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Символ любові, здоров’я, краси

День вишиванки
Влас. інф.
ФОТО – Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

18 травня у Вишгороді на площі біля адмінбудинку відзначили
День вишиванки — символу, що
єднає українців незалежно від
мови, якою вони спілкуються, та
віросповідання.
Керівництво міста і району, діти,
молодь, старші люди прийшли на
свято усміхнені, красиві, зодягнені у
вишиті сорочки та сукні.
Голова Вишгородської районної
державної адміністрації Вячеслав
Савенок привітав усіх присутніх зі
святом та зазначив, що історія народної вишивки в Україні сягає корінням у сиву давнину. Наш народ
ставився до вишиванки як до святині. Вона передавалася з поколін-

ня до покоління, з роду в рід, береглася як реліквія. Вишиванка — це
символ здоров’я та краси, щасливої
долі й родової пам’яті, порядності
й чесності, любові та святковості;
крім того, вишиванка — це оберіг.
З привітальним словом до присутніх звернулися також заступник
голови Вишгородської районної
ради Анатолій Потапенко, Вишгородський міський голова Олексій
Момот та протоієрей Богдан Николин.
Подарували присутнім гарні художні номери танцювальний колектив «ВишеГрад» міського ЦТ
«Джерело» та учні Вишгородської
спеціалізованої школи «Сузір’я».
Люди мали піднесений настрій,
усміхнені обличчя, щиро вітали
одне одного.

ФОТОмить

20-21 травня (субота, неділя) – хресна хода Київської архиєпархії
Української Греко-Католицької Церкви «Проща до Вишгорода» (за маршрутом: Микільсько-Слобідська, 5, вул. Луначарського, пр. Броварський, бульв. Перова, бульв.
Ватутіна, Московський міст, Оболонська набережна, вул. Прирічна, вул. Північна, пр.
Оболонський, вул. Озерна, вул. Богатирська (м. Київ) — дорога Р31 — м. Вишгород),
велопроща (за маршрутом: ст. метро «Академмістечко» (м. Київ), м. Ірпінь, смт Гостомель, с. Раківка, с. Синяк, с. Демидів, с. Лютіж, с. Старі Петрівці, с. Нові Петрівці
— м. Вишгород).
Контактні особи: протоієрей Василь Чудійович, тел: (098) 57-77-331,
e-mail: kyiv.ugcc@gmail.com; протоієрей Тарас Валах, тел: (097) 953-98-82

«ШАНУЙ УКРАЇНСЬКЕ»
25 травня (четвер) о 17:00 – в рамках ініціативи міського голови Олексія Момота
«Шануй українське» – концерт народного артиста України, баяніста Сергія Степановича Грінченка (в актовій залі міського Центру творчості «Джерело»).
Вхід вільний.

Минулого четверга працівники Вишгородського відділу
поліції навчали дітей правилам
дорожнього руху. Теоретичні знання дітлахи втілювали на практиці – цікаво і дієво.

ФОТО – Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

ПРОЩА ДО ВИШГОРОДА

аФішка

ЗВІТУЄ «ДЖЕРЕЛО»
27 травня (субота) – звітний концерт колективів міського Центру творчості «Джерело»
о 12:00 – виступи вихованців початкового рівня навчання
о 13:00 – вистава театральної студії «АТОС» – «Чарівник Смарагдового міста»
о 17:00 – виступи вихованців основного рівня навчання

Фестиваль
родинної
пісні
У День матері, 14
травня 2017 року, стартував Вишгородський
фестиваль
родинної
пісні (засновники –
Вишгородська міська
рада та міський Центр
творчості «Джерело»).
Далі — на стор. 6

Традиції

Володар Гран-прі — родина Бриж

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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20 травня

У міськвиконкомі

2017 року

Суспільство

Вишгород

Відбулось чергове засідання

Влас. інф.
18 травня відбулося чергове засідання виконавчого комітету Вишгородської міської ради, на якому було
розглянуто більше трьох десятків
поточних питань із життя громади та
накреслень органу місцевого самоврядування.
Вже традиційно члени виконкому
проголосували за низку житлових питань, проектів рішень від Опікунської
ради, затвердили списки дітей, які зареєстровані через систему електронної

Збройні сили України
Вишгородський райвійськкомат
Головне завдання військового
резерву – підвищення та підтримання військової навченості громадян з метою виконання завдань по
захисту держави на професійному
рівні
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.

реєстрації для вступу до дошкільних
навчальних закладів, ухвалили рішення про проведення конкурсу з перевезення пасажирів на міському маршруті.
Комунальний блок питань складався з
проектів щодо розміщення рекламних
конструкцій, встановлення режимів роботи об’єктів торгівлі та сфери послуг,
оренди нежитлових приміщень, приватизації приміщень у гуртожитках, присвоювали поштові адреси. Також було
розглянуто питання щодо виділення
коштів на лікування хворим і немічним
громадянам.
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) утримується 19,5% податку.
Держава гарантує:

Служба у військовому резерві
— 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 при-

Сигнали служби 101

Стрічка новин

Скасовано візовий режим
із Європою

Горить сміттєзвалище
в Нових Петрівцях
У Київській області горить сміття
на санкціонованому звалищі поблизу
села Нові Петрівці, що належить комунальному підприємству Вишгородської райдержадміністрації. Про це
інформує Цензор.НЕТ із посиланням
на прес-службу ДСНС.
«Пожежники, які прибули за викликом, встановили, що горить сміття окремими осередками, а основний осередок
загоряння має площу 0,5 га, крім того,
існує кілька окремих вогнищ загальною
площею 1-1,2 га. Відстань звалища від
населеного пункту становить близько 6
км», – ідеться в повідомленні.
О 16:50 17 травня пожежу було локалізовано.
До гасіння залучено 1 екскаватор, 2
бульдозери, 3 самоскиди і 6 водовозок
від Вишгородської РДА. Від ДСНС працюють 4 автоцистерни та 27 осіб особового складу 10-го Державного пожежнорятувального загону міста Вишгорода.

