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День Європи

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.

Ірина ДЕНИСЕНКО
ФОТО – Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

Ми – у європейському просторі
11 травня ц. р. на набережній Київського водосховища у Вишгороді
відбулася урочиста церемонія підняття Державного Прапора України та
Прапора Європейського Союзу, приурочена до прийняття Європейським
парламентом безвізового режиму для України та з нагоди Дня Європи.
З привітальним словом до громади звернулися голова Вишгородської
райдержадміністрації Вячеслав Савенок та заступник голови Вишгородської райради Анатолій Потапенко.

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).

В. Савенок зазначив, що цей день без жодного перебільшення — історична подія. Вона знаменує наше остаточне повернення до єдиного європейського
простору та свідчить про перший вагомий результат реформ, що відбуваються в
Україні протягом останніх трьох років.
Серед учасників заходу були німецька делегація з Айхенау – міста-побратима Вишгорода, ветерани АТО, працівники установ, управлінь, організацій та
відомств району, школярі, громадськість. Представники іноземної делегації подякували за гостинний прийом та зазначили, що підтримують Україну в її європейському виборі.
Право підняти прапори України, Європейського Союзу, Вишгородського району та Вишгорода було надано кращим учням міста та бійцям першої оперативної бригади ВЧ 3027 Національної Гвардії України.
Державний Гімн України та Європейського Союзу лунав у виконанні оркестру ВЧ 3027 Національної Гвардії України.

Хай у маминих
очах не гасне
усмішка!
Кожен з дитинства і до останніх
днів несе в душі єдиний і неповторний
образ – образ своєї Мами, яка все
зрозуміє, пробачить і завжди любитиме, не дивлячись ні на що.
У цілому світі мірою гідності людини вважається його подяка Матері за
життя, за всі її старання, виховання і
самопожертву. Материнська любов
зігріває нас на всьому життєвому
шляху, і лише з втратою такої близької людини, ми розуміємо, як нам бракує її мудрості й теплоти.
Від щирого серця вітаємо всіх
вишгородських Мам з їхнім святом.
Хай світлом і добром відгукуються в
душах дітей ваші безкінечні турботи,
терпіння, любов і відданість.
У цей святковий день, милі, дорогі Матері, прийміть слова вдячності,
любові і шани! Хай у ваших очах не
гасне усмішка!

Вишгородський міський голова
Олексій МОМОТ,
секретар міської ради
Тетяна БРАЖНІКОВА,
депутатський корпус,
виконавчий комітет,
редакція газети «Вишгород»

Національна капела бандуристів України –
Шануймо українське
на вишгородській сцені

Колонка редактора
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Ветерани миру

Марина КОЧЕЛІСОВА
ФОТО – Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

До братської могили на
вул. Шкільній у Вишгороді приходять цілі родини. У день початку Великої Вітчизняної й у
день визволення Вишгорода в
1943-му, на Уроки мужності –
школярі і дошкільнята. Кадрові військові і ті, кому довелося
вдягнути військову форму та
стати до лав захисників цілісності нашої держави.
Далі — на стор. 2

Урочисту ходу очолив оркестр «Водограй» —
юні музиканти грали воєнні марші й вальси
вальси,, щемливе «Ой, Дніпро-Дніпро»

Відповідальний за розповсюдження газети «Вишгород» — Олексій, тел: 063-63-66-387
Офіційний сайт міськради: vyshgorod-rada.gov.ua
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Наша молитва – про мир

Валентина ЯКОВЕНКО
ФОТО – Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

День пам’яті та примирення зібрав у Благодійному фонді «Святої Ольги» ветеранів та дітей війни,
педагогів, учнівську молодь. Говорили про минуле і
сьогодення, а тим, хто безпосередньо причетний до
цієї дати, вручили набори продуктів.
Це чергова акція, яку Фонд проводить із ініціативи та за безпосередньої підтримки Вишгородського
міського голови Олексія Момота. Підготували подарунки для 150 ветеранів, а загалом від початку року
їх отримали вже понад 500 мешканців міста, що належать до незахищених категорій. Про це нагадав радник міського голови, президент Фонду Володимир
Малишев, зазначивши, що, які б труднощі не були у
державі, підтримка ветеранів – завжди у полі зору нашого мера.
Теплі побажання присутнім передала від міської ради
спеціаліст оргвідділу Катерина Боднарчук, а заступник
директора з виховної роботи Вишгородської ЗОШ № 1
Галина Петрук прочитала вірш Юлії Друніної «Зінка», нагадавши поетичними рядками картини мужності і героїзму наших бійців у роки Другої світової.
Один із них – мешканець міста, полковник Василь
Демчук, якому нині 92 роки, зауважив, що школярі мають не лише добре вчитися, а й по закінченні школи вміти
тримати зброю в руках. Раніше було саме так.
Після закінчення заходу учні 8-х класів ВЗОШ № 1
привітали з травневими святами 15-ох учасників бойових
дій та інвалідів Другої світової війни, відвідавши їх із квітами та продуктовими наборами вдома, а ветерана Івана
Черткова – у лікарні (ФОТО праворуч). (Транспорт надав
директор Міжшкільного виробничого комбінату Микола
Федірко).
«Діти охоче відгукнулися на цю пропозицію, – каже
Галина Петрук. – Вони багато знають про Другу світову.
Разом із радою лідерів школи до травневих свят ми заздалегідь плануємо низку заходів. Це екскурсії до Музею
бойової слави, покладання квітів до пам’ятних місць, виставки малюнків «Молодь за мир на землі», «Ні – війні!»;
зустрічі з ветеранами.
Ось і цього дня, збираючись до Фонду, спочатку прийшли на Братську могилу, поклали квіти, вшанували полеглих хвилиною мовчання.
… Як не скорботно, але сьогодні на українській землі
знову війна. Коли припиняться трагічні події на Сході – невідомо. А всі ми так прагнемо миру!..»
Олена Глава, керівник оргвідділу Вишгородської

міської ради: «В непрості часи ми живемо. Кілька років
тому й не уявляли навіть, що українцям після 69 років
миру доведеться взяти до рук зброю і захищати свою землю від тих, із ким під час Другої світової боролися разом
проти ворога. Гадаю, в Росії багато людей усвідомлюють
безглуздість нинішньої ситуації і сподіваюсь на мудрість
вищого керівництва у розв’язанні цього конфлікту…
Сьогодні ми звернулись до керівників релігійних громад, щоби вони у храмах провели панахиди за загиблими
воїнами, помолились за їхні душі…
Звісно, 9 Травня – для мене свято. Це пам’ять про
полеглих і шана живим. Мій дідусь, якого вже, на жаль,
немає, завжди в цей день одягав військову форму і брав
участь у параді. Це було зворушливо й урочисто...
Сьогодні міська влада робить усе можливе, аби ветерани були оточені увагою. Усвідомлюємо свою відповідальність, і, безумовно, хотілося б зробити для них іще
більше, але не завжди бажання співпадають із можливостями. Та головне – наша шана і повага до цих людей,
наша вдячність за те, що захистили мир, відбудували
країну, народили і виховали наших батьків, зігріли теплом
нас, своїх онуків».
Валентина Манзюк, 81 рік, дитина війни: «Ми щиро
вдячні міському голові Олексію Момоту за його щирість
і людяність, Володимиру Малишеву – за піклування про
нас. А ще – школярам, які прийшли нас вшанувати. Від
цього приємно й радісно.
Я – людина віруюча. І, разом із такими ж жінками, як
сама, ми молимося за нашу владу – від місцевої до урядової, таким чином тримаючи покров над нашим містом
і всією державою. Знаємо, що наша молитва має силу і
вона потрібна».

Вікторія ПОПЛАВСЬКА,
керівник табору «Salty Dog»
На території яхт-клубу «Енергетик» минулого літа було
запущено пілотний проект наметового табору для вишгородських дітей. Ми намагались показати їм привабливість
вітрильного спорту та водного туризму, познайомити з
життям яхт-клубу та яхтсменів. За дві зміни в таборі побувало близько 50 дітей. Ми отримали багато позитивних
відгуків про свою ініціативу і побажання від батьків продовжувати та розширювати діяльність табору.
Цього літа за сприяння Вишгородської міської ради табір
розширює свою діяльність. Літній вітрильний табір «SaltyDog»

Вишгород

Колонка редактора

Ветерани миру
Квіти пам’
пам’яті й шани визволителям Вишгорода у 1943 році
до Вічного вогню від міської громади поклав мер Вишгорода
(Початок на стор. 1)
9 травня 2017-го тут, де спочивають загиблі у 1941-му і 1943-му бійці різних національностей, які боронили Україну, відбувся мітинг. Урочистості були присвячені 72-ій річниці Перемоги над нацизмом у Європі, Дню
пам’яті і примирення та зібрали широке коло громадськості міста й району
на чолі з міським і районним керівництвом.
– Сьогодні ми вшановуємо пам’ять тих, хто загинув, визволяючи нашу
землю від фашистських загарбників, дякуємо живим… Український народ
заплатив найбільшу ціну за мир: за різними оцінками, в роки війни загинуло більше двох, а то й трьох мільйонів наших солдат, мільйони мирних
жителів, – сказав міський голова Олексій Момот. – Без українців і України
перемога була б неможливою. Із 79-ти масштабних військових операцій 29
було проведено на території України… Я низько вклоняюсь всім ветеранам
і сивочолим людям. Дякую вам за те, що ми маємо можливість жити.
— Уже декілька років ми не можемо сказати, що живемо під мирним небом. Сьогодні втрачаємо кращих синів і доньок України, – звернувся до присутніх голова райдержадміністрації Вячеслав Савенок. – Але для мене найголовнішим перегуком в історії є те, що наші діди і прадіди зламали хребет
фашизму і нині герої сьогодення зупинили найпотужнішу армію, яка веде
війни безперестанку вже 20 років. Перемогли тоді – переможемо й зараз!
Поряд із ветеранами війни, праці та військової служби вишикувались
воїни-інтернаціоналісти та учасники бойових дій у зоні АТО на Сході України. Це вишгородці, які своє мирне життя і професії змінили на військову
форму, походні умови та воєнну небезпеку і загрозу життю. На тканині
захисного кольору – символ днів примирення і пам’яті.
Червоний мак з чорним суцвіттям посередині – тривожно полум’яніє
і на телеекранах, на бігбордах і на лацканах піджаків високопосадовців.
Червоні гвоздики вкривають пам’ятники і постаменти, стели і братські могили – на знак шани тих, хто пролив кров за ивзволення української землі.
Як на мене, гвоздика, що не втрачає пелюстки, а всихає, та не здається, – більше символ миру, ніж стилізований мак, схожий на дірку від
пострілу з червоною плямою навколо. І слово «ветеран» нині заяложене
політиками.
Ви тільки вслухайтесь у ходове словосполучення: «Ветеран АТО»! За
Вікіпедією, ветеран (лат. veteranus — від «vetus» — старий) — професійний вояк, який відслужив не менше 20 років у армії – і, до слова, ще у
Давньому Римі отримував низку пільг.
То що ж, чекати, як до трьох років неоголошеної війни додасться ще
17?!. Ще півтора десятиліття волонтерства, утримання армії з кишені народу, тиняння вимушених переселенців (читай – біженців) по світах?..
Україна на це ніколи не погодиться. Народ український, який виніс на своїх
плечах не одну війну, готовий висувати зі своїх лав тільки ветеранів миру.
8 і 9 травня – безумовно, знакові дні для всіх громадян нашої держави.
Дні, коли треба зупинити щоденну метушню, викинути свою і чужу агресію
та помолитися за мир для миру, тобто для людей. Хай люди живуть у мирі
довго-довго! Хай у нас будуть лише ветерани миру!

фотографувати. Наші журналісти вестимуть вахтовий журнал
табору та звітуватимуть про свою роботу до газети.
Школу «морського кока» підтримуватиме учасник
«Майстер-шеф-діти» Данило Ківа.
Вишгородські майстри проводитимуть цікаві майcтерки з
різних видів ремесел.
Вожаті в таборі — з педагогічного університету ім. М. П.
Драгоманова.
Програма табору стала більш насиченою та цікавою. Ми
обіцяємо зробити літо для наших та ваших дітей незабутнім та
корисним. Кожної зміни у нас обов’язково проходитимуть:
— квести на території яхт-клубу «Енергетик»;
— майстер-класи з морської справи, гончарства, ремесел;
— екскурсія морем до Межигір’я;
— експедиція морем на острів Сварожий;
— кулінарні майстер-класи;
— барбекю-вечірки;
— справжні скаутські пригоди та походи до лісу;
— подорожі морем на крейсерських яхтах;
— зустрічі та ворк-шопи з людьми різних професій.
Життя в таборі проходить в атмосфері морського кодексу,
де головним пріоритетом є самозарадність та взаємодопомога.
У таборі заплановано 6 змін:
1зміна – з 7.06 по 16.06 включно;
2 зміна – з 22.06 по 1.07 включно;
3 зміна – з 4.07 по 13.07 включно;
4 зміна – з 18.07 по 27.07 включно;
5 зміна – з 1.08 по 10.08 включно;
6 зміна – з 15.08 по 24.08 включно.
Умови проживання: окремі будиночки по 5 осіб в кімнаті/наметі на території яхт-клубу.

