сусідніх дворах (ріжуть покришки та
дряпають кузов). Інший потрапив під штрафи
ДАІ, залишивши машину на автобусній зупинці навпроти будинку (через дорогу). Тре-

Реконструкціїї — «зелене» світло

Сергій Сокіл і «мама Валя» —
Валентина Парчук. 2016 р., Холодний Яр
Сергій Сокіл – молодий хлопець, боєцьдоброволець Карпатської Січі на Сході з
перших днів – 2014 р., лютий-березень 2015
р., січень-березень 2016 р., а зараз військовослужбовець за контрактом у Національній
гвардії України, присвятив вірша своїй другій
мамі – волонтеру та депутату Вишгородської
міської ради Валентині Парчук, яка з перших
днів конфлікту на Сході України допомагає
нашим військовим – добровольцям із батальйонів «Січ», «Карпатська Січ». Хлопці називають її «наша мама Валя».
У кожної людини
Є мама на землі,
Яка цілує ніжно
І молиться ввісні.
І мама — не єдина,
Хто сильно любить вас,
Хто допоможе щиро,
Можливо, і не раз.
Таку людину знаю
І нею дорожу,
Бо мама Валя з нами
Ішла і на війну.
Мене, хоч і чужого,
Як сина прийняла
І захищать країну
Єдина провела.
Тому скажу: «Спасибі!» —
І низько поклонюсь.
А у День матері
За неї помолюсь.
Щоб всі були здорові
У її сім’ї.
Щоб не було війни
У нашій стороні.
Ірина ПРАВДИВА,
голова Вишгородської районної
організації Товариства Червоного Хреста
України
ФОТО – архів ВРО ТЧХУ, спеціально для «Вишгорода»

Немає, мабуть, у світі людини, яка хоч
раз у житті не довірила б медичній сестрі,
фельдшеру чи акушерці своє здоров’я,
життя. Янголами милосердя, очима і руками лікарів називають цих незвичайних
людей, які вибрали важку, часом невдячну, але таку людяну, жертовну і необхідну
професію.
Милосердя, терпіння, чуйність, увага,
професіоналізм, а ще тепла посмішка, вправні руки, добре серце — без цього важко уявити медичну сестру Червоного Хреста. Тому і
називають їх сестрами — сестричками, які у
важкі хвилини стають найближчими, доглядають за хворими, немічними, дають спокій і

Вітання

Із Всесвітнім днем
медичних сестер
12 травня, у день народження першої англійської сестри милосердя Флоренс Нейтінгел, відзначається Всесвітній день медичних
сестер. У цей день — професійне свято всіх
медичних сестер нашого міста і району, тих,
хто працює, і тих, хто на заслуженому відпочинку.
Успіхів, міцного здоров’я, гідного визнання праці, добра та оптимізму сестричкам!
Олексій МОМОТ
та секретар Вишгородської міської
ради Тетяна БРАЖНІКОВА

Річ у тім, що наявну колись площу навколо будинку у 2008-2010 рр. забрали під автостоянку буд. 3 на пл. Т. Шевченка (так звана
16-поверхова «свічка»). І з того часу безпека
буд. 3 — під великим запитанням. Не може
під’їхати, а тим більш — розвернутися, ні
«швидка», ні, боронь Боже, пожежна спецавтівки, ні весільний поїзд, ні похоронний катафалк, ба, навіть машина, що розвозить меблі
чи побутову техніку.
Врешті, у травні ц. р. — відповідно до міської програми благоустрою-2016 — розпочали
земляні роботи: планування паркомісць із
збереженням дерев, кущів і більшої частини
газонів. Основна маса жителів будинку зраділа: «Нас почули, у нас буде облаштоване
подвір’я!» Та дехто наполягав на громадських
слуханнях. Тоді депутат 15 мажоритарного
округу Олена Лісогор організувала збори: 10
травня біля під’їздів зібралися 35 мешканців,
аби розібратися, що і де саме буде облаштовано, висловити свою думку з цього приводу,
підказати, як це зробити найкраще та запропонувати свою допомогу.
Реконструкцію прибудинкової території
підтримала абсолютна більшість присутніх.
(Нагадаємо: щодо благоустрою вулиці Б.

тьому і четвертому доводиться паркуватися
біля ТП (електротрансформаторної підстанції) та на зеленій зоні. Дехто самочинно почав
розкопувати газон та робити майданчик для
паркування. Зрозуміло, що з часом від таких
дій зелена зона просто зникне — і взагалі,
треба робити все за планом, узгоджено.
Один із найактивніших мешканців, який
аргументовано обстоював облаштування
прибудинкової території, — депутат Вишгородської районної ради Василь Яковенко, котрий останній рік рятує життя нашим солдатам і надає допомогу цивільному населенню
на Сході України. Робота хірурга пов’язана з
транспортом: доводиться виїздити хоч удень,
хоч уночі, рахувати буквально хвилини. І відсутність нормального паркувального майданчика, відсутність можливості розвернути
автівку та навіть просто поставити її у дворі
— це чиєсь втрачене здоров’я, а то й життя.
Нагадаємо: подвір’я багатоповерхівки —
це спільна власність усіх мешканців. Тому
обстоювати інтереси мають усі разом, доходити згоди, чути один одного — не вдаючись
до емоційних звинувачень, і відшуковувати
компроміс. Міська ж влада завжди приймає
рішення в інтересах громади.
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Національна святиня
Дорогі українці!
Вітаю усіх вас
із чудовим святом
самобутньої, неповторної, барвистої
української культури
— з Днем вишиванки.
Вишиванка
—
наша національна
святиня. Вона символізує зв’язок поколінь, пробуджує
високі патріотичні почуття в серці кожного
українця. Вишиту сорочку, вишитий рушник передають із роду в рід, бережуть як безцінну реліквію.
Мудрість і сила тисячолітньої традиції дає
нам натхнення до праці та боротьби. Бажаю
укріплення української ідентичності заради
процвітання нашої країни.
Слава Україні! Героям слава!
З повагою
Трохим ІВАНОВ,
заступник Вишгородського міського
голови

ФОТОмить
Громадська організація «Вишгород – наш
дім» (голова — Володимир Лісогор) ініціювала прибирання на схилах гори, по вул. Ватутіна. Зібрали 45 мішків різного сміття.

До відома внутрішньо переміщених осіб!
Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 05.11.2014 № 637 «Про здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам» (зі змінами, внесеними Постановою
Кабінету Міністрів України від 14.03.2016 № 167) з 01.05.2016 здійснення виплати всіх видів
соціальних допомог та компенсацій внутрішньо переміщеним особам відбуватиметься виключно через рахунки та мережу установ і пристроїв публічного акціонерного товариства
«Державний ощадбанк України».

Увага!

Правила отримання субсидій змінилися
Постановою Кабінету Міністрів України від 27.04.2016 №319 «Про внесення змін до деяких
постанов Кабінету Міністрів України» передбачено, шо особам, які мають право на пільги на
оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу, при призначенні субсидії враховується вартість плати за послуги без урахування пільг. У разі призначення таким особам житлової субсидії їм не нараховуються відповідні пільги.
Докладніше — читайте на сайті газети «Вишгород»
надію, дарують турботу і душевне тепло. Сестра — це ноги безногого, очі сліпого, опора
дитині, джерело знань та впевненості молодої матері, вуста тих, хто дуже слабкий, щоб
говорити. За словами відомої всьому світові
медичної сестри Флоренс Нейтінгел, догляд
за хворими — це таке ж мистецтво, як живопис та скульптура. Це найвище з мистецтв,
адже що означає працювати над каменем
чи полотном, порівняно з працею над живим
людським організмом!
Сестрички, як ніхто, знають справжню
цінність людського життя. Не тільки ліки, але
й ваші лагідні руки, вправна та вчасна допомога, уважність і оптимізм допомагають хворій людині долати тілесні та душевні страж-

дання.
Врятуй, професійно надай першу допомогу, не нашкодь, чітко виконуй накази лікаря — від вас вимагається так багато, набагато більше забов’язань, ніж прав, до вас
пред’являють найбільше вимог. Флоренс
Нейтінгел вважала сестринську справу вартою поваги, необхідною та відповідальною
спеціальністю, яка вимагає душевного та фізичного загартування, а також уміння тверезо мислити в складних ситуаціях і великого
терпіння. Завданням патронажних медичних
сестер милосердя Товариства Червоного
Хреста України є:
— виконання призначень дільничних лікарів,

— спостереження за станом здоров’я хворого,
— санітарно-просвітницька робота, а також соціальні послуги: при потребі покупка і
доставка ліків, продуктів харчування, предметів першої необхідності, проплата комунальних послуг та багато іншого.
Працівник патронажної служби — це
спеціаліст в особливій, специфічній сфері
діяльності. Об’єктом застосування його трудових зусиль є складний організм людини, а
наслідком — благополуччя, самопочуття та
здоров’я людини, груп людей і суспільства в
цілому.

Професійне свято

Янголи
милосердя
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Вишгород

До 71-ї річниці Перемоги над нацизмом

Не просто акція

Мишачі десанти проти зондеркоманди
Ольга СУБАЧ, зав. відділом експозиції
Національного музею-заповідника
«Битва за Київ в 1943 році»
У центрі Лондона є унікальний монумент —
пам’ятник тваринам, що загинули у війні. Це — напівколо з каміння, що символізує арену бойових дій.
У розлом, який поділяє стіну на дві нерівні частини,
входять тварини — коні, мули, собака… І надпис
«Присвячується всім тваринам, що служили та гинули… У них не було вибору».
Чи знаєте ви, шановні читачі газети «Вишгород»,
про те, що багато тварин брало участь на фронтах ІІ Світової війни в усіх воюючих арміях. Можливо, чули про собак — підривників танків, які «служили» у Червоній Армії
СРСР. Але мало хто знає про мишей, що вивели з ладу
під Сталінградом цілу німецьку танкову дивізію…
Ця історія почалась іще до війни. В «Центрі дослідження мишей» при Смоленському університеті доктор
біологічних наук Ігор Валенко пропонував використовувати польових мишей для ремонту важливих механізмів
і агрегатів, які не можна було розібрати. Бо ж польова
миша може пролізти в отвір, у чотири рази менший, ніж
вона сама.
Квітнем 1942 року датується перша згадка про «мишачий десант». Радянська розвідка засікла німецькі танки. Вночі з літака ПО-2 на парашутах були скинуті ящики
з мишами. Від удару об землю ящики розкрилися, миші
розбіглися по німецьких позиціях. Вранці результат перевищив очікуване. Жоден із німецьких танків не завівся.
Мишачі зуби згризли ізоляцію на електричних проводах.
Узимку 1942 року відбулась одна з найбільших битв
ІІ Світової війни — Сталінградська. Вона стала перелом-