зов 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!

У Страсбурзі урочисто підписали
фінальний документ про скасування візового режиму між Україною та
Євросоюзом.
Свої підписи під рішенням про
безвіз поставили голова Європейського парламенту Антоніо Таяні і
представник Мальти як країни, що
головує в ЄС.
11 червня безвізовий режим для
українців набере чинності. Важливо
— він стосується лише коротких поїздок, не дає права жити та працювати в
ЄС.

ВРУ провалила голосування щодо запровадження
санкцій проти Януковича
та його чиновників
Верховна Рада України провалила голосування за проект постанови
№ 5350 «Про заходи захисту національних інтересів, національної безпеки, суверенітету і територіальної

цілісності України, протидії терористичній діяльності». Так, за постанову
проголосували лише 202 нардепи.
Після цього спікер ВР Андрій Парубій
двічі виносив на голосування питання повернення до постанови, однак
цю пропозицію підтримали лише 214
та 206 депутатів Ради.
Планувалося запровадити санкції
проти екс-президента Віктора Януковича та ряду колишніх українських
чиновників, які входять у його найближче оточення, зокрема, Віталія
Захарченка, Віктора Пшонки, Миколи Азарова, Миколи Присяжнюка,
Андрія Клюєва, Віктора Ратушняка, Олександра Януковича, Артема
Пшонки, Сергія Клюєва, Сергія Курченка, Дмитра Табачника, Сергія
Арбузова, Юрія Іванющенка, Олександра Клименка, Едуарда Ставицького, Олександра Якименка, Дмитра
Фірташа, Олексія Азарова, Раїси Богатирьової та Віктора Зубрицького.
Автори законопроекту наголошували, що перелічені особи вчиняють дії, які створюють реальні та/
або потенційні загрози національним
інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній
діяльності, зокрема, систематично
надають фінансову та матеріальну
допомогу суб’єктам, які здійснюють
терористичну діяльність, розповсюджують антиукраїнські гасла з метою дестабілізації та руйнування політичних, економічних та соціальних
структур України.

Указом Президента –
блокування доступу до
соцмереж
Президент України Петро Порошенко підписав указ про нові санкції
проти Росії, які передбачають, зокрема, блокування доступу до соцмереж «ВКонтакте» і «Одноклассники», а також «Яндексу».
В указі наголошується, що доступ буде заблокований на три роки.
Провайдери також повинні будуть
заблокувати доступ до сервісів Mail.
ru та «Мэйл.РУ ГРУП». Варто зазначити, що буде заблоковано і доступ
до сайту «Кинопоиск». Блоковані
також будуть сайти антивірусних
компаній
«Лабораторія
Касперського» і DrWeb. Економічні санкції
(блокування активів, заборону на
транзакції і мовлення) також введені проти найбільших російських
телекомпаній: «ТВ Центр», ВГТРК,
«НТВ-Плюс», «Зірка», ТНТ, РЕН-ТВ.

Вишгород
Із перших вуст
Олексій МОМОТ,
Вишгородський
міський голова
Цього
тижня взяв участь у
важливій нараді з
керівництвом ГУ
НПУ у Київській
області,
Вишгородським
відділом поліції та колегами-мерами.
Вишгород разом із містами Бровари
і Буча братиме участь у пілотному проекті, який реалізовує МВС. Між містами
і Міністерством буде підписано Меморандум про створення портативних поліцейських пунктів. Їх у Вишгороді поки
що заплановано три. На місці працюватиме правоохоронець, який передаватиме колегам інформацію про стан
правопорядку на даній території, прийматиме заяви громадян, реагуватиме
на звернення та ін. Пункти буде розміщено таким чином, щоб вони пропорційно охоплювали підконтрольну територію.
Ця програма МВС передбачає забезпечення транспортом, екіпіровкою,
формою, спецзасобами та всім необхідним для роботи працівників структури.
З огляду на те, що криміногенна ситуація у місті сягає справді критичної позначки, а проект Муніципальної варти
успішно провалено депутатами, – така
пропозиція взяти участь у пілотному
проекті наразі є дуже актуальною. Порахувавши витрати, виявилося, що нам
фінансово вигідніше укласти договір із
державною структурою на надання послуг, ніж із нуля створювати власне комунальне підприємство.
Ми продовжуємо реалізовувати програму «Безпечне місто», в рамках якої
вже виділено кошти на закупівлю до-

Свята і будні

Наше місто
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Портативні поліцейські пункти,
зони відпочинку, благоустрій вулиць
даткових відеокамер. Спостерігаючи
за криміногенною ситуацією не лише у
Вишгороді й районі, а в Україні в цілому,
запевняю, що цьому питанню приділятиметься максимальна увага. Наше місто має бути безпечним, і ми докладемо
до цього максимум зусиль.
Тиждень, що минає, видався плідним не лише на події, а й на емоції, як
позитивні, так і негативні. Аби задати
гарний настрій вишгородцям на вихідні, ділитимуся, здебільшого, приємними
новинами. Одна з найосновніших, навколо якої точилися активні дискусії, —
це будівництво парку по пр. І. Мазепи,
12 і вул. Н. Шолуденка, 7. Ми вислухали всіх активістів прилеглих будинків,
врахували зауваження дописувачів у
фейсбуку і нарешті приступаємо до запланованих робіт.
Отже, концепцію скверу дещо видозмінено. Було прийнято компромісне
рішення про перенесення футбольного
міні-поля. На існуючому майданчику
буде замінено асфальтове покриття на
гумове протитравматичне, залишиться
баскетбольне кільце, встановимо додаткові спортивні тренажери та тенісний стіл. Також поруч облаштуємо ігрову зону для малечі.
Наразі перший етап робіт розпочинаємо з тієї частини проекту, де передбачено висадження фруктових дерев,
монтаж поливної системи, пішохідних
доріжок. Тобто — зеленої зони відпочинку. До слова, майданчик для гри у
футбол ми таки зробимо. Вже підібрано місце його розташування, працюємо
над окремим проектом із узгодження