Територія яхт-клубу закрита та охороняється.
Контакти організаторів: +38 (095) 468-84-98;
+38 (093) 387-76-47.

Обіцяємо незабутнє літо!
став спільним проектом КП «УФКС» Вишгородської міської
ради та ГО «Крейсерський яхт-клуб «Енергетик» ім. Г. І. Строкова».
Коштами яхт-клубу «Енергетик» в таборі відбудовано будиночки для проживання дітей, які ще не готові до життя в наметах, розроблено ігрові зони для квестів, підготовлено яхти для
подорожей, облаштовано додаткові санітарні зони.
В таборі працюють педагоги КП «УФКС» Наталія Борисівна Павлусь — титулований яхтсмен та кваліфікований тренер,
очолює Вітрильну секцію; Олександр Єфимович Ковалевський
— досвідчений яхтовий капітан з величезним досвідом ведення
Школи капітанів Мінського району м. Києва, справжній «морський вовк», очолює Морську школу; Ольга Борисівна Думанська навчатиме бажаючих журналістиці та вмінню професійно

Вітрильний табір

ФОТО – автор

Наше місто

Вишгород

Поки вишгородці святкували, комунальні
служби і активісти працювали

3
«Місто професій»

13 травня
Національний проект
Влас. інф.
ФОТО – соцмережі

Пряма мова
Олексій МОМОТ,
Вишгородський міський голова
Протягом усіх травневих вихідних разом із комунальниками трудилися спеціальні мобільні бригади. Прибирали за любителями пікніків місця відпочинку і зелені
зони. А ще — ліс за стадіоном та школою
«Сузір’я», вул. П. Калнишевського, Межигірського Спаса, територію поблизу СТ «Дніпро», перехрестя вул. Київської і Набережної,
території, де гаражі по вул. М. Грушевського, 6.
Це не весь перелік, але, повірте, зібрано неймовірну кількість сміття. Не можу не згадати про
активістів, які старанно вичищали ліс за ЖК
«Ярославичі» та так званий «міський пляж»,
разом із депутатами наводили лад на прибудинкових територіях. Щиро дякую всім, хто не
залишився байдужим і взяв активну участь у
прибиранні міста.
Позбиравши минулого тижня по Вишгороду
«негабаритку», КП «Благоустрій Вишгород» розпочало наводити красу в місті, висаджуючи на
клумбах квіткові композиції та квіти в кашпо на
електроопорах. Зараз комунальники вже готуються до покосу трави.
Хочу звернути вашу увагу на кілька важливих
проектів для життєдіяльності міста, що значно покращать комфорт жителів:
— завершено підземні роботи з будівництва
двох бюветів (встановлення насосів, монтаж системи) — по вул. Шкільній та Дніпровській, 3-а (залишилося обладнати альтанки та встановити колонки);

— розпочинається прокладання асфальтового
покриття по вул. Л. Глібова (Піски). На сьогодні там
зроблено розмітку, проведено вирівнювання піщаного покриття, найближчим часом буде завезено
щебінь. За кілька тижнів частина вишгородців,
прямуючи до Києва, зможе користуватися новою
дорогою по вул. Л. Глібова, оминаючи затори на
вул. Київській у ранкові години «пік»;
— нарешті, ми приступаємо до будівництва
парку по пр. І. Мазепи, 12 і Н. Шолуденка, 7. Там
ми запланували дитячий і спортивний майданчики,
відпочинкову зелену зону. Результат, який ви побачите після відкриття, перевершить усі сподівання.
Звичайно, хочеться зробити якомога більше
у найкоротші терміни. Але є обставини, на які не
можемо впливати. Довелося, наприклад, дещо
призупинити програми «Безпечний перехід» і «Теплий під’їзд» (заміна вікон). Причиною стала зміна процедури використання бюджетних коштів на
такі статті, як капітальний ремонт, реконструкція
та будівництво. Програма «Теплий під’їзд» згідно класифікатора — це «капітальний ремонт». У
зв’язку із цим тепер на кожен будинок потрібно робити проект, який проходитиме експертизу в Києві,
відкривати декларацію на початок робіт, залучати
на підряд організації, які вестимуть авторський і
технічний нагляд. І вже потім можна приступати до
заміни вікон.
На даний час на 17 будинків розробляються
проекти по «Теплому під’їзду», на 15 будинків —
щодо капітального ремонту водостічної системи,
дахів, вхідних груп. Сьогодні по місту активно працюють сім проектних організацій, на які розподілено види капітальних робіт. А далі все залежатиме
від висновків експертизи, наскільки швидко ми
зможемо розпочати ті чи інші роботи.

Нові світлофори – у тестовому режимі
Безпека руху
Олексій МОМОТ,
Вишгородський міський голова
ФОТО – Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

Багато проблем як для водiїв, так i для
пiшоходiв вирiшуються при встановленні свiтлофорiв на інтенсивних перехрестях,
вулицях чи ділянках доріг, завдяки якісній
дорожнiй розмiтцi, правильнiй органiзацiї
руху на перехрестях та за наявності необхідних дорожніх знаків.
Нещодавно світлофорами обладнано ще
два міські перехрестя. Наразі світлові регулювальники дорожнього руху працюють у тестовому режимі, тобто — відповідно до налаштованих технограм із перемикання зеленого та
червоного світла і накопичують інформацію
про дорожній рух.
Світлофори підключені до автоматизованої
системи керування дорожнім рухом, тому керування ними здійснюється дистанційно. Окрім моніторингу інформації про інтенсивність руху, триває також адаптація світлофорів до повноцінної
роботи на конкретних перехрестях: фіксується
транспортний потік на чотирьох віртуальних квадратах, що заповнюються транспортними засобами. Відтак, подається сигнал на центральний
пульт управління рухом. Програма обробляє цю
інформацію і, знаючи, що накопичилась певна
кількість автомобілів, автоматично перемикає
світлофор на зелене світло.
Знаю, що вже є багато водіїв, не вдоволених
тимчасовими незручностями у вигляді «тягучок»,
особливо на виїзді з Вишгорода (вул. Н. Шолуденка)
на Київ. Звичайно, що, працюючи у тестовому режимі, нові світлофори сповільнили трафік на дорозі.

Вже за кілька днів їх регулювання буде завершено.
Головна функція світлофорів — безпека руху,
а не вирішення проблеми із заторами. Відреагувавши на численні звернення громадян про обладнання згаданого перехрестя світлофорами,
сподіваюся, що це не лише допоможе вишгородцям у години «пік» без стресових ситуацій виїхати з міста, а ще й мінімізує випадки ДТП на даній
ділянці дороги.
Щодо оновлення дорожніх розміток і пішохідних переходів, то ці роботи по центральній частині міста і головних дорогах проведені на 100%.
Наступний етап — внутрішні вулиці Вишгорода.
Також проводиться моніторинг щодо оновлення, заміни і встановлення дорожніх знаків.
Найближчим часом усі недоліки будуть усунуті.

ФОТО – родинний архів Куксенків,
спеціально для «Вишгорода»

З родиною Куксенків я познайомилася
45 років тому, ледве приїхавши у Вишгород.
Доля розпорядилася так, що Тамара спочатку стала моєю однокласницею, а потім
на довгі роки – подругою і навіть сусідкою
(живе у багатоповерхівці поряд із моїм будинком). Звісно, що й її менша сестра Тетяна увійшла в орбіту мого життя.
Поліщуки за походженням, вдома вони говорили іванківською говіркою, котру слухатине-переслухати – така вона колоритна. І
завжди співали – заводив батько, а мама підхоплювала. Тож дівчата зростали в широкому
плесі українських пісень, глибинно-народних,

У парковій зоні ім.Т.Г. Шевченка на
вході до імпровізованого містечка всі учасники віком від 2 до 17 років отримали
паспорти, карту понад 100 професій і на
певний час стали дорослими. У дошкільнят і підлітків з’явилась можливість посправжньому влаштуватися на роботу та
опанувати одну чи навіть кілька професій.
При чому, на роботу, за яку по-дорослому
отримати заробітну платню. Сумлінні
працівники витратили зароблені кошти у
крамниці солодощів та подарунків.
Серед гостей заходу на прес-турі по
наметовому містечку та на майстер-класах
побували, зокрема, нацональні й місцеві
ЗМІ та міністр охорони здоров’я України п.
Уляна Супрун. Дорослі перебували на заході тільки у супроводі дітей.
У 2016 році в проекті взяло участь понад 350 000 дітей у 25 містах України!
Нагадуємо, що «Місто професій» у
Вишгороді – за ініціативи тодішнього голови Вишгородської РДА Олександра Горгана і народного депутата Ярослава Москаленка – прикрашало наметами Співоче
поле та набережну Київського моря.

Юні «працівники» спробували себе у
майстер-класах від фахівців, у професіях
рятувальника, пожежника, кінолога, вибухотехніка, інспектора ДАІ, лікаря, соціального працівника, криміналіста, будівельника та ін.
Одним із найпопулярніших була пресслужба від газет «Вишгород» і «Слово»
та районного радіо. Професія журналіста дозволила і побачити, і почути, і взяти участь юним кореспондентам, а потім
– ще й розповісти
про майстер-класи,
озвучити враження
«працівників» і розкрити тонкощі кожної професії.
Чимало підлітків
на подібних заходах визначаються
зі справою усього
життя, зазначають
організатори. «Місто професій» – чудова
можливість
і для відповідальних за це структур:
сформувати
загін
спеціалістів, які потрібні у державі взагалі
й у регіонах зокрема.
Ігор Косько (восьмикласник з ВРГ «Інтелект») запевнив, що найпопулярнішими
станціями були телеведучі, міліціонери і
пожежники та попросив, аби такі заходи
стали традиційними.
Гімназисту Роману Маринченку сподобалось побути водолазом. А Дмитро Красноголовенко, який змалечку мріяв бути
пожежником, передумав — після того, як
знявся у телевізійному фільмі. 17 травня
на набережній він професійно записав (як
у сценарії: запитання та відповіді) враження школярки Аліси (вона, до речі, з дитинства мріє про журналістику).
Вишгородянка Марія Тодоренко (навчається у київській школі № 168) працювала у групі новин інтернет-видання (троє
дівчат і один хлопець), яка цілеспрямовано
почимчикувала до станції «Перукар». Там
майстриня Тетяна Король за 10 хвилин
зробила зачіску «колосок», що дуже сподобалася клієнту Іринці. Аліна Гановська з
Литвинівської ЗОШ працювала одноосібно
— робила фоторепортаж з усіх станцій.

До Всесвітнього дня Червоного
Хреста і Червоного Півмісяця
Товариство Червоного Хреста України

Творчий проект

Запрошуємо всіх узяти участь у творчому проекті: створенні художніх робіт, малюнків, фотографій, фотокомпозицій тощо на тему символіки червонохресного руху.
Сподіваємось прикрасити і урізноманітнити за допомогою творчих робіт майбутні публікації та інформаційні матеріали, які ми направляємо партнерам як в Україні, так і за
її межами. Ми плануємо створити архів візуальних матеріалів для того, щоб їх могли використовувати в своїй роботі всі підрозділи Товариства Червоного Хреста України.
Умови:
1. Використання в роботі одного з трьох логотипів або його авторської варіації.
2. Власні роботи із зазначенням автора і категорії.
3. Не використовувати в роботах матеріали і елементи, запозичені з робіт інших авторів, з Інтернету тощо, оскільки розповсюдження таких матеріалів та елементів може
порушувати авторське право.
4. Термін надання робіт – до 25 травня 2017 року.
5. Роботи просимо надати до Служби розшуку Національного комітету ТЧХУ за адресою: Cлужба розшуку ТЧХУ, вул. Пушкінська, 30, м. Київ, 01004; e-mail: rfl@redcross.org.
ua
нових для мене поліських і
популярних по всій Україні –
бучних і сумних, жартівливих
і філософських.
Тож я не здивувалася,
коли у андеграундовому гурті «Гайдамаки»
(«Вівтар Вітчизни») побачила Тамару і Тетяну.
У ретельно дібраних вишиваних сорочках, дві
мальви, білява і русява, дзвінкими голосами
виводили народні, стрілецькі, історичні, козацькі, повстанські піснеспіви. Сестри брали і
беруть дотепер участь у всіх державних і загальноміських заходах, прикрашаючи їх своїми
виступами.
«Зоре моя вечірняя» на слова Т. Шевченка
– улюблена пісня Тамари і Тетяни. А на День
Перемоги пісні-візитівки сестер – ритмічномаршева з кінофільму «Білоруський вокзал»
(«10-й наш десантний батальйон») і лірична
«Землянка».
«Гайдамаки» (керівник Анатолій Мисько)
побували у багатьох місцевостях України – від-

Співоча родина
Марина КОЧЕЛІСОВА

Нещодавно в Києві стартував четвертий сезон національного профорієнтаційного проекту. Це наймасштабніший
інтерактивний захід в Україні, повідомила Тетяна Люлька, ініціатор проекту
«Місто професій», шеф-редактор міжнародного ділового журналу COMMUNITY
www.community.com.ua

2017 року

кривали нові для себе сторінки історії молодої
незалежної держави та водночас прославляли Вишгород своїми яскравими виступами.
Завдяки участі у цьому співочому ансамблі
Тамара і Тетяна познайомилися з Крутами, Батуриним, Чигирином, Холодним Яром, Дубном,
Тернополем, Любечем, Качанівкою, Бердичевим… Не раз виступали у Києві – в Мистецькому Арсеналі, брали участь у численних творчих
змаганнях різних рівнів, у театралізованих виставах – навіть на борту яхти, не пасуть задніх
і на лижних перегонах і стрілецьких змаганнях.
Вишгородці із задоволенням слухають виступи цього гурту – гарний репертуар, чудові
виконавці, згуртований колектив. А я негучно
пишаюся тим, що у складі андеграундового ансамблю дві мої гарні знайомі. Тамара і Тетяна
вийшли заміж і змінили прізвища, та для мене
вони все одно Куксенки – співоча поліська родина, з прадавнім українським корінням, яке
живиться піснею та із якого та пісня-душа буйноцвіттям проростає.

