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аФішка

Шановні вишгородці!
Дорогі гості міста!

09 травня (вівторок) о 10: 00 — виступ оркестру «Водограй» (пл. Т. Шевченка, 1);
10:30 — формування колони для святкової ходи;
10:45 — урочиста хода (пл. Т. Шевченка — просп. Т. Шевченка — вул. Шкільна);
11:00 — урочистий мітинг, присвячений 72-й річниці Перемоги над нацизмом у Європі, Дню пам’яті та примирення — біля
братської могили воїнів Радянської Армії, в якій похований Герой Радянського Союзу Л. Глібов (вул. Шкільна);
12:00 – святковий концерт у Центрі творчості «Джерело»

Ювілейний концерт «Джерела»

ФОТО — архів редакції «Вишгород»

Пам’ятаємо подвиг батьків і дідів

11 травня (четвер) о 18:00 — ювілейний концерт колективів Вишгородського міського центру творчості «Джерело» –
«Дитинства кольори» (РБК «Енерегтик»).
Вхід вільний.

День відкритих дверей — «SaltyDog»
14 травня (неділя) з 11:30 до 18:00 у яхт-клубі «Енергетик»
(7-ий кілометр Лівобережної дамби Київської ГЕС, GPS координати: 50.622991, 30.529434) – День відкритих дверей. Організатори – клуб активного відпочинку і літній вітрильний табір
«SaltyDog» – запрошують
— ВСІХ, хто ще не
знайомий з нашим табором #SaltyDog
— ВСІХ наших давніх
друзів
— ВСІХ, кого цікавить активне дозвілля
На Вас чекають безкоштовні:
— квест
— презентація Морської школи
— кулінарний майстер-клас від Данила Ківи
— знайомство з програмою табору
— розіграш безкоштовної путівки до табору
— смачнюча ЮШКА.
З собою мати гарний настрій, перекус або улюблену страву
для фуршетного столу.

День матері
14 травня (неділя) — міське свято до Дня матері. Організатори: Вишгородська міська рада, міський центр творчості
«Джерело».
15:00 — святковий концерт, майстер-класи та розваги
для дітей (Галявина казок — сквер на вул. Шкільній, біля ВРГ
«Інтелект»).
18:00 — Вишгородський фестиваль родинної пісні (Вишгородський ЦТ «Джерело», вул. Симоненка, 3-а).

Історичне Межигір’я
16 травня (вівторок) о 15:00 – науково-практичний круглий стіл «Історичне Межигір’я: проблема наповнення музейних
експозицій Вишгородського історико-культурного заповідника»
(у новому приміщенні Історичного музею Вишгородського історико-культурного заповідника (м. Вишгород, вул. Шкільна, 58).
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У ці травневі дні Вишгород, як і вся
Україна відзначає День пам’яті та примирення і 72-річницю перемоги над нацизмом у Європі.
Ми по праву пишаємося внеском
українців у боротьбу з ворогом. Про
жертовність наших земляків в ім’я свого
народу та рідної землі свідчить страшна
цифра — п’ять мільйонів загиблих. Ми з
вдячністю згадуємо тих, хто віддав своє
життя за щасливе майбутнє нащадків...
Дорогі наші ветерани, ви вберегли
нашу Вітчизну. Вам — переможцям нацизму, героям – від щирого серця завдячуємо свободою, щастям ростити дітей
і онуків, посміхатися сонцю, можливості
жити і боротися, радіти успіхам.
Нині питання війни і миру гострі та
актуальні, як ніколи. Проти України здійснена і триває військова агресія. Знову зі
зброєю в руках ми захищаємо свою країну, відстоюємо незалежність, свободу і
цінності гуманізму.
Платимо надто високу ціну, але ми
справедливо переможемо, адже захищаємо свою рідну землю, свою Україну!
Слава захисникам Вітчизни! Слава
Україні!
Вишгородський міський голова
Олексій МОМОТ,
секретар міської ради
Тетяна БРАЖНІКОВА,
депутатський корпус,
виконавчий комітет,
редакція газети «Вишгород»

О. Момот: «Об’єднуватися будемо лише на добровільній основі»
Розмовляв Володимир ТКАЧ

Із перших вуст

Квітень місяць для Вишгородської міської ради минув під знаком децентралізації влади. Саме в цей період
розпочалася активна підготовча робота по створенню
об’єднаної Вишгородської громади. Що вже зроблено в
цьому напрямку і якими будуть подальші кроки — про це
поділився своїми думками міський голова Олексій Момот.
— Олексію Вікторовичу, Вишгород досить активно
включився в об’єднавчий процес: депутати одноголосно
підтримали Вашу ініціативу, відбулися зустрічі з представниками сільських громад, але все ж складається
враження, що по селах цей процес гальмується.
— Такі моменти дійсно є. Хтось хоче тихенько відсидітися, почекати. На жаль, ці люди не розуміють, що децентралізація влади — це незворотній процес. І доки в нас є можливість об’єднатися добровільно — треба об’єднуватися. Ми
запропонували створити об’єднану Вишгородську громаду
від Лютежа і весь лівий берег. Це буде самодостатня спро-

«Шануй українське»
10 травня (середа) о 19:00 у
приміщенні РБК «Енергетик» –
концерт за участі Національної
заслуженої капели бандуристів
України ім. Георгія Майбороди та
солістки Національної філармонії
України Тетяни Школьної у рамках
реалізації ініціативи міського голови Олексія Момота «Шануй українське», з метою збереження традицій, популяризації кращих зразків
духовної і народної музики, організації змістовного дозвілля мешканців міста та об’єднання громади.
Вхід вільний.
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можна громада. Держава передає нам
великі повноваження і головне – фінанси. Скажімо, Вишгород отримає 60 відсотків податку з доходів фізичних осіб.
Це додатково в бюджет 107 мільйонів
гривень. Села теж отримають цей податок. Тобто, ми зможемо гідно фінансувати всі наші програми. Це буде бюджет
розвитку.
Чому в деяких селах цей процес гальмується?
Причина перша: деякі сільські голови побоюються, що їх
не оберуть старостами.
По-друге, процес гальмують і деякі чиновники райдержадміністрації, які втратять владу. В результаті цих дій на
сьогодні лише Хотянівська сільська рада провела сесію і
підтримала нашу ініціативу. Я добре розумію представників
сільських громад, яким за браком інформації не все зрозуміло.
Далі — на стор. 3

«Доля
привела
мене
в Україну 45
років тому —
і українська
земля
стала мені
рідною»,
— Геннадій
Кир’янов

«Сузір’я»: капремонт
і добудова чи новий корпус
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Відповідальний за розповсюдження газети «Вишгород» — Олексій, тел: 063-63-66-387
Офіційний сайт міськради: vyshgorod-rada.gov.ua

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

Суспільство

2017 року

Дорогі жителі Вишгородського району!
Шановні ветерани та учасники бойових дій
Вітаю
із
Днем
пам’яті та примирення
і 72-ю річницею Перемоги над нацизмом у
Другій світовій війні!
Увесь світ відзначає ці дати, адже Друга
світова війна пройшла
чорним смерчем майже
по всіх континентах планети, несучи смерть та горе.
День Перемоги з року в рік повертає нас
у незабутні роки народного подвигу, подвигу
наших дідів і батьків, нагадує про їхні ратні і
трудові звершення, любов до Батьківщини.
Ми у вічному боргу перед вами, шановні
ветерани, за вашу мужність, силу духу, са-

Першотравневі зміни

мопожертву, виявлені в боях.
Сьогодні ми вшановуємо пам’ять тих,
хто загинув, визволяючи нашу землю від
фашистських загарбників, вшановуємо героїв, які нині відстоюють незалежність та суверенітет нашої держави на Сході. Цей день
об’єднує нас і робить непереможними перед
обличчям будь-яких випробувань.
Бажаю всім вам міцного здоров’я, добра
і благополуччя! Нехай у кожній сім’ї панують
злагода, любов і добробут, а наша держава
здобуде омріяний мир!
Ми пам’ятаємо — ми перемагаємо!
З повагою
Голова Вишгородської
районної ради
Ростислав КИРИЧЕНКО

Вишгород

Костянтин Бондарєв:
«Допустивши узаконення продажу земель,
ми перетворимось на найманцівгастарбайтерів на власній території»
ПОЛІТбюро
Голова Київського обласного партосередку Костянтин Бондарєв на прес-конференції
21 квітня розповів про створення ініціативної
групи зі збору необхідних підписів для проведення «земельного» референдуму та закликав громаду не допустити розкрадання українських земель.
«Згідно із соціологічними дослідженнями,
проведеними «Батьківщиною», переважна
більшість українців виступає категорично
проти продажу землі сільськогосподарського

призначення. Це відомо й президенту, тому
він і діє кружним шляхом. Замість того, аби
запитати думку народу на референдумі, замість того, аби проголосувати це питання у
парламенті, Порошенко майже одноосібно
вирішує, як розпорядитися основним національним багатством, — обурений політик.
— Президент фактично здає національні інтереси».
Наостанок Бондарєв закликав українців
долучитися до участі у референдумі та захистити українську землю, а разом з нею і українське майбутнє.

Зростуть соцстандарти, знизяться соцнормативи, оновиться система субсидій

В Україні з 1 травня підвищаться соціальні стандарти,
знизяться соцнормативи, оновиться система субсидій та
завершиться електронне декларування для посадовців,
які подають декларації до реєстру вперше, повідомляє
УНН.
Зростуть соцстандарти
Із 1 травня 2017 року в Україні зросте прожитковий мінімум і збільшиться мінімальний розмір пенсій. До закону про
Держбюджет на 2017 рік внесені відповідні зміни.
Відтак, із травня прожитковий мінімум становитиме 1624
грн, для працездатних осіб — 1684 грн, для непрацездатних
(мінімальна пенсія) — 1312 грн (на 65 грн більше). Зміни відчують 8 млн пенсіонерів – кожний індивідуально, додають у
Пенсійному фонді.
Збільшені:
мінімальні розміри пенсій та доплата за понаднормовий
стаж;
мінімальні пенсійні виплати;
державна соціальна допомога на догляд інвалідам війни;
підвищення ветеранам війни та членам їх сімей;
підвищення жертвам нацистських переслідувань;

пенсії за особливі заслуги перед Україною;
надбавка донорам.
Знизяться соцнормативи на тепло, газ і електрику
Відповідно до лютневого рішення Кабміну, із 1 травня переглянуть соціальні нормативи користування житлово-комунальними послугами. Зокрема, будуть переглянуті соціальні
нормативи використання:
теплової енергії для централізованого опалення (теплопостачання) абонентами, житлові будинки яких обладнані будинковими та/або квартирними приладами обліку: з 0,0548
Гкал до 0,0431 Гкал на 1 кв. метр опалюваної площі на місяць
в опалювальний період;
електричної енергії для індивідуального опалення: з 65
кВт·г до 51 кВт·г на 1 кв. метр опалювальної площі на місяць
в опалювальний період;
природного газу для індивідуального опалення: з 5,5
куб. метра до 5,0 куб. метра на 1 кв. метр опалювальної площі на місяць в опалювальний період.
Також будуть переглянуті коригуючі коефіцієнти для розрахунку розміру витрат електричної енергії, природного газу
та інших видів палива на потреби опалення у багатоповерхових будинках.
Соціальну норму встановлюють громадянам, які відповідно до законодавства мають субсидію на оплату житлово-комунальних послуг.
Оновлена система субсидій
Із 1 травня в Україні діятиме оновлена програма житлових субсидій. Субсидії на наступний рік перепризначать. Розрахують розміри субсидії на літній період, а з жовтня — на
новий опалювальний сезон.
Повторно подавати документи на оформлення допомоги
необхідно буде лише тим, хто орендує житло та у кого відбулися зміни у складі сім’ї. Для решти субсидіантів перерахунок
проведуть автоматично, без повторного звернення.
Збільшується соціальна норма для непрацездатних.
Це торкнеться пенсіонерів, інвалідів і тих, хто не працює з
об’єктивних причин. Якщо в помешканні проживають однадві непрацездатні людини, соціальна норма, за якою їм рахуватиметься розмір допомоги, збільшується з 49 кв. м. до
75 кв. м.
Із травня зможуть оформити субсидії ті, хто проживає у
дачному будинку.
Зміни відбудуться і в опалювальний сезон. Раніше субсидія на опалювальний сезон призначалася з 1 жовтня до 30
квітня та перераховувалася відповідно до рішення органів
місцевого самоврядування або органів виконавчої влади про
дату початку та закінчення опалювального сезону. У 20172018 роках для користувачів централізованого опалення
прив’язка до таких рішень залишається. Для тих, у кого індивідуальне опалення, субсидія нараховується з 15 жовтня до
15 квітня.(Інфографіка — Teplo.gov.ua)
Із 1 травня набуває чинності рішення уряду про монетизацію частини зекономлених субсидій.
Енергоощадним родинам передбачається грошова виплата — еквівалент вартості зекономлених 150 кіловат елек-

троенергії, якщо цей ресурс використовується для опалення,
або 100 кубів газу.
Субсидіантам, які вели енергоефективне домогосподарство, для отримання коштів необхідно буде з 1 липня до 1
вересня подати у місцеве управління соціального захисту населення заяву, на підставі якої здійснюватиметься виплата
грошової винагороди за енергоефективність.
Чи є в нього економія газу чи електроенергії, що використовуються для опалення, — кожен отримувач субсидії може
відслідкувати у своїй платіжці або звернутися по інформацію
до постачальника.
Потім субсидіант відкриває рахунок у банку або обирає
відділення «Укрпошти» для виплати соціальних допомог та
пенсій. На момент подачі заяви рахунок у банку повинен бути
уже відкритим.
Вартість газу для промисловості знизиться
На 3% знизиться вартість газу для промисловості на травень. За умови попередньої оплати вона становитиме 7 тис.
456,8 грн за 1 тис. куб. м (з ПДВ). За умови оплати протягом
місяця — 8 тис. 282,4 грн за 1 тис. куб. м (з ПДВ).
Завершення подачі е-декларацій декларантами-новачками
Посадовці, які реєстрували електронні декларації вперше, мали подати їх до 1 травня. Станом на початок 1 травня
у реєстрі — 1 млн 217 тис. 868 щорічних декларацій. З них за
2015 рік — 127 тис. 760, за 2016 рік — 1 млн 89 тис. 668, за
2017 рік — 435 щорічних декларацій. При цьому на вечір 30
квітня реєстр е-декларацій працював без збоїв.
У столиці запрацюють фонтани, річковий трамвай і дитяча залізниця
Із 1 травня у Києві розпочинають роботу центральні фонтани та фонтанний комплекс на русанівському каналі. До
кінця тижня стартує світло-музичний супровід реконструйованих фонтанів «Малі» та «Великий».
Також відкриють для відвідувачів Київську дитячу залізницю: потяг курсуватиме по Сирецькому парку між станціями
«Вишенька» та «Яблунька». Вартість проїзду для дорослих
— 24, а для дітей — 18 грн. Малюкам до 6 років квитків брати
не треба.
До пісенного конкурсу «Євробачення» в столиці запустять річковий трамвай.