перенесення місця розташування. До
завершення всіх погоджувальних процедур поки не буду називати, в якому
саме районі Вишгорода розмістимо це
міні-поле. Але запевняю, що гра в м’яча
на локації, яку ми обрали, не створюватиме незручностей жителям міста.
Далі у нас на черзі облаштування
зони відпочинку за будинками по вул.
Набережній, 8 і 12. Плануємо зробити
санітарну розчистку території, замінити
побиті бетонні плити на бруківку, провести освітлення, додати спортивних та
ігрових комплексів та лавок. Також зараз розробляється проект парку по вул.
Ю. Кургузова. На великій території площею 1,8 га є де розгулятися фантазії
— прогулянкова зона, дитяча локація,
багато місць для відпочинку тощо. Жителі будинків по вул. Ю. Кургузова, 3-а і
3-б та ЖК «Ярославичі» поблизу осель
матимуть чудовий сквер, який готовий
буде прийняти всіх — від наймолодшого
до найстаршого містянина. Також хочу
одразу попередити, що при будівництві
парків на вищезгаданих територіях не
буде зрубано жодного дерева. Площі
очищатимуть виключно від чагарників.
Щодо благоустрою міста, то всі роботи йдуть за планом. КП «Благоустрій
Вишгород» здійснює покіс трави, висаджує квіти. Ведуться поверхневі роботи з облаштування бюветів по вулицях
Шкільній та Дніпровській. Біля бювету
на Дніпровській ми вирішили окультурити прилеглу територію. Ландшафтний дизайнер розробляє план візуалізації. За кілька днів уже будемо знати,
де проводити озеленення та будувати

«альпійські гірки».
Завдяки спілкуванню у соціальних
мережах ми змогли оперативно відреагувати на звернення громадян, які просили вирішити проблему з освітленням
по вул. Ю. Кургузова, 10 і Київській, 9.
Дякую керівництву і працівникам КП
«Благоустрій Вишгород» за встановлення сучасних LED-світильників за
згаданими адресами. Поступово ми
просуваємося до того, що наше місто невдовзі повністю перейде на LEDлампи, що дасть змогу суттєво економити кошти в бюджеті за використану
на освітлення наших вулиць електроенергію.
Як і обіцяв, прокладається асфальтове полотно по вулиці Л. Глібова та йде
облаштування пішохідної зони біля будинку М. Грушевського, 8.
І на завершення — трохи «делікатної» тематики. Приведено до ладу наявні туалети на набережній. Додатково
розміщено п’ять біотуалетів та дві вбиральні з підключенням до каналізації
поблизу другого кафе (зобов’язався
слідкувати за їх санітарним станом
один із підприємців). Найближчим часом очікуємо на затвердження проекту
з облаштування ще двох стаціонарних
осучаснених туалетів з кабінками «Ч»«Ж» та окремо відведеним місцем з
пеленальними столиками для малюків.
Ці вбиральні будуть забезпечені технічними працівниками та, швидше за все,
матимуть якусь символічну оплату. Також, врахувавши побажання громади,
встановимо туалет і в новозбудованому
сквері по Мазепи-Шолуденка.

«Галявина казок» — для мам і дітей
Влас. інф.
ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, Валентина ЯКОВЕНКО, «Вишгород»

Святковий захід до Дня матері влаштували мамам та їхнім дітлахам Вишгородська міська рада та
хор «Коралі» міського Центру творчості «Джерело» (керівник — Наталія Кисіль).
«Галявина казок», де відбувалося дійство, довго
вирувала піснями, дитячим сміхом та розвагами. Аби
матусі відпочили, організатори влаштували для дітей
майстер-класи, рухливі ігри з аніматорами, конкурс
малюнків. А для мам — цікавий концерт за участі хору
«Коралі», бандуристки Мирослави Берези, ВІА «Зернятко» музичної школи джазово-естрадного мистецтва Дніпровського району Києва, юного скрипаля
Київського університету ім. Глієра Андрія Куліса, джерельних колективів «Домісолька» Ганни Покровської
та «Полузір’я» Тетяни Халаш, вихованців недільної
школи Собору Вишгородської Богородиці та ін.
Мами щиро раділи. А організатори пильним оком
спостерігали за дійством, аби наступного разу вдосконалити його та підготуватись ще краще.
Нині на «Галявині казок» здійснюється благоустрій:
встановлюється бювет, облаштовується полив газону.
«Влітку тут проводитимуться різноманітні розважальні

заходи для дітей: майстер-класи, флешмоби, тематичні дискотеки, теми для яких обиратимуть самі дітлахи
(зворотній зв’язок встановимо за допомогою скриньки), працюватиме дитяче кафе. Тобто, діти отримуватимуть море задоволення, а разом з ними — і їхні матусі. Варто лише слідкувати за оголошеннями на стенді,
що встановимо біля кафе, та в міській газеті», — каже
керівник оргвідділу міськради Олена Глава.
Це буде справді дієва турбота про мешканців Вишгорода з боку міської влади. Адже свято швидко скінчиться, а от мами з дітками усі три літні місяці матимуть
можливість цікаво й з користю проводити дозвілля.
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Проект