ним пунктом усієї війни між Вермахтом та Червоною Армією на теренах Радянського Союзу.
В резерві у німців стояв танковий корпус генераллейтенанта Фердинанда Гейма, який прикривав фланги шостої німецької армії, що штурмувала Сталінград.
Саме туди, в дислокацію 22-ї німецької танкової дивізії
(яка, до речі, за складом була рівноцінна радянському
танковому корпусові), були скинуті ящики з мишами. Радянське командування правильно розрахувало, що миші
— кращі за собак-підривників, їх не треба довго навчати.
Миші також є переносниками інфекційної хвороби туляремії, так що могли постраждати не лише німецькі танки,
а й німецькі танкісти.
Згодом, коли німці все зрозуміли (вони випадково
підбили ПО-2 з ящиками, повними мишей), при WaffenCC були створені KSA (котячі підрозділи безпеки), що
складалися з котів-мисливців (як німецького, так і радянського походження — з окупованих радянських територій). Біолог Ігор Валенко навіть пропонував доповнювати
ящики з мишами собаками, спеціально навченими розганяти зондеркоманди котів.
Але, так чи інше, до 1943 року мишей — як, утім, і
собак — для винищення
німецьких танків використовувати припинили. Поперше, у Червоній Армії вже було достатньо традиційних
протитанкових засобів, по-друге, у німців з’явилися «Тигри», а потім «Пантери», не вразливі для радянських мишей, бо паливні випаровування вбивали мишей раніше,
ніж вони наносили шкоду «панцирникам-хрестоносцям».
Після війни, коли полонені німецькі танкісти розповіли американцям і англійцям, як радянські війська використовували мишей, колишні союзники взяли на забезпечення в армію котів. Так, про всяк випадок…

Прапори,
що єднають
Україну
Влас. інф.
ФОТО – Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

11 травня до Вишгорода завітала «Велика Українська Хода».
На площі перед адмінбудинком до
прапорів України з різних міст долучився і прапор з надписом «Вишгород», де всі бажаючі могли поставити особистий підпис та написати
побажання.
Організатор акції – волонтер батальйону «Айдар», учасниця Євромай-

Гортаємо сторінки Історії
Володимир ТКАЧ
Серед княжих постатей доби Київської Русі особлива роль безумовно належить Ярославу Мудрому. Саме
за його правління Русь досягла найвищого свого розвитку. В той час, коли на берегах Москви-ріки квакали лише
жаби, а по лісових нетрях вешталися фіно-угорські племена, Київська слов’янська держава гриміла від Візантії
до Британії.
Та мова піде не про Московію (грець із нею!), а про
людину, без якої Ярослав Мудрий залишився би в історії
як непримітний сірий князьок. Це його дружина Інгігерда,
шведська принцеса.
На батьківщині її часто порівнювали з валькірією. У скандінавських міфах — це світлоокі доньки бога війни і перемоги
Одіна, химерні вершниці, яких жоден чоловік не міг перемогти в бою. Валькірії з’являлися в диму і куряві в розпал битви
та переносили душі загиблих воїнів до Вальгалли — небесної Одінової оселі, де вони як герої могли бенкетувати разом
із богами. Принцеса таки вправно володіла мечем, бойовою
сокирою, кинджалом, плавала в бурхливих північних морях,
полюбляла небезпечні полювання, словом, це була справжня
донька вікінга. Інгігерда також грунтовно знала історію, філософію, літературу, Святе письмо.
Не оминуло цю білявку й велике кохання. Багато років вона
листувалася з Олафом ІІ, норвезьким королем. Вони обмінювалися подарунками, посланнями. І бути їй королевою фіордів,
якби не рішення батька — короля Олафа Шведського: ніякого
весілля з ненависним норвежцем — заміж за новгородського князя Ярослава. Варяги його називали не Мудрим, а Скупим — за жадібність. Ось такий поворот долі! У
той час, коли біля шведсько-норвезького кордону Олаф із пишним почтом чекав наречену, як і
домовлялися, Інгігерда була вже напівдорозі до
Новгорода, де на той час правив Ярослав.
Форштевень бойового дрокара різав хвилі
Балтики, стогнала щогла під вітрилом, а серце
принцеси щеміло від розбитого кохання і втраченого щастя. Перед очима раз-по-раз виникав
образ Олафа: красивого, ставного, ніжного, з
чудовим голосом скальда-співака, мужнього воїна. Що чекало
її на чужині? Невиразний чоловік, старший за неї на 15 років,
кульгавий від народження, вже один раз одружений. Лише
слово, дане батьку, стримувало принцесу від фатального
вчинку.
На Русь Інгігерда (у православному хрещенні — Ірина) потрапила в розпал міжусобної боротьби за київський трон. Після смерті батька — князя Володимира Хрестителя — владу
захопив брат Ярослава Святополк. Тримати Київ йому допомагав тесть — польський король Болеслав І Хоробрий. Святополк, начебто, був причетний до вбивств братів Бориса і Гліба,
древлянського Святослава, за що і отримав прізвисько Окаянний. Ярослав побоювався, що кілер врешті-решт добереться і
до нього.
Кілька років тривала війна із Святополком, в якій переміг
таки Ярослав. І це завдяки Інгігерді-Ірині. Це вона вербувала
лютих скандинавських вікінгів до війська чоловіка. І королі, і
вояки їй довіряли й шанували.
Через деякий час у Ярослава виник новий воєнний конфлікт із полоцьким князем Брячиславом. У ході бойових дій Інгігерда навіть потрапила до нього в полон. Але не була б вона
донькою вікінга, якби з полонянки не стала посередницею у
мирних переговорах.
Жодна військова сутичка не обходилася без участі швед-

генетика авторитетно довела, що Всеволод — результат кохання Олафа і Інгігерди. Так, за допомогою аналізу ДНК виявлено у нього скандінавський генетичний код, а він передається
з покоління в покоління лише по чоловічій лінії. А ось інші його
брати мають слов’янський генетичний код.
Шила у мішку не приховаєш. Більше всього, Ярослав здогадувався, чия це дитина, але він дуже любив Всеволода, тримав його біля себе і навіть помирав у Вишгороді на його руках.
Чи була це подружня зрада Інгігерди — достоменно і не
скажеш. Ярослава вона ніколи не любила. Так, вона народила йому трьох доньок і сімох синів, виконувала всі подружні
обов’язки, але до свого серця так і не впустила. Вона дуже
допомагала йому в державних справах, а в душі так і залишалася наодинці.
А ось Ярослав її обожнював. Як свідчать скандинавські
саги, без згоди дружини він не наважувався прийняти важливе рішення з тієї чи іншої проблеми. Саги відзначають, що
«конунг Яринлейв (князь Ярослав) так любив її, що нічого не
міг зробити проти її волі». Заради цієї норовливої і непокірної
шведки він будував нові палаци, бо хотів справити враження,
та дарма — серцем вона була у скромному теремі Олафа.
Ярослав усе життя комплексував через фізичні вади. Через вивих тазової кістки він був змушений ходити, спираючись
на палицю. На схилі життя відчував нестерпний біль у суглобах, а звідси — нервові зриви, часта зміна настрою. Якось у
сварці не втримався і вдарив дружину по щоці. Інгігерда лише
презирливо глянула і промовила: «Ти не такий, як він».
Горда княгівна вирішила повернутись до Скандинавії, прихопивши з собою варягів-найманців. Для Ярослава це було
рівнозначно смерті. Без іноземного легіону, безстрашної особистої гвардії вікінгів в умовах міжусобних війн він не протримався би на київському престолі і півроку. Та не це його лякало, а втрата коханої дружини. Ярослав довго
вибачався — і княгиня йому пробачила.
Ярослав та Інгігерда-Ірина гідно виховали
всіх своїх дітей, влаштували їхні шлюби з іноземними королівськими сім’ями. До речі, Всеволоду (скажімо так, Олафовичу) княгиня знайшла класну дружину — візантійську царівну
Анастасію Мономах. Саме від цього шлюбу народився знаменитий Володимир Мономах.
Коли Олаф Норвезький повертався до Скандинавії, він залишив Інгігерді свого малолітнього сина Магнуса. Що цікаво, залишив сина не матері дитини Інгрід — рідній
сестрі Інгігерди, на якій оженився, а саме першій любові. І вона
виховає його так, як треба: мужнім, сильним і шляхетним. Через 10 років він стане королем Норвегії (відомий, як Магнус
Добрий).
Хоч і через багато років, але Олафові та Інгігерді таки довелося породичатися: принц Харальд, брат Олафа, побрався
з князівною Єлизаветою, найстаршою донькою Ярослава і Інгігерди.
Прикро, що ім’я Інгігерди-Ірини незаслужено стерте з нашої історії. Вона рівнозначно Ярославу Мудрому причетна до
всіх добрих справ, які робилися на Русі. З чоловіком вона вирішувала, де будувати нові міста і фортеці, церкви, дороги,
мости, як розвивати ремесла і торгівлю, працювала над зведенням справедливих законів і податків, словом, вона гідна
кращої пам’яті на кшталт вшанування княгині Ольги. Якщо на
шальки терезів кинути здобутки цих двох жінок, то однозначно
перевагу матиме Інгігерда — Свята Ірина.
У скандинавській міфології валькірії зображувалися в обладунках, шоломах із крилами, щитами і списами. З грив їхніх
коней капала життєдайна роса, а від мечів випромінювалося
світло. Подібно їм північна красуня Інгігерда до кінця свого
життя несла світло своїй новій батьківщині — Київській Русі.

Шведська валькірія
на вишгородських теренах
ської королівни. Нова війна, яку розпочав брат Ярослава
Мстислав Тмутараканський, знову змусила Інгігерду подбати
про варязьких найманців. І хоча військо Ярослава зазнало погрому, все ж брати досягли згоди. До речі, мирні переговори
відбувалися у 1026 році у Городці — фортпості на переправі
через річку Ірпінь, де зараз розташоване село Демидів. Там
перебувала й Інгігерда.
Якби не історичні факти, літописи, саги, можна подумати, що подальші події були написані кіношним сценаристом.
Через 10 років Інгігерда зустрілася зі своїм першим і єдиним
коханням — Олафом Норвезьким. Справа в тому, що в результаті заколоту Олаф втратив королівський трон і вирішив відвідати свого старого союзника — Ярослава Мудрого. Князівське
подружжя його прийняло з великою шаною. Олафу пропонували навіть стати правителем Волзької Болгарії, назавжди залишитися на Русі, але він відмовився. Погостювавши рік, вікінг
вирушив знову до Норвегії — здобувати втрачений трон.
Невдовзі він там і загине: як годиться воїну — з мечем у
руках. Але рік перебування на Русі для нього, як і для Інгігерди,
залишиться найкращим відрізком життя. Звісно, що вони зустрічалися наодинці десь у лугах серед квітучого різнотрав’я,
в солов’їні ночі і ранкові серпанки. Хіба можна було нехтувати
почуттями, які ніколи і не згасали?
Через декілька місяців після від’їзду Олафа в Інгігерди
народився син — Всеволод. Збіг обставин? Аж ніяк! Сучасна

дану Катерина Валевська – подорожує
українськими містами. Й у кожному з
них поповнює колекцію прапорів, що
символізує єдність України.
«Велика Українська Хода» розпочалася ще у вересні 2014 р. із київського Майдану. Її метою стало вшанування пам’яті жертв Революції Гідності
та АТО, пронесення через всю Україну
духу патріотизму. Організатори йдуть
від міста до міста, від села до села,
приєднуючи українські прапори заради миру та перемоги нашої держави.