Влада — народу

Підвищення пенсій з 01.05.2017
Вишгородське об’єднане управління
Пенсійного фонду України Київської області
Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2017 рік», з 1 травня поточного року
розмір прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб
встановлено на рівні 1312,00 грн.
Далі див. на сайті газети і чит. у наступному номері

Вишгород
(Початок на стор. 1)
Пам’ятаєте, як на
зустрічі висловлювали
занепокоєння, що Вишгород може організувати сміттєзвалище біля
якогось села і т. п.? На
ці запити ми показуємо
сільським головам Генеральний план розвитку
міста, де чітко показано, де буде перероблюватись сміття, де буде
цвинтар і т. д. Ми створили штаб по підготовці до об’єднання і там можна отримати всю
інформацію, цифри, пояснення, консультації.
Нам активно допомагає представник Міжнародного швейцарського фонду уникнення
ризиків Михайло Гончаренко. Будь ласка,
приходьте в штаб, вивчайте матеріали і визначайтеся. Але я ще раз наголошую: силоміць у нову громаду ніхто нікого не буде тягнути — все має бути на добровільній основі.
— Ще одна знакова подія квітня — це
обговорення внесення змін до Генерального плану. І широкий загал вишгородців
досить активно взяв участь в обговоренні.
— Прийнятий у 2011 році Генплан сьогодні дійсно потребує змін. Ми вперше його
оприлюднили в пресі, розмістили в коридорі
міської ради. Тобто, цей головний містобудівний документ відкритий для всіх. Ми провели перше громадське обговорення, але
пропозиції продовжують надходити, тому
ми продовжили обговорення ще на місяць.
Паралельно триває обговорення і в он-лайн
режимі, але все ж пряме спілкування у залі
набагато ефективніше. Хоча деякі депутати
використовують його для своїх піар-кампаній, займаються примітивним популізмом,
нагнітають обстановку. Така поведінка лише
шкодить справі. Зараз ми чекаємо від проектного інституту опрацьовані нові зміни до
Генплану. Потім знову будемо обговорювати
їх із громадськістю.
— В соціальних мережах дуже активно триває обговорення хаотичної багатоповерхової забудови в місті. Яким чином
цей процес можна спрямувати у правове
русло?
— Хочу ще раз підкреслити: на жаль,

Справи освітянські
Розмовляла Марина КОЧЕЛІСОВА
ФОТО – архів газети «Вишгород»

Останнім часом навколо Вишгородської спеціалізованої школи «Сузір’я»
точиться чимало розмов, надто у соцмережах. Тож редакція звернулася із запитаннями до директора ВСШ Тетяни ВОЛОТОВСЬКОЇ.
– Тетяно Павлівно, кажуть, що на території «Сузір’я» зрізають дерева, що незворотньо пошкоджена огорожа…
– … Дякую небайдужим людям, але хочу
всіх заспокоїти – турбуватися нема чим. Адміністрація школи разом із батьківським комітетом, представниками благоустрою оглянула територію школи і виявила чимало дерев,
хворих омелою, які починають усихати, продовжують розповсюджувати хворобу і несуть
собою загрозу (сухе дерево може впасти в
будь-яку мить. Загалом – це 70-80 % заражених дерев, в основному — акації і тополі.
Тому колегіально було прийнято рішення розчистити парк школи від хворих дерев
і кущів, а восени планується оновити насадження – як от береза, липа, клен, туя, калина, горобина, бузок. Високі тополі й акації
обрізати власними силами неможливо, тому
звернулися до бригади з автовишкою КП
«Благоустрій» (директор Валентин Пільгун),
яка активно працювали протягом двох днів.
Одна старезна тополя, яку кронували
дуже обережно, аби не пошкодити інші насадження, була велика і важка, з громіздкою омелою, падаючи, зачепила металевий
каркас однієї із секцій огорожі. Сітка й сама
огорожа ціла, а каркас відпав. Порадившись
із шкільним техпрацівником Олексієм та головою батьківського комітету Віталієм Литвиненком, вирішили протягом наступних робочих днів заварити силами трудових ресурсів
школи.
– Щодо дерев і огорожі – зрозуміло. А
от чому знову відновилися чутки стосовно
тріщини у стіні? Це якось пов’язано з будівництвом, яке активно іде поблизу території «Сузір’я»?
– Хочу уточнити - тріщина не у стіні будівлі, а в перемичці, що з’єднує третій і четвертий блоки школи, приблизно довжиною в два

Тема
усі ділянки забудовникам були надані депутатами попередніх скликань. Ми за півтора
року надали лише ділянку для будівництва
дев’ятиповерхового будинку на два під’їзди.
Це відбулося через інвестиційний конкурс.
Забудовник — ТПК «Лідер» перед початком
робіт сплатив до міського бюджету 16 млн
грн. А ось ті забудовники, які раніше отримали ділянки, сплачували всього-навсього 300400 тис. грн. Відчуваєте різницю: 16 мільйонів і 300 тисяч? Якби вони всі проходили
через інвестиційні конкурси, то кожні три нові
будинки — це кошти на дитсадок або школу.

6 травня
виборів. Але, якщо вони хочуть щось отримати від мене за голосування — у них нічого
не вийде. Якщо вони знову будуть відверто
«валити» це питання — я піду до людей і розповідатиму, хто конкретно підігрує Києву.
Хто як голосував – можна побачити на сайті
міської ради. Негоже так поводитися і відверто здавати землю громади сусідньому місту.
— Багато читачів запитують, чи буде в
цьому році функціонувати зона відпочинку на хвилерізі?
— Я запропонував через інвестиційний
конкурс надати цю ділянку під водні види

2017 року

О. Момот: «Об’єднуватися будемо
лише на добровільній основі»
Напроти «Карату» ми виділили ділянки
площею два гектари під будівництво торгово-розважального комплексу – теж через
інвестиційний конкурс. Забудовник сплатив
місту 10 млн грн. А ще він сплатить за оренду
землі, створить нові робочі місця для вишгородців. Взагалі у місті ще є ділянки, за які ми
будемо боротися. Є такі фірми, які не сплачують за оренду, в інших закінчується строк дії
договору оренди. Ми вважаємо, що досить
жити за рахунок міста.
— На минулій сесії багатьох присутніх
вразив неприємний факт, коли депутати
провалили питання надання статусу заповідника острову Великому. Чи можна пояснити подібні дії?
— Всі добре знають, що Київрада не полишає намірів забрати острів Великий під
свою юрисдикцію. Якщо Київ протягне своє
рішення через Верховну Раду — ми втратимо 300 гектарів міської землі. Тому була
пропозиція створити на острові заповідник.
Нас підтримав голова облдержадміністрації Олександр Горган, який організував дослідження острова екологічними службами.
Якщо на Великому буде заповідник — Києву
він стане непривабливим, бо тоді не побудуєш там ні казино, ні ресторани. Від міської
ради вимагалося підтримати пропозицію
щодо створення заповідника. Чому так вчинили депутати? Мабуть, уже готуються до

спорту: вінд-серфінг та інше. Будуватися там
нічого не буде, окрім роздягалень, душових,
приміщення адміністрації. Це будуть легкі
збірні будиночки.
—
Які
об’єкти
відпочинку
ще
з’являться в місті?
— Насамперед з’являться дві нові паркові зони. Плануємо розпочати будівництво дитячого парку, подібного до того, що в центрі.
Він буде знаходитися за будинками на розі
вулиці Н. Шолуденка і проспекту І. Мазепи.
Інший сквер з’явиться біля будинків №№ 8 та
12 по вул. Набережній. Там заплановано зробити доріжки з плитки, встановити лавочки і
тенісні столи. У нас є навіть задум провести
вуличний чемпіонат із настільного тенісу.
— Багатьох вишгородців хвилює доля
колишнього ресторану «Вишгород». Чи
не з’явиться там чергова багатоповерхівка?
— На жаль, ця споруда вже є приватною
власністю. Її господар вчасно сплачує за користування землею. А цільове призначення
ділянки — ресторан. Тому ніякого житлового
будинку там не буде.
— Ми говоримо про нові проекти, але
не встигли щось побудувати, як вандали
тут же нищать усе. Як боротися з цими
відморозками?
— Це болюча проблема для міста. У
гуртожитку по проспекту Т. Шевченка ми
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відремонтували холл, вхідну групу, встановили нові поштові скриньки. Але в пасхальні
свята п’яні негідники поламали гіпсокартонні
перегородки. Ви ж там живете! Тепер треба
там знову робити ремонт. Або, скажімо, замінили вікна, так скручують ручки. Замінили
світильники — виривають з дротом. Просто
дикуни якісь.
Інший приклад: у приватному секторі ми
встановили контейнери для сміття. Безплатно, щоб люди привчалися до чистоти. Але і
по сьогодні сміття носять у ліс, або везуть у
місто, де за них оплачують побутові відходи

Із перших вуст

місцеві жителі. На мою думку, боротися треба, насамперед, із дрібними порушеннями,
щоб вони не переросли в тяжкі. Це як по теорії «розбитого вікна» екс-мера Нью-Йорка
Рудольфа Джуліані. Якщо не встановити
нове скло в розбитому вікні, то незабаром
вандали розвалять усю будівлю.
— Олексію Вікторовичу, давайте наприкінець про щось хороше, світле і душевне.
— Таких новин у місті багато. За моєї
ініціативи триває культурологічний проект
«Шануй українське». До Вишгорода вже
приїздили знаменитий хор ім. Вірьовки, ансамбль Вірського, а тепер 10 травня я запросив Національну капелу бандуристів. У концерті братиме участь і наша землячка Тетяна
Школьна, яка так плекає українську пісню.
Не хочеться говорити про політику, але
якби наша держава приділяла належну увагу
розвитку української культури, а українські
виконавці більше їздили на Схід, до Криму,
то в нас не було б прихильників «руского
міра». Я народився в Сибіру, але з трьох років живу в Україні і понад усе люблю нашу
культуру. Саме тому я і хочу дарувати людям
можливість почути всесвітньо відомі колективи. Щоб у людей було менше агресії. Бо
зараз навіть у соціальних мережах переважає агресивність. А ми на противагу будемо
демонструвати позитив.

«Сузір’я»: капремонт і добудова чи новий корпус
поверхи й у найширшому місці десь біля 5 см.
Іде вона з четвертого
поверху до третього, а
нижче (другий-перший
поверх) – трохи луснула
фарба, побілка.
З цією проблемою
у листопаді 2016 року
зверталися до відділу
освіти, міськради, райради та РДА. Після обговорення ситуації було запропоновано провести експертизу для з’ясування остаточних
причин появи тріщини (вона з’явилася кілька
років тому), та чи не впливає на стан будівлі
будівництво, яке ведеться поряд зі школою.
Враховуючи необхідність оцінки технічного стану та експлуатаційної придатності
школи, отримано експертний звіт розгляду
проектної та кошторисної документації. У
звіті зазначається, що будівля має складну
конструкцію: до основного блоку добудовано
ще чотири блоки з окремими фундаментами. Під час будівництва приміщення (1988
р.) були допущені помилки у монтажі деформаційних швів між блоками. Фундамент різних блоків дає різну «усадку», й для цього
робляться деформаційні шви. На «усадку»
фундаментної частини будівлі впливають різні фактори: зсув ґрунту, підземні води, сам
ґрунт, його рух.
– Чужі помилки доводиться виправляти вам…
– …Так, це правда, — школа давно потребує капітального ремонту. До
першого корпусу добудовувалися решта чотири
(враховуючи їдальню), а через усадку ґрунту
фундамент третього блоку просідає більше,
ніж інші; потрібно укріплювати фундамент
по всьому периметру приміщення, виконати
правильну роботу з деформаційними швами між усіма блоками. Адміністрація школи
неодноразово зверталася до Вишгородської
райдержадміністрації, Вишгородської райради щодо проведення капітального ремонту
будови. На черговій сесії районної ради на
підставі експертного звіту «Укрдержбудекспертизи» та проектно-кошторисної документації виділено понад 1 млн грн для капіталь-

ного ремонту приміщення ВСШ «Сузір’я».
Відділ освіти РДА, як замовник, визначатиме
виконавця і термін початку ремонтних робіт.
Сподіваємося, що з початком літніх канікул у
нас закипить робота.
– А що Ви скажете з приводу добудови
школи чи окремого будівництва іще одного корпусу або повноцінної школи поряд
із «Сузір’ям»? Місто стрімко росте – і проблема переповнених міських шкіл уже стала набагато гострішою за нестачу місць у
дитячих садках.
– Ми категорично проти добудови ще одного блоку до основного приміщення школи,
адже це ще збільшить навантаження на фундамент основного корпусу школи, та й сама
така добудова не є можливою. А от іще один
окремий корпус школи – це хороший варіант.
Територія «Сузір’я» дозволяє, є місце поза
самою будівлею школи.
У лютому 2017 р. до відділу освіти надано
інформацію, що ту кількість дітей, яка записана до першого класу 2017-2018 н. р., школа вже не може вмістити. Щоб якось вийти з
цього становища, взяти до себе дітей понад
заплановане, будемо змушені закрити групи
продовженого дня, а вони дуже необхідні.
На останній колегії РДА порушувалися питання наповненості шкіл, а на сесію районної
ради винесено питання забудови окремого
корпусу школи «Сузір’я» на 475 учнів. Районний депутатський корпус підтримав прохання. Виділено кошти в сумі 1 млн 90 тис. грн
на виготовлення відповідної проектно-кошторисної документації. На часі – експертна оцінка: дослідження ґрунту, визначення з місцем
забудови.
– А як справи із шкільним стадіоном?..
– Знаємо, що у цьому ж році закладено кошти і на реконструкцію стадіону ВСШ
«Сузір’я», адже сам стадіон перебуває в непридатному для занять з фізичної культури
стані.
– Які ще шкільні потреби Ви хотіли б
озвучити?
– Щодо повноцінного функціонування навчального закладу виникає багато питань.
Намагаємося їх поступово вирішувати. Одним із таких питань є медичний працівник. У
нас за сумісництвом працює медична сестра

від районної лікарні. У штаті школи є вакансія
ставки медичного працівника. Розіслано інформацію у центри зайнятості, поки що безрезультатно. Школа велика, медичний працівник потрібен на повну зайнятість.
Інша гостра проблема – житло для педагогів, бо 50% — це вчителі, які доїжджають із
сусідніх сіл.
***
Від редакції. Те ж саме і в інших навчальних закладах міста. Якби люди були забезпечені соціальним житлом, проблем із кваліфікованими кадрами ми б уникнули в усіх
навчальних закладах міста та бюджетних організаціях. Ось і готова ідея для забудовників
– соціальне житло, гуртожиток для працівників-бюджетників.
До речі, представник забудовника, що
зводить багатоповерхівки за «Сузір’ям», висловив готовність оплатити незалежну експертизу, а також вкласти кошти у будівництво
корпусу школи спільно з іншими міськими забудовниками — по докладному обговоренні
цього питання.
Ми також поцікавилися у районному відділі освіти, що заважає добудувати корпуси
у ЗОШ № 1 і НВК «ВРГ «Інтелект» – школа І ст.». Відповідь була дещо несподіваною:
добудові перешкоджають чинні ДБНи. Тож
освітяни підготували запит до відповідних
структур щодо перегляду будівельних норм,
аби добудовами в першій і другій школі хоча
б частково вирішити питання початкової та
інклюзивної освіти.
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Живемо ЗДОРОВО
Влас. інф.