«Україна – я і ти!»
Олександра ГОЛІВЕЦЬ,
Школа журналістики ЦТ «Дивосвіт»
ФОТО – Ольга ДУМАНСЬКА,
спеціально для «Вишгорода»

Не оминути жодної дати, події, які
важливі для країни, пам’ятати про
доленосні моменти багатовікового її
життя – саме таку мету мав проект
із національно-патріотичного виховання «Україна – я і ти!», що тривав
протягом навчального року у Вишгородському районному Центрі художньої творчості дітей, юнацтва та
молоді «Дивосвіт».
У програмі конференції заключного
заходу проекту, що проходив у залі Центру, були поєднані виступи краєзнавців,
музеєзнавців, цікавих людей – запрошених гостей та митців творчих колективів «Дивосвіту». Шкільну молодь тут
представляли делегації пошуково-кра-

єзнавчих гуртків п’ятнадцяти музеїв навчальних закладів Вишгородщини.
Проект з національно-патріотичного виховання «Україна – я і ти!» – це
просвітницький захід для справжніх
патріотів, який дав поштовх творчій
молоді правильно розуміти поняття патріотизму й бути дійсно справжніми патріотами, яким цікаво пізнавати свою
країну, її історію, культуру, своєрідність
і неповторність, а не формальними вітчизнолюбцями. Він складався з кількох
напрямів. «Діти – захисникам України», «Україна мистецька» – це тільки
декілька з них.
Багато творчих дітей та підлітків займаються у «Дивосвіті» в мистецьких
студіях, обираючи певний профіль. Та
вони вчилися один у одного. Юні майстри та художники на майстер-класах
ділилися своїми вміннями з «артистами» і навпаки. Вони разом відвідували

ФізкультУРА

майстер-класи з гончарства, вивчали
народні інструменти й побутовий український танець, вивчалися й різні види
декоративно-вжиткового мистецтва, й
обрядова культура, традиції, міфологія,
народна музика.
Мистецькі заходи «Дивосвіту» завжди мали на меті познайомити усіх
гуртківців і глядачів із джерелами народної творчості, з яких починалося
українське і театральне, і вокальне, і
танцювальне мистецтво, поєднати історичне й сучасне.
Народні традиції, історія і побут наших предків, календарні свята, військово-патріотична робота, видатні особистості, розповідь про цікаві історичні
місця, квести, конференції, акції. Усе
це ініціювали та проводили ради шкільних музеїв у своїх навчальних закладах, брали участь у районних заходах,
які організовував «Дивосвіт».

Тож цей вечір був заповнений цікавими розповідями краєзнавців та
виступами юних артистів зі студій «Візерунок», «Ліберті», «Феєрія», «Соло».
Почесна гостя, директор Вишгородського історико-культурного заповідника, Влада Литовченко палко привітала
учасників конференції та запропонувала тісне співробітництво з музеями заповідника.
Директор ВРЦХТДЮМ «Дивосвіт»
Олена Андріяш нагородила Грамотами та Подяками колективи за активну
участь у проекті, а представники «Спілки підприємців Вишгородщини» Лариса Мазурова і Володимир Шелест вручили їм ще й заохочувальні подарунки.
Цікаво й змістовно пройшло краєзнавчо-мистецьке свято, яке продемонструвало справжню любов творчої молоді до своєї країни, що пишається нею
і рідним краєм.

Здорове місто

Зарядка вихідного дня
Чергова перемога юних грацій!
Тетяна БРАЖНІКОВА, секретар ради, депутат Вишгородської міської ради
13-14 травня в м. Буча відбувся турнір із художньої гімнастики «Olympic
dream». У ньому взяли участь шість гімнасток Вишгородської РК ДЮСШ.
Перші місця вибороли Діана Король, 2006 р. н., Катерина Злепко, 2007 р.
н., Анна Хаян, 2008 р. н., Кіра Задорожня, 2008 р. н., Влада Концева, 2009 р. н.
Єлизавета Філіпова, 2010 р. н. виборола 2-е місце.
Вітаємо наших маленьких зірочок та їхніх тренерів із перемогами! Вболіваємо та бажаємо нових досягнень і звершень!

Вітрильний табір

Команда «Самопомічі» вже третій
рік поспіль у рамках Проекту «Здорове
місто» проводить різноманітні спортивні
заходи для мешканців Вишгорода. Цьогоріч ранкову «Зарядку вихідного дня»
ми будемо проводити спільно з Клубом
сімейного дозвілля «Щасливі діти».
Метою заходу є популяризація здорового способу життя та залучення до занять
спортом якомога більшої кількості людей.
Тож, запрошуємо всіх бажаючих, незалежно від віку, статі, фізичної підготовки та політичних переконань, відвідати нашу першу
в цьому сезоні ранкову зарядку, яка відбу-

День відкритих дверей у «SaltyDog»

Ольга ДУМАНСЬКА
ФОТО — автор, спеціально для «Вишгорода»

В яхт-клубі «Енергетик» відбувся День
відкритих дверей, організований клубом
активного відпочинку в рамках літнього
табору «SaltyDog».
Батьки з дітьми збиралися біля великого вогнища, розведеного на галявині. Діти,
згруповані вожатими в невеличкі загони,
відривалися від батьків і поринали в цікавий
квест: відвідування трюму залишеного корабля, в якому ховаються морські пірати; візит
до Баби Яги, що залякувала всіх із лісових
хащ, до маленького будиночка Хоббіта. Збирали шишки та прикрашали ними територію,
вчилися фотографувати справжньою камерою, в’язати морські вузли. У кінці квесту дітей чекав приз — величезний торт у вигляді