Сусіди
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Влас. інф.
ФОТО – Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

З нагоди визначних дат травня Національна заслужена капела бандуристів
України ім. Георгія Майбороди підготувала концертну програму, щоб презентувати її своїм шанувальникам у новому
концертному турі.
І ось, виступивши в перший день туру
у Національному музеї історії України у
Другій світовій війні, наступного дня, 10
травня, митці прибули до Вишгорода, де
показали грандіозний концерт. У ньому
також взяла участь солістка Національної філармонії України, наша землячка
Тетяна Школьна.
РБК «Енергетик» заполонили неперевершені звуки, вражаючи зал духом нескореності та самобутності, що є ознакою
великих народів світу.
Звучали чоловічі голоси свідомих українців у поєднанні з віртуозним акомпанементом бандур – складні твори на рівні кращих зразків світової класики. Кожен – на

Сторінка із зошита

Людина

2017 року

Національна капела бандуристів України –
на вишгородській сцені
Шануймо українське

глибинній національній основі, філігранно
відшліфований, величний, повчальний,
драматичний, часто сумний поєднувався з
іскрометним гумором, елементами сучас-

Вижити і запам’ятати

Юля МУРЗАК,
учениця 11 класу Лютізької школи
(Школа журналістики ЦТ «Дивосвіт»)
Лютізький плацдарм — один з найважливіших у звільненні України. На початку листопада 1943-го звідси було розпочато наступ
на Київ. Ціною величезних людських жертв
була здійснена ця операція. Під час переправи води Дніпра стали червоними від крові загиблих і поранених бійців.
У селі Лютіж вціліло всього дев’ять хатин.
Мешканці переховувалися в лісі. Після боїв до
села поверталися всі, хто залишився живим,
здебільшого це були старі люди та малеча.
Саме їм потрібно було піднімати з руїн село. Підлітки і дошкільнята збирали хмиз, місили глину і
допомагали старшим вимуровувати стіни хат, а
в подальші роки — відбудовувати державу. То

Вишгород

була нелегка доля дітей війни.
9 травня цього року вже 80-90-літні, діти тих
буремних років зібралися на подвір’ї Лютізької
школи на відзначення 72-ої річниці Перемоги
над нацизмом у Другій світовій війні. Організувала цей захід пам’яті сільська рада на чолі із сільским головою Тамарою Савенок. У Лютежі мало
залишилося живих свідків війни — один учасник
бойових дій і декілька десятків дітей війни. Тому
дуже важливо, що вони не забуті, над кожним із
них учнями школи взято шефство. І зараз школярі вишикувалися на лінійці пам’яті та принесли
бабусям і дідусям букети весняних квітів.
На урочистій церемонії був присутній і представник державної влади у районі — голова
Вишгородської райдержадміністрації Вячеслав
Савенок. Учасники заходу вшанували хвилиною мовчання пам’ять загиблих у Другій світовій
війні, поклали квіти до могил загиблих під час
звільнення села воїнів.
А після чудового концерту — силами естрадного оркестру Центру музичного мистецтва
Управління забезпечення Державної служби
України з надзвичайних ситуацій, студентів Академії керівних кадрів культури і мистецтва та
учнів школи — усіх чекала «солдатська каша».
Старенькі їли смачний куліш зі слізьми, згадуючи голодні роки, та наказували молоді берегти
мир на землі та злагоду в суспільстві. Вони вижили у воєнних і повоєнних стражданнях і мріють пожити у квітучій Україні.

Матерям, що не відбулися

ного веселого шоу, козацького характерництва. І це заворожувало глядача.
Грандіозний за масштабом і змістом
концерт відбувся в рамках реалізації іні-

ціативи Вишгородського міського голови
Олексія Момота «Шануй українське», мета
якої – збереження національних традицій,
популяризація кращих зразків духовної і
народної музики, організація змістовного
дозвілля мешканців міста та об’єднання
громади.
Я щиро радий, що започаткував таку
ініціативу і що вона знайшла відгук у мешканців міста, – зазначив Олексій Момот, дякуючи артистам за чудовий концерт.
А вони, й зокрема художній керівник, головний диригент Національної заслуженої
капели бандуристів, народний артист України Юрій Курач, тепло відгукувались про
вишгородських глядачів, які так проникливо
сприймали їхню творчість, висловлювали
захоплення нашим чистим красивим містом
і констатували, що з міською владою, яка
дбає і про духовне, й про земне, – все у нас
буде добре.
Далі тур Національної заслуженої капели бандуристів України ім. Георгія Майбороди пройде містами Тернопільської та
Львівської областей.

Солдати, що загинули за Україну
Обитель милосердя

Тамара СОКОЛ, заступник директора
Національного музею-заповідника «Битва
за Київ у 1943 у році»
ФОТО – автор, спеціально для «Вишгорода»

6 травня 2017 року напередодні Дня пе-

в атаку, буде розстріляний на місці
загороджувальним загоном. Ми
навчимо вас, як любити Вітчизну. В
траншеї — кроком руш!
Так розпочався відлік трагедії
жіночого штрафного батальйону на
підступах до Пришибських висот
на правому березі річки Молочної.
Саме звідси степ проглядається
на десятки кілометрів. Упродовж
місяця командуючий IV Українським
фронтом Толбухін кидав війська
в лобову атаку на висоти. Втрати
були колосальні. В степу лежали
тисячі
забитих
мобілізованих
ще
не
обмундированих
«чорнопіджачників». Не досягли
успіху і три полеглі штрафбати.
Тепер була черга за жінкамиштрафницями.

ремоги над нацизмом у Другій світовій війні
на території Спасо-Преображенської обителі
милосердя, що знаходиться біля хутора Суха
Вишгородського району, відбулося урочисте
перепоховання останків 46 воїнів, які загинули в 1941 та 1943 роках.

з ідентифікації загиблих. Було знайдено останки 319 дівчат.
Збереглися деякі жіночі речі, як гребінці, на яких надряпано
«Нюра», «Маша»…
На початку 2000-х на місці трагедії з’явився меморіальний
знак. Робітники маріупольського заводу Ілліча викували
зламану троянду, яка ще не встигла розквітнути. І все це
завдяки ентузіасту Миколі Савченку, керівнику місцевого
КСП. До речі, його тягали по прокуратурах нащадки вертухаїв,
мовляв, хто тобі дозволив будувати комплекс? І він віддав свій
земельний пай під пам’ятник!
Якщо будете їхати на Азов відпочивати — зробіть зупинку
в Токмаку, точніше біля сіл Чапаївка (колишнє німецьке
Вейнау) та Виноградного (німецьке Альт-Нассау). Саме там
цей комплекс, а на граніті слова:
И старуха в цветастом платке
У иконы свечу зажгла.
Я не знаю, как ей сказать
Чтобы дочь она не ждала…
І коли на цю статтю накинуться наші сталіністи зі словами
«Этого не было!», я їх пошлю… читати директиву Генштабу

Цим бл…дям не місце з нашими бійцями
Володимир ТКАЧ
Збирався написати статтю до Дня матері, а вийшов
інший матеріал — про тих, кому не судилося відчути себе
матір’ю, ростити дітей, колисати онуків. В силу нелюдської
жорстокості, зневаги до життя...
Я обожнюю запорізький край за його історичну
минувшину. Тут тобі й Хортиця, і Махноград (Гуляйполе), і
Мелітополь — столиця СРСР по черешнях і абрикосах та інше.
Але, перебуваючи у Токмацькому районі, я неодмінно відвідую
Пришибські висоти. Саме біля їх підніжжя поліг жіночий
штрафний батальйон.
Похмура дощова осінь 1943 року. Вночі до передової
під’їздять шість «студебеккерів» з людьми. Конвоїри
вискакують першими.
— Быстро строиться, мать вашу…
На узбіччі дороги вже шикуються привезені молоді дівчата:
вродливі і не зовсім, білявки, шатенки, високі, низькі — але всі
без пасків і зброї — штрафники! Їх більше трьох сотень.
— Вам надана можливість спокутувати свою провину
перед радянською владою взяттям цієї висоти, — енкаведист
протягує руку вперед у темряву. — Кожен, хто не підніметься

Осінній вітер з дощовими краплями холодить траншеї.
Голодні, промоклі дівчата хто схлипує, хто витирає краплі
дощу, змішані зі сльозами. І дощовий небосхил немовби
оплакує ще живих перед світанковою атакою. І ось небо
розрізає спалах ракети:
— Вперед, мать вашу… Вперед, с…ки!
Ситі, мордаті конвоїри б’ють розгублених штрафниць,
стріляють найближчих, і траншея оживає. Незграбно, пожіночому вони лізуть за бруствер, піднімаються і кидаються
вперед на висоти. Вони ще прожили хвилин з десять, доки
скорострільні німецькі МГ не викосили всіх до єдиної…
«Лінію Вотан» німці залишили, планомірно вирівнюючи
лінію фронту. Всю осінь і весну 1944 року жіночки (мужиків усіх
загребли на фронт) навколишніх сіл згрібали тисячі трупів у
ями. Щодо полеглих дівчат комісари висловилися однозначно:
— Нечего этим бл…дям лежать с нашими бойцами.
І дівчат волочили у німецькі бліндажі, набивали їх тілами
доверху, а потім підривали…
І все ж, як цей факт не замовчувався у повоєнні роки,
учасники поховань дівчат-штрафниць розповідали ближнім
про цю трагедію. У 1990-х роках пошуковці розпочали роботи

№ 1484/2, яка наказує, що жінок-військовослужбовців,
засуджених за здійснені злочини, в штрафні частини не
направляти. Ця директива була видана лише восени 1943
року, після двох років війни. Скільки ж жінок за цей час
вертухаї загнали під кулі?
У роки війни до лав Червоної армії було мобілізовано
близько мільйона жінок. Частина з них була на передовій
санітарками, зв’язківцями, снайперами тощо. І поблажливості
їм не було. У полоні їх доля була жахливою.
Жодна з воюючих країн не ставилася так жорстоко до
жінок, як наша. Жодної німкені не було на фронті, ні однієї
італійки, ні однієї японки не було в лавах імператорської армії.
Наші союзники: англійці, американці, французи не дозволяли
воювати своїм міс і мадмуазелям. У їхньої війни дійсно не
жіноче обличчя. За великим рахунком, ми так і не вклонилися
нашим мученицям, а навіть навпаки – принижували, ображали
фронтовичок. Доходило до того, що вони не одягали бойових
нагород, соромилися, ризикуючи отримати ганебного ярлика.
В День матері варто ще раз згадати всіх, хто пожертвував
життям, жіночим щастям заради нас. І пам’ятати про
безіменних штрафниць у безкрайнім степу…

Живемо ЗДОРОВО

Вишгород

Мами, як гудзики: на них все тримається!
Берегині
День матері — свято,
яке прийшло в Україну із
Заходу. Сто років тому в
США вирішили на офіційному рівні вшановувати
матерів і вагітних жінок.
В Україні його святкують
кожну другу неділю травня. Про свято та буденні питання, які виникають у матерів, розповіла секретар Вишгородської міської ради Тетяна Бражнікова.
— Тетяно Олексіївно, у міській раді Ви
очолюєте Опікунську раду. А це надзвичайно складна робота, бо у Ваших руках
— людські долі, збереження сімей, захист
дітей. Не виникає у Вас часом бажання відгородитися від чужих проблем, не приймати на себе чийсь біль і розпач?
— Скажу відверто, що робота в Опікунській раді, з точки зору психологічного навантаження, є для мене найскладнішою частиною
роботи секретаря ради, адже більшість питань
пов’язані із сімейними трагедіями, і все це
проходить через серце. Але бажання відгородитись від цієї роботи не виникало ніколи.
Навпаки. Ми до останнього боремося за збереження сімей, вмовляємо, аргументуємо, але
це не завжди вдається. Тоді – заради забезпечення інтересів дітей – приймаємо відповідні
рішення. Коли ж вдається врегулювати спори,
примирити сторони, допомогти сім’ям, які потребують особливої уваги, то, повірте, одразу
забуваються всі нервування, переживання і

Духовність

залишаються лише відчуття радості та душевного спокою. Саме це надихає на подальшу
роботу.
— Як відзначатиме місто День матері?
— Цьогоріч о 15:00 у сквері «Галявина казок» по вул. Шкільній відбудеться святковий
концерт міського Центру творчості «Джерело», будуть організовані майстер-класи та
розваги для дітей. А ввечері о 18:00 в актовій
залі «Джерела» стартує перший фестиваль
родинної пісні.
Хочеться також відзначити, що в школах
та дитячих садочках другі мами наших діточок готують разом з ними листівки, проводять
конкурси з наголосом на це свято, за що їм
низький уклін!
— А яким чином Ви особисто берете
участь у святі?
— Цього року ми з донькою вирішили заспівати на фестивалі.
— Якщо не секрет, яку пісню?
— Нашу улюблену — «Одна калина за вікном, одна родина за столом».
— Тетяно Олексіївно, у Вас є нагода
привітати всіх вишгородських жінок з Днем
матері.
– Дякую! Не можу втриматись, щоб не
привітати свою матусю. Рідненька, дякую тобі
за все! Усім мамам від щирого серця бажаю
міцного здоров’я, життєвої енергії, сили і терпіння у виконанні материнського обов’язку.
Хай здоровими і люблячими будуть ваші діти,
хай приносять вам лише радість, хай Всевишній береже ваші родини, хай панує у них мир і
злагода! З Днем матері, дорогі наші мами!