«Феєрія танцю»-2017 відбулася!

Знай наших!

Фінал чемпіонату України з шахів
Катерина ДЕНИСОВА
ФОТО — автор, спеціально для «Вишгорода»

Із 18 по 30 квітня у Вишгороді проходив фінал чемпіонату України з
шахів (класичні, швидка гра та бліц,
сезон 2016-2017років) серед юнаків
та дівчат до 12 років. Головний суддя
змагань — міжнародний арбітр Олександр Прохоров.
Змагання з класичних шахів проходили за коловою системою в 11 турів із
18 по 30 квітня на території замку-готелю «Вишеград». За підсумками попередніх змагань, участь у чемпіонаті взяли
вихованці шахових шкіл із Харківської,
Донецької, Одеської, Миколаївської,
Львівської, Чернігівської, Дніпропетровської, Івано-Франківської, Житомирської областей та міста Києва.
Перше місце серед юнаків виборов
Семен Мітусов (Донецька обл.), друге – Дмитро Бондар (м. Харків), третє
– Олександр Домальчук-Йонассон (м.
Одеса). Серед дівчат перше місце посіла Анастасія Дубовик (Дніпропетровська обл.), друге – Марія Козаченко
(Донецька обл.), третє – Єлизавета Гребенщикова (Дніпропетровська обл.).
Золотим та срібним призерам чемпіонату України у дисципліні «класична
гра» надається право виступати в чемпіонаті світу або Європи 2017 року.
Змагання з бліцу та швидких шахів
проходили за швейцарською системою
у 9 турів з 29 по 30 квітня в холі адмінбудинку Вишгорода. Взяти участь у відкритих змаганнях мали можливість всі
бажаючі за попередньою реєстрацією,
тож майже 140 юних гросмейстерів
прибули до нас із різних куточків країни. Кращою серед дівчат стала Анастасія Дубовик (Дніпропетровська обл.),
серед юнаків — Семен Мутусов (Доне-

Харчування за місцевий кошт
Шкільне подвір’я
Влас. інф.
Харчування у загальноосвітніх
начальних закладах району нині
здійснюється за такою схемою:
1-4 класи отримують харчування
повністю, а от у 5-11 класах це стосується лише пільгових категорій
(сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти-інваліди,
діти з особливими освітніми проблемами, які навчаються у спеціальних і інклюзивних класах, батьки яких є учасниками бойових дій
або брали участь в АТО чи призвані на військову службу по мобілізації, діти з багатодітних сімей).
Та оскільки деякі сільради виділили кошти на харчування усіх без
винятку учнів 5-11 класів ЗНЗ району, то за рішенням квітневої сесії
райради ці кошти врахували й рекомендували іншим перейняти позитивний досвід.
У листопаді минулого і січні ц.
р. на участь у тендері щодо послуг
з організації гарячого харчування

Натхненні весняні грації

цька обл.).
Під час змагань використовувалися електронні шахові дошки із прямою
трансляцією в режимі онлайн на сайті
Федерації шахів України (http://ukrchess.
org.ua/turnir/Archive/Ukr_Champ/…).
Переможці чемпіонату нагороджені
медалями, дипломами, цінними подарунками та грошовими призами, а золоті призери — кубками.
Змагання відбулися за підтримки
Вишгородської районної ради, Вишгородської районної державної адміністрації, Вишгородської міської ради,
Федерації шахів України, шахової школи
(http://chessschool.com.ua/school), МГО
«Молода країна», замку-готелю «Вишеград», страхової компанії «ТАС».

учнів в загальноосвітніх навчальних
закладах району подавали заявки,
відповідно, чотири і три претенденти. Перший тендер не відбувся, бо
жодна пропозиція не відповідала
умовам конкурсу. Під час тендеру,
оголошеного у січні, один з у часників подав оскарження до Антимонопольного комітету, після чого
рішенням комітету було зобов’язано
відділ освіти скасувати процедуру
закупівлі.
ПП «Чілдрен», що надавало послуги у січні ц. р., продавало батькам учнів непільгових категорій
талони на обіди, але, припинивши
надання послуг через зростання цін
тощо (виконувати угоду припинили
в односторонньому порядку 24 лютого), ці кошти не повернули. Над
поверненням коштів сьогодні працюють відповідні структури.
Як повідомили нам у районному
відділі освіти, на сайті PROZORRO
вже оголошено новий тендер на послуги з організації гарячого харчування учнів у ЗНЗ району.
На сьогоднішній день харчування у школах відсутнє.

Лекція і презентація

Хореографічний концерт-конкурс «Феєрія
танцю», що проходив 29 квітня ц. р. у м. Києві,
– відкритий соціо-культурний проект, спрямований на розвиток фантазії, самостійного творчого мислення, освоєння стилів хореографічного мистецтва. Його мета – сприяння розвитку
творчих здібностей дітей та молоді, дбайливому
ставленню до історичної та культурної спадщини
народу; залучення дітей та юнацтва до духовноморальних і культурних цінностей, а також художніх цінностей світової культури і мистецтва.
«Феєрія Танцю»-2017 відбулася! Сильні колективи, чудові ведучі, яскраві номери, хвилюваннядрайв та журі із супер-професіоналів. Усе це було в
Міжнародний день танцю незабутньо! А для колективу сучасного танцю «Рas de danse» Вишгородського міського Центру творчості (керівник – Катерина Барладян) – зокрема. У номінації «сучасна
хореографія» він посів 2 місце і став срібним призером фестивалю!
Вітаємо! Бажаємо творчого натхнення і підкорення наступних вершин!

ФОТО — архів колективу «Pas de danse», спеціально для «Вишгорода»

На Вишгородщині

Вишгород

Тетяна БРАЖНІКОВА, секретар ради,
депутат Вишгородської міської ради

Екологічне
майбутнє дітей
Дніпра
Влас. інф.
Вишгородський
історико-культурний заповідник 4 травня ц. р. запросив
на гостину знаного письменника, кіносценариста, громадського діяча Андрія
Дмитрука – автора понад сотні сценаріїв
науково-популярних, документальних і
художніх фільмів. У спеціалізованій школі
«Сузір’я» в межах Відкритого університету ім. княгині Ольги ВІКЗ Андрій Дмитрук провів лекцію «Екологічне майбутнє
України та Землі», а також презентував
свою книгу «Ми – діти Дніпра!»

Турнір до 100-річчя революції
Холодного Яру
Ракетка

ФОТО — архів вишгородської команди гімнасток,
спеціально для «Вишгорода»

30 квітня 2017 року в м. Київ (Пуща Водиця) наші юні грації взяли участь у Відкритому
турнірі з художньої гімнастики «Весняне натхнення-2017».
Призові місця вибороли Олександра Самойленко, 2011 р. н. і Єлизавета Філіпова, 2010 р.
н. – розділили 1 місце, Вероніка Бондарук, 2010
р. н. — 1 місце, Марія Станиславенко, 2009 р. н.,
Олександра Гольденберг, 2009 р. н., Владислава Концева, 2009 р. н., Марія Радіонова, 2008 р.
н., Єва Циганчук, 2008 р. н., Ярослава Шульгіна,
2008 р .н., Катерина Злепко, 2007 р. н., Діана
Король, 2006 р. н., Дарина Дзеба, 2006 р. н. вибороли 1 місця;
Марія Баранова, 2010 р. н., Таісія Бубнова,
2009 р. н., Анна Хаян, 2008 р. н. — 2 місця;
Олександра Ревуцька, 2010 р. н., Кіра Тавгазова і Тетяна Жукова, обидві — 2007 р. н., — 3
місця.
Вітаємо наших маленьких зірочок та їхніх
тренерів Людмилу Вологдину і Анастасію Кононенко з перемогами та бажаємо нових досягнень і звершень!

Пам’яті загиблих за
Незалежність України
Влас. інф.
ФОТО – Ольга ДУМАНСЬКА, спеціально для «Вишгорода»

В останню суботу квітня на території Музею
давньоруського гончарства (Вишгородський історико-культурний заповідник) з’явилися десятки
кущів троянд (за сприяння Христини Магер), кущі
ялівцю козачого, деревце кипарису. Ініціатор заходу – директор Вишгородського історико-культурного, к. і. н. Влада Литовченко.
Благодійна акція, присвячена пам’яті воїнів, загиблих у війні на Сході України за Незалежність держави, відбулася завдяки спонсорській підтримці Голови Асамблеї Національностей України, керівника
об’єднаного конгресу азербайджанців України Ровшана Тагієва.
Молебень за загиблими провів отець Миколай
(Сулима) – священик собору Вишгородської Богородиці Української греко-католицької церкви. Висадженими квітами проросла пам’ять народна про наших
земляків. Гуменюк Олександр, Єрмаков Євген, Непоп
Костянтин, Чердловський Микола, Благовісний Віталій, Ханчич Денис, Устименко Олександр, Савченко
Анатолій, Арсієнко Руслан, Орлов Олег, Костюченко
Олександр, Лупікс Яніс… На фотографіях – очі молодих хлопців, які віддали своє життя за рідну землю.
Алею висаджували разом – колектив заповідника, Ровшан Тагієв із донькою, родичі загиблих воїнів,

Валерій СИДОРЧУК, тренер команди
ФОТО – архів автора, спеціально для «Вишгорода»

29 квітня ц. р. у ЗОШ № 18 м. Києва відбулася
особиста першість із настільного тенісу серед школярів 2006 р. н. та молодших, присвячена 100-річчю
революції Холодного Яру.
У турнірі взяли участь 18 учасників, із яких до фіналу потрапили 8 кращих. Честь нашого міста захищали
Михайло Мартинов (с. Нові Петрівці), Владислав Железнев та Павло Коноваленко (обидва з м. Вишгорода). Зустрічі у фінальній стадії змагань проходили по
коловій системі – три сети до двох перемог одного із
суперників.
Настільний теніс – це той вид спорту, де спортсмен
проявляє стійкий характер, волю до перемоги, приймає
миттєве правильне рішення в тій чи іншій ситуації під
час гри, і, звичайно, проявляє високу технічну майстерність. Саме такі риси під час зустрічей проявили наші
земляки, вигравши три комплекти медалей.
Отже, чемпіоном особистої першості став Владислав Железнев, срібну нагороду отримав Михайло Мартинов, бронзову медаль виборов Павло Коноваленко.
Всі учасники змагань отримали цінні призи – китайські
тенісні м’ячі та солодощі, за що юні тенісисти висловлюють щиру подяку Вишгородському міському голові
Олексію Момоту і депутату міської ради Анатолію Шоці.

Алея троянд
а також учасники бойових дій на Сході України – голова ГО «Асоціація учасників АТО Вишгородщини» Денис Париж, його заступник Максим Тумко, секретар
Громадської організації Тетяна Париж.
Вишгородський ітсорико-культурний заповідник
і його важдлива складова – Музей давньоруського
гончарства – є не просто культурно-просвітницьким
закладом. Це насамперед осередок виховання патріотизму, любові до рідної землі, знання сторії свого краю, шана героям, виховання кращих людських і
особистісних рис.

Людина

Вишгород

Спортивна бабуся Ганна Кир’янова

Спортивні онуки Ростислав і Олексій Федини

Марина КОЧЕЛІСОВА
ФОТО — родинний архів Кир’янових

Геннадій Кир’янов народився у с. Косуліно Білоярського району Свердловської
області (нині — Єкатеринбург). Район відомий тим, що там було побудовано атомну
станцію, викиди з якої змусили багатьох
перебратися в Україну.
Але Геннадія Івановича доля звела з
Україною через філіал заводу «Арсенал» у

Ніжині Чернігівської області. Та до того він
пройшов життя «дитини війни», після війни
сповна пізнавши і голод, і холод.
Родина Кир’янових мала четверо дітей (у
Геннадія — два брати і сестра). Батько — завідувач молочної ферми заводу «Уралмаш»,
мама — домогосподарка. Після восьмирічки
— училище і технікум у Свердловську, а потім — робота, робота, одним словом, – доля
усього воєнно-повоєнного покоління, яке збудувало все, чим сьогодні ми користуємось.