деться в суботу, 20 травня, об 11:00 у сквері
на «Галявині казок» біля гімназії «Інтелект»
по вулиці В. Симоненка, 1-б.
Наступні зарядки заплановано проводити щосуботи та щонеділі. Проводитимуть їх
тренери з різних видів спорту та спортивні
волонтери.
Ми з нетерпінням чекаємо на вас, шановні вишгородці. Раді будемо кожному!
Сподіваємось, що всі учасники отримають
заряд бадьорості та енергії і залишаться задоволеними!
Давайте зробимо разом наше місто
спортивнішим!

скрині з коштовностями, який діти з’їли з великим задоволенням.
«SaltyDog» — це не просто назва табору,
це як гасло – «просолений пес», професіонал

у морській справі, що з’їв пуд солі. То ж морській тематиці у таборі буде відведена основна увага. Діти знайомитимуться з яхтами,
вчитимуться керувати ними, в’язати вузли,
плавати, вивчатимуть морські терміни, відпрацьовуватимуть швартовки.
Усе це — з досвідченими інструкторами
безпосередньо на яхтах клубу в акваторії Дніпра. Такі заняття рекомендуються для майбутніх капітанів.
Школярі під час відпочинку навчатимуться також кулінарній та скаутській справі, журналістиці, юриспруденції, туризму та орієнтуванню, як поводити себе в лісі та на воді,
рибалити, ліпити з глини, вивчатимуть археологію, проходитимуть майстер-класи з різних
професій, екологічні уроки.
Тобто отримають поштовх до цікавих занять. А якщо яхтинг буде їм до душі — змо-

жуть продовжити займатися в клубі, започаткованій «школі юного моряка», і хтось в
подальшому, може, стане відомими яхтсменом, юристом чи журналістом, археологом чи
рибалкою.
Основна мета табору — дати можливість
дітям не тільки гарно відпочити, а ще й дізнатися, які гуртки, студії, секції, клуби та школи
працюють у Вишгороді, аби з початком навчального року відвідувати заняття.
Поки малеча захоплено бігала від одного
об’єкту квесту до іншого, батьки мали змогу
поспілкуватися з організаторами табору, розпитати про все, що їх цікавило, заповнити анкети та заявки.
Кашовари в цей час чистили рибу та готували смачнючу юшку, якою пригостили всіх
гостей. Тож День відкритих дверей видався
на славу!

Гайд-парк

Вишгород

Сонячний ювілей

Дата
Ольга ТРЕТ’ЯКОВА,
завідувач ДНЗ «Сонечко»

У травні 1967
р. для дітей,
батьки яких працювали на будівництві Київської
гідроелектростанції, гостинно
відчинив двері
дитячий
садочок «Сонечко»,
тож його засновником був Каскад Середньодніпровських ГЕС.
Красиве приміщення у мальовничому, затишному куточку міста із зеленими
насадженнями і фруктовим садом радо
зустрічало перших вихованців. Очолила
дитсадок Зінаїда Григорівна Шильченко.
Під її керівництвом було створене належне розвивальне середовище — придбано меблі, іграшки, обладнання та інвентар. У садку працювало вісім вікових
груп, які відвідували 280 дітей.
«Сонечко» запрацювало дуже потужно. Завдяки зусиллям дружного,
злагодженого колективу дитсадок вважається одним із найкращих.
Із 1985 р. заклад очолила Василина
Максимівна Лисицька, яка продовжила
кращі традиції садочка та більше 20 років примножувала досягнення і надбання
колективу. У дошкільному закладі було
створено лікувально-оздоровчу групу.
Діти приймали вітаміни, пили фіточаї,
відвідували фізкабінет згідно з призна-

ченням лікаря.
Садок стає переможцем конкурсу
із організації роботи з охорони безпеки життєдіяльності. Вихованці «Сонечка» — активні учасники обласних та
щорічних районних фестивалів «Дитинство світанкове моє».
З 2006 р. під керівництвом Тетяни
Петрівни Роєцької садочок змінив свій
статус на заклад комбінованого типу
із групами спеціального призначення.
Його передано у комунальну власність
міської ради та реконструйовано.
У 2007 р. ДНЗ «Сонечко» очолила
Тетяна Яківна Яковенко — творча, талановита, сучасний керівник-менеджер.
«Сонечко» засяяло оновленим яскравим
світлом і лагідно голубило своїм промінням вихованців, батьків і педагогів.
Нині це сучасний, забезпечений майже всім необхідним навчальний заклад.
Тут діє сім вікових груп, які відвідує 316
дітей. З ними працюють лікар-педіатр,
медична сестра, масажист, методист,
інструктор із фізкультури, хореограф,
практичний психолог, соціальний педагог, логопед, керівник гуртка, музичні
керівники, вихователі, помічники вихователів, завгосп, кухарі.
Ми відзначаємо наш золотий сонячний ювілей. Нашому садочку — 50. Тож
нехай він процвітає ще багато років, тішить і радує маленьких громадян нашого міста і нашої держави.
Ми дякуємо всім, хто дбає про те, аби
ДНЗ «Сонечко» був справді квітучим садом. А працівникам я бажаю ще багато
років плідної праці, нових здобутків і
звершень.