13 травня

Особливі діти
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Я можу

Від майстер-класів — до професії

Марина КОЧЕЛІСОВА
ФОТО – Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

Наприкінці минулого тижня у Вишгороді відбулась цікава подія, в якій варто було взяти участь широкому загалу
громадськості. Учасники проекту «Розширення життєвих горизонтів дітей та
молоді з особливими потребами м.
Вишгорода та Вишгородського району»
отримували сертифікати – свідоцтва
того, що навчилися азам певної професії, та подарунки від благодійників.

виявився новостворений особливими дітьми сайт «Жовто-Блакитні Крила». Айті-технології були застосовані вельми
конструктивно: і звіт про екскурсії та майстер-класи, і сторінка «Як стати учасником
проекту», і інформація для батьків особливих дітей про безкоштовний курс санаторно-курортної реабілітації в дитячому
спеціалізованому клінічному санаторії
«Хаджибей» (Одеська обл.), де з 1958
року лікуються діти з органічним ураженням нервової системи, порушенням психіки та захворюваннями очей.

XI Всеукраїнське паломництво
до Вишгородської Богородиці

20-21 травня 2017 р. відбудеться XI Всеукраїнське паломництво до ікони Вишгородської
Богородиці. Головне гасло прощі: «Йосиф Сліпий — Свідок Віри та син Марії». Маршрут пролягатиме з Патріаршого собору Воскресіння Христового УГКЦ у Києві до Собору Вишгородської Богородиці у Вишгороді. Традиційно відбуватиметься піше та вело паломництво. Піша
проща...
Деталі за посиланням:
http://ugcc.kiev.ua/blog/xi-vseukrajinske-palomnytstvo-do-vyshhorodskoji-bohorodytsi/
Оргкомітет
Паломництво до Вишгородської Богородиці
т/ф (044) 254 56 10,
vyshhorod@gmail.com
http://ugcc.kiev.ua/sobor-vyshhorodskoji-bohorodytsi/

Календар

Свята у травні

14 травня – День матері в Україні
15 – Міжнародний день сім’ї
17 – Всесвітній день інформаційної спільноти, День пульмонолога
18 – День вишиванки, Міжнародний день музеїв, День боротьби за права кримськотатарського народу
19 – День боротьби з гепатитом
20 – Всесвітній день травматолога, День Європи в Україні, День банківських працівників України, День науки в Україні

Всеукраїнському об’єднанню українок
ФОТОмить
«Яворина» – 2 роки
Ольга ФІЛЮК
ФОТО – авторка, спеціально для «Вишгорода»

7 травня ц. р. Вишгородські яворинки в
складі делегації від Київської області взяли
участь в урочистих зборах з нагоди другої
річниці Всеукраїнської благодійної організації жінок «Яворина». Збори відбулися в
колонній залі Київської міської ради.
Підбили підсумки дворічної діяльності організації, перерахувавши сотні благодійних
акцій та волонтерських поїздок. Так, окрім усіх
необхідних на фронті речей, продуктів і маску-

вальних сіток, «Яворина» передала бійцям понад три мільйони гривень. Наші організації по
всій Україні допомагають пораненим на війні,
батькам загиблих героїв, дитячим будинкам та
хворим дітям, а також займаються патріотичним вихованням молоді. І все це – без підтримки олігархів чи великого бізнесу.
Київський обласний осередок «Яворини»
було нагороджено грамотою «за активну громадську та волонтерську діяльність, підтримку
українських військових та їхніх родин, значний
внесок у майбутню перемогу України над ворогом та становлення Української держави».

Вишгородські яворинки на зборах: Ірина Корсун, Юлія Мельничук, Валентина Мельничук, Лариса Рихтик (Київ), Валентина Парчук, Анна Грантовська, Антоніна Тесленко, Анна Тесленко, Ольга Філюк —
голова Київського обласного осередку ВО «Яворина»

Вишгород – місто невелике, тож у залі
було чимало знайомих облич. Мама одного з учнів спеціальної школи «Надія» поділилася зі мною радісною звісткою: «Наш
син давно вже хотів бути кухарем, а тут
спробував – і упевнився, що це таки його
покликання». Хлопець випробував себе
на майстер-класі з кейтерингу та фуршету – приготуванні й сервіруванні столу – і
вправно й привітно пригощав гостей.
МБФ «Жовто-Блакитні Крила» за сприяння Дитячого Фонду Німеччини (ChildFund
Deutschland) за фінансової підтримки
Lipoid Stiftung і за організаційної підтримки
Вишгородської районної ради та Вишгородської райдержадміністрації – вже вдруге проводить подібний захід у Вишгороді.
Вісім тижнів тому профорієнтаційний курс
оголосив набір особливих дітей за інтересами – і особливі дітки зі спеціалізованої
школи «Надія» та учні з класів інклюзивної
освіти Вишгородської ЗОШ № 1 І-ІІІ ступенів приступили до неформатного навчання.
Два місяці з дітьми займалися професіонали – дитячий фотограф Яна Чумаченко, режисери мультиплікаційної студії
«Чарівний ліхтар», викладачі ІТ-школи
«Смарт», мастаки з кейтерингу і фуршету від компанії «SunWay Catering», а також арт-терапевт, кандидат психологічних
наук, доцент Наталя Мірошніченко з НПУ
ім. Драгоманова.
Те, що показали учасники майстеркласів, – приємно вразило.
Фотовиставка пейзажної та портретної
фотозйомки продемонструвала не просто
уміння композиційно вибудувати кадр, а
й гостре око особливих фотохудожників.
Мультфільм «Моїй сестрі» виявив таланти
особливих сценаристів, дикторів, майстрів
розкадровки і малюнка та ліплення пластилінових героїв сюжету. Пісочна арт-терапія
викликала у особливих глядачів інтерес і
бажання власноруч намалювати Україну
і власне майбутнє. Та найбільш об’ємним

До речі, для участі у програмі санаторно-курортного лікування необхідно надати
такі документи: 1) заяву від батьків/опікунів дитини на ім’я директора МБФ «Жовто-Блакитні Крила»; 2) виписку з історії
хвороби дитини; 3) обґрунтування необхідності допомоги – у довільній формі (стан
здоров’я дитини, попередні лікувальні та
реабілітаційні заходи).
Організатори оплачуютъ трансфер до
санаторію, харчування, проживання та санаторно-курортне лікування. Прийом заявок – до 29 травня (включно).
Докладніше про санаторій та умови
участі можна дізнатись на сайті МБФ
«Жовто-Блакитні Крила» www.jbw.org.
ua у розділі «Батькам», а також у координатора проекту Анастасії Лядневої за
телефоном: 095 732 90 46 або надіславши
листа на електронну пошту: Lyadneva@
gmail.com
Голова Вишгородської райради Ростислав Кириченко нагадав, що райрада
відкрита для всіх цікавих ідей і проектів, і
представив чемпіонку Європи з волейболу
сидячи та учасницю паралімпіади в Ріоде-Жанейро 2016 р. з цього виду спорту
Катерину Прищепу з Демидова як взірець
– чого може досягти у спорті людина з особливими потребами.
Продовжити профорієнтаційний курс
дітям з особливими потребами пропонують на стажуваннях підприємства та організації, зокрема Вишгородський історикокультурний заповідник, компанія «Альянс
краси», замок-готель «Вишеград» і редакція газети «Вишгород». Підприємства та
організації, що хочуть долучитися до проекту та познайомити дітей зі своїм виробництвом, можуть звернутися до Катерини
Денисової (електронна пошта:
katia_dsva@ukr.net;
Фейсбук-сторінка:
https://www.facebook.com/katia.denysova?fref=ts;

Контактний телефон:
098 88 77 152) для співробітництва.
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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 5 Т Р А ВНЯ 2 017 Р ОКУ
КАНАЛ 1+1
6:00, 07:00, 08:00, 09:00,
12:00, 16:45, 19:30, 23:15
ТСН
06:45, 07:10, 08:10, 09:10
«Снiданок з 1+1»
09:30, 10:50, 12:20
«Чотири весiлля»
13:45 Т/с «Матусi»
14:45, 15:45 «Сiмейнi
мелодрами 6»
17:10 Т/с «Величне
столiття. Роксолана»
20:30 «Секретнi
матерiали»
21:00 Т/с «Кохана
вчителька»
22:00 «Грошi»
23:25 Х/ф «Службовий
роман»
UA:ПЕРШИЙ
6:00, 07:00, 08:00, 13:00,
15:00 Новини
08:35 Паспортний сервiс
09:00 Ранок про Україну
09:35 Х/ф «Хоча зi мною
нiхто не йде»
11:30 Мотоциклетний
спорт. Чемпiонат свiту.
ЧС. II етап
14:05 Т/с «Анна Пiль»
15:20 Фольк-music

16:50 Вiкно в Америку
17:10 Хокей. Чемпiонат
свiту 2017 (Канада Норвегiя)
19:35 Обличчя вiйни
19:50 Перша шпальта
20:20 Про головне
21:30 Новини. Спорт
21:50 Вiйна i мир
22:50 З перших вуст
22:55 Вiчне
23:00, 00:00 Пiдсумки
ТРК «УКРАїНА»
6:50, 07:15, 08:15 Ранок з
Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00, 23:00 Сьогоднi
09:15 Зiрковий шлях
11:00 Реальна мiстика
12:00 Х/ф «Доля Марiї»
13:50, 15:30 Т/с «Зведена
сестра»
18:00 Т/с «Райське мiсце»
19:45 «Говорить Україна»
21:00 Т/с «Капітанша»
23:30 Х/ф «Команда
знищити»
ТОНіС
6:10, 15:55 «Сальваторе
Адамо. Снiг, що не
розтане нiколи»

07:00, 14:00, 18:00 «Алло,
лiкарю!»
09:50 Життя в цифрi
10:45 Завтра-сьогоднi
12:00 Євромакс
15:00 «Вiдлуння»
16:50 Бенефiс
композитора О. Гавриша
19:05 В гостях у Д.
Гордона. Р. Лижичко
20:00, 23:20 Повiтрянi
воїни
21:10 М. Поплавський:
PR-проект «Спiваючий
ректор»
22:05 DW-Вiзерунок дня
22:15 Неприручена
Амазонка
00:20 «Нiч чорних
краваток»
ТЕТ
6:50 Байдикiвка
07:35 М/с «Королiвська
академiя»
08:00 Мультмiкс
09:40 М/с «Дорамандрiвниця»
11:00 Х/ф «Спляча
красуня»
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
08:50 «Все буде смачно!»
09:50, 18:30 «За живе!»
11:05 Х/ф «Мама
мимоволi»
13:45 «Битва
екстрасенсiв 13»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
20:00, 22:35 «Слiдство
ведуть екстрасенси»
23:35 «Давай поговоримо
про секс 4»
НТН
8:35, 19:30 Т/с «Кулагiн та
партнери»
10:40, 17:35 Т/с
«Детективи»
12:05 Т/с «Елементарно
- 2»
13:55, 15:05, 21:30 Т/с
«CSI: Нью-Йорк - 9»