Живемо ЗДОРОВО

Вишгород

14 травня
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«Веселі старти-2016»
Аліна МАКОВСЬКА
ФОТО — авторка, спеціально для «Вишгорода»

12 травня 2016 року на території комунального підприємства «Навчально-спортивна база» було гамірно. На дитячі спортивні змагання прибули чотири команди
школярів: три — із Вишгорода (ЗОШ І-ІІІ ст.
№ 1, районної гімназії «Інтелект», спеціалізованої школи «Сузір’я») та одна із Нових
Петрівців (ЗОШ І-ІІ ст. № 2).

ректора дитячо-юнацької спортивної школи з
водних видів спорту Олена Карпухіна, член
ГО «Батьківщина Молода» Роман Данилюк,
вчитель фізичної культури Микола Самсон,
голова БФ «З відкритим серцем у майбутнє»
Ірина Шугайло, директор КП «Навчальноспортивна база» Олександр Сафонов, депутат Вишгородської районної ради Геннадій
Панамарчук, депутат Київської обласної ради
Владислав Хахулін.
Юні спортсмени впевнено й легко справлялися з поставленими завданнями, брали
активну участь у конкурсах — і кожен учасник
намагався принести перемогу своїй команді.
Після смачної каші та чаю з польової кухні
було оголошено переможців.
Перше місце виборола команда Вишгородської спеціалізованої школи «Сузір’я»,
отримавши у подарунок кубок, два набори
для бадмінтону і головний приз — сертифікат на місяць занять у басейні в комплексі
«Sobi club» для всієї команди. Друге місце
посіла Вишгородська ЗОШ І-ІІІ ст. № 1, третє
— Новопетрівської ЗОШ І-ІІ ст. № 2 (обидві
команди отримали кубки та набори для бадмінтону), а четверте місце зайняла команда

Організатори «Веселих стартів-2016» — заступник голови Вишгородської міської ради
Трохим Іванов, депутат Вишгородської районної ради Олександр Дзюба та заступник голови Вишгородської районної ради Анатолій Потапенко. Співорганізатори: вчитель фізичної
культури Микола Самсон, в. о. директора ДЮСШ з водних видів спорту Олена Карпухіна.
Спонсори змагань: заступник міського голови Трохим Іванов, депутати райради Олександр Дзюба та Геннадій Панамарчук, заступник голови райради Анатолій Потапенко, представник Київоблради Олександр Колодій, представник ГО «Батьківщина Молода» Роман
Данилюк, комплекс «Sobi club» та відділ освіти.
Широке коло вболівальників представляли: депутат Верховної Ради України VI і
VII скликань Костянтин Бондарєв, учасник
АТО Геннадій Демінський, голова Вишгородської районної ради Ростислав Кириченко,
заступник голови Вишгородської районної
ради Анатолій Потапенко, заступник голови
Вишгородської міської ради Трохим Іванов,
представники комплексу «Sobi club», в. о. ди-

Вишгородської районної гімназії «Інтелект»,
отримавши набори для бадмінтону. Кожну команду було нагороджено грамотами від Вишгородської міської та районної рад за участь у
дитячих спортивних змаганнях «Веселі старти». Юним спортсменам дуже сподобалось
місце проведення та організація заходу, вони
щиро вдячні організаторам і спонсорам і з нетерпінням чекають продовження.

Атлети на спортмайданчику
Влас. інф.

ФізкультУРА

4 червня ц. р. на набережній Київського водосховища відбудеться один із
головних спортивних заходів цього літа
— відкритий чемпіонат Київської області
зі Street Workout. Кращі атлети Київщини
зберуться в цей суботній день, аби продемонструвати свої вміння та здобути
звання найсильнішого. Почесний гість —
український плавець, заслужений майстер
спорту України, призер Олімпійських ігор,
чемпіон світу та Європи з плавання Денис
Силантьєв.
На чемпіонаті будуть представлені:
— силовий фрістайл;
— елемент «Вихід на дві руки силою»;
— віджимання на брусах з додатковою
вагою 48 кг;
— підтягування на перекладині з додатковою вагою 32 кг.
Під час змагань відбудеться презентація
кращих спортивних секцій Вишгородського
району. Ввечері на публіку чекає сольний концерт від фіналіста ІІІ сезону шоу «Україна має
талант» Артема Лоїка та інших виконавців.
Головний організатор змагань – голо-

ва Київського обласного відокремленого
підрозділу Всеукраїнської громадської організації «Street Workout Ukraine» Олег Ковшун. Співорганізатор змагань – Молодіжна
громадська організація «Спілка жукинської
Молоді». Переможець у категорії «Силовий
фрістайл» представлятиме Київську область
на чемпіонаті України зі Street Workout, який
відбудеться наприкінці цього літа в українській столиці.

Street Workout — це доступний та безкоштовний вид спорту: виконання різних
вправ на вуличних спортивних майданчиках
— на турніках, брусах, шведських стінках та
ін. Основний акцент — на роботу з власною
вагою і розвитком сили та витривалості.
Прихильники воркауту з різних країн
світу називають себе по-різному: воркаутери, вуличні спортсмени та гімнасти. Цим молодіжним видом спорту займаються люди
різних вікових категорій — навіть пенсіонери. Загалом у країнах СНД налічується понад 1 000 000 «воркаутерів», серед яких 300
000 українців. Понад 3 000 з них — мешканці Вишгородщини.

Виставка у БК «Енергетик» — до 20 травня

Барви весни
Алла НАТАЛУШКО
ФОТО — Анна САРЖАН,
спеціально для «Вишгорода»

Фойє районного Будинку культури
«Енергетик» розквітло «Барвами весни».
Так називається виставка творчих доробків арт-майстерні «Авангард» (керівник —
Анна Саржан) та майстрів Вишгорода. На
полотнах — художні твори: ніжні та романтичні, яскраві та неповторні. Кожна робота
має власний мистецький стиль, виконана
із різних матеріалів і різними техніками.

Майстри відобразили неповторний навколишній світ, де кожен новий день, кожен
схід сонця — це диво, казка, краса. Хочеться
ще і ще дивитися на розквітлі квіти, вдихати
п’янкий запах бузку, милуватися яскравою
веселкою, що виграє у небі після весняної
грози... Тут роботи у стилі декупаж, печворк
та хенд-мейд: мило всміхаються чарівні ляльки, веселий пасхальний кролик, равлики та
інші казкові герої. Тут вишивки – хрестиком,
бісером, стрічками!
На виставці побувало чимало людей, зокрема, учні гімназії «Інтелект», які отримали незабутні враження і чудовий настрій. А тих, хто ще
не встиг завітати до нас, запрошуємо – виставка
продовжиться до 20 травня 2016 року.

Концерт

Олександр КОНОНЕНКО
ФОТО — автор

День матері — одне з найпрекрасніших свят. Воно –

«Цілую руки твої, мамо…»

серед тих, яким би треба прикрасити кожен день нашого
календаря, щоби говорити своїй матусі теплі слова, дякувати за те, що вона подарувала нам цілий світ, усього
навчила, що недосипала ночей, недоїдала, аби діти жили
краще за неї…
Втім, не треба чекати якоїсь нагоди, аби сказати мамі про
те, що любиш її, що нею дорожиш. Адже так може статись, що
і не встигнеш сказати оті слова за життя… Про це і співали
учасниці фольклорного колективу «Золотий вік» зі сцени районного Будинку культури «Енергетик», представивши глядачам надзвичайно щемливу композицію, вимережену нотками
смутку і радості, що так тісно переплітаються в українських
народних піснях. «Кожна з учасниць колективу — донька і
мама, і ми намагалися вкласти в концертну програму всі наші
почуття і переживання, разом із музичним керівником Віктором Туровським ретельно підбирали репертуар», — розповідає художній керівник колективу Тамара Шевченко.
Колектив і справді пропускає кожну пісню через серце,
отож і не залишає байдужими глядачів. А сьогоднішня тема
— тема МАТЕРІ, особливо душевна, і «Золотий вік» намагав-

ся передати в кожній пісні вдячність до матері, материнські
переживання, любов до неньки України, адже вона для всіх
нас — найщиріша мати.
«Можна сказати, що концерт «Золотого віку» до Дня матері вже стає традиційним, — говорить директор Вишгородського районного територіального центру соціального обслуговування Наталія Рудько. — Адже він відбувається другий рік
поспіль, і ми раді, що разом із РБК «Енергетик» стали організаторами цього заходу».
Слова про матір, її материнське тепло і ласку звучали
цього дня не тільки від майстринь «Золотого віку». Свої поетичні рядки адресувала глядацькій залі і всій Вишгородщині
і почесний громадянин Вишгорода, поетеса Ольга Дяченко.
А депутат Вишгородської міської ради Валерій Виговський,
привітавши учасників і глядачів концерту, побажав, щоб кожна мама завжди була зігріта теплом і любов’ю своїх дітей. А
ще – як давній друг «Золотого віку» – пообіцяв колективу подальшу підтримку — аби такі концерти повторювались з року
в рік і щоб колектив мав змогу частіше радувати глядацьку
аудиторію своїми виступами.
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Високошвидкісний Інтернет МТМ. Тел.: (093) 366-16-66; (095) 545-15-33; (098) 201-22-66
ПО Н Е ДІ ЛО К , 1 6 Т Р А ВНЯ
КАНАЛ 1+1
6:00 ПРОФIЛАКТИКА
12:00, 16:45, 19:30,
23:15 ТСН
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 «Грошi»
23:30 «Мiнкульт»
00:00 Трилер «Зелена
кофтина»
UA:ПЕРШИЙ
6:00 ПРОФIЛАКТИКА
14:00 Казки Лiрника
Сашка
15:05 Х/ф «Iз житiя
Остапа Вишнi»
17:00 Вiкно в Америку
18:05 Час-Ч
18:15 Новини. Свiт
18:30, 21:00 Новини
18:55 Про головне