Знайомимось з історією міста
Дошкілля
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Я так думаю
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Непрочитана молитва…

Степанія СІДЛЯР,
координатор
Духовнопросвітницького
центру «Спадщина»
Два роки тому
Президент
України
Петро
Порошенко
підписав Указ про
відзначення Дня пам’яті та примирення воїнів і полеглих у Другій світовій
війні (8 травня).
Цього дня активна частина жителів
м. Вишгорода, священнослужителі УПЦ
КП, УГКЦ мали намір біля пам’ятника
святим Борису і Глібу в м. Вишгороді відслужити панахиду за всіх полеглих воїнів незалежно від національності, віросповідання і від того, по який бік фронту
вони воювали. Кожен із них загинув за
те, у що вірив. Про цей намір я, як координатор Духовно-просвітницького центру «Спадщина», розповіла при зустрічі
меру м. Вишгорода п. Олексію Момоту. І
щиро вдячна йому за те, що він ініціативу
підтримав і особисто узгодив із священиком УПЦ КП м. Вишгорода.
Але… але… але… загальноміська
поминальна молитва не прочитана, як і
життєва дорога, життєва пісня молодих
юнаків і дівчат — учасників Другої світової війни — недоспівана: винен людський фактор.
Священнослужителі перед Господом
Богом, перед пам’яттю полеглих свій
обов’язок виконали — панахиду у церквах відслужили.
У м. Вишгороді 9 травня – у кращих
традиціях Радянського Союзу: святкова
хода, промови біля братської могили,
концерт, обід. Ніби й усе, але відчувалось, що це відбувається без України,
без цієї суверенної, незалежної України,
на землі якої стоїмо і ходимо по ній.
Треба віддати належне мерові міста:

Ліра

Цветы — Победителям!

на мітингу він нагадав про кількість людських жертв, які зазнала Україна, про її
роль у ході Другої світової війни. Але хотілося б акцентувати увагу на тому, що
тоді українці понесли втрат більше, ніж
Британія, Канада, США та Франція разом
узяті. Це 8-10 млн життів. Таку кількість
загиблих можна порівняти із населенням
сучасної Австрії!
Від самого 1 вересня 1939 р. літаки
Люфтваффе бомбардували Галиччину і
Волинь. Протягом війни бойові дії двічі
прокотилися усією територією України.
Харків — одне із найбільших міст України — переходило з рук у руки чотири
рази.
Українці, не маючи власної держави, перетворились на гарматне м’ясо
відразу для двох диктаторів — Гітлера і
Сталіна. У Червоній Армії загинув кожен
третій порівняно з кожним 20-м армії Великої Британії.
Причина такої жахливої ситуації проста — Сталін не рахувався із жодними
втратами, виходячи із логіки: «Баби іще
народять».
Українець Олексій Берест був одним із тих, хто встановив радянський
прапор над Рейхстагом у Берліні, а американський військовик, українець за
походженням, Майкл Стренк – одним із
шести морських піхотинців, що підняли
прапор США над Іводзімою.
Але лише Українська Повстанська
Армія виступала у цій війні під Українським національним прапором.
Пам’ятаймо про це!..
Ніколи знову! Так весь цивілізований
світ і ми, український народ, разом у взаємній любові і єдності кажемо: «Ніколи
знову!..».
Звертаюсь до кожного, хто здатний
думати і чути. Прошу: викиньмо із своїх душ, своєї свідомості свято «побєдобєсія» і навіть не допускаймо страшної
думки, що «можем повторить».
Настанет день, когда иссякнут силы
Последнего, кто видел ту войну,
Но календарь и братские могилы
Напомнят сорок пятого весну.

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.

И пусть Победу в день девятый мая
Отметят люди без горючих слез,
Но на могилах павших, уверяю,
Немало будет и гвоздик, и роз…

«Ветеран Вишгорода»
Пам’ять
у Пиляві
ФОТО – Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

Віра ЛАНТУШЕНКО,
методист ДНЗ «Чебурашка»
Ознайомлення дошкільнят з рідним
містом, його минулим і сьогоденням
— одне із ключових завдань педагогічного колективу ДНЗ «Чебурашка». Виховання почуття патріотизму, високих
моральних якостей та духовних ціннностей — основна мета заходу, який
був проведений 12 травня у дошкільному закладі.
Літературно-музичну
композицію
«Вишгород — моє місто» з великим інтересом переглянули батьки вихованців
та гості: радник Вишгородського міського
голови Олександр Малишев, радник депутата обласної ради Сергій Талашний,
спеціаліст міської ради Лариса Крадожон, учасник АТО Олександр Олейников.
Присутні побачили сторінки цікавої історії
славетного Вишгорода — від будівництва Київської ГЕС до сьогодення. Історія
міста — це будівництво електростанції,
участь у ліквідації наслідків Чорнобильської АЕС, у буремних подіях Євромайдану та АТО.
Учасники дійства вшанували хвили-

ною мовчання пам’ять тих, хто віддав своє
життя за мир і спокій на землі, слухали
вірші та музику наших земляків Володимира Комашко, Бориса Крикуна, Анатолія
Кульчицького та Анатолія Черняхівського.
Діти старших та середніх груп прославляли своє місто яскравими виступами. З
творчим натхненням виконували пісні і таночки, декламували вірші, висловлювали
безмежну гордість за рідний Вишгород і
Україну. Дошкільнята виявили хороші вокальні навички, артистизм.
Глядачі, вражені ліричними патріотичними композиціями, запальними таночками, вітали маленьких артистів та ведучу
щирими оплесками.
Концертну програму підготували та
провели музичний керівник Олена Борова разом із вихователями Жанною Руденко, Оксаною Ландар, Наталією Славінською, Наталією Коваленко, Тамарою
Нейжмак, Світланою Тропіною.
Виховання національно-патріотичних
почуттів і священного ставлення до рідної
землі пройшло через усе дійство. Проведення таких заходів пробуджує інтерес до
історії рідного краю, сприяє вихованню
свідомих патріотичних почуттів.