14:45, 19:00, 23:15
«Свiдок»
15:50 «Легенди карного
розшуку»
23:45 Т/с «Банши - 3»
НОВИЙ КАНАЛ
07:39 Kids Time
07:40 Х/ф «3000 миль до
Грейсленда»
10:10 Х/ф «Король
вечiрок 2»
12:00 Х/ф «Однокласники
2»
14:00 Х/ф «Похмiлля у
Вегасi»
16:00, 19:00 Ревiзор
Крамницi
18:00 Абзац
21:00 Таємний агент
22:10 Таємний агент.
Пост-шоу
23:55 Х/ф «Похмiлля
у Вегасi 2: З Вегаса в
Банкок»
МЕГА
6:00 Бандитська Одеса
07:30 Гордiсть України
08:20, 13:00 Правила
життя
11:00 Мадагаскар:
зелений рай

12:00 У пошуках краси
13:50 Мiстична Україна
14:40 Полювання на НЛО
15:30, 23:40 Повiтрянi
воїни
16:20, 20:50 Скарби за
копiйки
17:10 Мисливець та
жертва
18:10, 22:40 Загадки
планети
19:10 Легенди карного
розшуку
20:00 Навколо свiту.
Мiсця сили
00:30 Ризиковане життя
ТРК «КИїВ»
7:00 «Ранок по-київськи»
09:30 «Київ музика»
10:00, 23:20
«Телемаркет»
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 «Служба порятунку»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
07:30 «Мультфiльми»
10:00 «Розсмiши комiка»
11:00, 16:20 «Файна
Юкрайна»
12:25 «Орел i Решка.
Шопiнг»
14:20 «Орел i Решка.
Незвiдана Європа»
15:20 «Орел i Решка. На
краю свiту»
18:00 «Звана вечеря»
19:00 «Орел i Решка.
Курортний сезон»
20:00 «Орел i Решка.
Ювiлейний 2»
21:00 «Орел i Решка.
Навколосвiтня подорож»
22:00 Х/ф «Геймер»
23:45 Х/ф «2199:
Космiчна Одiссея»
ІНТЕР
6:20, 13:10 «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, 12:25 Х/ф «Я буду
чекати тебе завжди»
15:30 «Жди меня»
18:00, 19:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
21:00 Т/с «Дурна кров»
22:50 Т/с «Доярка з
Хацапетiвки»
ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:10 Спорт
09:15 Надзвичайнi
новини. Пiдсумки
11:10 Секретний фронт
12:30, 13:20 Х/ф «Вiкiнги
проти прибульцiв»
12:45, 15:45 Факти. День
15:20, 16:10 Х/ф
«Гладiатор»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
19:20 Надзвичайнi
новини
20:20 Бiльше, нiж правда
21:25 Т/с «Пес-2»
22:40 Свобода слова
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
08:50 Клуб LIFE
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
08:00, 18:30 «Спецкор»
08:30, 19:00 «ДжеДАI»
09:00 «Вiдеобiмба»
13:20 Х/ф «Нижче нуля»
15:00 Т/с «Загублений
свiт»
17:35 Т/с «Перевiзник 2»
19:20, 20:15 Т/с
«Схватка»
21:05 Х/ф «Обман»
22:50 «Вiн, Вона i
телевiзор»
23:50 Т/с «Iнспектор
Алекс» (5 сезон)

ВI В ТО Р О К , 1 6 Т Р А ВНЯ 2 017 Р ОК У
КАНАЛ 1+1
6:00, 07:00, 08:00, 09:00,
12:00, 16:45, 19:30, 23:05
ТСН
06:45, 07:10, 08:10, 09:10
«Снiданок з 1+1»
09:30, 10:50, 12:20
«Чотири весiлля»
13:45 Т/с «Матусi»
14:45, 15:45 «Сiмейнi
мелодрами 6»
17:10 Т/с «Величне
столiття. Роксолана»
20:30 «Секретнi
матерiали»
21:00 Т/с «Кохана
вчителька»
22:00 «Чотири весiлля 6»
23:15 Х/ф «Чоловiки у
великому мiстi»
UA:ПЕРШИЙ
6:00, 07:00, 08:00, 13:00,
15:00, 21:00 Новини
06:45, 07:45, 08:30
Смакота
09:00 Ранок про Україну
10:00 Т/с «Красунi Едiт
Уортон»
11:05 Говорiть один з
одним. А. Роговцева

12:40, 21:30 Новини.
Спорт
14:05 Т/с «Анна Пiль»
15:20 Х/ф «Хоча зi мною
нiхто не йде»
17:10 Хокей. Чемпiонат
свiту 2017 (Чехiя Швейцарiя)
21:50 Д/ф «Легiон.
Хронiка УГА. 1918-1919»
22:55 Вiчне
23:00, 00:00 Пiдсумки
ТРК «УКРАїНА»
6:10, 13:30, 15:30 Агенти
справедливостi
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00, 23:00 Сьогоднi
07:15, 08:15 Ранок з
Україною
09:15 Зiрковий шлях
11:30 Реальна мiстика
16:10 Х/ф «Iванко»
18:00 Т/с «Райське мiсце»
19:45 «Говорить Україна»
21:00 Т/с «Капітанша»
23:30 Т/с «Закон i
порядок: Злочиннi
намiри»
ТОНіС

6:00 Профілактика
14:45 Teen-клуб
15:00 Бенефiс
композитора О. Гавриша
17:00, 22:10 Неприручена
Амазонка
18:00 «Алло, лiкарю!»
19:05 В гостях у Д.
Гордона. Р. Лижичко
20:00, 23:05 Повiтрянi
воїни
21:15 «Вiдлуння»
21:50 DW-Вiзерунок дня
00:05 «Нiч чорних
краваток»
ТЕТ
7:35 М/с «Королiвська
академiя»
08:00 Мультмiкс
09:40 М/с «Дорамандрiвниця»
10:10 М/с «Клуб Вiнкс:
Школа чарiвниць»
11:00 Х/ф «Панi
Метелиця»
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

13:55, 15:05, 21:30 Т/с
«CSI: Нью-Йорк - 9»
14:45, 19:00, 23:15
«Свiдок»
15:45 «Легенди карного
розшуку»
23:45 Т/с «Банши - 3»

СТБ
6:50, 16:00 «Все буде
добре!»
08:50, 18:30 «За живе!»
10:05 Х/ф «Неймовiрнi
пригоди iталiйцiв в Росiї»
12:10 «МастерШеф. Дiти»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
20:00, 22:45 «МастерШеф
Дiти - 2»
23:10 Т/с «Коли ми
вдома»

НОВИЙ КАНАЛ
6:33, 07:50 Kids Time
06:35 М/с «Сiмейка
Крудс»
06:55 М/с «Пригоди Кота
в чоботях»
08:00 Т/с «Друзi»
10:40 Т/с «СашаТаня»
15:55, 19:00 Серця трьох
18:00 Абзац
21:00 Київ вдень та вночi
22:10 Х/ф «Годзiлла»

НТН
6:35 Х/ф «Розслiдування»
07:55, 09:00, 19:30 Т/с
«Кулагiн та партнери»
08:30 Ранковий «Свiдок»
10:30, 17:30 Т/с
«Детективи»
12:00, 00:45 Т/с
«Елементарно - 2»

МЕГА
6:00 Бандитський Київ
07:30, 00:30 Гордiсть
України
08:20, 13:00 Правила
життя
11:00 Мадагаскар:
зелений рай
12:00 У пошуках краси
13:50 Мiстична Україна

14:40 Зворотнiй бiк
Мiсяця
15:30, 23:40 Повiтрянi
воїни
16:20, 20:50 Скарби за
копiйки
18:10, 22:40 Загадки
планети
19:10 Легенди карного
розшуку
20:00 Навколо свiту.
Мiсця сили
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 «Київськi iсторiї»
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. Ювiлейний 2»
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
6:20, 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, 21:00 Т/с
«Дурна кров»
15:50, 16:45 «Речдок»

18:00, 19:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
22:50 Т/с «Доярка з
Хацапетiвки»
ICTV
6:30 Ранок у великому
мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
09:45 Бiльше, нiж правда
10:40 Х/ф «Вбити
посланця»
12:45, 15:45 Факти. День
13:20, 16:10 Т/с «Нiконов
i Ко»
17:40, 21:25 Т/с «Пес-2»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Цивiльна оборона
22:25 Х/ф «Одинак»
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, 21:00,
22:00, 23:00 Час новин

07:10, 08:10, 21:25 Час
бiзнесу
07:50 Будiвельний
стандарт
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
6:00 Мультфiльми
08:00, 18:30 «Спецкор»
08:30, 19:00 «ДжеДАI»
09:00 Д/п «Помста
природи»
11:00, 23:00 «Вiн, Вона i
телевiзор»
12:00 «Облом.UA.»
16:00 Т/с «Загублений
свiт»
17:40 Т/с «Перевiзник 2»
19:20, 20:10 Т/с
«Схватка»
21:00 Х/ф «Щоденники
месника»
00:00 Т/с «Iнспектор
Алекс» (5 сезон)

С Е Р Е ДА , 1 7 Т Р А ВНЯ 2 017 Р ОК У
КАНАЛ 1+1
6:00, 07:00, 08:00, 09:00,
12:00, 16:45, 19:30, 23:35
ТСН
06:45, 07:10, 08:10, 09:10
«Снiданок з 1+1»
09:30 «Чотири весiлля 6»
10:35, 12:20 «Мiняю
жiнку»
13:45 Т/с «Матусi»
14:45, 15:45 «Сiмейнi
мелодрами 6»
17:10 Т/с «Величне
столiття. Роксолана»
20:30 «Секретнi
матерiали»
21:00 Т/с «Кохана
вчителька»
22:00 «Одруження
наослiп 3»
23:45 Х/ф «Принцеса
Монако»
UA:ПЕРШИЙ
6:00, 07:00, 08:00, 13:00,
15:00, 21:00 Новини
09:00 Ранок про Україну
10:00 Т/с «Красунi Едiт
Уортон»
14:05 Т/с «Анна Пiль»
16:55 Школа Мерi
Поппiнс

17:20 М/с «Книга
джунглiв»
18:15 Новинний блок
19:00 Новини. Культура
19:55 Слiдство. Iнфо
21:30 Новини. Спорт
21:50 Д/ф «Золотий
вересень. Хронiка
Галичини.1939-1941»
22:40 Мегалот
23:00, 00:00 Пiдсумки
ТРК «УКРАїНА»
6:10, 13:30, 15:30 Агенти
справедливостi
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00, 23:20 Сьогоднi
07:15, 08:15 Ранок з
Україною
09:15 Зiрковий шлях
11:30 Реальна мiстика
16:10 Т/с «Капітанша»
18:00 Т/с «Райське мiсце»
19:45 «Говорить Україна»
20:55 Футбол. Фiнал
Кубка України. «Шахтар»«Динамо»
23:40 Т/с «Закон i
порядок: Злочиннi
намiри»
ТОНіС

6:00, 15:30 «М. Демонжо.
Мiледi з українським
корiнням»
07:00, 14:00, 18:00 «Алло,
лiкарю!»
10:50 «Моднi iсторiї з
Оксаною Новицькою»
11:55 «Зимою i лiтом
мандруємо свiтом»
16:20 I. Борко. «Пiснi мого
серця»
16:55, 22:20 Неприручена
Амазонка
19:05 В гостях у Д.
Гордона. Р. Лижичко
20:00, 22:45 Повiтрянi
воїни
21:30 Глобал-3000
23:50 «Натхнення»
00:00 «Р. Нахапетов: вiд
П’ятихаток до Голлiвуду»
ТЕТ
7:15 М/с «Шаленi
кролики. Вторгнення»
07:35 М/с «Королiвська
академiя»
08:00 Мультмiкс
09:40 М/с «Дорамандрiвниця»
11:00 Х/ф «Король
Дроздобород»

12:10, 18:50 Панянкаселянка
13:15, 19:55 Готель
Галiцiя
14:20 Т/с «Домашнiй
арешт»
17:45 Одного разу пiд
Полтавою
21:00 Танька i Володька
22:00 Країна У
23:00 Розсмiши комiка
00:00 Х/ф «Вiнчання зi
смертю»
СТБ
7:05, 16:00 «Все буде
добре!»
09:05 «Все буде смачно!»
10:00, 18:30 «За живе!»
11:20 «МастерШеф. Дiти»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
20:00, 22:45 «МастерШеф
Дiти - 2»
23:15 «Слiдство ведуть
екстрасенси»
НТН
6:30 Х/ф «Каблучка з
Амстердама»
08:00, 09:00, 19:30 Т/с
«Кулагiн та партнери»

08:30 Ранковий «Свiдок»
10:30, 17:30 Т/с
«Детективи»
12:00 Т/с «Елементарно
- 2»
12:50 Т/с «Полiцiя Маямi»
13:50, 15:05, 21:30 Т/с
«CSI: Нью-Йорк - 9»
14:45, 19:00, 23:15
«Свiдок»
15:50 «Легенди карного
розшуку»
22:20 Т/с «CSI: Лас-Вегас
- 12»
23:45 Т/с «Банши - 3»
НОВИЙ КАНАЛ
07:00 М/с «Пригоди Кота
в чоботах»
08:00 Т/с «Друзi»
10:40 Т/с «Татусевi
дочки»
16:00, 19:00 Вiд пацанки
до панянки
18:00 Абзац
21:00 Київ вдень та вночi
22:10 Х/ф «Ядро Землi»
00:55 Х/ф «Незванi»
МЕГА
07:30 Вiйна всерединi нас
08:20, 13:00 Правила