Жіночі мрії – незмінні і вічні

Геннадій працював на закритих підприємствах на Уралі. Там і познайомився з майбутньою дружиною. Син і донька – теж уральські.
У 1970-ті роки главу родини перевели працювати в Україну.
У ніжинському філіалі «Арсеналу» працювали удвох із дружиною. Син Віктор, після закінчення вишу у Горькому отримав направлення на суднобудівний завод у Києві.
Донька Ірина, що з дитинства захоплювалася
спортом, після спортивного інтернату в Києві
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Вишгородський райвійськкомат
Головне завдання військового резерву –
підвищення та підтримання військової навченості громадян з метою виконання завдань
по захисту держави на професійному рівні

Валентина ЯКОВЕНКО
ФОТО – Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

Медики-рукодільниці та інші вишгородські майстрині, що приєдналися
до них, відкрили чергову виставку вишитих робіт. Нині це – «Жіночі мрії».
Саме так: у сюжетах своїх картин жінки відтворили те, чим наповнена душа.
Ідея належить беззмінному організатору виставок, що демонструються у КЗ
«Вишгородська центральна районна лікарня», лікарю-рентгенологу, багатодітній мамі й чудовій рукодільниці Світлані
Жовтобрюх.
«Якщо людина перестає мріяти, –
каже Світлана, – вона перестає повноцінно жити. Особливо важливо не втратити
цю властивість сьогодні, в час, коли навколо так багато хаотичного і переважно
– негативного. Ми намагаємось побачити
світло в кінці тунелю, де знаходимось».
Світлана в поетичних рядках змалювала справжню мрію – це те, чого не
торкнешся рукою, – не машини і розкішні
будинки, не дорогий одяг чи коштовності.
Це, насамперед, здоров’я, що дозволить
повноцінно жити, бачити світ, ростити дітей, радіти кожному дню. Саме це і показали майстрині: і молодші, і ті, хто в
поважному віці, прагнуть любові, взаєморозуміння, радості від дітей та онуків. Тож
і сюжети та назви їхніх робіт красномовні:
«Закохані на гойдалці» (Тетяна Караванова), «Двоє», «Подарунок» (Тамара Усачова), «Подарунок від лелеки», «Жінка з

донькою» (Олена Кобзар), «Двоє», «Побачення» (Анатолій Шаль).
Радник міського голови, президент
Благодійного фонду «Святої Ольги» Володимир Малишев передав вітання майстриням від мера Вишгорода Олексія
Момота, заступник головного лікаря з
лікувальної справи Наталія Шилан – від
головного лікаря Івана Клюзка (він саме
був на сесії міської ради), який є прихильником творчості. Н. Шилан подякувала
особисто Світлані Жовтобрюх за те, що
проявляє ініціативу і бере на себе левову
частину організаційних питань із влаштування таких чудових виставок.
«Я дуже рада, що в колективі медиків
є така творча жінка, – зазначила художниця Жанна Захарова. – Вона згуртовує
людей, додає їм натхнення». І пригадала, як у повоєнні роки, коли бракувало
матеріалів, жінки та дівчата збиралися в
одній хаті, біля тьмяної керосинової лампи в’язали (навіть сумочки для чорнильниць, щоб вони не замерзали дорогою
до школи), вишивали і водночас співали,
шуткували або слухали, як подруга читає
книгу. У малих статках, але були дружні
й щасливі…
Уже давно все по-іншому. Але творчість живе, передається від матері до
доньки, від бабусі до онучки. І народжуються нові роботи, і триває життя.
P.S. Виставка у актовій залі Вишгородської ЦРЛ відкрита до 12 травня, з
9:00 до 15:00. Звертатись у рентгенкабінет до Світлани Іванівни Жовтобрюх.

закінчила Львівський інститут фізкультури.
За фахом вона – спортивний лікар. Чоловік
— теж спортсмен. Тож не дивно, що обидва
сини, онуки Геннадія Івановича, теж стали
спортсменами. Олексій Федина, що навчався у СШ «Сузір’я» і тренувався у вишгородському басейні, — чемпіон з плавання трьох
паралімпійських олімпіад – у Пекіні, Лондоні і
Ріо-де-Жанейро.
Першим тренером майбутнього чемпіона став його дідусь, який навіть після виходу
на заслужену пенсію, роботи не кинув — на
«Карат-Ліфткомплекті» працював слюсарем,
водієм електрокара.
Загальний трудовий стаж Геннадія
Кир’янова — 62 роки, а за кермом — понад
півстоліття, поміняв шість автівок. На дачі
у нього все буяє, бо рука легка на розсаду
(звісно, допомагають діти й онуки). А ще він
співає у хорі «Ветеран». До Дня Перемоги
хор виступатиме не лише у Вишгороді, а й у
с. Пилява. Першого травня ц. р. Геннадію Івановичу виповнилося 84 роки. З роси і з води
Вам, п. Геннадію, гарних друзів, родинного
тепла і позитивного ставлення до життя. Хай
воно буде довгим і активним!

Служба у військовому резерві
Збройні сили України

ФОТОмить

2017 року

«Доля привела мене в Україну 45 років тому —
і українська земля стала мені рідною», — Геннадій Кир’янов

Сусіди

Виставки

6 травня

Контракт на півроку + соціальні пільги
Законом України від 06.12.2016 р. «Про
внесення змін до деяких законів України щодо
удосконалення порядку проходження військової служби» створено привабливі умови проходження військової служби за контрактом: можна
укладати контракт на терміни від півроку і більше (до 3-5 років), з подальшим продовженням
на обраний термін; за резервістами зберігаються всі соціальні пільги, передбачені для мобілізованих (збереження місця роботи, посади, середнього заробітку, виплати пенсій).
Фінансове забезпечення резервіста
(за 30 діб зборів)
Рядовий склад: грошова виплата – 2400
грн плюс 180 грн добових = 2580 грн; одноразове грошове заохочення (виплачується в наступному році) – 1600 грн; в підсумку за 30-денні
збори нараховано – 4180 грн.
Сержантський склад: 2560 грн + 270 грн
добових; всього в кінці зборів — 2830 грн; одноразове грошове заохочення (виплачується в наступному році) - 1900 грн; в підсумку за 30-денні
збори нараховано – 4730 грн.
Прапорщики: 2720 грн +315 грн добових;
всього в кінці зборів – 3035 грн; одноразове грошове заохочення (виплачується в наступному
році) – 2200 грн; в підсумку за 30-денні збори
– 5235 грн.
Молодший офіцерський склад: 2880 грн +
добові – 315 грн; всього в кінці зборів - 3195
грн; одноразове грошове заохочення (виплачується в наступному році) – 2500 грн; в підсумку
за 30-денні збори – 4730 грн.
Старший офіцерський склад: грошова виплата – 3040 грн; добові за 30 днів – 360 грн;
всього в кінці зборів нараховано – 3400 грн;
одноразове грошове заохочення (виплачується
в наступному році) – 2800 грн; в підсумку за
30-денні збори нараховано – 6200 грн.
Крім того, місячне грошове забезпечення
безробітним – 1600 грн; середня заробітна плата працюючим – не менше 3200 грн (за місцем
працевлаштування).
З вищезазначених виплат (крім добових)

Козацьке дерево України
ФОТО: http://slir.masterdesant.com/zholudi-na-kozatskomu-derevi/

Прикладом
партнерської
взаємодії
Вишгородського
історико-культурного
заповідника (директор, к. і. н. Влада Литовченко) і Центру духовного розвитку та
творчої ініціативи «Гармонія» у Вишгороді
стало продовження проекту «Козацьке дерево України».
Наталія Веселицька, автор проекту «Сад
Любові та Радості України – країни Здійснення Мрій», провела для учнів початкових

утримується 19,5%
податку.
Держава гарантує:
— збереження
робочого місця;
—
державне
страхування;
— безкоштовне
медичне забезпечення.
Також резервісти під час служби безкоштовно забезпечуються: військовою формою; харчуванням і проживанням у військових частинах;
медичним обслуговуванням у закладах охорони
здоров’я Міноборони України.
Резервісту компенсується: середньомісячна
заробітна плата; вартість проїзду до військової
частини та у зворотному напрямку.
Резервісту виплачується: грошова винагорода; грошова виплата (до двох мінімальних заробітних плат на місяць); добові за кожен день
перебування у військовій частині.
Соціальний і правовий захист резервістів
та членів їх сімей здійснюється відповідно до ЗУ
«Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» та інших нормативно-правових актів.
Права та обов’язки резервістів
На резервістів покладається обов’язок
збройного захисту держави у воєнний та в
мирний час. Резервіст набуває статусу військовослужбовця: у воєнний час – після видання
наказу командира військової частини про призов резервіста на військову службу у зв’язку із
мобілізацією; у мирний час – у разі прийняття
відповідного рішення про застосування за призначенням Збройних Сил у цілому або окремих
військових частин із їх складу для виконання
завдань, визначених Законом України «Про
Збройні Сили України».
Резервісти несуть відповідальність за порушення вимог щодо виконання ними військового
обов’язку в резерві згідно з вимогами Кодексу
України про адміністративні правопорушення.
Проходження служби у військовому резерві
полягає в додержанні резервістами вимог законодавства про військовий обов’язок, виконанні
умов контракту, службових обов’язків відповідно до займаної посади та інших завдань, покладених на підрозділи, в яких вони проходять
службу.
Якщо Ви справжній патріот, готові до захисту Батьківщини і шукаєте адреналіну, екстриму
та нових вражень, – служба у резерві українського війська саме для Вас!
класів Вишгородської спеціалізованої школи
«Сузір’я» патріотичний майстер-клас «Жолуді на козацькому дереві». А на згадку кожен
учасник отримав у подарунок кольорову кульку від партнерів ВІКЗ – Благодійного фонду
«Врятуй та Збережи» (директор Т.В. Штамбург).
У день народження Кобзаря учні «Сузір’я»
виготовили серця для бійців у зоні АТО. Одне
з цих сердець займе почесне місце і на Козацькому дереві, а роботи, створені під час
майстер-класу Н. Веселицької, стануть частиною прапора-банера «Козацьке дерево України».
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Високошвидкісний Інтернет МТМ. Тел.: (093) 366-16-66; (095) 545-15-33; (098) 201-22-66
ПОНЕДІЛОК, 8 ТРАВНЯ 2017 РОКУ
КАНАЛ 1+1
6:00, 07:00, 08:00, 09:00,
19:30 ТСН
06:45, 07:10, 08:10, 09:10
«Снiданок з 1+1»
09:30 Х/ф «Летять
журавлi»
11:35 Х/ф «Холодне лiто
53-го»
13:35 Х/ф «Ати-бати,
йшли солдати»
15:20 Х/ф «Повстання
планети мавп»
17:30 Х/ф «В бiй iдуть
тiльки старi»
20:15 Д/ф «Дiти
Перемоги»
23:00 Х/ф «Мiсто 44»

балада»
09:55, 12:01 Х/ф
«Повернення»
12:00
ЗАГАЛЬНОНАЦIОНАЛЬНА
ХВИЛИНА МОВЧАННЯ
14:00 День Пам’ятi та
Примирення. Офiцiйнi
заходи
15:35 Д/ф «Нульовий
рубiж»
16:40 Д/ф «49»
17:50 Х/ф «Штиль»
19:40 Д/ф «Голод до
правди»
21:00 Новини
21:45 «Перша Хвилина
Миру»
00:00 Концерт Мiли Нiтiч

UA:ПЕРШИЙ
6:10, 08:45 Свiт он лайн
06:25, 08:15, 23:35 Вiд
першої особи
06:50, 07:45, 08:10
Смакота
07:05, 23:00 На слуху
08:35 Паспортний сервiс
09:00 Д/ф «Днiпровська

ТРК «УКРАїНА»
6:50 Подiї тижня з Олегом
Панютою
07:50 Зоряний шлях
08:50 Х/ф «Подруги»
10:45 Х/ф «Райський
куточок»
12:40, 15:20 Т/с «Моє
нове життя»

15:00, 19:00 Сьогоднi
16:40, 19:50 Т/с
«Незломлена»
21:00 Т/с «Штрафник»
00:00 Х/ф «12 мавп»
ТОНіС
6:10 Х/ф «Мрiя»
09:50 Життя в цифрi
10:45 Завтра-сьогоднi
11:55 Євромакс
14:00 Дикi тварини
15:05, 21:20 Неприручена
Амазонка
15:40 Х/ф «Мiсце пiд
сонцем»
18:05 Концерт пам’ятi М.
Мозгового
21:55 «Жертви радянської
естради. 1 ч. Вадим
Мулерман»
23:00 «Жертви радянської
естради . 2 ч. Валерiй
Ободзинський»
00:10 «Нiч чорних
краваток»
ТЕТ
6:50 Байдикiвка

07:10, 11:10, 12:40, 14:10,
15:50, 17:10 М/с «Лис
Микита»
07:40 М/ф «Дiвчинка та
зайцi»
08:00 Мультмiкс
09:25 М/ф «Енеїда»
10:55 М/ф «Чарiвний
горох»
12:20, 13:55, 15:30,
17:00 М/с «Пригоди
Котигорошка та його
друзiв»
18:20 М/ф «Нарештi
вдома»
20:00 М/ф «Родина
Крудс»
21:50 Х/ф «Пляж»
00:00 Х/ф «Бiлий птах з
чорною ознакою»
СТБ
6:40, 16:00 «Все буде
добре!»
08:40 «Все буде смачно!»
10:35, 18:30 «За живе!»
11:50 Х/ф «Молода
дружина»
13:50 «Битва

екстрасенсiв 13»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
20:00, 22:35 «Слiдство
ведуть екстрасенси»
00:35 «Давай поговоримо
про секс 3»
НТН
8:40, 19:30 Т/с «Кулагiн та
партнери»
10:45 Х/ф «Секретний
фарватер»
16:00 «Апокалiпсис.
Друга свiтова вiйна»
19:00 «Свiдок»
21:30 Т/с «CSI: Нью-Йорк
- 9»
23:10 Х/ф «Епоха героїв»
НОВИЙ КАНАЛ
7:25 Kids Time
07:30 Х/ф «Мiсто Ембер»
09:20 Х/ф «Патрiот»
12:30 Х/ф «Вiднесенi
вiтром»
17:00, 19:00 Ревiзор
Крамницi
21:00 Таємний агент

22:15 Таємний агент.
Пост-шоу
00:00 Суперiнтуїцiя
МЕГА
6:00 Бандитська Одеса
07:20 Мiстична Україна
08:10 Вирiшальнi битви 2
свiтової
10:20, 21:00 Мисливцi на
нацистiв
12:50, 23:40 Анатомiя
бою
13:50 Загадки планети
14:50 Дивовижний Iзраїль
15:50 Дика Канада
17:30 Далеко i ще далi
19:10 Чорна пiхота
20:10 Мiсто, яке зрадили
00:50 Легенди карного
розшуку
ТРК «КИїВ»
8:00 «Ранок по-київськи»
10:30 «Київськi iсторiї»
11:00, 23:20
«Телемаркет»
14:00, 15:05, 17:20, 18:55,
21:25 Т/с «Ставка, бiльша