19:30 РЕ:ФОРМА
20:30 Вересень
21:30 Новини. Спорт
21:50 Подорожнi
23:00 Пiдсумки
23:25 Золотий гусак
23:50 На слуху
ТРК «УКРАїНА»
8:30 Зоряний шлях
11:30 Реальна мiстика
13:30, 15:30 Т/с «Не
йди»
15:00, 19:00 Подiї
18:00 Т/с «Не
зарiкайся»
19:45 «Говорить
Україна»
21:00 Т/с «Забудь i
згадай»
23:00 Подiї дня
23:30 Х/ф «Еволюцiя
Борна»
ТОНіС
6:00 Профiлактика
14:00, 22:05 Дика
природа Нiмеччини
14:55, 17:45 Чудеса
природи

16:50 «Алло, лiкарю!»
18:15 «Таке спортивне
життя. Г. Рiзатдiнова»
18:50 В гостях у Д.
Гордона. В. Буковський
19:50 Д/ф «Щоденники
Другої свiтової вiйни:
день за днем»
21:00 Дивовижний свiт
21:45 Океан-ВЕТ
00:00 «Еротична спека»
ТЕТ
6:00 Профiлактика
12:00 М/с «Маша i
Ведмiдь»
12:35 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»
СТБ
2:00 УВАГА!
ПРОФIЛАКТИКА
12:00, 18:30 Т/с «Коли
ми вдома»

12:25 Х/ф
«Приборкувачка тигрiв»
14:20 «Битва
екстрасенсiв»
16:00 «Все буде
добре!»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
20:00 «Слiдство ведуть
екстрасенси»
22:35 «Детектор брехнi
9»
00:00 «Один за всiх»
НТН
5:35 Х/ф «Зворотного
шляху немає»
10:15, 17:15 Т/с
«Детективи»
12:00 Х/ф «Ранкове
шосе»
13:40, 14:20 Т/с «CSI:
Лас-Вегас - 14»
14:00, 19:00, 23:15
«Свiдок»
15:35 Т/с «Копиновобранцi»
19:30 Т/с «Кулагiн та
партнери»
21:30 Т/с «Гаваї 5.0 - 4»

23:45 Т/с «Елементарно
- 3»
НОВИЙ КАНАЛ
3:00 Профiлактика
12:00 Т/с «Щасливi
разом»
12:45 Т/с «Не родись
вродлива»
18:00 Абзац!
19:00 Дешево i сердито
20:15 Ревiзор
23:25 Пристрастi за
ревiзором
МЕГА
06:50, 14:10 Правда
життя
07:50, 12:20
Вiдчайдушнi рибалки
11:20 Коханки Європи
13:20 Мiстична Україна
15:10, 20:00 НЛО з
минулого
17:00 Сила тварин
18:00 Неймовiрний риф
19:00 Паралельний свiт
22:40 Секретна зброя
тварин
23:30 Покер

ТРК «КИїВ»
7:00 Профiлактика
14:00, 15:10, 23:50
«Громадська
приймальня»
15:00, 17:00, 19:00,
21:00, 23:00 «СТН»
16:00 «Мультляндiя»
16:20, 17:10 «У центрi
уваги»
18:50 «Паспортний
стiл»
19:20, 21:25 «Столиця»
22:30 «Служба
порятунку»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
23:20 «Життєвi iсторiї»

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 Х/ф «У пошуках
бурштинової кiмнати»

ІНТЕР
6:10 Д/с «Слiдство
вели... з Л.
Каневським»
07:00, 07:30, 08:00,
08:30, 09:00, 12:00,
14:00, 17:40 Новини
07:15, 07:35, 08:10,
08:35 «Ранок з
IНТЕРом»
09:20, 12:25 Т/с «Все
K1
6:00 «Свати бiля плити» повернеться»
14:20 «Сiмейний суд»
08:15 «Мультфiльми»
15:20 «Жди меня»
09:00 Т/с «90210. Нове
18:05, 19:05
поколiння»
«Стосується кожного»
10:40, 19:10 «Орел i
Решка. Шопiнг»
20:00 «Подробицi»
12:30 Т/с «Дикий ангел» 21:00 Т/с «Я повернуся»
22:40 Т/с «Одну тебе
14:00, 20:10 «Орел
кохаю»
i Решка. Незвiдана

ICTV
6:45 Факти тижня
08:45 Факти. Ранок
09:15 Надзвичайнi
новини. Пiдсумки з
К.Стогнiєм
11:10, 13:10 Дивитись
усiм!
12:45, 15:45 Факти.
День
13:50, 16:20 Х/ф
«Шпигунськi iгри»
16:50 Х/ф «Гнiв титанiв»
18:45, 21:05 Факти.
Вечiр
19:20 Надзвичайнi
новини
21:25 Свобода слова з
А. Куликовим
5 КАНАЛ
6:00, 21:40 Час-Time
07:00, 07:30, 08:00,
08:30, 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

10:10, 10:32, 11:10,
11:32, 12:32 Наживо:
прес-конференцiя
щодо ситуацiї у зонi
АТО
10:30, 11:30, 12:30,
13:30, 14:30, 15:30,
16:30, 17:30, 23:30,
Час: Важливо
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
6:00 Профiлактика
12:00 Т/с «Скорпiон»
13:40 «Top Gear»
14:40 Д/п «Помста
природи»
18:30, 23:30 «Спецкор»
19:00, 00:00 «ДжеДАІ»
19:20 «Цiлком таємно»
20:20, 00:20 Т/с
«Ласко»
21:20 Х/ф «Пiд
захистом»

ВI В ТО Р О К , 1 7 Т Р А ВНЯ
КАНАЛ 1+1
6:00, 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»
09:20 Марiччин кiнозал.
Мультфiльм
09:55, 11:00, 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 «На ножах 2»
00:00 Х/ф «Останнi
лицарi»
UA:ПЕРШИЙ
08:40, 23:25 Золотий
гусак
09:15 Пiсенний конкурс
Євробачення 2016.
Фiнал

13:15, 18:05 Час-Ч
16:25 Подорожнi
17:10 Т/с «Таксi»
18:15 Новини. Свiт
21:30 Новини. Спорт
21:50 Вiйна i мир
22:40 Класики свiтової
лiтератури
23:00 Пiдсумки
ТРК «УКРАїНА»
6:00 Агенти
справедливостi
07:00, 08:00, 09:00,
15:00, 19:00 Подiї
11:45 Т/с «Черговий
лiкар»
13:40, 15:30 Х/ф «Коли
не вистачає кохання»
16:00 Т/с «Адвокат»
18:00 Т/с «Не
зарiкайся»
19:45 «Говорить
Україна»
21:00 Т/с «Забудь i
згадай»
23:00 Подiї дня
23:30 Т/с «C.S.I. Мiсце
злочину Майамi»

ТОНіС
7:10, 21:20 DW-новини
09:50, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
10:50, 19:50 Д/ф
«Щоденники Другої
свiтової вiйни: день за
днем»
13:35 «Будьте здоровi!»
14:00, 22:05 Довiдник
дикої природи
15:35, 23:05 Дика
природа Нiмеччини
18:15 «Таке спортивне
життя. Iлля Кваша»
18:50 В гостях у Д.
Гордона. В. Буковський
00:00 «Еротична спека»
ТЕТ
6:50 М/с «Пiдлiтки
мутанти черепашки
нiндзя»
08:00 Мультик з
Лунтиком
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 Теорiя зради
СТБ
08:15 «Зiркове
життя»
09:10 «Битва
екстрасенсiв 14»
11:35 «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
8:30 Ранковий «Свiдок»
09:55, 17:15 Т/с
«Детективи»
11:30 Т/с «СБУ.
Спецоперацiя»
13:30, 14:20, 21:30 Т/с
«Гаваї 5.0 - 4»

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»
НОВИЙ КАНАЛ
07:15 Т/с «Друзi»
10:00, 22:00 Київ удень
i вночi
11:10 Т/с «Щасливi
разом»
16:50, 19:00, 20:00 Вiд
пацанки до панянки
18:00 Абзац!
23:00 Х/ф «Перевага»
МЕГА
6:00 Бандитський Київ
09:30 Арльберг: окраса
Австрiї
11:20 Генерали Гiтлера
13:20 Мiстична Україна
15:10, 20:00 НЛО з
минулого
16:00, 20:50 Скарби
власноруч

18:00 Неймовiрний риф
19:00 Паралельний свiт
23:30 Несподiванi
злочинцi
ТРК «КИїВ»
7:00 «Ранок покиївськи»
09:30 «Київ музика»
10:00 «Телемаркет»
13:00, 15:00, 17:00,
19:00, 21:00, 23:00
«СТН»
16:00 «Мультляндiя»
16:20, 17:10 «У центрi
уваги»
19:20, 21:25 «Столиця»
22:30 «Київськi iсторiї»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
23:20 «Життєвi iсторiї»
K1
08:15 «Мультфiльми»
09:00 Т/с «90210. Нове
поколiння»
10:40, 19:10 «Орел i
Решка. Шопiнг»
12:30 Т/с «Дикий ангел»
14:00, 20:10 «Орел

i Решка. Незвiдана
Європа»
15:00, 21:00 «Орел i
Решка. На краю свiту»
17:20 «Розсмiши
комiка»
18:15 «Звана вечеря»
22:00 «КВН на БIС»
23:00 Т/с «Доктор Хаус»
ІНТЕР
07:15, 07:35, 08:10,
08:35 «Ранок з
IНТЕРом»
09:20, 22:40 Т/с «Одну
тебе кохаю»
11:30, 12:25 Д/с
«Слiдство вели... з Л.
Каневським»
14:20 «Судовi справи»
16:15 «Сiмейний суд»
18:05, 19:05
«Стосується кожного»
20:00 «Подробицi»
21:00 Т/с «Я повернуся»
ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20
Надзвичайнi новини

10:10, 17:45
«Володимирська, 15»
11:05, 16:40 «Небо у
вогнi»
12:05, 13:10 Х/ф
«Вдруге не посадять»
12:45, 15:45 Факти.
День
16:10 Патруль.
Самооборона
18:45, 21:05 Факти.
Вечiр
21:25 Х/ф «Полiцейська
академiя»
23:35 Х/ф «Рiддiк в 3D»
5 КАНАЛ
7:00, 07:30, 08:00,
08:30, 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
10:10, 10:32, 11:10,
11:32, 12:32 Наживо:
прес-конференцiя
щодо ситуацiї у зонi
АТО
10:30, 11:30, 12:30,
13:30, 14:30, 15:30,

16:30, 17:30, 18:30,
23:30, 00:00 Час:
Важливо
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
8:30, 18:30, 23:30
«Спецкор»
09:00 Д/п «Лiтаки
Другої свiтової вiйни»
10:10 Т/с «Вердикт
iсторiї»
11:20 Т/с «Скорпiон»
13:00 Т/с «Мисливцi за
релiквiями»
13:55 Т/с «Загублений
свiт»
15:45 Х/ф «Три днi на
втечу»
19:20 «Люстратор.
Спецпроект»
20:20 Т/с «Ласко»
21:20 Х/ф «100 000 000
до н.е.»