життя
11:00 Мисливець та
жертва
12:00 У пошуках краси
13:50 Мiстична Україна
14:40 Академiк Корольов
15:30, 23:40 Повiтрянi
воїни
17:10 Мадагаскар:
зелений рай
18:10, 22:40 Загадки
планети
19:10 Легенди карного
розшуку
20:00 Навколо свiту.
Мiсця сили
00:30 Пiдроблена iсторiя
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 «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. Ювiлейний 2»
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»
22:00 «КВН на БIС»
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, 21:00 Т/с

«Дурна кров»
15:50, 16:45 «Речдок»
18:00, 19:00 «Стосується
кожного»
20:00, 00:40 «Подробицi»
22:50 Т/с «Доярка з
Хацапетiвки 2»
ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
09:55 Цивiльна оборона
10:55, 13:20 Х/ф
«Одинак»
12:45, 15:45 Факти. День
13:30 Т/с «Нiконов i Ко»
15:10, 16:10 Т/с
«Кримiнолог»
17:45, 21:25 Т/с «Пес-2»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Секретний фронт
22:25 Х/ф «Грошовий
поїзд»
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, 18:30 «Спецкор»
08:30, 19:00 «ДжеДАI»
09:00 «Територiя обману»
11:00, 22:50 «Вiн, Вона i
телевiзор»
12:00 «Нове
Шалене вiдео поукраїнськи»
15:50 Т/с «Загублений
свiт»
17:35 Т/с «Перевiзник 2»
19:20, 20:10 Т/с
«Схватка»
21:00 Х/ф «Останнiй
круїз»
23:50 Т/с «Iнспектор
Алекс» (5 сезон)

Ч Е ТВ Е Р , 1 8 Т Р А ВНЯ 2 017 Р ОК У
КАНАЛ 1+1
6:00, 07:00, 08:00, 09:00,
12:00, 16:45, 19:30, 23:30
ТСН
06:45, 07:10, 08:10, 09:10
«Снiданок з 1+1»
09:30, 11:00, 12:20
«Мiняю жiнку»
13:45, 14:45, 15:45
«Сiмейнi мелодрами 6»
17:10 Т/с «Величне
столiття. Роксолана»
20:30 «Секретнi
матерiали»
21:00 Т/с «Кохана
вчителька»
22:00 «Право на владу
2017»
23:40 Х/ф «Небезпечна
iлюзiя»
UA:ПЕРШИЙ
6:00, 07:00, 08:00, 13:00,
15:00, 21:00 Новини
09:00 Ранок про Україну
09:35 Д/ф «Кримськi
татари: «Крим - наш!»
10:40 Д/ф «Чесно жити i
чесно померти. Iгуменя
Йосифа Вiтер»
11:40 Д/ф «Тi десять

рокiв. Євген Сверстюк»
12:30 Д/ф «Крим.
Спротив»
13:25 Слiдство. Iнфо
14:05 Т/с «Анна Пiль»
15:20 Надвечiр’я. Долi
16:35 «Есе про Крим»
17:10, 21:10 Хокей.
Чемпiонат свiту 2017.
Чвертьфiнал
19:35 Обличчя вiйни
20:20 Про головне
23:00, 00:00 Пiдсумки
ТРК «УКРАїНА»
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00, 23:00 Сьогоднi
07:15, 08:15 Ранок з
Україною
09:15 Зiрковий шлях
11:30 Реальна мiстика
16:10, 21:00 Т/с
«Капітанша»
18:00 Т/с «Райське мiсце»
19:45 «Говорить Україна»
23:30 Т/с «Закон i
порядок: Злочиннi
намiри»
ТОНіС
6:00, 15:55 «Р. Нахапетов:

вiд П’ятихаток до
Голлiвуду»
06:50, 21:55 DWВiзерунок дня
07:00, 14:00, 18:00 «Алло,
лiкарю!»
10:45 «Моднi iсторiї з О.
Новицькою»
11:50 «Соцiальний
статус»
15:00, 21:20 «Вiдлуння»
16:50 I. Борко. «Пiснi мого
серця»
17:30, 22:15 Неприручена
Амазонка
19:05 В гостях у Д.
Гордона. I. Драч
20:00, 23:05 Повiтрянi
воїни
00:10 «Нiч чорних
краваток»
ТЕТ
7:15 М/ф «Як козаки у
футбол грали»
07:35 М/с «Королiвська
академiя»
08:00 Мультмiкс
09:40 М/с «Дорамандрiвниця»
10:50 Х/ф «Бiляночка та

Розочка»
12:05 Х/ф «Гензель i
Гретель»
13:10 Х/ф «Осляча шкура»
14:20 Х/ф «Шiсть лебедiв»
16:10 Х/ф «Карибське
золото»
18:00 Х/ф «Джек Гантер.
В пошуках скарбiв
Угарiта»
20:00 Х/ф «Джек Гантер.
Прокляття гробницi
Ехнатона»
21:50 Х/ф «Джек Гантер.
Небесна зiрка»
23:40 Це любов
СТБ
08:50 «Все буде смачно!»
09:50, 18:30 «За живе!»
11:05 «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 «Скринька Марiї
Медiчi»
07:55, 09:00, 19:30 Т/с

«Кулагiн та партнери»
08:30 Ранковий «Свiдок»
10:30, 17:35 Т/с
«Детективи»
12:00 Т/с «Полiцiя Маямi»
13:50 Т/с «CSI: Нью-Йорк
- 9»
14:45, 19:00, 23:15
«Свiдок»
15:05, 21:30 Т/с «CSI:
Лас-Вегас - 12»
15:50 «Легенди карного
розшуку»
23:45 Т/с «Банши - 3»
НОВИЙ КАНАЛ
7:05 Х/ф «База Клейтон»
09:00 Половинки
12:45 Х/ф «Ядро Землi»
15:15 Х/ф «Годзiлла»
18:00 Абзац
19:00 Х/ф «Останнiй
володар стихiй»
21:00 Київ вдень та вночi
22:10 Х/ф «Хвиля»
00:15 Х/ф «Вовче
лiгвище»
МЕГА
6:00 Бандитський Київ
07:30 Вiйна всерединi нас

09:10, 00:30 Правда
життя
10:10, 21:40 Мистецтво
виживання
12:00 У пошуках краси
13:50 Мiстична Україна
14:40 Запрограмованi
долi
15:30, 23:40 Повiтрянi
воїни
16:20, 20:50 Скарби за
копiйки
17:10 Мадагаскар:
зелений рай
18:10 Таємницi Сонця
19:10 Легенди карного
розшуку
20:00 Навколо свiту.
Мiсця сили
22:40 Загадки планети
ТРК «КИїВ»
7:00 «Ранок по-київськи»
09:30 «Служба порятунку»
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
6:30 «TOP SHOP»
07:30 «Мультфiльми»
09:50, 18:00 «Орел i
Решка. Ювiлейний сезон»
14:20 «Орел i Решка.
Ювiлейний 2»
16:20, 23:00 Т/с «Доктор
Хаус»
00:45 Т/с «Ти - моє життя»
ІНТЕР
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, 21:00 Т/с
«Дурна кров»
15:50, 16:45 «Речдок»
18:00, 19:00 «Стосується

кожного»
20:00 «Подробицi»
22:50 Т/с «Доярка з
Хацапетiвки 2»
ICTV
6:30 Ранок у великому
мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
09:50 Секретний фронт
10:50, 13:20 Х/ф
«Грошовий поїзд»
12:45, 15:45 Факти. День
13:30, 16:10 Т/с
«Кримiнолог»
17:45, 21:25 Т/с «Пес-2»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Iнсайдер
22:25 Х/ф «Мистецтво
вiйни»
00:40 Т/с «Лас-Вегас»
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, 00:15
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 Акцент
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, 23:50 «Територiя
обману»
11:00 Д/п «Страшне
завтра»
14:20 Д/п «Помста
природи»
16:45 Х/ф «Останнiй
круїз»
19:20 Х/ф «Ураган 500
миль на годину»
21:00 Х/ф «Мовчазна
отрута»
22:50 «Вiн, Вона i
телевiзор»

ТЕЛЕпрограма

Вишгород
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Високошвидкісний Інтернет МТМ. Тел.: (093) 366-16-66; (095) 545-15-33; (098) 201-22-66
П’ЯТНИЦЯ, 19 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, 12:20 «Мiняю
жiнку»
13:45 Т/с «Матусi»
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
09:00 Ранок про Україну
10:00 Т/с «Красунi Едiт
Уортон»
12:05 Д/с «Пiвденна
Корея сьогоднi»
13:25 Схеми» з Н.
Седлецькою
14:05 Т/с «Анна Пiль»
15:20 Вiра. Надiя. Любов

17:20 М/с «Книга
джунглiв»
18:15 Новинний блок
18:55 З перших вуст
19:00 Новини. Культура
19:30 Богатирськi iгри
21:30 Новини. Спорт
21:45 Д/ф «Одеська
трагедiя: кривавий слiд
«Русской весны»
23:00, 00:00 Пiдсумки
ТРК «УКРАїНА»
6:10, 13:30, 15:30 Агенти
справедливостi
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00, 23:00 Сьогоднi
07:15, 08:15 Ранок з
Україною
09:15 Зiрковий шлях
11:30 Реальна мiстика
16:10, 21:00 Т/с
«Капітанша»
18:00 Т/с «Райське мiсце»
19:45 «Говорить Україна»
23:20 «Слiдами
популiста»
00:00 Т/с «Закон i
порядок: Злочиннi
намiри»

ТОНіС
6:00, 15:30 Д/ф «Мiшель
Мерсьє. Заручниця
кохання»
06:50, 21:55 DWВiзерунок дня
07:00, 14:00, 18:00 «Алло,
лiкарю!»
10:35, 04:30 «Моднi
iсторiї з О. Новицькою»
11:00 «Будьте здоровi!»
14:55, 21:25 «Вiдлуння»
16:20 Iгор Борко. «Пiснi
мого серця»
17:00 Неприручена
Амазонка
19:05 В гостях у Д.
Гордона. I. Драч
20:00 Повiтрянi воїни
22:10 Х/ф «Червоний
готель»
00:00 «Нiч чорних
краваток»
ТЕТ
6:50 Байдикiвка
07:15 М/с «Шаленi
кролики. Вторгнення»
07:35 М/с «Королiвська
академiя»
08:00 Мультмiкс

09:25 Х/ф «Кррiш 3»
12:10, 18:50 Панянкаселянка
13:15 Готель Галiцiя
14:20 Т/с «Домашнiй
арешт»
16:40 Казки У Кiно
17:45 Одного разу пiд
Полтавою
20:00 Х/ф «Сам удома 3»
22:00 Х/ф «Шеф»
23:40 Х/ф «Крутий чувак»

12:00 Т/с «Полiцiя Маямi»
13:50, 15:05, 21:30 Т/с
«CSI: Лас-Вегас - 12»
14:45, 19:00, 23:15
«Свiдок»
15:50 «Легенди карного
розшуку»
23:45 Т/с «Банши - 3»
НОВИЙ КАНАЛ
06:55 М/с «Пригоди Кота
в чоботах»
08:00 Т/с «Друзi»
09:20, 20:45 Київ вдень
та вночi
14:15 Серця трьох
16:10, 19:00 Суперiнтуїцiя
18:00 Абзац
22:00 Х/ф «Вертикальний
рубiж»
00:15 Х/ф «Хвиля»

15:30, 23:40 Повiтрянi
воїни
16:20, 20:50 Скарби за
копiйки
18:10 Метеоритна
загроза
19:10 Легенди карного
розшуку
20:00 Навколо свiту.
Мiсця сили
22:40 Таємницi Сонця

НТН
6:15 Х/ф «На Вас чекає
громадянка Никанорова»
07:55, 09:00, 19:30 Т/с
«Кулагiн та партнери»
08:30 Ранковий «Свiдок»
10:30, 17:35 Т/с
«Детективи»

МЕГА
6:00 Бандитська Одеса
07:30 Вiйна всерединi нас
08:20, 13:00 Правила
життя
11:00, 17:10 Мадагаскар:
зелений рай
13:50 Мiстична Україна
14:40 Потойбiччя. Сни

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»

22:00 Одного разу в
Одесi
00:00 Х/ф «Вiнчання зi
смертю»

19:30 Х/ф «Кубанськi
козаки»
21:30 Х/ф «Чорний дрiзд»
23:20 Х/ф «Нестримнi»

Мiсця сили
19:20 Брама часу
23:40 Україна: забута
iсторiя

СТБ
8:00 «Караоке на
Майданi»
09:00 «Все буде смачно!»
10:40 «Холостяк - 7»
13:55 «МастерШеф
Дiти - 2»
19:00 «Україна має
талант! Дiти-2»
21:35, 23:00 Т/с «Коли ми
вдома»
22:30 «Україна має
талант! Дiти-2». Пiдсумки
голосування
23:55 «Слiдство ведуть
екстрасенси»