за життя»
15:00, 17:15, 18:40, 21:00,
22:25 «СТН»
22:45 «Перша хвилина
миру»
23:10 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
6:30 «TOP SHOP»
07:30 «Мультфiльми»
09:20 «Орел i Решка»
22:00 Х/ф «Вiк Аделайн»
00:00 Х/ф «Один день»
ІНТЕР
6:15 «Слiдство вели... з Л.
Каневським»
07:30 Х/ф «Балада про
солдата»
09:20 Х/ф «Щит i меч»
16:00 «Жди меня»
18:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
20:30 Т/с «Спокуса»
22:50 Т/с «Я повернуся»
ICTV

6:00, 19:20 Надзвичайнi
новини
06:50 Факти
07:20 Надзвичайнi
новини. Пiдсумки
08:15 Антизомбi
09:10 Х/ф «Ворог бiля
ворiт»
11:40 Х/ф «Врятування
рядового Райана»
14:50 Х/ф «300
спартанцiв»
16:50 Х/ф «300
спартанцiв-2.
Вiдродження iмперiї»
18:45 Факти. Вечiр
20:10 Х/ф «Конвой»
23:50 Х/ф «Крейсер»
5 КАНАЛ
6:00, 21:40 Час-Time
06:45, 18:45 Мiсцевий час
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, 22:00,
23:00 Час новин
07:10, 08:10, 21:25 Час
бiзнесу

07:35 Фiнансовий
тиждень
09:20, 17:50 Час громади
09:25, 10:10, 11:10,
12:25, 13:15, 14:15,
15:25, 16:15, 17:15, 18:15
Iнформацiйний день
19:30 Час. Пiдсумки дня
22:15 Стоп корупцiї!
23:10 «За Чай.com»
00:00 Час. Важливо
2+2
08:30 «ДжеДАI»
09:00 Д/п «Помста
природи»
11:35 Д/п «Страшне
завтра»
15:10 Х/ф «40 днiв та
ночей»
16:50 Х/ф «Днiпровський
рубiж»
19:20, 20:10 Т/с
«Схватка»
21:00 Х/ф «Справжнє
правосуддя 2: Сховище»
22:50 Х/ф «Halo 4: Йдучи
до свiтанку»
00:20 «Територiя обману»

ВIВТОРОК, 9 ТРАВНЯ 2017 РОКУ
КАНАЛ 1+1
6:00, 19:30 ТСН
06:45 Х/ф «Летять
журавлi»
08:40 Х/ф «Ати-бати,
йшли солдати»
10:25 Х/ф «Велика
рiзниця»
12:10 Х/ф «Трава пiд
снiгом»
16:05 Х/ф «Дачна поїздка
сержанта Цибулi»
17:40 Х/ф «Джентльмени
удачi»
20:15 Т/с «Родичi»
00:40 Х/ф «Мiсто 44»
UA:ПЕРШИЙ
6:15, 07:10, 08:15
День Янгола. Спiвоча
Ескадрилья
10:00 Урочистостi з
нагоди рiчницi Перемоги
над фашизмом у Європi
10:55 Акцiя «Перша
Хвилина Миру»
13:10 Х/ф «Штиль»
15:05 Д/ф «Олександра

Шулежко. Доля
праведницi»
15:50 Д/ф «Легiон»
16:45 Д/ф «Срiбна
Земля»
18:15 Д/ф «Золотий
вересень»
19:05 Х/ф «Жива»
21:00 Новини
21:30 За крок до
Євробачення
22:00 Пiсенний конкурс
Євробачення 2017.
Перший пiвфiнал
ТРК «УКРАїНА»
6:20, 15:00, 19:00
Сьогоднi
07:00 Х/ф «Весна на
зарiчнiй вулицi»
08:50, 15:20, 20:00 Т/с
«Офiцерськi дружини»
21:00 Т/с «Штрафник»
00:00 Т/с «Закон i
порядок. Злочинний
намiр»
ТОНіС

9:55 «Будьте здоровi!»
10:45 Teen-клуб
11:45 «Соцiальний
статус»
14:15 Неприручена
Амазонка
15:00 Баскетбол.
Суперлiга. Фiнал.
«Будiвельник» (Київ) «Хiмiк» (Южне)
17:00 Концерт Вiталiя
i Свiтлани Бiлоножкiв
та вiдомих зарубiжних
артистiв
21:10 М. Поплавський
«Українцям українське»
22:10 Х/ф «Людина, яка
багато знала»
00:40 «Нiч чорних
краваток»
ТЕТ
6:50 Байдикiвка
07:10 М/с «Лис Микита»
07:25 М/с «Шаленi
кролики. Вторгнення»
07:40 М/ф «Iванко та
воронячий цар»

08:00 Мультмiкс
09:40 М/с «Дорамандрiвниця»
10:10 М/с «Клуб Вiнкс:
Школа чарiвниць»
18:00 М/ф «Родина
Крудс»
19:55 Готель Галiцiя
22:00 Одного разу в Одесi
00:00 Казки У Кiно
СТБ
6:55, 16:00 «Все буде
добре!»
08:55, 18:30 «За живе!»
10:15 Х/ф «Рiдна кров»
12:05 Х/ф «А зорi тут тихi»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
20:00, 22:45 «МастерШеф
Дiти - 2»
23:25 Т/с «Коли ми
вдома»
НТН
6:20 Х/ф «Вони воювали
за Батькiвщину»
09:25, 19:30 Т/с «Кулагiн

та партнери»
11:20 Х/ф «Батальйони
просять вогню»
16:20 «Апокалiпсис.
Друга свiтова вiйна»
21:30 Т/с «CSI: Нью-Йорк
- 9»
23:00 Х/ф «Лейтенант
Суворов»
НОВИЙ КАНАЛ
6:45 Kids Time
06:50 М/с «Кухня»
17:00 Хто зверху?
22:50 Х/ф «Училка»
00:40 Х/ф «Коледж»
МЕГА
6:00 Бандитський Київ
07:20 Мiстична Україна
08:10 Повiтрянi воїни
09:20 Втеча з замку
Колдiц
10:20, 21:00 Мисливцi на
нацистiв
12:50, 23:40 Анатомiя
бою
13:50 Загадки планети

14:50 Дивовижний Iзраїль
17:30 Далеко i ще далi
19:10 Майор «Вихор»
20:10 Україна: забута
iсторiя
00:50 Нашi
ТРК «КИїВ»
8:00 «Ранок по-київськи»
10:30 «Урочистий ритуал
складання вiйськової
присяги»
11:00, 16:10, 17:35, 18:55,
21:25, 23:30 Т/с «Ставка,
бiльша за життя»
15:00, 17:25, 18:35, 21:00
«СТН»
15:10 «Урочистостi з
нагоди 72-ої рiчницi
Перемоги над нацизмом»
23:25 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
07:30 «Мультфiльми»
09:30 «Розсмiши комiка»
10:30 «Орел i Решка. На
краю свiту»

14:20, 20:00 «Орел
i Решка. Незвiдана
Європа»
15:20 «Орел i Решка.
Ювiлейний 2»
16:20, 23:00 Т/с «Доктор
Хаус»
18:00 «Звана вечеря»
19:00 «Орел i Решка.
Курортний сезон»
21:00 «Орел i Решка.
Навколосвiтня подорож»
22:00 «КВН на БIС»
00:45 Т/с «Ти - моє життя»
ІНТЕР
7:00 Марафон «Наша
Перемога»
13:00 Х/ф «В бiй iдуть
тiльки «старики»
14:20 Т/с «Завдання
особливої важливостi.
Операцiя «Тайфун»
17:10 Т/с «Танкiст»
20:00 «Подробицi»
20:30 Концерт
«Перемога. Одна на всiх»
22:45 Док. проект «Люди

перемоги. Будемо жити!»
23:30 Т/с «Я повернуся»
ICTV
6:30 Ранок у великому
мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:10 Х/ф «Крейсер»
12:45 Х/ф «Ворог бiля
ворiт»
15:00 Х/ф «Конвой»
18:45 Факти. Вечiр
20:10 Х/ф «Лють»
22:40 Д/ф «Вони
закiнчили вiйну»
00:30 Х/ф «Список
Шиндлера»
5 КАНАЛ
06:45, 18:45 Мiсцевий час
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 Час новин
07:10, 08:10, 21:25 Час

бiзнесу
07:50 Будiвельний
стандарт
09:20, 17:50 Час громади
09:25, 10:10, 11:10,
12:25, 13:15, 14:15,
15:25, 16:15, 17:15, 18:15
Iнформацiйний день
19:30 Час. Пiдсумки дня
22:30 Кордон держави
23:10 «За Чай.com»
00:00 Час. Важливо
2+2
08:00 Д/п «Помста
природи»
11:05 Х/ф «Днiпровський
рубiж»
13:40 Т/с «Слiди
апостолiв»
17:40 Т/с «Гвардiя»
21:00 Х/ф «Справжнє
правосуддя 2: Один
пострiл – одне життя»
22:50 «Вiн, Вона i
телевiзор»
23:50 Т/с «Iнспектор
Алекс» (4 сезон)

СЕРЕДА, 10 ТРАВНЯ 2017 РОКУ
КАНАЛ 1+1
6:00, 07:00, 08:00, 09:00,
12:00, 16:45, 19:30 ТСН
06:45, 07:10, 08:10, 09:10
«Снiданок з 1+1»
09:30 «ЧОТИРИ ВЕСIЛЛЯ
-3
10:55 «Мiняю жiнку - 11»
12:20, 20:15 Т/с «Родичi»
17:10 Т/с «Величне
столiття. Роксолана»
22:20 Х/ф «Операцiя
«Валькiрiя»
UA:ПЕРШИЙ
6:00, 07:00, 08:00, 13:00,
15:00, 21:00 Новини
09:00 Пiсенний конкурс
Євробачення 2017.
Перший пiвфiнал
11:10 Засiдання КМУ
13:30 Х/ф «Цiна солi»
15:30 «Героям слава!».
Концерт до Дня
української армiї
17:10 Хокей. Чемпiонат
свiту 2017 (Швейцарiя Бiлорусь)
19:30 Обличчя вiйни
19:55 Слiдство. Iнфо
20:20 Д/ф «Межа туманiв»

22:45 Мегалот
23:00, 00:00 Пiдсумки
ТРК «УКРАїНА»
7:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00, 23:00 Сьогоднi
07:15, 08:15 Ранок з
Україною
09:15 Зоряний шлях
11:30 Реальна мiстика
13:30, 15:30 Агенти
справедливостi
16:10 Iсторiя одного
злочину
18:00 Т/с «Райське мiсце»
19:45 «Говорить Україна»
21:00 Т/с «Штрафник»
23:30 Т/с «Закон i
порядок. Злочинний
намiр»
ТОНіС
6:10, 14:00 «Формула
Пруста. О. Злотник»
07:00, 18:00 «Алло,
лiкарю!»
10:50 «Моднi iсторiї з О.
Новицькою»
12:00 «Зимою i лiтом
мандруємо свiтом»
14:40 «П’ять дорiг
доктора Сивого»

15:30 «Свiтськi хронiки»
15:55 Rock Time з Петром
Полтарєвим
16:55 Ювiлейний концерт
О. Бiлозiр «Сповiдь»
19:00 В гостях у Д.
Гордона. В. Наумов
20:00, 22:45 Повiтрянi
воїни
21:30 Глобал-3000
22:20 Неприручена
Амазонка
23:50 «Натхнення»
00:00 «Нiч чорних
краваток»
ТЕТ
6:50 Байдикiвка
07:10 М/с «Лис Микита»
08:00 Мультмiкс
09:40 М/с «Дорамандрiвниця»
10:10 М/с «Клуб Вiнкс:
Школа чарiвниць»
11:00 Х/ф «Осляча шкура»
12:10, 18:50 Панянкаселянка
13:15, 19:55 Готель
Галiцiя
14:20 Т/с «Домашнiй
арешт»
16:40 Казки у Кiно

17:45 Одного разу пiд
Полтавою
21:00 Танька i Володька
22:00 Країна У
23:00, 00:00 Розсмiши
комiка
СТБ
7:00, 16:00 «Все буде
добре!»
09:00 «Все буде смачно!»
10:50, 18:30 «За живе!»
12:10 «МастерШеф - 4»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
20:00, 23:00 «МастерШеф
Дiти - 2»
22:25 «Небачене
Євробачення»
23:40 Т/с «Коли ми
вдома»
НТН
7:30, 19:30 Т/с «Кулагiн та
партнери»
09:40, 17:25 Т/с
«Детективи»
11:10, 21:30 Т/с «CSI:
Нью-Йорк - 9»
12:55, 15:05 Т/с
«Елементарно - 2»
14:45, 19:00, 23:15

«Свiдок»
15:35 Т/с «Батькiвщина
- 2»
23:45 Т/с «Королi втечi»
НОВИЙ КАНАЛ
6:10, 08:05 Kids Time
06:15 М/с «Сiмейка
Крудс»
07:10 М/с «Iсторiї Тома i
Джеррi»
08:10 Т/с «Друзi»
12:10 Х/ф «Тварина»
13:50 Х/ф «Великий Стен»
16:00, 19:00 Вiд пацанки
до панянки
18:00 Абзац
21:00 Київ вдень та вночi
23:20 Х/ф «Вiдпадний
препод»
МЕГА
6:00 Бандитська Одеса
07:20 Гордiсть України
08:10, 12:30 Правила
життя
09:00 Правда життя
10:00, 21:40 Мистецтво
виживання
11:40 Дивовижний Iзраїль
13:20 Мiстична Україна
14:10 Таємницi

радянського дефiциту
15:00 Вирiшальнi битви 2
свiтової
15:50, 20:50 Скарби зi
сховищ
17:50, 22:40 Загадки
планети
18:50 Легенди карного
розшуку
19:50 Далеко i ще далi
23:40 Повiтрянi воїни
ТРК «КИїВ»
7:00 «Ранок по-київськи»
09:30 «Київ музика»
13:00, 15:00, 17:00, 19:00,
21:00, 23:00 «СТН»
13:10, 18:10 «1000 днiв
для планети»
14:00, 15:10 «Громадська
приймальня»
16:00, 21:25 Т/с
«Королева пiвдня»
17:10 «Жива природа»
17:20 «У центрi уваги»
19:20, 22:15 «Столиця»
20:20 «Ситуацiя»
20:30 «Якiсне життя»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1