С Е Р Е ДА , 1 8 Т Р А ВНЯ
КАНАЛ 1+1
06:45, 07:10, 07:45,
08:10, 09:10 «Снiданок
з 1+1»
09:30 Марiччин кiнозал.
Мультфiльм
09:40, 11:00, 12:20
«Мiняю жiнку - 3»
15:00 Х/ф «Хайтарма»
17:10 Т/с «Величне
столiття. Роксолана - 3»
20:30 «Секретнi
матерiали - 2016»
21:00 Т/с «Вiдьма»
22:00 «Мiняю жiнку
- 11»
UA:ПЕРШИЙ
6:00, 07:00, 08:00,
13:00, 18:30, 21:00
Новини
15:15 Д/ф «Тут є життя»
16:00 Д/ф «Крим наш!»
17:10 Т/с «Таксi»
18:15 Новини. Свiт
19:45 Д/ф «Крим.
Курорт суворого

режиму»
21:30 Новини. Спорт
21:50 Слiдство. Iнфо
22:40 З перших вуст
23:00 Пiдсумки
ТРК «УКРАїНА»
07:00, 08:00, 09:00,
15:00, 19:00 Подiї
11:45 Т/с «Черговий
лiкар»
13:40, 15:30 Х/ф «Чого
хочуть чоловiки»
18:00 Т/с «Не
зарiкайся»
19:45 «Говорить
Україна»
21:00 Т/с «Забудь i
згадай»
23:00 Подiї дня
23:30 Т/с «C.S.I. Мiсце
злочину Майамi»
ТОНіС
7:15, 21:20 DW-новини
09:50, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
10:50, 19:50 Д/ф

«Щоденники Другої
свiтової вiйни: день за
днем»
12:15, 21:00
Дивовижний свiт
17:45 «Донбас.
Перезавантаження»
18:10 «Таке спортивне
життя. О. Саладуха»
18:50 В гостях у Д.
Гордона. В. Буковський
21:40 Глобал - 3000
00:00 «Натхнення»
ТЕТ
7:35 М/с «Чагiнгтон»
08:00 Мультик з
Лунтиком
10:05 М/с «Клуб Вiнкс:
Школа чарiвниць»
11:50 Т/с «Усi жiнки вiдьми»
15:55 Х/ф «Фабрика
пилу»
17:45 Х/ф «Легенда
Пiднебесної»
19:40 Х/ф «Голоднi iгри:
У вогнi»

22:10 Х/ф «Хакери»
СТБ
7:00, 16:00 «Все буде
добре!»
09:00 «Зiркове життя»
09:55 «Битва
екстрасенсiв 14»
12:05 «МастерШеф - 3»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:55 «Слiдство ведуть
екстрасенси»
20:00, 22:45
«МастерШеф Дiти - 5»
23:25 «Один за всiх»

Спецоперацiя»
13:40, 14:20, 21:30 Т/с
«Гаваї 5.0 - 4»
14:00, 19:00, 23:15
«Свiдок»
15:35 Т/с «Копиновобранцi»
19:30 Т/с «Кулагiн та
партнери»
23:45 Т/с «Елементарно
- 3»

13:20 Мiстична Україна
15:10, 20:00 НЛО з
минулого
16:00 Туберкульоз: бiла
смерть
18:00 Неймовiрний риф
19:00 Паралельний свiт
22:40 Сила тварин

НТН
6:50 Х/ф
«Стамбульський
транзит»
08:30 Ранковий
«Свiдок»
09:00 «Кримiнальнi
справи»
09:55, 17:15 Т/с
«Детективи»
11:35 Т/с «СБУ.

ТРК «КИїВ»
7:00 «Ранок покиївськи»
НОВИЙ КАНАЛ
09:30 «Київ музика»
7:15 Т/с «Друзi»
13:00, 15:00, 17:00,
10:00, 22:00 Київ удень 19:00, 21:00, 23:00
i вночi
«СТН»
11:00 Т/с «Щасливi
13:10, 15:10, 23:50
разом»
«Громадська
17:00, 19:00 Хто зверху приймальня»
18:00 Абзац!
16:00 «Мультляндiя»
23:00 Х/ф «Гаррi Поттер 16:20, 17:10 «У центрi
i фiлософський камiнь» уваги»
19:20, 21:25 «Столиця»
МЕГА
22:55 «Українська
6:00 Пiдроблена iсторiя Нацiональна Лотерея»
09:30 Свiт на долонi
23:20 «Служба
11:20, 23:30 Генерали
порятунку»
Гiтлера

08:35 «Кохана, ми
вбиваємо дiтей»
11:40 «МастерШеф - 3»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:30 Т/с «Коли ми
вдома»
20:00, 22:45 «Я
соромлюсь свого
тiла 3»

7:15 Т/с «Друзi»
10:00, 22:00 Київ удень
i вночi
11:00 Т/с «Не родись
вродлива»
18:00 Абзац!
19:00, 20:30
Суперiнтуїцiя
23:00 Х/ф «Гаррi Поттер
i в’язень Азкабана»

НТН
08:30 «Свiдок»
09:55, 17:15 Т/с
«Детективи»
11:35 Т/с «Банкiршi»
13:30, 14:20, 21:30 Т/с
«Гаваї 5.0 - 4»
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»

МЕГА
6:50, 14:10 Правда
життя
10:30, 21:50 Шукачi
неприємностей
11:20 Генерали Гiтлера
13:20 Мiстична Україна
15:10, 20:00 НЛО з
минулого
18:00 Дика Iталiя
19:00 Паралельний свiт
22:40 Сила тварин
23:30 Вражаюче вiдео

K1
07:40 «Чи знаєте ви,
що...»
08:15 «Мультфiльми»
10:40 «Орел i Решка»
15:00, 21:00 «Орел i
Решка. На краю свiту»
16:00 «Орел i Решка.
Незвiдана Європа»
23:00 Т/с «Доктор Хаус»
ІНТЕР
07:15, 07:35, 08:10,
08:35 «Ранок з
IНТЕРом»
09:20, 22:40 Т/с «Одну
тебе кохаю»
11:30, 12:25 Д/с
«Слiдство вели... з Л.
Каневським»
14:20 «Судовi справи»
18:05, 19:05
«Стосується кожного»
20:00, 00:45
«Подробицi»
21:00 Т/с «Я повернуся»
ICTV

08:45 Факти. Ранок
10:10, 17:45
«Володимирська, 15»
11:15, 16:40 «Небо у
вогнi»
12:15, 13:10 Х/ф
«Злива»
12:45, 15:45 Факти.
День
18:45, 21:05 Факти.
Вечiр
20:20 Секретний фронт
21:25 Х/ф
«Миротворець»
23:40 Х/ф «Каратель»
5 КАНАЛ
7:00, 07:30, 08:00,
08:30, 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
10:10, 10:32, 11:10,
11:32, 12:32 Наживо:
прес-конференцiя
щодо ситуацiї у зонi
АТО

10:30, 11:30, 12:30,
13:30, 14:30, 15:30,
16:30, 17:30, 18:30,
23:30, 00:00 Час:
Важливо
14:32, 15:15, 15:32,
16:10, 16:32, 17:20,
17:32, 18:32 Україна понад усе!
23:32 Фактор
безпеки
2+2
8:30, 18:30, 23:30
«Спецкор»
10:00 Т/с «Вердикт
iсторiї»
11:10 Д/п «Десятка
найкращих - 2»
13:05 Т/с «Мисливцi за
релiквiями»
14:55 Т/с «Загублений
свiт»
16:45 Х/ф «100 000 000
до н.е.»
20:20 Т/с «Ласко»
21:20 Х/ф «Прихована
загроза»

Ч Е ТВ Е Р , 1 9 Т Р А ВНЯ
КАНАЛ 1+1
06:45, 07:10, 07:45,
08:10, 09:10 «Снiданок
з 1+1»
09:40 «Мiняю жiнку - 3»
10:55, 12:20 «Мiняю
жiнку - 4»
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, 23:30 «Право на
владу 2016»
UA:ПЕРШИЙ
6:00, 07:00, 08:00,
13:00, 18:30, 21:00
Новини
15:35 Надвечiр’я. Долi
17:10 Т/с «Таксi»
18:15 Новини. Свiт
19:45 Д/ф «Крим.
Курорт суворого

режиму»
21:30 Новини. Спорт
21:50 «Схеми» з Н.
Седлецькою
22:15 Переселенцi
23:00 Пiдсумки
ТРК «УКРАїНА»
6:00 Т/с «Адвокат»
07:00, 08:00, 09:00,
15:00, 19:00 Подiї
11:45 Т/с «Черговий
лiкар»
13:40, 15:20 Х/ф
«Клушi»
16:00 Т/с «Адвокат»
18:00 Т/с «Не
зарiкайся»
19:45 «Говорить
Україна»
21:00 Т/с «Забудь i
згадай»
23:30 Т/с «C.S.I. Мiсце
злочину Майамi»
ТОНіС
6:45 Глобал - 3000
10:50, 19:50 Д/ф

«Щоденники Другої
свiтової вiйни: день за
днем»
13:00 «Донбас.
Перезавантаження»
17:45 Чудеса природи
18:10 «Таке спортивне
життя. О. Торохтiй»
18:50 В гостях у Д.
Гордона. К. Гусєва
21:40 Вiдлуння
23:15 Левиний рик
ТЕТ
08:00 Мультик з
Лунтиком
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

НОВИЙ КАНАЛ

ТРК «КИїВ»
7:00 «Ранок покиївськи»

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 «Прогулянки
мiстом»
K1
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
07:15, 07:35, 08:10,
08:35 «Ранок з
IНТЕРом»
09:20, 22:40 Т/с «Одну
тебе кохаю»
11:30, 12:25 Д/с
«Слiдство вели... з Л.
Каневським»
14:20 «Судовi справи»
16:15 «Сiмейний суд»
18:05, 19:05
«Стосується кожного»
20:00, 00:45
«Подробицi»
21:00 Т/с «Я повернуся»
ICTV
8:45 Факти. Ранок
10:10, 17:45
«Володимирська, 15»
11:15, 16:40 «Небо у
вогнi»
12:15, 13:10 Х/ф
«Полiцейська академiя»

12:45, 15:45 Факти.
День
16:10 Патруль.
Самооборона
18:45, 21:05 Факти.
Вечiр
21:25 Х/ф «Полiцейська
академiя-2. Їхнє перше
завдання»
23:15 Х/ф
«Миротворець»