НОВИЙ КАНАЛ
7:00 Kids Time
07:02 Ревiзор Крамницi
09:00 Таємний агент
10:15 Таємний агент.
Пост-шоу
12:00 Вiд пацанки до
панянки
16:00 М/ф «Супершiстка»
18:00 Х/ф «Армагедон»
21:00 Х/ф «Назустрiч
шторму»
22:50 Х/ф «Епiдемiя»
00:45 Х/ф «Незванi»

ТРК «КИїВ»
8:00 «Ранок по-київськи»
10:30 «Київ музика»
14:00 «Прогулянки
мiстом»
14:30 «Мультляндiя»
15:10 «Прощальний
концерт М.Поплавського
«Юний орел»
16:50 «Паспортний стiл»
17:00, 19:00, 21:00, 23:15
«СТН»
17:10 «Ситуацiя»
17:20 Х/ф «Волосся
янгола»
19:20 «Столиця.
Пiдсумки»
20:30 «Життєвi iсторiї»
21:25 Х/ф «Близькiсть»
23:10 «Українська
Нацiональна Лотерея»

СТБ
09:40 Х/ф «Рiвняння
любовi»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:30 Т/с «Коли ми
вдома»
20:00, 22:45 «Холостяк
- 7»

K1
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. Ювiлейний 2»
15:20, 21:00 «Орел i
Решка. Навколосвiтня
подорож»
18:00 «Звана вечеря»
22:00 «КВН на БIС»
23:00 «КВН»
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 Т/с «Дурна
кров»
15:50, 16:45 «Речдок»
18:00 «Стосується
кожного»

20:00 «Подробицi тижня»
22:00 Х/ф «Будинок для
двох»
23:50 Х/ф «Таємниця
«Чорних дроздiв»
ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:45, 13:20 Х/ф
«Мистецтво вiйни»
12:45, 15:45 Факти. День
13:35, 16:10 Т/с
«Кримiнолог»
17:45 Т/с «Пес-2»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Антизомбi
21:25 Дизель-шоу
23:50 Х/ф «Подвiйний
КОПець»
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, 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»
10:40 «Вiн, Вона i
телевiзор»
11:35 «Нове Шалене
вiдео по-українськи»
15:10 Т/с «Загублений
свiт»
16:55 Х/ф «Ураган 500
миль на годину»
19:20 Х/ф «Пекельний
смерч»
21:00 Х//ф «Залишенi»
23:00 «Змiшанi
єдиноборства. UFC.»

СУБОТА, 20 ТРАВНЯ 2017 РОКУ
КАНАЛ 1+1
6:00, 19:30 ТСН
06:45 «Грошi»
08:00 «Снiданок.
Вихiдний»
10:00, 23:10 «Свiтське
життя»
11:00 «Одруження
наослiп 3»
12:25 Т/с «Кохана
вчителька»
16:50 «Вечiрнiй квартал»
18:30 «Розсмiши комiка
2017»
20:15 «Українськi
сенсацiї»
21:15 «Вечiрнiй квартал
Турцiя 2017»
00:00 Х/ф «Вiтер, що
гойдає верес»
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 Х/ф «Любий друг»

14:30 Чоловiчий клуб.
Спорт
15:35 Чоловiчий клуб
16:10, 20:10 Хокей.
Чемпiонат свiту 2017.
Пiвфiнал
19:50 Новини
23:00 Свiт on line
23:25 Життєлюб
00:05 На слуху. Пiдсумки
ТРК «УКРАїНА»
7:00, 15:00, 19:000
Сьогоднi
07:15 Зiрковий шлях
09:10 Т/с «Ворожка»
13:00, 15:20 Т/с
«Андрiйко»
17:10, 19:40 Т/с «Пробач»
22:10 Х/ф «Iванко»
00:00 Реальна мiстика
ТОНіС
6:20 Х/ф «Моє кохання»
07:45 «Кумири»
09:50 «Шеф-кухар
країни»
10:30 Життя в цифрi
11:30 Завтра-сьогоднi
13:35 «Iпостасi спорту»

14:10, 21:40 Неприручена
Амазонка
15:25 «Соцiальний статус:
ваша пенсiя»
16:05 Х/ф «Червоний
готель»
17:55 «Галицький шлягер
- 2016». Гала-концерт
22:05 Х/ф «Велика Беке»,
1 с.
00:10 «Сальваторе
Адамо. Снiг, що не
розтане нiколи»
ТЕТ
6:50 Байдикiвка
07:15 М/с «Шаленi
кролики. Вторгнення»
07:35 М/с «Королiвська
академiя»
08:00 Мультмiкс
09:40 М/с «Дорамандрiвниця»
10:55 М/ф «Iгор»
12:30 Одного разу пiд
Полтавою
14:00 Казки У Кiно
16:10 Х/ф «Шеф»
17:50 Х/ф «Сам удома 3»
19:50 Готель Галiцiя

НТН
6:30 Х/ф «Ще до вiйни»
08:55 Х/ф «Наприкiнцi
ночi»
11:30 «Речовий доказ»
14:15 «Склад злочину»
16:00 Т/с «Детективи»
19:00 «Свiдок»

МЕГА
6:00 Бандитський Київ
07:30 Мiстична Україна
08:20 Повiтрянi воїни
10:10, 21:00
Паранормальний свiт
12:00 Скарби за копiйки
13:40 Загадки планети
14:40 У пошуках краси
17:40 Навколо свiту.

12:40 Х/ф «Шiсть
лебедiв»
14:30 Х/ф «Карибське
золото»
16:20 Х/ф «Джек Гантер.
В пошуках скарбiв
Угарiта»
18:20 Х/ф «Джек Гантер.
Прокляття гробницi
Ехнатона»
20:10 Х/ф «Джек Гантер.
Небесна зiрка»
22:00 Х/ф «Пластик»
23:50 Х/ф «Крутий чувак»

НТН
6:40 Х/ф «Засуджений»
08:20 Т/с «Черговий
ангел - 2»
12:00 Х/ф «Фронт за
лiнiєю фронту»
15:10 «Легенди карного
розшуку»
17:30 «Склад злочину»
19:00 Т/с «Я - охоронець.
Помилка в програмi»
22:20 Х/ф «Викрадена»
00:10 Х/ф «Чорний
дрозд»

СТБ
7:45 «Холостяк - 7»
08:55 «Все буде смачно!»
09:50 «Караоке на
Майданi»
10:45 «Україна має
талант! Дiти-2»
13:45 Х/ф «Знахар»
16:10, 23:00 «Я
соромлюсь свого тiла 4»
18:05, 22:00 «Слiдство
ведуть екстрасенси»
20:50 «Один за всiх»

НОВИЙ КАНАЛ
7:10 М/ф «Супершiстка»
09:20 Х/ф «Мiй домашнiй
динозавр»
11:20 Х/ф «Вертикальний
рубiж»
14:00 Х/ф «Армагедон»
16:50 Х/ф «Назустрiч
шторму»
18:45 Х/ф «Глобальне
вторгнення: Битва за
Лос-Анджелес»
21:00 Х/ф «Знамення»
23:15 Х/ф «Афтершок»

K1
6:30 «TOP SHOP»
07:30 «Мультфiльми»

09:20 Х/ф «Лессi»
11:15 Т/с «H2O: Просто
додай води»
12:50 Х/ф «Джейн Ейр»
15:10, 19:00 «Орел i
Решка. На краю свiту»
18:00 «Навколо М»
00:00 Х/ф «Остання
любов на Землi»
ІНТЕР
09:30 «Україна вражає»
10:00 Док .проект «О.
Янковський. Я, на свою
бiду, безсмертний»
11:00 Х/ф «Мiй ласкавий i
нiжний звiр»
13:10 Т/с «Доярка з
Хацапетiвки 2»
19:00, 20:30 Т/с «Доярка
з Хацапетiвки 3»
20:00 «Подробицi»
22:20 «Великий бокс з В.
Кличком»

10:50, 11:50 Вiдпустка за
обмiном
12:45 Факти. День
13:00 Т/с «На трьох»
14:50 Х/ф «Подвiйний
КОПець»
16:45 Х/ф «Серце
дракона»
18:45 Факти. Вечiр
19:15 Надзвичайнi
новини. Пiдсумки
20:05 Х/ф «Код да Вiнчi»
22:55 Х/ф «Ангели i
демони»

ICTV
6:50 Дивитися всiм!
07:50 Без гальм
09:45 Дизель-шоу.
Дайджест

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
07:30, 14:10 Вiдкрита
церква
07:50, 08:55, 22:15 Час
бiзнесу
10:10 Модне здоров’я
12:35 Прес-конференцiя
щодо ситуацiї у зонi АТО
13:10 Кiно з Я. Соколовою
13:30 Феєрiя мандрiв

21:50 Х/ф «Сiссi непокiрна iмператриця»
23:35 «Українська
Нацiональна Лотерея»

20:30 Т/с «Братськi
зв’язки»
00:30 Х/ф «Хрещений
батько-2»

K1
6:30 «TOP SHOP»
07:30 Х/ф «Лессi»
09:25 Т/с «H2O: Просто
додай води»
11:00 Х/ф «Джейн Ейр»
13:15 «Орел i Решка.
Незвiдана Європа»
22:10 Х/ф «Хатiко:
Найвiрнiший друг»
00:00 «КВН»

ICTV
6:00 Т/с «Слiдчi»
07:15 Т/с «Вiддiл 44»
11:00 Х/ф «Серце
дракона»
12:45 Факти. День
13:10 Х/ф «Код да Вiнчi»
16:00 Х/ф «Ангели i
демони»
18:45 Факти тижня. 100
хвилин
20:30 Х/ф «Робiн Гуд»
23:25 Х/ф «Праведник»

15:15 Фiнансовий
тиждень
17:10 «За Чай.com»
19:25, 23:25 Машина часу
21:00 Велика полiтика
22:30 Док. проект «Вiддiл
кадрiв»
2+2
6:00 Мультфiльми
08:00 «Нове Шалене
вiдео по-українськи»
12:30 «Цiлком таємно»
13:00 «Нишпорки»
13:30 «Люстратор 7,62.
Прокляття системи»
14:00 «Українськi
сенсацiї»
15:40 «Секретнi
матерiали»
16:30 «Заручники
правосуддя»
18:20 Х/ф «Загiн
спецiального
призначення»
20:20 Х/ф «Атлантичний
рубiж»
22:00 Х/ф «Живий товар»
23:50 «Територiя
обману»

НЕДIЛЯ, 21 ТРАВНЯ 2017 РОКУ
КАНАЛ 1+1
7:00 ТСН
08:00 «Снiданок.
Вихiдний»
09:00 «Лото-Забава»
09:40 М/ф «Маша i
ведмiдь»
10:00 «На ножах»
11:40, 12:45 «Свiт
навиворiт - 2: Iндiя»
13:45, 15:00, 16:05,
17:25 «Свiт навиворiт - 5:
Iндонезiя»
18:30 «Українськi
сенсацiї»
19:30 «ТСН-Тиждень»
21:00 Х/ф «Не можу
забути тебе»
00:50 «Аргумент кiно»
UA:ПЕРШИЙ
7:25 Життєлюб
09:00 Вшанування
пам’ятi жертв полiтичних
репресiй
11:45 Мистецькi iсторiї
12:45 Д/ф «Повернiть
менi Шевченка»
13:20 Х/ф «Жива»

16:20 Д/ф «Остання
поїздка додому»
17:10 Хокей. Чемпiонат
свiту 2017. Матч за 3-тє
мiсце
19:35 Д/ф «Чесно жити i
чесно померти. Iгуменя
Йосифа Вiтер»
21:00 Новини
21:45 Хокей. Чемпiонат
свiту 2017. Фiнал
23:00 Свiт on line
23:25 Територiя закону
23:30 Вiд першої особи.
Пiдсумки
ТРК «УКРАїНА»
6:50 Сьогоднi
07:40 Зiрковий шлях
09:10 Т/с «Андрiйко»
13:00 Т/с «Пробач»
17:10, 20:00 Т/с «Анютине
щастя»
19:00 Подiї тижня з
Олегом Панютою
22:00 Т/с «Ворожка»
ТОНіС
6:20 Х/ф «Машенька»

07:45 «Натхнення»
11:35 «Iпостасi спорту»
11:55, 14:05 Неприручена
Амазонка
13:35 «Будьте здоровi!»
15:25 «Соцiальний статус:
ваша пенсiя»
16:00 Х/ф «Велика Беке»,
1 с.
18:05 Жовтий янгол.
Вечiр пам’ятi О.
Вертинського циклу
«Видатнi кияни»
21:00 «Шеф-кухар
країни»
21:40 Євромакс
22:15 Х/ф «Велика Беке»,
2 с.
00:05 «Нiч чорних
краваток»
ТЕТ
7:15 М/ф «Як козаки у
хокей грали»
07:35 М/с «Королiвська
академiя»
08:00 Мультмiкс
10:50 М/ф «Принц
Єгипту»

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

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.
Потрібен водій
на «Мерседес Спрінтер»
Заробітна плата —
за домовленістю.
Тел: (095) 201-95-79,
(068) 381-08-50

МЕГА
6:00 Бандитська Одеса
07:30 Мiстична Україна
08:20 Повiтрянi воїни
10:10, 21:00
Паранормальний свiт
12:00 Скарби за копiйки
13:40 Загадки планети
14:40 Дика Бразилiя
17:40 Навколо свiту.
Мiсця сили
19:20 Брама часу
23:40 Прихована
реальнiсть
ТРК «КИїВ»
8:00 «Ранок по-київськи»
10:30 «Якiсне життя»
14:00 «Вперед, на Олiмп!»
14:20 «Паспортний стiл»
14:30 «Мультляндiя»
15:35 «Київськi iсторiї»
16:05 Х/ф «Близькiсть»
17:45 Х/ф «Барселона нейтральне мiсто»
21:00 «СТН-тижневик»
21:30 «СТН-спорттижневик»

«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 втрачені документи
від 10.12.1991 р. про членство в ГБК «Ветеран» (гаражний бокс № 214) на ім’я Михайла Володимировича ЛИТВИНОВСЬКОГО

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.