6:30 «TOP SHOP»
07:30 «Мультфiльми»
10:00 «Розсмiши комiка»
11:00 «Файна Юкрайна»
12:25 «Орел i Решка.
Шопiнг»
14:20, 20:00 «Орел
i Решка. Незвiдана
Європа»
15:20, 21:00 «Орел i
Решка. Навколосвiтня
подорож»
16:20, 23:00 Т/с «Доктор
Хаус»
18:00 «Звана вечеря»
19:00 «Орел i Решка.
Курортний сезон»
22:00 «КВН на БIС»
00:45 Т/с «Ти - моє життя»
ІНТЕР
6:20, 13:20 «Слiдство
вели... з Л. Каневським»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
17:40 Новини
07:10, 08:10 «Ранок з
IНТЕРом»
09:20 «Давай
одружимося»
11:00, 12:25, 20:30 Т/с
«Спокуса»
15:50, 16:45 «Речдок»

18:00, 19:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
23:20 Т/с «Я повернуся»
ICTV
6:30 Ранок у великому
мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:00 Громадянська
оборона
11:00 Бiльше нiж правда
11:55, 13:20 Х/ф
«Врятування рядового
Райана»
12:45, 15:45 Факти. День
16:10 Х/ф «Лють»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Секретний фронт
21:25 Т/с «Пес-2»
22:25 Х/ф «Викуп»
5 КАНАЛ
6:00, 21:40 Час-Time
06:45, 18:45 Мiсцевий час
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, 22:00,
23:00 Час новин

07:10, 08:10, 21:25 Час
бiзнесу
09:20, 17:50 Час громади
09:25, 10:10, 11:10,
12:25, 13:15, 14:15,
15:25, 16:15, 17:15, 18:15
Iнформацiйний день
19:30 Час. Пiдсумки дня
22:15 Особливий погляд
23:10 «За Чай.com»
00:00 Час. Важливо
2+2
6:00 Мультфiльми
08:00, 11:00 «Нове
Шалене вiдео поукраїнськи»
09:00 «Територiя
обману»
15:55 Т/с «Загублений
свiт»
17:35 Т/с «Перевiзник 2»
18:30 «Спецкор»
19:00 «ДжеДАI»
19:20, 20:10 Т/с
«Схватка»
21:05 Х/ф «Бермудськi
щупальця»
22:50 «Вiн, Вона i
телевiзор»
23:50 Т/с «Iнспектор
Алекс» (5 сезон)

ЧЕТВЕР, 11 ТРАВНЯ 2017 РОКУ
КАНАЛ 1+1
6:00, 07:00, 08:00, 09:00,
12:00, 16:45, 19:30 ТСН
06:45, 07:10, 08:10, 09:10
«Снiданок з 1+1»
09:30 «ЧОТИРИ ВЕСIЛЛЯ
-3
11:00 «Мiняю жiнку - 11»
12:20, 20:15 Т/с «Родичi»
14:45, 15:45 «Сiмейнi
мелодрами 6»
17:10 Т/с «Величне
столiття. Роксолана»
22:20 Х/ф «Ред 2»
00:45 Х/ф «Дачна поїздка
сержанта Цибулi»
UA:ПЕРШИЙ
6:00, 07:00, 08:00, 13:00,
15:00, 21:00 Новини
09:00 Х/ф «Одержимiсть»
11:00 Х/ф «Кохання. Це
слово iз семи букв»
12:30 Д/ф «Євробачення.
Дихай глибше»
13:30 Х/ф «Цiна солi»
15:35 Надвечiр’я. Долi
16:35 Д/ф «Межа туманiв»
17:10 Хокей. Чемпiонат
свiту 2017 (Чехiя Норвегiя)
19:30 Обличчя вiйни

19:55 «Схеми» з Н.
Седлецькою
20:20 Д/ф «Неоголошена
вiйна. Поверни менi iм’я»
21:30 За крок до
Євробачення
22:00 Пiсенний конкурс
Євробачення 2017.
Другий пiвфiнал
ТРК «УКРАїНА»
6:10 Агенти
справедливостi
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00, 23:00 Сьогоднi
07:15, 08:15 Ранок з
Україною
09:15 Зоряний шлях
11:30 Реальна мiстика
13:30, 15:30 Агенти
справедливостi
16:10 Iсторiя одного
злочину
18:00 Т/с «Райське мiсце»
19:45 «Говорить Україна»
21:00 Т/с «Штрафник»
23:30 Т/с «Закон i
порядок. Злочинний
намiр»
ТОНіС
6:10, 14:05 «Формула

Пруста. Iво Бобул»
06:50, 21:50 DWВiзерунок дня
07:00, 18:00 «Алло,
лiкарю!»
10:50 «Моднi iсторiї з О.
Новицькою»
11:50 «Соцiальний
статус»
14:55 «Свiтськi хронiки»
15:30, 22:10 Неприручена
Амазонка
15:55, 20:00, 23:05
Повiтрянi воїни
16:55 Ювiлейний концерт
О.Бiлозiр «Сповiдь»
19:00 В гостях у Д.
Гордона. В. Наумов
21:20 «Вiдлуння»
00:05 «Нiч чорних
краваток»
ТЕТ
7:10 М/с «Лис Микита»
08:00 Мультмiкс
09:40 М/с «Дорамандрiвниця»
10:10 М/с «Клуб Вiнкс:
Школа чарiвниць»
11:00 Х/ф «Кiт у чоботях»
12:10, 18:50 Панянкаселянка

13:15, 19:55 Готель
Галiцiя
14:20 Т/с «Домашнiй
арешт»
16:40 Казки У Кiно
17:45 Одного разу пiд
Полтавою
21:00 Танька i Володька
22:00 Країна У
23:00 Розсмiши комiка
СТБ
6:55, 16:00 «Все буде
добре!»
08:55 «Все буде смачно!»
10:50, 18:30 «За живе!»
12:05 «МастерШеф Дiти»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
20:00, 22:45 «Я
соромлюсь свого тiла 4»
00:00 «Один за всiх»
НТН
6:15 Х/ф «В останню
чергу»
07:55, 09:00, 19:30 Т/с
«Кулагiн та партнери»
08:30 Ранковий «Свiдок»
10:30, 17:25 Т/с
«Детективи»
12:05, 21:30 Т/с «CSI:

Нью-Йорк - 9»
13:45, 15:05 Т/с
«Елементарно - 2»
14:45, 19:00, 23:15
«Свiдок»
15:35 Т/с «Батькiвщина
- 2»
23:45 Т/с «Королi втечi»
НОВИЙ КАНАЛ
6:05, 07:55 Kids Time
06:10 М/с «Сiмейка
Крудс»
07:05 М/с «Iсторiї Тома i
Джеррi»
08:00 Т/с «Друзi»
09:00 Х/ф «Одинадцать
друзiв Оушена»
11:10 Х/ф «Дванадцять
друзiв Оушена»
13:45 Х/ф «Тринадцять
друзiв Оушена»
16:00, 19:00 Хто зверху?
21:00 Київ вдень та вночi
22:00 Х/ф «Чого хоче
дiвчина»
00:10 Х/ф «Вiдпадний
препод»
МЕГА
7:20 Гордiсть України
08:10, 12:30 Правила

життя
09:00, 00:30 Правда
життя
10:00, 21:40 Мистецтво
виживання
13:20 Мiстична Україна
14:10 Таємницi
радянського дефiциту
15:00 Вирiшальнi битви 2
свiтової
15:50, 20:50 Скарби зi
сховищ
17:50, 22:40 Загадки
планети
18:50 Легенди карного
розшуку
19:50 Далеко i ще далi
23:40 Повiтрянi воїни
ТРК «КИїВ»
7:00 «Ранок по-київськи»
09:30 «Київ музика»
13:00, 15:00, 17:00, 19:00,
21:00, 23:00 «СТН»
13:10, 18:10 «1000 днiв
для планети»
14:00, 15:10 «Громадська
приймальня»
16:00, 21:25 Т/с
«Королева пiвдня»
17:10, 20:20 «Ситуацiя»
17:20 «У центрi уваги»

19:20, 22:15 «Столиця»
20:30 «Прогулянки
мiстом»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
7:30 «Мультфiльми»
10:00 «Розсмiши комiка»
11:00 «Файна Юкрайна»
12:25 «Орел i Решка.
Шопiнг»
14:20, 20:00 «Орел
i Решка. Незвiдана
Європа»
15:20, 21:00 «Орел i
Решка. Навколосвiтня
подорож»
16:20, 23:00 Т/с «Доктор
Хаус»
18:00 «Звана вечеря»
19:00 «Орел i Решка.
Курортний сезон»
22:00 «КВН на БIС»
ІНТЕР
6:00 Мультфiльм
06:20, 14:15 «Слiдство
вели... з Л. Каневським»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
17:40 Новини
07:10, 08:10 «Ранок з

IНТЕРом»
09:20 «Давай
одружимося»
11:00, 12:25, 20:30 Т/с
«Спокуса»
15:50, 16:45 «Речдок»
18:00, 19:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
23:20 Т/с «Я повернуся»
ICTV
6:30 Ранок у великому
мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
09:50 Секретний фронт
10:45, 13:15 Х/ф «Викуп»
12:45, 15:45 Факти. День
13:30, 16:10 Т/с «Нiконов
i Ко»
17:40, 21:25 Т/с «Пес-2»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
22:25 Х/ф «Орлиний зiр
(На гачку)»
5 КАНАЛ
6:00, 21:40 Час-Time
06:45, 18:45 Мiсцевий час
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, 22:00,
23:00 Час новин
07:10, 08:10, 21:25 Час
бiзнесу
07:50 Мотор
09:20, 17:50 Час громади
09:25, 10:10, 11:10,
12:25, 13:15, 14:15,
15:25, 16:15, 17:15, 18:15
Iнформацiйний день
19:30 Час. Пiдсумки
дня
23:10 «За Чай.com»
00:00 Час. Важливо
2+2
6:00 Мультфiльми
08:00, 18:30 «Спецкор»
08:30, 19:00 «ДжеДАI»
09:00, 23:55 «Територiя
обману»
11:00 «Вiдеобiмба»
15:55 Т/с «Загублений
свiт»
17:35 Т/с «Перевiзник 2»
19:20, 20:15 Т/с
«Схватка»
21:10 Х/ф «Болотна
акула»
22:55 «Вiн, Вона i
телевiзор»
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КАНАЛ 1+1
6:00, 07:00, 08:00, 09:00,
12:00, 16:45, 19:30 ТСН
06:45, 07:10, 08:10, 09:10
«Снiданок з 1+1»
09:30 «ЧОТИРИ ВЕСIЛЛЯ
-3
10:55 «Мiняю жiнку - 11»
12:20 Т/с «Родичi»
14:45, 15:45 «Сiмейнi
мелодрами 6»
17:10 Т/с «Величне
столiття. Роксолана»
20:15 «Розсмiши комiка.
Дiти 2»
22:00 «Вечiрнiй квартал»
00:00 «Вечiрнiй Київ»
UA:ПЕРШИЙ
6:00, 07:00, 08:00, 13:00,
15:00, 21:00 Новини
06:45, 07:45, 08:25
Смакота
09:00 Пiсенний конкурс
Євробачення 2017.
Другий пiвфiнал
11:25 «Євробачення.
Еволюцiя»
13:15, 15:20 Д/с
«Мисливцi на нацистiв»
17:10 Хокей. Чемпiонат
свiту 2017 (Швецiя -

Iталiя)
19:40 Богатирськi iгри
20:30 Обличчя вiйни
21:30 Д/ф «Вбивство
Павла»
23:00, 00:00 Пiдсумки
ТРК «УКРАїНА»
7:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00, 23:00 Сьогоднi
07:15, 08:15 Ранок з
Україною
09:15 Зоряний шлях
11:30 Реальна мiстика
13:30, 15:30 Агенти
справедливостi
16:10 Iсторiя одного
злочину
18:00 Т/с «Райське мiсце»
19:45 «Говорить Україна»
21:00 Т/с «Штрафник»
23:20 Слiдами «горiхової
мафiї». Спецiальний
репортаж
00:00 Т/с «Закон i
порядок. Злочинний
намiр»
ТОНіС
6:10, 13:45 «Формула
Пруста. В. Дорош»
06:50, 22:00 DW-

Вiзерунок дня
07:00, 18:00 «Алло,
лiкарю!»
11:00 «Будьте здоровi!»
14:35 «Кумири»
14:45 Неприручена
Амазонка
15:50, 19:55 Повiтрянi
воїни
16:50 Ювiлейний концерт
О. Бiлозiр «Сповiдь»
19:00 В гостях у Д.
Гордона. В. Наумов
20:55 «Цивiлiзацiя
Incognita»
22:10 Х/ф «Тридцять
дев’ять сходинок»
00:00 «Нiч чорних
краваток»
ТЕТ
6:50 Байдикiвка
07:10 М/с «Лис Микита»
08:00 Мультмiкс
09:45 М/с «Дорамандрiвниця»
10:15 М/с «Клуб Вiнкс:
Школа чарiвниць»
11:05 Х/ф «Iсторiї нашого
кохання»
13:15 Готель Галiцiя
14:20 Т/с «Домашнiй

арешт»
17:45 Одного разу пiд
Полтавою
18:50 Панянка-селянка
20:00 Х/ф «Сам удома 2»
22:10 Х/ф «Перлина Нiлу»
00:10 Х/ф «Лимерiвна»

13:40, 15:05 Т/с
«Елементарно - 2»
14:45, 19:00, 23:15
«Свiдок»
15:35 Т/с «Батькiвщина
- 2»
23:45 Т/с «Королi втечi»

СТБ
6:25 Х/ф «Мама
мимоволi»
09:05 Х/ф «Вербна
недiля»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:30 Т/с «Коли ми
вдома»
20:00, 23:00 «Холостяк
- 7»
22:25 «Небачене
Євробачення»

НОВИЙ КАНАЛ
6:00 М/с «Сiмейка Крудс»
07:00 М/с «Iсторiї Тома i
Джеррi»
07:55 Kids Time
08:00 Т/с «Друзi»
11:40, 20:45 Київ вдень
та вночi
16:15, 19:00 Суперiнтуїцiя
18:00 Абзац
22:10 Х/ф «Однокласники
2»
00:10 Х/ф «Чого хоче
дiвчина»

НТН
6:10 Х/ф «Зупинився
потяг»
07:55, 09:00, 19:30 Т/с
«Кулагiн та партнери»
08:30 Ранковий «Свiдок»
10:30, 17:25 Т/с
«Детективи»
12:00, 21:30 Т/с «CSI:
Нью-Йорк - 9»