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
8:30, 18:30, 23:30
«Спецкор»
10:00 Т/с «Вердикт
iсторiї»
5 КАНАЛ
11:10 Д/п «Десятка
7:00, 07:30, 08:00,
найкращих - 2»
08:30, 09:00, 10:00,
12:10 Д/п «Помста
11:00, 12:00, 13:00,
природи»
14:00, 15:00, 16:00,
14:00 Т/с «Мисливцi за
17:00, 18:00, 19:00,
релiквiями»
22:00, 23:00 Час новин
14:55 Т/с «Загублений
10:10, 10:32, 11:10,
свiт»
11:32, 12:32 Наживо:
16:45 Х/ф «Прихована
прес-конференцiя
загроза»
щодо ситуацiї у зонi АТО 19:20 «Секретнi
10:30, 11:30, 12:30,
матерiали»
13:30, 14:30, 15:30,
20:20 Т/с «Ласко»
16:30, 17:30, 18:30,
21:20 Х/ф «Харлей
23:30, 00:00 Час:
Девiдсон та ковбой
Важливо
Мальборо»

ТЕЛЕпрограма

Вишгород

14 травня
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Високошвидкісний Інтернет МТМ. Тел.: (093) 366-16-66; (095) 545-15-33; (098) 201-22-66
П ’Я Т Н ИЦ Я, 2 0 Т Р А ВНЯ
КАНАЛ 1+1
6:00, 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»
09:40, 10:55, 12:20
«Мiняю жiнку - 4»
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 «Вечiрнiй Київ»
UA:ПЕРШИЙ
6:00, 07:00, 08:00,
13:00, 18:30, 21:00
Новини
09:55 Чоловiчий клуб.
Спорт
12:00 Вересень
13:15 Час-Ч
15:35 Вiра. Надiя.
Любов
17:10 Т/с «Таксi»

18:15 Новини. Свiт
19:45 Д/ф «Крим.
Курорт суворого
режиму»
21:30 Новини. Спорт
21:50 Люструвати не
можна залишити
23:00 Пiдсумки
ТРК «УКРАїНА»
6:00 Т/с «Адвокат»
07:00, 08:00, 09:00,
15:00, 19:00 Подiї
11:45 Т/с «Черговий
лiкар»
13:40, 15:25 Х/ф
«Смокiнг порязанському»
16:00 Х/ф «Готель для
Попелюшки»
18:00 Т/с «Не
зарiкайся»
19:45 «Говорить
Україна»
21:00, 23:30 Т/с
«Забудь i згадай»
23:00 Подiї дня
ТОНіС
7:05, 21:20 DW-новини

07:55 «Будьте здоровi!»
09:55, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
10:50, 19:50 Д/ф
«Щоденники Другої
свiтової вiйни: день за
днем»
12:20, 21:00
Дивовижний свiт
18:10 «Таке спортивне
життя. В. Терещук»
18:50 В гостях у Д.
Гордона. К. Гусєва
21:40 Океан-ВЕТ
00:00 «Еротична спека»
ТЕТ
6:50 М/с «Пiдлiтки
мутанти черепашки
нiндзя»
08:00 Мультик з
Лунтиком
10:05 М/с «Клуб Вiнкс:
Школа чарiвниць»
11:00 Т/с «Вiдьми IстЕнду»
11:50 Т/с «Усi жiнки вiдьми»
16:10 Країна У
18:00 Х/ф «Голоднi iгри:

У вогнi»
20:40 Х/ф «Голоднi iгри:
Переспiвниця»
23:00 Х/ф «Пластик»
СТБ
6:10 «Зiркове життя»
08:00 Х/ф «З привiтом,
Козаностра»
09:50 Х/ф «Швидка
допомога»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:30, 23:15 Т/с «Коли
ми вдома»
19:55, 22:45 «Холостяк
- 6»

«Свiдок»
15:25 Т/с «Копиновобранцi»
19:30 Т/с «Кулагiн та
партнери»
23:45 Т/с «Елементарно
- 3»

НОВИЙ КАНАЛ
7:00 Т/с «Друзi»
08:15, 11:00 Серця
трьох 3
10:00, 22:00 Київ удень
i вночi
18:00 Абзац!
18:50 Аферисти в
мережах
20:00 Х/ф «Iндiана
НТН
Джонс: У пошуках
6:40 Х/ф «Захар Беркут» втраченого ковчега»
08:30 Ранковий
«Свiдок»
МЕГА
09:00 «Кримiнальнi
09:30 З’їсти, щоб
справи»
вижити
09:55, 17:20 Т/с
13:20 Мiстична Україна
«Детективи»
15:10, 20:00 НЛО з
11:35 Т/с «Банкiршi»
минулого
13:30, 14:20, 21:30 Т/с
16:00, 20:50 Скарби
«Гаваї 5.0 - 4»
власноруч
14:00, 19:00, 23:15
17:00 Секретна зброя

тварин
19:00 Паралельний свiт
22:40 Зграя
23:30 Вражаюче вiдео
ТРК «КИїВ»
7:00 «Ранок покиївськи»
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»
K1
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»
ІНТЕР
7:00, 07:30, 08:00,
08:30, 09:00, 12:00,
14:00, 16:00, 17:40
Новини
07:15, 07:35, 08:10,
08:35 «Ранок з
IНТЕРом»
09:20 Т/с «Одну тебе
кохаю»
14:20 «Судовi справи»
16:15 «Сiмейний суд»
18:05 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
21:00 «Чорне дзеркало»
23:30 Х/ф «Осiнь у НьюЙорку»
ICTV
6:30 Ранок у великому
мiстi
10:10, 17:45

«Володимирська, 15»
11:10, 16:45 «Небо у
вогнi»
12:20, 13:10 Х/ф
«Полiцейська
академiя-2. Їхнє перше
завдання»
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 «Легiонер»
5 КАНАЛ
7:00, 07:30, 08:00,
08:30, 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
10:10, 10:32, 11:10,
11:32, 12:32 Наживо:
прес-конференцiя
щодо ситуацiї у зонi
АТО
10:30, 11:30, 12:30,

13:30, 14:30, 15:30,
16:30, 17:30, 18:30,
00:00 Час: Важливо
13:15, 14:10 День
14:32, 15:15, 15:32,
16:10, 16:32, 17:12,
17:32, 18:32 Україна понад усе!
19:50 Час. Пiдсумки дня
22:00 «Досвiд»
2+2
6:35 «Нове
Шалене вiдео поукраїнськи»
10:00 Т/с «Вердикт
iсторiї»
13:55 Т/с «Мисливцi за
релiквiями»
14:50 Т/с «Загублений
свiт»
16:40 Х/ф «Пророцтво
Судного дня»
19:20 Х/ф «Харлей
Девiдсон та ковбой
Мальборо»
21:15 Х/ф «Афера
Томаса Крауна»
23:20 Х/ф «Королiвство
гладiаторiв»

СУБОТ А , 21 Т Р А ВНЯ
КАНАЛ 1+1
6:00, 19:30 ТСН
07:00 «Свiтське життя»
08:00 «Снiданок.
Вихiдний»
10:00 Т/с «Вiдьма»
13:25 «Голос країни 6»
16:45 «Вечiрнiй
квартал»
18:30 «Розсмiши комiка
7»
20:15 «Українськi
сенсацiї»
21:15 «Вечiрнiй квартал
2016»
23:15 Х/ф «Врятувати
мiстера Бенкса»
UA:ПЕРШИЙ
9:50 Пiсенний конкурс
Євробачення 2016.
Фiнал
13:55 Х/ф «П’ять днiв
у Римi»
18:30 Чоловiчий клуб.
Спорт
19:40 Дорога до Рiо-

2016
21:00 Новини
21:30 Концерт Онуки
22:20 Переселенцi
23:00 Територiя закону
23:20 День Янгола
ТРК «УКРАїНА»
7:00, 15:00, 19:00 Подiї
08:10, 02:20 Т/с
«Черговий лiкар»
10:00 Вiдверто з М.
Єфросинiною
11:00, 15:20 Т/с
«Забудь i згадай»
16:55 Футбол. Фiнал
Кубка України
20:00 Т/с «Жiнки в
коханнi»
23:50 Х/ф «Чого хочуть
чоловiки»
ТОНіС
6:30 Х/ф «Репетицiя
оркестру»
09:55, 20:00 Д/ф
«Щоденники Другої

свiтової вiйни: день за
днем»
11:05 «Шефкухар країни» з М.
Поплавським
11:55 Х/ф «Втручання
мами»
16:25 Концерт Т.
Пiскарьової
18:20 Конкурс краси
«Miss Blonde Ukraine»
19:25 Дивовижний свiт
22:00 Х/ф «Голод»
00:00 «Вихiдний, пiсля
опiвночi»
ТЕТ
6:20, 09:40 М/с «Дорамандрiвниця»
09:00 Мультик з
Лунтиком
11:35 М/ф «Бембi 2»
12:45 М/с «Маша i
Ведмiдь»
13:25 Х/ф «Фабрика
пилу»
15:15 Х/ф «Легенда

Пiднебесної»
17:10 Х/ф
«Захоплюючий час»
19:00 Х/ф «Голоднi
iгри: Переспiвниця.
Частина 1»
21:20 Х/ф «Пластик»
23:10 Дайош
молодьож!

партнери»
19:00 «Свiдок»
19:30 Х/ф «Ати - бати,
йшли солдати...»
21:10 Х/ф «У бiй iдуть
лише «старики»
23:00 «Чоловiчий
журнал»
23:55 Х/ф «Найманець»

СТБ
9:00 «Все буде смачно!»
09:55, 21:20, 22:55 Т/с
«Коли ми вдома»
13:25 «Холостяк - 6»
16:05 «МастерШеф
Дiти - 5»
19:00, 22:25 «Україна
має талант! Дiти»
00:45 «Слiдство ведуть
екстрасенси»

НОВИЙ КАНАЛ
6:55 Дешево i сердито
08:10 Ревiзор
11:20 Пристрастi за
ревiзором
14:00 Вiд пацанки до
панянки
16:00 Х/ф «Iндiана
Джонс i Храм долi»
18:20 Х/ф «Iндiана
Джонс i останнiй
хрестовий похiд»
21:00 Х/ф «Iндiана
Джонс i Королiвство
кришталевого черепа»
23:20 Х/ф «Синевiр»

НТН
7:10 Т/с «Запороги»
11:30 «Речовий доказ»
13:50 Т/с «Детективи»
16:30 Т/с «Кулагiн та

МЕГА
6:00 Паралельний свiт
07:40 Генерали Гiтлера
09:30, 18:10 Iгри
розуму
12:20, 21:00 США:
справжня iсторiя
15:10 Дика Iталiя
17:10 Таємницi глибин
23:50 Карл Великий
ТРК «КИїВ»
8:00 «Ранок покиївськи»
09:30 «Київ музика»
13:00 «Приречений на
любов»
13:05, 16:00
«Мультляндiя»
15:00, 17:00, 19:00,
21:00, 23:00 «СТН»
15:10, 16:20, 17:10,
23:50 «У центрi уваги»
22:30 «Життєвi iсторiї»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
23:20 «Прогулянки