Емма ОДИНОКІНА, заступник голови
міської ради ветеранів
На запрошення депутата Богданівської сільської ради Ігоря Зубенка, 6
травня 2017 року в с. Пилява, де знаходиться Музей військової техніки, побував міський хор «Ветеран Вишгорода».
Учасники хору не вперше приїжджають сюди, але щоразу з цікавістю
розглядають експонати музею, адже
вони постійно поновлюються.
Хористи разом із мешканцями с. Пилява, делегатами Київської міської організації інвалідів війни, учасників бойових
дій (керівник — ветеран війни Анатолій
Анцибора), а також з особовим складом
військової частини взяли участь у мітингу, приуроченому 72-й річниці Перемоги
над гітлерівцями.
Учасників мітингу привітав засновник
музею, депутат Вишгородської районної
ради Олександр Таран. З інформацією
про хід бойових дій у нашому районі виступив старший офіцер військової частини Дмитро Чигирин та представники від
ветеранів Києва і Пиляви. До обеліску воїнам-визволителям та на братську могилу
загиблих у районі села лягли живі квіти.

Після мітингу перед присутніми виступив хор «Ветеран Вишгорода» під
керівництвом Ганни Покровської. Хористи з душею виконували кожну пісню на
військову тематику. Разом із ними зал
співав стоячи і нагороджував ветеранів
щирими оплесками.
Серед гостей заходу був народний
артист України Володимир Талашко, виконавець ролі старшого лейтенанта Сергія Скворцова — військового льотчика з
кінофільму режисера Леоніда Бикова «В
бій ідуть одні старики». Він розповів про
свою роль та про режисера фільму. Зі
спогадами про війну виступили ветерани,
гості з Києва, які читали вірші й виконували українські пісні.
Після концерту всі пригощалися солдатською кашею.
Учасники хору дякують голові Вишгородської РДА Вячеславу Савенку за транспорт для поїздки.
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Вишгород

Кожному потрібна мама і мир

Валентина ЯКОВЕНКО
ФОТО – автор, «Вишгород»

Святковий захід напередодні Дня
матері став чудовим сюрпризом для
багатодітних матусь міста, запрошених до Благодійного фонду «Святої
Ольги». Продовжуючи акцію «Мир
– Україні, щастя і добробут – кожній
родині», що відбувається з ініціативи
та завдяки підтримці Вишгородського міського голови Олексія Момота
за безпосередньої участі його дружини Марини Ступнік, у Фонді пройшов
майстер-клас Олени Кольвах – керівника Спілки майстрів Вишгорода та
творчого об’єднання «Золоті ручки»
міського Центру творчості «Джерело».
Так багато красивих мам було того
дня! Краси їм додавали їхні діти. Адже,

як влучно сказала керівник оргвідділу
міської ради Олена Глава, вітаючи присутніх, «одна дитина в сім’ї – важко, а три
– то щастя». Тож тут були найщасливіші
мами, які мають по троє діток, а дехто й
більше. Малеча готувала подарунки матусям за допомогою декупажу, та й вони
самі охоче освоювали цю техніку.
Благословив усіх на добру справу
протоієрей храму Святих апостолів Петра і Павла (с. Пірнове) Олександр Матіюк. А після благословення та його щирих
слів на адресу матерів і щемливих рядків
із вірша Бориса Олійника разом із усіма
взявся до справи.
Аби матеріалів вистачило всім, подбав президент Фонду Володимир Малишев. І Олені Кольвах не довелось довго
переконувати, що зроблене своїми руками приємно і дарувати, і отримувати.

Тим більше – річ, потрібну в господарстві,
адже прикрашали кухонне приладдя.
Присутні на майстер-класі з технікою «декупаж» познайомилися вперше
і отримали безліч позитиву від того, що
все у них вийшло красиво.
Євгенія Шешеня і три її донечки – Лариса, Маргарита і Софія – прикрасили
кілька виробів. Тож буде подарунок і бабусі Наталі. Як і в Миросі Друзенко, яка
старалася разом із мамою Альоною.
Троє з чотирьох діток Олени Хмельницької – Влас, Яніс та Лера (на центральному
знімку вгорі) – дуже дружно трудилися. А
Влас ще й похвалився тим, що він – надійний мамин помічник по господарству.
Поруч працював і багатодітний татусь
– Тарас Воропаєв замінив дружину, яка
трішки прихворіла, і був зі своїми синами.
«Сподіваюся, наші подарунки порадують

маму, – каже Тарас, – і вона швидше видужає».
На час майстер-класу приміщення
Фонду перетворилось на живий вулик, у
якому вирувала спільна робота дорослих
і дітей та жваве спілкування. А по трудах
дітлахи пригощалися солодощами та
узваром.
Додому йшли із піднесеним настроєм,
своїми виробами та цукерками для кожної родини. А ще тридцяти багатодітним
сім’ям Вишгорода Марина Ступнік передала набори продуктів.
Олена Глава, Марина Ступнік, Володимир Малишев зичили мамам доброго
здоров’я, Божого благословення, тепла і
злагоди в родинах, і всім – миру. Адже
саме мир – головна умова нашого життя
на Землі.
Більше фото див. на сайті газети

Фестиваль родинної пісні
Валентина ЯКОВЕНКО
ФОТО – автор, «Вишгород»