ІНТЕР
6:30 Х/ф «Час для
роздумiв»
08:00 «уДачний проект»
09:00 «Готуємо разом»
10:00 «Орел i решка. Рай
i пекло»
11:00 «Орел i решка.
Перезавантаження»
12:00 Т/с «Доярка з
Хацапетiвки 3»
20:00 «Подробицi»

5 КАНАЛ
6:00, 09:30 Вiкно в
Америку
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

12:15 Сiмейнi зустрiчi
12:40 Прес-конференцiя
щодо ситуацiї у зонi АТО
13:30 Час iнтерв’ю
15:15 П’ятий поверх
16:05 В кабiнетах
20:05 Машина часу
21:00 Час: пiдсумки
тижня з В. Гайдукевичем
21:40 Час-Time
23:30 Фiнансовий
тиждень
2+2
6:00 Мультфiльми
08:00, 12:00 Д/п «Помста
природи»
08:30 «Роби бiзнес»
09:00 «Бушидо»
15:00 Х//ф «Залишенi»
17:00 Х/ф «Збройний
барон»
19:20 30 тур ЧУ з
футболу: «Динамо» «Зоря»
21:25 ПРОФУТБОЛ
23:10 Змiшанi
єдиноборства. UFC.
Повтор трансляцiї

Âèøãîðîä

Директор КП «Редакція газети «Вишгород»
— Володимир Ткач
Головний редактор — Марина Кочелісова
Літредактор, кореспондент — Валентина Яковенко
Фотокореспондент, набірник — Андрій Максімов
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P. S.

Рука, що гойдає колиску,
править світом

8

13 травня
Влас. інф.

Книжкова полиця

Саме так називається книга, яка щойно вийшла в світ у видавництві «Віпол». Її герой —
наш сучасник, ветеран української міліції Іван
Кривошея. Понад 40 років він присвятив службі в органах внутрішніх справ. З них — більше
десятка літ очолював Київське училище професійної підготовки працівників міліції ГУ МВС
України у Київській області, що знаходиться
на території нашого району, виховав не одне
покоління вартових правопорядку. Тому й не
дивно, що ця людина добре знана на Вишгородщині, має тут широке коло знайомих, приятелів, друзів.
У творі простежується непростий життєвий
шлях полковника, починаючи з дитинства, його служба у правоохоронних
органах. Розповідається також про нелегкі будні людей, які покликані оберігати наш спокій, завдання і проблеми, над вирішенням яких вони наполегливо працюють, різні життєві ситуації, в котрі потрапляв головний герой.
Сподіваємося, книга викличе непідробний інтерес у читачів і вони з великим задоволенням ознайомляться з її змістом.

Цветы — Победителям!
Поэт Приазовья Леонид ПАТРИЧ
…Со дня Победы пройдено немало —
Все меньше слез, все меньше горьких слов
Не потому, что слез у вдов не стало,
А потому, что меньше стало вдов.
Настанет день, когда иссякнут силы
Последнего, кто видел ту войну,
Но календарь и братские могилы
Напомнят сорок пятого весну.
И пусть Победу в день девятый мая
Отменят люди без горючих слез,
Но на могилах павших, уверяю,
Немало будет и гвоздик, и роз…

Пазли
Ігор ПАВЛЮК
Під обстріл із реактивних систем залпового вогню «Град» потрапило кладовище у
селищі «ВРЗ» м. Попасне. Внаслідок обстрілу
зруйновано та пошкоджено 21 поховання.
В Афганістані не зруйновано талібами
жодного пам’ятника радянським воїнам.
Ой, вибачайте, кістки недотлілі,
Що потривожив вас залпами «Град».
Написи рідні та образи милі —
В купу сміття за снарядом снаряд.
Вибух за вибухом перетворили
Те, що святого кордони та вісь…
Труни та тлін на поверхню відрили,
Перемішали, розкидали скрізь.
Як поминати тепер, де шукати
Рештки з останками рідних могил?
Батько де чий, де дружина, де мати? –
Всіх поріднив, осідаючи, пил…
Ну, а живі розгрібають уламки,
Пазли страшні притуляють немов…
Ні, не картинок, де зірки та замки, –
Пам’ять, з якою тече рідна кров…
Вважати недійсними втрачені документи від 10.12.1991 р. про членство в ГБК «Ветеран» (гаражний
бокс № 65) на ім’я Валерія Федоровича АЛЄКСЄЄВА

Мозаїка

2017 року

Дорогі наші матері!
Вже традиційно в другу неділю травня
ми відзначаємо одне з найтепліших свят
— День матері. Дякуємо вам за вашу любов та чудодійну материнську молитву,
що оберігає нас упродовж життя.
Молімося, щоби цей рік приніс нам
перемогу. Зичу, щоби ваші очі зволожували лише сльози радості та щастя. Нехай Богородиця охороняє ваших дітей та дарує спокій і мир
кожній українській родині.
Вірю, що кожна мама у цей день почує від своєї дитини,
від свого чоловіка слова вдячності за вашу неповторність
і віддане серце. Щастя вам і доброї долі для ваших дітей!
Нехай Господь пошле вам міцного здоров’я і радості, а
біль і смуток хай обходять вас, наші рідні, стороною!
Поки ви з нами — ми почуваємося дітьми. Щасливими
і захищеними, готовими до перемог на Своїй, Богом Даній
Землі!
Депутат Вишгородської міської ради 7 скликання
Валентина ПАРЧУК

До армії – кроком руш

Служба за контрактом
Микола ПРИБОРА,
військовий комісар Вишгородського
районного військового комісаріату
Вишгородський районний військовий комісаріат у Київській області оголошує набір
на військову службу за контрактом.
На військову службу за контрактом приймаються громадяни віком від 18 до 40 років,
а під час особливого періоду – до 60 років, які
мають відповідну фізичну підготовку та пройшли
професійно-психологічний відбір і відповідають
установленим вимогам проходження військової
служби.
Служба у ЗСУ має певні відмінності та переваги у порівнянні з цивільним життям країни.
Грошове забезпечення військовослужбовця залежить від займаної посади, військового звання,
кваліфікації, терміну та умов проходження військової служби. Мінімальне грошове забезпечення військовослужбовця найнижчої категорії з
1 січня 2016 року – від 7 000 гривень.
Крім того, військовослужбовці мають право на: безкоштовне отримання вищої освіти; речове та продовольче забезпечення; отримання
безоплатної кваліфікованої медичної допомоги
військовослужбовцями та членами їх сімей; санаторно-курортне лікування та відпочинок у санаторіях, будинках відпочинку, пансіонатах і на
туристичних базах МОУ; можливість отримання безкоштовного житла за рахунок держави;
отримання військовослужбовцями та членами
їх сімей 50-відсоткової знижки плати за користування житлом та плати за комунальні послуги;
щорічну чергову відпустку та щорічну матеріальну допомогу; отримання права на пенсійне забезпечення військовослужбовців після звільнення їх
із військової служби.
Детальніше – за адресою: м. Вишгород, вул.
Ю. Кургузова, 5, каб. № 3.
Тел: (04596) 5-43-45

Вважати недійсними втрачені
документи від 10.12.1991 р. про
членство в ГБК «Ветеран» (гаражний бокс № 445) на ім’я Олега Васильовича КОЖЕДУБА

ЗАВОДУ З ВИГОТОВЛЕННЯ ЛІФТІВ
«КАРАТ-ЛІФТКОМПЛЕКТ»
на постійну роботу терміново потрібні:
— оператори верстатів з ЧПК;
— газоелектрозварювальники;
— електрослюсар;
— слюсар-ремонтник;
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

Вишгород
Низький уклін
за витримку і мудрість
Дорогі мами!
Вітаю усіх вас із чудовим святом — Днем матері!
Низько вклоняюсь за
ваші терпіння, витримку,
дивовижну мудрість і мужність, з якими ви, долаючи
нинішні негаразди, зберігаєте віру в завтрашній кращий день для своїх рідних і
близьких, для нашої країни.
Тож здоров’я вам, тепла і благополуччя.
Хай під променями травневого сонця розтануть усі ваші негаразди!
З повагою
Заступник Вишгородського міського
голови Трохим ІВАНОВ

«Співаночка» – найкраща!
Валентина ЯКОВЕНКО,
методист ЦТ «Джерело»
ФОТО – архів вокального колективу «Співаночка»

Напередодні 10-річчя Вишгородського міського Центру творчості «Джерело» вокальний колектив «Співаночка»
(керівник – Валентина Демочко) зробив
рідному закладу черговий подарунок –
7 травня повернувся з перемогою з ХІV
Міжнародного благодійного фестивалю-

Знай наших!

конкурсу дитячої та юнацької творчості
«Квітуча Україна».
У номінації «Народний вокал» (у 1 категорії) 2-і місця вибороли солістки колективу
Софія Лисенко з «Віночком закарпатських
пісень» та Марія Ярмоленко (у 2 категорії) з
піснею «Молодички молодії».
А от колектив «Співаночка» у зазначеній номінації став абсолютним переможцем
конкурсу!
– Фестиваль, що проходив протягом
трьох днів у Палаці культури Київського
університету туризму, економіки і права
в рамках проекту «Безхмарне небо для
дітей», зібрав величезну кількість учасників, – розповідає Валентина Демочко.
– Лише третього дня разом із нами на
сцені їх виступило 116. Звісно, журі було
непросто працювати навіть фізично. За
більш сприятливих обставин, вважаю,
що виступ нашої Софії Лисенко був би
також оцінений як найкращий.
Я дуже задоволена виступом колективу і солісток зокрема. Наші результати у конкурсі такого високого рівня
– плоди старанної праці. Триматимемо
високу планку й надалі.
Вітаємо «Співаночку» і її керівника!
Натхнення вам і подальших творчих
успіхів!

ТЕРМІНОВО потрібні охоронники (м. Київ)
Графік роботи — різний. Заробітна плата — вчасно.
Телефонувати у будні (з 9:00 до 17:00 год):
(096) 992-47-90; (050) 064-78-98; (093) 372-55-30

Вважати недійсними втрачені
документи від 20.06.2013 р.
про членство в ГБК «Ветеран» (гаражний бокс № 94)
на ім’я Володимира Сергійовича НАГОРНЯКА

Будівельній компанії у Вишгороді та Нових Петрівцях потрібні:
— секретар; — менеджер збуту; — менеджер із розвитку.
Тел: (067) 467-21-88, (063) 931-62-58

Вважати недійсними втрачені документи від 10.12.1991 р. про членство в ГБК «Ветеран» (гаражний
бокс № 64) на ім’я Ігоря Володимировича БРОВЧЕНКА

Вважати недійсними втрачені документи від 10.12.1991 р. про членство в ГБК «Ветеран» (гаражний
бокс № 446, на ім’я Олександра
Олександровича ТРУБІНА

Міні-готелю «Вишеград»
(м. Вишгород, вул. Н. Шолуденка, 17-а)
на постійну роботу потрібні:
бармен, кухарі, офіціанти,
прибиральниці, посудомийки.
Вимоги: досвід роботи — обов’язковий.
Заробітна плата — гідна.
Запис на співбесіду за телефоном:
(067) 486-01-01

Купуй органічне

Натуральна косметика
за помірними цінами
Завітайте в наш фірмовий магазин «Каприз» за
адресою: м. Вишгород, вул. Б. Хмельницького, 2
(сьомий магазин, приміщення колишньої аптеки).
У магазині представлена продукція виробників
косметики Вишгородського р-ну: фабрики «Комбі» та
Фармацевтичного науково-дослідницького центру
«Альянс краси»;

продукція Харківської парфумерної фабрики;
білоруська косметика та побутова хімія.
Працюємо з 10:00 до 19:00 (обідня перерва з 14:00
до 15:00)
У суботу – з 10:00 до 15:00.
Неділя – вихідний.
Тел: (066) 522-30-87