мiстом»
K1
7:40 «Чи знаєте ви,
що...»
09:45 М/ф «Пiноккiо та
iмператор темряви»
11:15 Х/ф «Дикi курочки
та життя»
13:30 Х/ф «Космiчнi
воїни»
15:20 «Розсмiши
комiка»
17:10, 22:00 «Орел i
Решка»
21:00 «Орел i Решка.
Шопiнг 2016»
22:50 Х/ф «Я нiколи не
буду твоєю»
ІНТЕР
7:50, 20:00 «Подробицi»
08:35 Х/ф «Чарiвний
голос Джельсомiно»
11:40 Т/с «Я повернуся»
17:50, 20:30 Т/с «Мама
буде проти»

22:40 Х/ф «Бiдна Liz»
00:30 Х/ф «Все
можливо»
ICTV
6:05 М/с «Скубi-Ду»
07:00 Х/ф «Легiонер»
15:10 Х/ф «Ейс
Вентура. Детектив
з розшуку домашнiх
тварин»
16:55 Х/ф «Ейс
Вентура. Поклик
природи»
18:45 Факти. Вечiр
19:20 Надзвичайнi
новини. Пiдсумки з К.
Стогнiєм
20:10 Х/ф «Джi Ай Джо.
Атака кобри»
22:30 Х/ф «Паркер»
5 КАНАЛ
7:30, 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
09:10 Сiмейний лiкар
14:10 Феєрiя
мандрiв
15:15 Час iнтерв’ю
20:25 Рандеву з Я.
Соколовою
21:00 Велика
полiтика
21:32 Вiкно
в Америку
22:32 Документальний
проект
2+2
6:40 «Маски-шоу»
13:00 Д/п «Помста
природи»
14:00 Т/с «Скорпiон»
17:10 Х/ф «Широко
крокуючи 2: Розплата»
19:00 Х/ф «Мiцний
горiшок - 4»
21:30 Х/ф «Шах i мат»
23:20 Х/ф «Доказ
смертi»

НЕДIЛЯ , 22 Т Р А ВНЯ
КАНАЛ 1+1
7:05 «Українськi
сенсацiї»
08:00 «Снiданок.
Вихiдний»
09:00 «Лото-забава»
09:40 Марiччин кiнозал.
М/ф «Маша i ведмiдь»
10:05 ТСН
15:50 Х/ф «Кухар на
колесах»
17:55 «Сватики»
19:30 «ТСН-тиждень»
21:00 «Голос країни 6»
00:00 «Свiтське життя»
UA:ПЕРШИЙ
8:35 Авто перевiрено
11:45 Х/ф «Сон»
15:20 Докудрама «I я
таки жив!..»
16:50 Дорога до Рiо2016
17:55 Т/с «Мафiоза»
21:00 Новини
21:40 Перша шпальта
22:40 Iсторiя музики з
Б. Россом
23:00 Паспортний

сервiс
23:20 День Янгола
ТРК «УКРАїНА»
7:00 Подiї
07:50 Т/с «Жiнки в
коханнi»
11:40 Т/с «Забудь i
згадай»
16:40, 20:00 Т/с
«Заради тебе»
19:00 Подiї тижня з О.
Панютою
21:20 Х/ф «Клушi»
23:20 Х/ф «Смокiнг порязанському»
ТОНіС
6:15 Х/ф «Втручання
мами»
09:50 Д/ф «Щоденники
Другої свiтової вiйни:
день за днем»
11:25 Х/ф «Репетицiя
оркестру»
13:25, 19:20 Чудеса
природи
17:10 Концерт «Лише у
нас на Українi»

20:15 «Кумири»
20:35 «Свiтськi хронiки»
21:00 «Шефкухар країни» з М.
Поплавським
21:25 Євромакс
22:00 Х/ф «Зимова
сплячка»
ТЕТ
6:20, 09:40 М/с «Дорамандрiвниця»
08:25 М/с «Смiшарики.
Новi пригоди»
09:00 Мультик з
Лунтиком
10:35 М/с «Дора i друзi.
Пригоди в мiстi»
11:35 М/с «Маша i
Ведмiдь»
12:30 М/ф «Бембi 2»
23:15 Дайош
молодьож!
СТБ
6:00 «ВусоЛапоХвiст»
09:00 «Все буде
смачно!»
10:50 «Караоке на

Підприємству у м. Вишгороді потрібен
ОПЕРАТОР-ПАКУВАЛЬНИК ПРОДУКЦІЇ.

З/п – від 4 000 грн.
Тел: (098) 159-54-57

Майданi»
11:50 «Україна має
талант! Дiти»
15:00, 22:50 «Я
соромлюсь свого
тiла 3»
17:00 «Слiдство ведуть
екстрасенси»
19:00 «Битва
екстрасенсiв»
20:40 «Один за всiх»
21:55 «Детектор брехнi
9»
НТН
6:15 Х/ф «Захар
Беркут»
08:10 Х/ф «Буднi
карного розшуку»
09:50 Т/с «Кат»
13:25 Х/ф «У бiй iдуть
лише «старики»
15:00 «Перемога. Одна
на всiх»
17:20 «Легенди карного
розшуку»
19:00 Т/с «Охоронець
- 3»
22:50 Х/ф «Той, що не

А ти вже
ПЕРЕДПЛАТИВ
«Вишгород»?

залишає слiду»

ТРК «КИїВ»
8:00 «Ранок поНОВИЙ КАНАЛ
київськи»
8:05 Kids’ Time
13:00 «Українська мрiя
08:10 Х/ф «Iндiана
М. Поплавського»
Джонс: У пошуках
14:05 «Служба
втраченого ковчега»
порятунку»
10:40 Х/ф «Iндiана
14:35 «Гаряча лiнiя
Джонс i Храм долi»
«102»
13:00 Х/ф «Iндiана
18:50, 23:30
Джонс i останнiй
«Прогулянки мiстом»
хрестовий похiд»
19:20, 21:30 «Столиця»
15:40 Х/ф «Iндiана
21:00, 23:00 «СТНДжонс i Королiвство
тижневик»
кришталевого черепа»
22:35 «СТН-спорт18:00 Х/ф «Гаррi Поттер тижневик»
i кубок вогню»
22:55 «Українська
21:00 Х/ф «Гаррi Поттер Нацiональна Лотерея»
i напiвкровний Принц»
K1
МЕГА
6:00 «Свати бiля плити»
6:00 Паралельний свiт
08:15 «Мультфiльми»
07:40 Генерали Гiтлера 09:20 Х/ф «Дикi курочки
09:30, 18:10 Iгри
та життя»
розуму
11:45 Х/ф «Космiчнi
12:20, 21:00 США:
воїни»
справжня iсторiя
13:25 «Орел i Решка»
15:10 Таємницi глибин
18:10 «Орел i Решка.
23:50 Карл Великий
Шопiнг 2016»

ІНТЕР
7:40, 20:00 «Подробицi»
08:10 «уДачний проект»
10:00 «Орел i решка.
Навколосвiтня
подорож»
11:00 «Орел i Решка.
Шопiнг»
12:00 «Орел i Решка.
Ювiлейний сезон»
13:00 Т/с «Мама буде
проти»
17:00 Т/с «Тiльки не
вiдпускай мене» 16+
21:30 Т/с «Тiльки не
вiдпускай мене»
22:30 Д/ф «Леонiд
Каневський. Пригоди
детектива»
23:30 Х/ф «Егоїст»
ICTV

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

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

ХІМЧИСТКА всіх видів одягу та текстилю.
РЕМОНТ ОДЯГУ.ФАРБУВАННЯ шкіри і хутра.
РЕСТАВРАЦІЯ подушок, ковдр і перин.
м. Вишгород, пров. Квітневий, 1,
тел: (050) 823-34-58, (097) 614-56-47
Вважати недійсним втрачений договір купівліпродажу на земельну ділянку площею 0,1374
га, кадастровий номер 3221883601:20:268:0701,
зареєстрований у реєстрі за № 2472, виданий на
ім’я Михайла Васильовича МАНДЗЮКА
Потрібні охоронники — доба/три, доба/
дві, дві доби/чотири, денні зміни та вахти
в м. Вишгороді і м. Києві. Охорона різних
об’єктів. Доба — 140-250-400 грн.
(067) 979-67-61, Антон Дмитрович.
(097) 546-37-09, Ігор Геннадійович.

19:05 «Вечiрнiй
квартал»
21:00 Х/ф «Як
позбутися хлопця за
10 днiв»
23:10 «КВН»

Продам/обміняю
на житло 2 га
під індивідуальне
садівництво (не пай).
Тел: (097) 656-88-97,
Галина Василівна.

Вважати недійсним втрачений
студентський квиток
КВ № 96877649, виданий
НТУУ «КПІ» у 2013 р. на ім’я
Жанни Григорівни ВОЛОЧАЙ

18 травня купуємо дуже дорого ВОЛОССЯ, ордени,
медалі, годинники у жовтому корпусі за адресою:
м. Вишгород, вул. М. Грушевського, 1.
Тел: (044) 209-92-53; (067)823-29-06

6:10 Факти
07:50 Х/ф «Жага
золота»
13:00 Х/ф «Ейс
Вентура. Детектив
з розшуку домашнiх
тварин»
14:45 Х/ф «Ейс
Вентура. Поклик
природи»
16:30 Х/ф «Джi Ай Джо.
Атака кобри»
18:45 Факти тижня з
Оксаною Соколовою
20:25 Х/ф «Джi Ай Джо.
Атака кобри-2»
22:40 Х/ф «Захисник»
5 КАНАЛ
6:30, 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
08:32 Феєрiя мандрiв
21:00 Час:
пiдсумки тижня з В.
Гайдукевичем
21:40 Час-Time
23:32 Фiнансовий
тиждень
2+2
6:40 «Маски-шоу»
11:00 «Люстратор 7.62»
12:00 «Люстратор.
Спецпроект»
13:00 «Секретнi
матерiали»
14:00 «Цiлком таємно»
15:00 «Хоробрi серця.
Саур Могила»
16:50 Х/ф «Мiцний
горiшок - 4»
19:15 Х/ф «Афера
Томаса Крауна»
21:30 «ПРОФУТБОЛ»
23:00 Х/ф «Королiвство
гладiаторiв»