МЕГА
6:00 Бандитська Одеса
07:20 Гордiсть України
08:10, 12:30 Правила
життя
09:00 Правда життя
10:00, 21:40 Мистецтво
виживання
10:50, 16:50 Мисливець

та жертва
13:20 Мiстична Україна
14:10 Таємницi
радянського дефiциту
15:50, 20:50 Скарби зi
сховищ
17:50, 22:40 Загадки
планети
18:50 Легенди карного
розшуку
19:50 Далеко i ще далi
23:40 Повiтрянi воїни
ТРК «КИїВ»
7:00 «Ранок по-київськи»
09:30 «Київ музика»
13:00, 15:00, 17:00, 19:00,
21:00, 23:00 «СТН»
13:10, 18:10 «1000 днiв
для планети»
14:00, 15:10 «Громадська
приймальня»
16:00, 21:25 Т/с
«Королева пiвдня»
16:55 «Самопомiч.
Країна»
17:10, 20:20 «Ситуацiя»
17:20 «У центрi уваги»
19:20, 22:15 «Столиця»
20:30 «Мiсто добра»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»

K1
6:30 «TOP SHOP»
07:30 «Мультфiльми»
10:00 «Розсмiши комiка»
11:00, 16:20 «Файна
Юкрайна»
12:25 «Орел i Решка.
Шопiнг»
14:20, 20:00 «Орел
i Решка. Незвiдана
Європа»
15:20, 21:00 «Орел i
Решка. Навколосвiтня
подорож»
18:00 «Звана вечеря»
22:00 «КВН на БIС»
23:00 «КВН»
ІНТЕР
6:20, 14:15 «Слiдство
вели... з Л. Каневським»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
17:40 Новини
07:10, 08:10 «Ранок з
IНТЕРом»
09:20 «Давай
одружимося»
11:00, 12:25 Т/с
«Спокуса»
15:50, 16:45 «Речдок»
18:00 «Стосується

кожного»
20:00 «Подробицi тижня»
22:00 Т/с «Завдання
особливої важливостi.
Операцiя «Тайфун»
ICTV
6:30 Ранок у великому
мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:45, 13:15 Х/ф
«Орлиний зiр (На гачку)»
12:45, 15:45 Факти. День
13:30, 16:10 Т/с «Нiконов
i Ко»
17:40 Т/с «Пес-2»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Антизомбi
21:25 Дизель-шоу
23:45 Х/ф «Мисливцi на
гангстерiв»
5 КАНАЛ
6:00, 21:40 Час-Time
06:45, 18:45 Мiсцевий час
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, 22:00,
23:00 Час новин

07:10, 08:10, 21:25 Час
бiзнесу
09:20, 17:50 Час громади
09:25, 10:10, 11:10, 12:25,
13:15, 14:15, 15:25, 16:15,
17:15 Iнформацiйний
день
18:15 Iнтерв’ю з А.
Сусленком
19:30 Час. Пiдсумки
дня
22:15 Стоп корупцiї!
23:10 «За Чай.com»
00:00 Час. Важливо
2+2
6:00 Мультфiльми
08:00, 18:30 «Спецкор»
08:30, 19:00 «ДжеДАI»
09:00 «Територiя обману»
10:00 «Роби бiзнес»
10:35 «Нове Шалене
вiдео по-українськи»
15:10 Т/с «Загублений
свiт»
16:50 Х/ф «Астероїд
проти Землi»
19:20 Х/ф «Атака
Юрського перiоду»
21:00 Х/ф «Вiдплата»
23:00 «Змiшанi
єдиноборства. UFC.»

СУБОТ А , 13 Т Р А ВНЯ 2 017 Р ОК У
КАНАЛ 1+1
6:05, 19:30 ТСН
07:00, 23:10 «Свiтське
життя»
08:00 «Снiданок.
Вихiдний»
10:00 Х/ф «Кардiограма
любовi»
12:00 Х/ф «Абонент
тимчасово недосяжний»
16:30, 21:15 «Вечiрнiй
квартал»
18:30 «Розсмiши комiка
2017»
20:15 «Українськi
сенсацiї»
00:10 «Лiга смiху»
UA:ПЕРШИЙ
6:35 Пiдсумки
07:20 Шеф-кухар країни
08:30 Золотий гусак
09:00 М/с «Книга
джунглiв»
09:55 Хто в домi хазяїн?
11:00 Фольк-music. Дiти
11:50 «Незабутня Квiтка».
Телеверсiя
14:25 Чоловiчий клуб.
Спорт
15:40 Чоловiчий клуб

16:20 Богатирськi iгри
17:10 Хокей. Чемпiонат
свiту 2017 (Словенiя Бiлорусь)
19:40, 21:30 За крок до
Євробачення
21:00 Новини
22:00 Пiсенний конкурс
Євробачення 2017. Фiнал
ТРК «УКРАїНА»
7:00, 15:00, 19:00
Сьогоднi
07:15 Зоряний шлях
08:40 Т/с «Штрафник»
15:20 Х/ф «Везуча»
17:15, 19:40 Т/с «Пiвкроку
до родини»
21:20 Х/ф «Доля Марiї»
23:15 Х/ф «Весна на
Зарiчнiй вулицi»
ТОНіС
6:10 Х/ф «Волга - Волга»
09:50 «Шеф-кухар
країни»
10:30 Життя в цифрi
12:10 «Ландшафтнi iгри»
13:35 «Iпостасi спорту»
14:05, 19:20 Неприручена
Амазонка

15:25 «Соцiальний статус.
Ваша пенсiя»
16:20 Х/ф «Тридцять
дев’ять сходинок»
18:00 «Концерт А.
Матвiйчука «Полустанок
любовi»
20:00 Ювiлейний концерт
А. Демиденка «На
вiдстанi душi»
00:00 «Вихiдний, пiсля
опiвночi»
ТЕТ
6:50 Байдикiвка
07:10 М/с «Лис Микита»
07:25 М/с «Шаленi
кролики. Вторгнення»
07:40 М/ф «Колосок»
08:00 Мультмiкс
09:40 М/с «Дорамандрiвниця»
10:55 М/ф «Врятувати
Землю»
12:25 Одного разу пiд
Полтавою
13:30 Казки У Кiно
15:40 Х/ф «Перлина Нiлу»
17:40 Х/ф «Сам удома 2»
19:50 Готель Галiцiя
22:00 Одного разу в

Одесi
00:00 Т/с «Отже»
СТБ
7:55 «Караоке на
Майданi»
08:55 «Все буде смачно!»
09:50 «Холостяк - 7»
13:20 «МастерШеф
Дiти - 2»
19:00 «Україна має
талант! Дiти-2»
21:50 Т/с «Коли ми
вдома»
22:50 «Україна має
талант! Дiти-2». Пiдсумки
голосування
23:20 «Давай поговоримо
про секс 3»
НТН
6:05 Х/ф «Iнспектор
Лосєв»
09:55 Х/ф «Прощальна
гастроль «Артиста»
11:30 «Речовий доказ»
13:50 «Склад злочину»
15:25 Т/с «Детективи»
19:00 «Свiдок»
19:30 Х/ф «Знову
невловимi»

22:10 Х/ф «Онг Бак:
тайський воїн»
00:10 Х/ф «Герой»
НОВИЙ КАНАЛ
6:00 М/с «Сiмейка Крудс»
06:50 М/с «Iсторiї Тома i
Джеррi»
08:15 Ревiзор Крамницi
10:10 Таємний агент
11:30 Таємний агент.
Пост-шоу
13:10 Вiд пацанки до
панянки
15:10 Хто зверху?
17:10 М/ф «Рататуй»
19:10 М/ф «Микита
Кожум’яка»
21:00 Х/ф «Вiдьмина
гора»
23:00 Х/ф «Неймовiрний
блокбастер»
МЕГА
6:00 Бандитський Київ
07:20 Мiстична Україна
08:10 Таємницi пiрамiд
09:10 Повiтрянi воїни
11:10, 21:00
Паранормальний свiт
13:00 Скарби за копiйки

13:50 Загадки планети
14:50 У пошуках краси
17:40 Далеко i ще далi
18:30 Навколо свiту.
Мiсця сили
19:20 Брама часу
23:40 Таємницi
кримiнального свiту
ТРК «КИїВ»
8:00 «Ранок по-київськи»
10:30 «Київ музика»
14:00 «Прогулянки
мiстом»
14:30 «Мультляндiя»
15:10 «Мамо, вiчна i
кохана»
16:50 «Паспортний стiл»
17:00, 19:00, 21:00, 23:15
«СТН»
17:10 «Ситуацiя»
17:20 Х/ф «День батька»
19:20 «Столиця.
Пiдсумки»
20:30 «Життєвi iсторiї»
21:25 Х/ф «У пастцi»
23:10 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
6:30 «TOP SHOP»

07:30 «Мультфiльми»
11:45 Т/с «H2O: Просто
додай води»
13:10 Х/ф «Перший пес
держави»
15:00, 19:00 «Орел i
Решка. На краю свiту»
18:00 «Навколо М»
00:10 «КВН»
ІНТЕР
6:10 Х/ф «Казка про
загублений час»
07:50 Х/ф «Кохана жiнка
механiка Гаврилова»
09:30 «Україна вражає»
10:00 Т/с «Доярка iз
Хацапетiвки»
13:40 Т/с «Доярка iз
Хацапетiвки-2»
18:00 Док. проект
«Лобановський
назавжди»
20:00 «Подробицi»
20:30 Концерт «Команда,
без которой нам не жить»
23:20 Док. проект
«Кращий футболiст
Європи»
ICTV

7:55 М i Ж
09:50 Дизель-шоу.
Дайджест
10:55, 11:50 Вiдпустка за
обмiном
12:45 Факти. День
13:00 Т/с «На трьох»
13:10 Х/ф «Наскрiзнi
поранення»
15:00 Х/ф «Мисливцi на
гангстерiв»
17:00 Х/ф «Розбiрки у
Бронксi»
18:45 Факти. Вечiр
19:15 Надзвичайнi
новини. Пiдсумки
20:05 Х/ф «Шерлок
Холмс»
22:30 Х/ф «Шерлок
Холмс-2. Гра тiней»
5 КАНАЛ
7:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 20:00, 22:00, 00:00
Час новин
11:30 Майстри ремонту
12:15 Сiмейнi зустрiчi
12:35 Прес-конференцiя
щодо ситуацiї у зонi АТО

13:10 Кiно з Я. Соколовою
15:15 Фiнансовий
тиждень
18:15 Фактор безпеки
19:25, 23:25 Машина часу
21:00 Велика полiтика
21:30 Вiкно до
Америки
22:30 «Вiддiл кадрiв»
2+2
6:00 Мультфiльми
12:30 «Цiлком таємно»
13:30 «Люстратор 7,62.
Прокляття системи»
14:05 «Секретнi
матерiали»
15:05 Х/ф «Астероїд
проти Землi»
16:50 29 тур ЧУ з
футболу: «Зоря» «Олександрiя»
19:00 «Шалений свiт
спорту»
19:20 29 тур ЧУ з
футболу: «Чорноморець»
- «Шахтар»
21:25 Х/ф «Невловимi»
23:10 Х/ф «Динокрок
проти динозавра» Черв.
Круг

НЕДIЛЯ , 14 Т Р А ВНЯ 2017 Р ОК У
КАНАЛ 1+1
6:10 Х/ф «Кардiограма
любовi»
08:00 «Снiданок.
Вихiдний»
09:40 М/ф «Маша i
ведмiдь»
10:10 «Розсмiши комiка
2017»
11:05 «Розсмiши комiка.
Дiти 2»
12:55, 14:00, 15:05, 16:05,
17:10 «Свiт навиворiт - 2:
Iндiя»
18:30 «Українськi
сенсацiї»
19:30, 05:15 «ТСНТиждень»
21:00 Х/ф «Службовий
роман»
00:00 Концерт Джамали
«I believe in U»
UA:ПЕРШИЙ
7:05 Золотий гусак
09:00 Пiсенний конкурс
Євробачення 2017. Фiнал
12:50 Євробачення.
Пiслямова
13:20 Фольк-music. Дiти
14:25 Фольк-music
17:10 Хокей. Чемпiонат

свiту 2017 (Францiя Чехiя)
19:45 Д/ф «Олександра
Шулежко. Доля
праведницi»
21:00 Новини
21:30 Рiк Японiї в Українi.
Д/с «Традицiйнi свята
Мацурi»
23:25 Територiя закону
00:05 На слуху. Пiдсумки
ТРК «УКРАїНА»
6:30 Сьогоднi
07:10 Зоряний шлях
08:00 Т/с «Штрафник»
14:15 Т/с «Пiвкроку до
родини»
17:50, 20:00 Т/с «Зведена
сестра»
19:00 Подiї тижня з
Олегом Панютою
22:30 Х/ф «Везуча»
00:20 Реальна мiстика
ТОНіС
6:10 Х/ф «Цирк»
07:45 «Натхнення»
09:50, 16:00 Повiтрянi
воїни
11:55, 18:15 Неприручена
Амазонка

13:40 «Будьте здоровi!»
17:00 «Концерт А.
Матвiйчука «Полустанок
любовi»
18:50 Концерт М.
Поплавського «Мамо,
вiчна i кохана»
20:20 «Кумири»
20:40 «Свiтськi хронiки»
21:10 «Шеф-кухар
країни»
21:45 «Концерт В.
Маренича «Я повернувся»
22:55 Х/ф «Секретний
агент»
ТЕТ
6:50 Байдикiвка
07:10 М/с «Лис Микита»
07:25 М/с «Шаленi
кролики. Вторгнення»
07:40 М/ф «Котик та
пiвник»
08:00 Мультмiкс
09:40 М/с «Дорамандрiвниця»
10:55 М/ф «Iгор»
12:30 Х/ф «Просто друзi»
14:05 Країна У
19:50 Готель Галiцiя
22:00 Одного разу в
Одесi

Виробничому підприємству
в с. Нижча Дубечня
на постійну роботу потрібні:
БУХГАЛТЕР – жінка 30-50 років;
вимоги: досвід роботи, знання 1С, Excel.
З/п – від 5 000 грн.
Тел: (099) 113-29-06.
УЧЕНЬ НАЛАГОДЖУВАЛЬНИКА/
ЕКСТРУДЕРЩИКА
— чоловік до 50 років. З/п – від 4 000грн.
Тел: (067) 450-39-25
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