У провадженні Вишгородського районного суду Київської області перебуває справа за адміністративним
позовом мешканця масиву «Дідовиця» Білкуна Є.С.
до Вишгородської міської ради, КП ЖКГ Вишгородської міської ради про визнання дій протиправними та
зобов’язання вчинити дії.
Одними з вимог позивача є: зобов’язання встановлення санітарно-захисної зони між кордонами нового
кладовища та існуючими житловими і громадськими
будівлями, зонами відпочинку, а також колективними
садами та городами масиву «Дідовиця» на відстані не
менше 300 м, зобов’язанням приведення санітарно-захисної зони до встановлених законодавством норм.
Судом задоволено клопотання про залучення до
участі у справі в якості третіх осіб близьких родичів осіб,
що захоронені у трьохсотметровій зоні від домоволодінь
по вул. Вишневій масиву «Дідовиця», оскільки у випадку
задоволення позову необхідно проведення ексгумації та
перепоховання останків померлих з дозволу їхніх родичів.
Осіб, які вважають, що в разі задоволення позовних вимог будуть порушені їх законні права та інтереси, просимо терміново звернутися до міської ради та
залишити свої контактні дані з метою належного повідомлення про час, день та місце розгляду справи в якості
третіх осіб (кабінет № 65, ІІІ поверх, пл. Т. Шевченка, 1,
м. Вишгород; контактні тел: (04596) 54-203, приймальня
міського голови; (063) 757-44-00, (066) 613-59-36, Ольга
Леонідівна).
Міська рада
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Нитка живої пам’яті
Марина КОЧЕЛІСОВА
Україні сьогодні болить. Найгостріша рана — на Сході, ятрить
українську душу Південь.
Від Дня Перемоги над нацизмом
у ІІ Світовій війні, невмирущого народного свята Перемоги у Великій Вітчизняній нас відділяє вже понад сім
десятиліть. Та люди не забули найкровопролитнішої зі світових війн.
8 і 9 травня 2016-го вишгородці приносили квіти до
могил і пам’ятників, приводили онуків і правнуків вклонитися пам’яті земляків. Згадували рідних, що померли від
ран, гортали сімейні фотоальбоми, ділилися спогадами.
Такі дні потрібні не лише раз на рік. Нитка живої
пам’яті не має обірватися. Бо іноді лише нагадування
про жахи минулих війн дозволяє помітити, що нас оточує
мир, і цінувати мирне життя. (Див. на сайті газети «Вишгород» vyshgorod.in.ua відео https://www.youtube.com/wat
ch?v=gacc5PiiL4Y&app=dekstop)

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

Малюк потребує
допомоги!
SOS!

Єгор Дондуков (три
роки, мешканець Вишгорода) нині перебуває
у відділенні онко-гематології Київської обласної лікарні з діагнозом
«гострий лімфобластний лейкоз» (рак крові).
Проводиться курс хіміотерапії — щодня на це
витрачається 1-2 тис.
грн.
Малюк потребує вашої допомоги, шановні
вишгородці!
Розрахунковий рахунок бабусі — Лозбіної Тамари Михайлівни:
4149 4978 7111 3595,
карта Приватбанку. Контактний тел: 066 710-5130 (бабуся), (097) 62854-76 (Тетяна Марченко,
координатор).

геліка Селлє та члена Ради директорів
ФЖМС (Європа) п. Тіни Кумбс.
Творчими вітаннями потішили присутніх Світлана Весна, зразковий художній колектив театру танцю «Київські барви», гурт «Козацькі забави». Приємною
несподіванкою стала лотерея із цінними
призами, один із яких, до речі, виграв краєзнавець Геннадій Ніколаєнко (с. Нові Петрівці).
Під час конференції також нагородили переможців щорічного
конкурсу дитячих творів «Моя мама — найкраща», ініційованого
ФЖМС (Україна) разом із виданням «Справи Сімейні»: Андрія
Горбача — учня 3-А класу Козелецької гімназії № 1 (Чернігівщина), Ірину Михайленко — ученицю 11 класу Королівської ЗОШ І-ІІІ
ступенів Макарівського району (Київщина), Кароліну Шнурову —
ученицю 10 класу Київської спеціалізованої школи № 96 ім. О. К.
Антонова.
Стрижнем заходу стала щорічна (вже дев’ята) церемонія: 10
жінок України отримали нагороду «Жінка року» в таких номінаціях:
мати льотчиці-бранки Марія Савченко — «Жінка – мати патріота»;
світова легенда гімнастики Альбіна Дерюгіна — «Жінка-тренер»;
голова Всеукраїнського благодійного фонду зі справ вимушених переселенців Оксана Єрмішена — «Жінка — громадський
діяч»;
розвідниця партизанського загону ім. Чапаєва, 92-річна Віра
Волкова — «Жінка-ветеран»;
відома по роботі у багатьох ЗМІ Людмила Чечель — «Жінкажурналіст»;
зав. дитячим відділенням Тетіївської ЦРЛ (Київщина) Лариса
Присяжна —«Жінка-медик»;
зав. організаційно-масовим відділом Будинку дитячої творчос-

ті Шевченківського району столиці Тамара Котеля — «Жінка-педагог»;
вимушена переселенка з Донецька, підприємець і мати чотирьох синів Любов Агєєва — «Жінка — багатодітна мати»;
поетеса Ніна Шаварська та співачка і громадська діячка Людмила Салюта.
Цікаве спілкування та обмін контактами тривали і після закінчення конференції. Так, Марія Савченко поділилася зі мною заповітною мрією доньки — створити українську армію новітнього
зразка (скоро побачимо міністра оборони України Надію Савченко), Альбіна Дерюгіна, брат якої загинув на Сході України, розповіла, як чекали визволення під час німецької окупації.
Несподіваним для всіх учасниць розмови стали переконання
Ангеліки Селлє: «Нам потрібні чоловіки з Шевченковим серцем»,
її обізнаність з українською історією (так, вона порівняла дух українського волонтерства зі служінням княгині Ольги, яка розповсюджувала в Київській Русі християнство) та її вибачення за те, що
в останні роки США вже не взірець демократії, а навпаки — уособлення пороків.
«Сім’я — це школа любові, наріжний камінь суспільства, і сім’я
має бути повноцінною — тато, мама, діти, і кожний має виконувати
свою суспільну роль. Ми маємо захищати наших дітей від збочень
і викривленого світогляду, котрі нав’язуються через різні суспільні
сфери, аби призвести до викорінення роду людського, тобто до
кінця світу. Та кінця світу не буде, бо світ захищатимемо ми, жінки!» — говорили всі без винятку. А Британка Тіна Кумбс підкреслила: вектор роботи Федерації — гідність жінок, які передають свою
енергію чоловікам, а відтак — утверджують стабільність і мир у
родині й у всьому світі.
«Загальнолюдські цінності – «цеглинки» Всесвіту», — сказала
у бліц-інтерв’ю газеті «Вишгород» Тетяна Коцеба, яка навела приклад впливу жіночих громад на ліквідацію ядерних програм. Голова української Федерації жінок наголосила на тому, що запорукою
свободи, миру і гармонії є виконання існуючих законів, найперше
тих, що захищають загальнолюдські цінності. А запорукою нормальної сім’ї є паритет чоловіка і жінки: авторитет батька як глави родини та взірця мужності для хлопців, мудре виховання дітей
матір’ю, котра розподіляє обов’язки традиційно. І лише міцна сім’я,
зосереджена на універсальних цінностях, може бути основою процвітаючого суспільства.

Міжнародна громадська організація «Федерація жінок за мир у
всьому світі» зареєстрована Міністерством юстиції України в 2007
році. Це добровільна, неприбуткова, неурядова, позапартійна,
міжнародна громадська організація, яка на добровільних засадах
об’єднує громадян України, інших держав, а також колективних
членів у досягненні мети і завдань, передбачених Статутом організації. Федерація здійснює свою діяльність на засадах гласності,
законності, добровільності, рівноправності, єдності інтересів її членів, відкритості й демократичності, гуманності та самоврядування.
Метою діяльності організації є задоволення та захист законних
соціальних, економічних, культурних, творчих, вікових, спортивних та інших спільних інтересів своїх членів, спрямованих на відродження та ствердження загальнолюдських, національних та

сімейних цінностей.
Голова правління МГО «Федерація жінок за мир у всьому світі»: Тетяна Юріївна Коцеба.
Федерація насамперед:
консолідує зусилля жінок у побудові громадянського суспільства, здорових родин, вирішенні складних проблем, що постали
перед жінкою та родиною, вихованні культури миру, формуванні
високодуховних, моральних та сімейних цінностей з метою створення мирної світової родини, що виходить за межі культури, релігії, раси або національності та прагне до загального процвітання, гармонії та добробуту.
Контактний телефон: +38(044) 229-80-27
http://www.wfwp.org.ua/uk/

«Цеглинки» Всесвіту
Христина МИЦИК
ФОТО — http://www.wfwp.org.ua/uk/diyalnist/nahoroda-zhinka-roku/item/86-mizhnarodnakonferentsiia-zahalnoliudski-tsinnosti-zaporuka-myru-ta-zlahody-u-vsesviti-2016r.html

Напередодні Дня матері Федерація жінок України провела
Міжнародну конференцію «Загальнолюдські цінності — запорука миру та злагоди у Всесвіті». До півтисячі представників
державних установ та громадських організацій, митців, освітян, гостей із США, Японії, Великої Британії, Австрії та Білорусі зібралися у концертному залі Київського університету імені
Бориса Грінченка. Були там і представники міста Вишгорода
та Вишгородського району.
На порозі цього вишу учасників конференції зустрічав оркестр
Київського військового ліцею ім. І. Богуна. Вітання прозвучали від
проректора університету з науково-педагогічної та соціально-гуманітарної роботи Таїсії Бєлофастової, заступника директора департаменту із захисту прав дітей Міністерства соціальної політики
Володимира Вовка, голови Міжнародної громадської організації
«Федерація жінок за мир у всьому світі» (Україна) Тетяни Коцеби,
президента Федерації жінок за мир в усьому світі (США) п. АнДиректор КП «Редакція газети «Вишгород» — Володимир Ткач
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Ніхто і ніколи не має права
вважати себе вищим за інших

ВІТАЄМО з 75-річчям Олену Олексіївну КОБЗАР!
Прийміть в цей день вітання наші щирі,
Ми дякуєм Богу, що Ви у нас є,
Хай силу й здоров’я Господь Вам дає.
Хай квітнуть дні яскравим цвітом
І будуть в них сердечність і тепло,
Щоб у житті було чому радіти,
А смутку у душі ніколи не було.
З любов’ю діти та онуки
***
Летять літа, мов бистрі води,
І не вернути їх назад,
А нам не віриться сьогодні,
Що Вам уже — 75.
Хай нових днів ще буде безліч,
Без ліку — щастя і пісень.
Прийміть вітання найщиріші
В цей світлий ювілейний день.
Здоров’я, щастя зичим не на рік —
На все життя бажаєм його щиро,
Щоб радісним і довгим був Ваш вік —
З добром, любов’ю, спокоєм і миром.
З повагою Світлана Ставертій, Ольга Зелена,
Віра Калініченко, Людмила Максимова