00:00 Т/с «Отже»
СТБ
7:45 «Холостяк - 7»
09:00 «Все буде смачно!»
09:50 «Караоке на
Майданi»
11:00 «Україна має
талант! Дiти-2»
14:15 Х/ф «Неймовiрнi
пригоди iталiйцiв в Росiї»
16:10, 23:25 «Я
соромлюсь свого тiла 4»
18:05, 22:30 «Слiдство
ведуть екстрасенси»
20:55 «Один за всiх»
22:00 «Небачене
Євробачення»
НТН
6:25 Х/ф «34-й швидкий»
08:00 Х/ф «Тривожна
недiля»
09:35 Т/с «Черговий
ангел - 2»
12:50 Х/ф «Знову
невловимi»
15:15 «Легенди карного
розшуку»
17:30 «Склад злочину»
19:00 Т/с «Я - охоронець»
22:15 Х/ф «У полонi

Потрібна ШВЕЯ
у швейний цех у Вишгороді
(б/ц «Карат»). Висока
зарплата. Шиємо жіночий
одяг (трикотажу немає).
Запис на співбесіду:
(067) 463-51-14, Аліна.
Вважати недійсним загублене
посвідчення ветерана Державної
кримінально-виконавчої служби
України, серія АПС № 106,
видане
21 липня 2016 року Державною
пенітенціарною службою України
Ірині Олександрівні ЄРЕМЕНКО

космосу»
23:55 Х/ф «Онг Бак:
тайський воїн»
НОВИЙ КАНАЛ
6:00 М/с «Сiмейка Крудс»
06:50 М/с «Iсторiї Тома i
Джеррi»
07:50 М/ф «Губка Боб.
Життя на сушi»
09:40 Х/ф «Коти проти
собак»
11:10 М/ф «Рататуй»
13:15 М/ф «Микита
Кожум’яка»
15:00 Х/ф «Вiдьмина
гора»
17:00 Х/ф «Похмiлля у
Вегасi»
19:00 Х/ф «Похмiлля
у Вегасi: Iз Вегаса в
Банкок»
21:00 Х/ф «Похмiлля у
Вегасi 3»
23:00 Х/ф «Стерво»
МЕГА
6:00 Бандитська Одеса
07:20 Мiстична Україна
08:10 Прокляття
скiфських курганiв
09:10 Повiтрянi воїни

11:10, 21:00
Паранормальний свiт
13:00 Скарби за копiйки
13:50 Загадки планети
14:50 У пошуках краси
17:40 Далеко i ще далi
18:30 Навколо свiту.
Мiсця сили
19:20 Брама часу
23:40 Шосте почуття
ТРК «КИїВ»
8:00 «Ранок по-київськи»
10:30 «Шеф-кухар
країни»
14:00 «Вперед, на Олiмп!»
14:20 «Паспортний стiл»
14:30 «Мультляндiя»
15:35 «Музика рiдного
дому»
16:35 Х/ф «Кому потрiбнi
вороги?»
18:10 «Концерт В. Павлiка
«Приречений на любов»
21:00 «СТН-тижневик»
21:30 «СТН-спорттижневик»
21:50 Х/ф «Чорний
приплив»
23:35 «Українська
Нацiональна Лотерея»

«ПОСТЕЛЬКА»
РЕСТАВРАЦІЯ подушок, ковдр.
ПРОДАЖ нових подушок, ковдр.
ХІМЧИСТКА та ФАРБУВАННЯ
шкіри та хутра.
Тел: (050) 823-34-58,
(097) 614-56-47
ТРК «Више Град» в ефірі щодня
о 6:30, 8:30, 10:30, 15:00, 20:30, 22:30
Вважати недійсними Дозволи для в’їзду
в країни Латвія — № 729487, Литва — №
335572, видані на ім’я Вячеслава Петровича ЗУБКОВА

Мешканці району, області, м. Києва тощо, підприємства та організації можуть передплатити газету у будьякому відленні поштового зв’язку. Індекс газети «Вишгород» у Каталозі місцевих періодичних видань 40007.

K1
6:30 «TOP SHOP»
07:30 «Мультфiльми»
09:45 Т/с «H2O: Просто
додай води»
11:10 Х/ф «Перший пес
держави»
13:00 «Навколо М»
14:00 «Орел i Решка. На
краю свiту»
22:00 Х/ф «Геймер»
23:45 Х/ф «2199:
Космiчна Одiссея»
ІНТЕР
6:00 М/ф «Незвичайний
матч»
06:20 Х/ф «Кохана жiнка
механiка Гаврилова»
08:00 «уДачний проект»
09:00 «Готуємо разом»
10:00 «Орел i решка. Рай
i пекло»
11:00 «Орел i решка.
Перезавантаження»
12:00 Х/ф «Анонiмнi
романтики»
13:20 «Люди Перемоги.
Будемо жити!»
14:15 Т/с «Танкiст»
17:40 Концерт «Победа.
Одна на всех»

20:00 «Подробицi»
20:30 Х/ф «Я буду чекати
тебе завжди»
00:00 Х/ф «Хрещений
батько»
ICTV
6:35 Т/с «Вiддiл 44»
10:10 Х/ф «Наскрiзнi
поранення»
12:00, 13:00 Х/ф
«Розбiрки у Бронксi»
12:45 Факти. День
14:00 Х/ф «Шерлок
Холмс»
16:15 Х/ф «Шерлок
Холмс-2. Гра тiней»
18:45 Факти тижня. 100
хвилин
20:30 Х/ф «Гладiатор»
23:40 Х/ф «Вiкiнги проти
прибульцiв»
5 КАНАЛ
6:00, 09:30 Вiкно до
Америки
06:25, 18:15 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, 20:00, 22:00, 00:00

Час новин
12:40 Прес-конференцiя
щодо ситуацiї у зонi АТО
13:10 Модне здоров’я
17:10 «За Чай.com»
19:25 Невигаданi iсторiї
20:05 Машина часу
21:00 Час: пiдсумки
тижня з В. Гайдукевичем
21:40 Час-Time
22:30 «Вiддiл кадрiв»
23:30 Фiнансовий
тиждень
2+2
6:00 Змiшанi
єдиноборства. UFC.
Пряма трансляцiя
09:00 «Нове Шалене
вiдео по-українськи»
09:50 «Вiн, Вона i
телевiзор»
13:50 Х/ф «Нижче нуля»
15:20 Х/ф «Невловимi»
17:05 Х/ф «Вiдплата»
19:20 29 тур ЧУ з
футболу: «Днiпро» «Карпати»
21:25 ПРОФУТБОЛ
23:10 Змiшанi
єдиноборства. UFC.
Повтор трансляцiї

Âèøãîðîä
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P. S.

Мир на землі — це затишок і тиша,
Це сміх дитячий і душі політ…

8

6 травня

Прийміть найщиріші вітання
з річницею Великої Перемоги!
Цей дійсно святий день завжди
викликає почуття світлої радості,
безмежної гордості за наш народ
та гіркий сум водночас. Знаючи,
якою великою ціною завойовано
нашу Перемогу, я схиляю голову
перед священною пам’яттю загиблих. Висловлюю свою безмежну
синівську вдячність усім, хто тяжкою ратною працею
наближав довгоочікуваний день визволення та кував перемогу в тилу. Низький уклін вам за це!
Щиросердно бажаю вам міцного здоров’я, добра
й благополуччя. Нехай у ваших домівках завжди панують мир, спокій та достаток.
З повагою
Заступник Вишгородського
міського голови Трохим ІВАНОВ

У травні

Мозаїка

2017 року

Дні народження

2 – Артем Анатолійович АНДРУСЕНКО,
спеціаліст II категорії відділу з питань ДАБК
19 – Оксана Вікторівна СТЕПАНИШИНА,
27 – Лариса Миколаївна ГАВРИЛКО, працівниці канцелярії
18 – Наталія Петрівна ВАСИЛЕНКО,
керуюча справами виконкому
22 – Світлана Анатоліївна ОМЕЦИНСЬКА,
завідуюча ДНЗ «Золотий ключик»
23
–
Володимир
Олексійович
ТКАЧ,
директор КП «Редакція газети «Вишгород»
24 – Катерина Віталіївна БОДНАРЧУК,
спеціаліст організаційного відділу
28 – Андрій Володимирович МАРЦЕВОЙ,
спеціаліст Iкатегорії відділу з питань ДАБК.
Депутати Вишгородської міської ради
VII скликання:
14 – Олександр Іванович БАЛАНЮК
22 – Микола Миколайович КРАВЧЕНКО
28 – Максим Валерійович МАКАРЕНКО
29 – Валерій Павлович ВИГОВСЬКИЙ.
Щиро вітаємо, шановні іменинники!
Нехай кожен ваш день буде наповнений цікавими подіями і зустрічами з гарними людьми! Нехай
все задумане вдасться здійснити!
Міцного вам здоров’я, бадьорості духу, любові
рідних, підтримки друзів!
Міська рада, міськвиконком,
редакція газети «Вишгород»

Вітаємо

Травневі іменинники-ветерани
1 — Геннадій Іванович КИР’ЯНОВ
4 — Любов Петрівна ЮРЧЕНКО,
Олександра Яківна ЛИХАЦЬКА
16 — Лідія Сергіївна КОРОТКА
19 — Галина Миколаївна КАРАВАЄВА
24 — Олександр Михайлович БЕГУН
25 — Семен Ізрайлевич ПОТАШНИК
26 — Надія Миколаївна ДЕМЧЕНКО
28 — Володимир Миколайович
МИХАЙЛОВСЬКИЙ
29 — Лідія Олексіївна ПАХОМЕНКО
30 — Людмила Пилипівна БОЛДИРЕВА.
Шановні іменинники! Нехай кожен день приносить вам приємні несподіванки, душевний комфорт
та гармонію. Щастя вам, родинного благополуччя,
миру на нашій благословенній землі.
Вишгородська міська рада ветеранів

Вишгород

Пишемо Книгу пам’яті
Людмила БОЛДИРЕВА, ветеран праці
ФОТО — Ганна ПОКРОВСЬКА, спеціально для «Вишгорода»

Напередодні скорботних днів чорнобильської біди Вишгородська міська ветеранська організація відвідала Національний музей «Чорнобиль» у Києві. Адже, попри 31 рік від
трагічної дати, – біль не вщухає. Той чорний день продовжує хвилювати: і тих, кого він зачепив своїм хижим крилом, і тих, хто народився пізніше. Він завжди об’єднуватиме
всіх спогадами, печаллю, надією.
У музеї вишгородські ветерани ретельно оглянули експозиції. Усіх зацікавив макет, що демонструє вибух на ЧАЕС. Побачене сколихнуло спогади. Соціальний працівник Ірина Пилипенко не могла стримати сліз, пояснила, що для неї це – особисте...
Екскурсовод роздала нам анкети і пояснила, що учасники
ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС можуть заповнити їх для
занесення в Книгу пам’яті. (Зокрема, треба вказати прізвище,
ім’я, по батькові; дату народження: число, місяць, рік; місце народження: місто (село) район, область, країна; військове (або
спеціальне військове) звання на момент участі в ліквідації наслідків аварії (ЛНА) (пункт анкети заповнюється тими, хто брав
участь у ЛНА як військовослужбовець або співробітник внутрішніх справ); місце роботи та посада на момент участі в ЛНА: посада, підприємство (організація) або підрозділ, відомство, міністерство; з якої та по яку дату знаходився в зоні ЧАЕС; місце
(пункт зони) і характер роботи; доза опромінення; нагороди за
участь в ЛНА; діяльність в теперішній час: працює, у відставці,
на пенсії, категорія, інвалідність, тощо; серія та номер посвідчення учасника ЛНА; домашня адреса та контактний телефон.
До анкети необхідно додати фотографію (бажано – 1986 р.),
ксерокопії відповідних документів та передати її заповнену безпосередньо науковому співробітнику музею або надіслати поштою.
Контактний тел.: (044) 425-43-29. Адреса: пров. Хоревий, 1,
м. Київ, 04071, Україна. www.chornobylmuseum.kiev.ua).
(Кілька екземплярів анкет для заповнення є у мене на руДЖЕРЕЛО: gazeta.dt.ua
Класика
«Коли ти похитнувсь у слові,
Вважай, що похитнувся у собі»
***
«Страшніше смерті – воля на приколі»
***
«Коли минуле спродав на базарі,
Ти вже продав грядуще і себе!»
***
«Народ не візьмеш на макуху.
Він зоддаля розрізнить чин:
І хто є син його по духу,
І хто – по духу! – сучий син»
***
«Смерть не списує вини»
***
«Чесні люди не вміли битися.
Держава брала все на себе –
і розучила людей самих обертатися…»
***
«Розумієте, коли тобі в очі дивиться зрадник, і хоч би зморгнув – це вже кінець. Тут треба хоча б назвати його цим словом.
Щоб не втратити точку відліку. Хоча б і у віршах»
***
«Євросоюз – як позахмарна мрія. Нехай буде, але спочатку
треба навести лад у своєму домі»
***
«На те й дорога, щоб іти»

Так сказав
Борис Олійник

На кондитерське виробництво потрібні різноробочі.
Графік роботи: пн-пт, восьмигодинний робочий день,
офіційне працевлаштування.
Заробітна плата — від 4 500 гривень.
Тел: (050) 010-41-04, Ірина

ЗАВОДУ З ВИГОТОВЛЕННЯ ЛІФТІВ
«КАРАТ-ЛІФТКОМПЛЕКТ»
на постійну роботу терміново потрібні:
— оператори верстатів з ЧПК;
— газоелектрозварювальники;
— електрослюсар;
— слюсар-ремонтник;
— водій легкового автомобіля.
Заробітна плата — від 8 000 грн +
соцпакет (безкоштовне харчування,
безкоштовна перевозка на роботу і з роботи: Димер-Вишгород, Вишгород-Димер).
Звертатись за адресою:
м. Вишгород, вул. Н. Шолуденка, 19.
Тел: 579-23-36, (04596) 22-457

Підприємству
в м. Вишгороді потрібен
охоронець,
без шкідливих звичок,
бажано з досвідом роботи.
Довідки за тел:
(04596) 23-32-9,
(пн-пт, з 10:00 до 17:00)

Ехо Чорнобиля
ках. Мій тел: (096) 410-39-75 або (04596) 54-251).
Ветерани щиро вдячні Вишгородській міській раді за можливість
побувати в музеї, за наданий транспорт і кошти на квитки. Підтримали
наше бажання відвідати музей Володимир Малишев, Петро Жуланов,
Анатолій Козак, за що їм велике спасибі.