Традиції

У День матері, 14 травня 2017 року, стартував
Вишгородський фестиваль родинної пісні (засновники – Вишгородська міська рада та міський Центр
творчості «Джерело»).
На сцені «Джерела» свою творчість представили
родини міста і району, в яких шанують сімейні стосунки, традиції, бережуть нетлінні цінності, серед
яких – душа українського народу – пісня.
Журі у складі заслуженого артиста України Степана Школьного, директора РБК «Енергетик» Людмили
Коваль, викладача університету ім. Б. Грінченка, поета
Анатолія Черняхівського, солістки ансамблю прикордонних військ України, керівника вокального колективу
«Співаночка» Валентини Демочко оцінювало виконавський рівень, артистичність, вокальну культуру та інтерпретацію творів родинних колективів.
Секретар Вишгородської міської ради Тетяна Бражнікова, яка брала участь у фестивалі разом із донечкою
Вірою, подякувала директору Центру творчості Наталії
Кисіль за організацію свята, побажала всім чесної боротьби, а головне – насолоди від пісні.
Звісно, учасники хвилювались. У когось це було
більш помітно, а хтось – вільно тримався на сцені, повністю віддаючи свій голос і емоції залу. Але кожний
виступ зачаровував і був абсолютно самобутнім, не схожим на інші.
Зюбенки – батько Борис Борисович та його син Валерій були надзвичайно зворушливі, виконуючи «Мамину вишню»; квартет «Чиста криниця» – сестри Марина,
Катерина, Галина та їхній брат Микола – переконливі й
потужні з піснею про захисників України, Дарія Бакла-

нова та Ілля Бірін – безпосередні
й розважливі з ритмічною молодіжною композицією «На стилі»…
А коли виступи відбулися й
журі залишило залу, щоб підвести підсумки, всі конкурсанти,
яких, до того ж, надихнула своїм
проникливим співом Ганна Покровська, відчули себе більш ніж
Тріо Касеничів
упевнено і одне за одним піднімалися на сцену. Гурт «Гайдамаки»
під керівництвом Анатолія Миська вражав патріотичними піснями. А «Новопетрівчанку» з її запальною «По
селу гуляє баяніст» та душевною – про те, що «нема
роду ріднішого, як батько і мати» (акомпаніатор – Іван
Гайдичук) зала не відпускала, вимагаючи виконання «на біс!»…
Журі непросто було визначити переможців («ледь не брали
одне одного за грудки», – з долею правди пожартував Степан
Школьний), бо навіть не чекали
такого професіоналізму від виконавців. І хоча їх рівень був різний,
проте всі співали з душею, щиро.
У підсумку дует Анатолій
Мисько та Лідія Мельникова
отримали Диплом за пропаганду
української пісні;
родинне тріо мама Алла АгароДует
нян (того дня вона святкувала
Тетяна Бражнікова
день народження) та її діти Ар’яна
та Віра Манжола
і Артем – за єднання музичних
культур;

Керівник «Джерела» Наталя Кисіль (в центрі), члени журі та ансамбль «Новопетрівчанка»

Алла Агаронян
із сином Артемом
дует Борис Борисович та Валерій Зюбенки – за збереження сімейних цінностей;
сестри Тамара Горобець та Тетяна Шведун – за солов’їну
пісню;
дует Тетяна Бражнікова та Віруся Манжола – за артистизм і творчий запал;
дует бабуся Марія Фадеєва та її внучка Лілія Фадеєва – за збереження родинних традицій;
дует Дарія Бакланова та Ілля Бірін – за молодіжний
стиль.
3 місце журі віддало аматорському фольклорному
ансамблю «Новопетрівчанка»;
2-е – родинному квартету «Чиста криниця», с. Демидів;
1-е – тріо у складі Василя Касенича, Олени Єрсак-Касенич та їхнього синочка Яна, яких Степан
Школьний назвав «співочою гордістю Вишгорода!».
Гран-прі фестивалю одноголосно віддали ансамблю сім’ї Бриж (мамі Аллі, та чотирьом її чудовим діткам), які зворушливо виконали «Молитву за
Україну».
«Душа радіє, коли чуєш, як звучать дитячі голоси, бачиш, як відроджується Україна. Це те, заради
чого варто жити», – сказав Анатолій Черняхівський.
«Все звучало душевно і щиро. Конкурсанти впорались на відмінно. Добре, що бережемо свої традиції.
Страждаємо, але співаємо!..», – підсумувала Валентина
Демочко.
Голова журі Степан Школьний, вручаючи Дипломи
та кубки фестивалю, для кожного з виступаючих знаходив відповідні епітети. І дякував Наталі Кисіль, яка провела велику організаційну роботу і вклала частку душі,
аби свято відбулося.
Будемо сподіватися, що фестиваль стане в нашому
місті традиційним. І українська пісня житиме вічно. Адже
час стирає храми і фортеці, пергаменти літописань. Але
майже в первозданному вигляді залишаються мова і
пісня – незнищенні скарби, котрі несуть у собі безсмертну душу народу.
Більше фото див. на сайті газети
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Нехай живе життєдайне «Джерело»!
Ювілей

Валентина ЯКОВЕНКО, методист ЦТ «Джерело»
ФОТО – автор, спеціально для «Вишгорода»,
Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

Днями Вишгородський міський центр творчості
«Джерело» відзначив своє десятиріччя. За цей час
заклад пройшов цікавий творчий шлях. Сьогодні
тут близько 880 дітей навчаються хореографії, вокалу, декоративно-вжитковому, образотворчому і
театральному мистецтву.
З нагоди ювілею в РБК «Енергетик» відбулося
яскраве святкове дійство, під час якого ведучі (Аліна Кушнарева, Арсеній Демидчук, Анастасія Еско,
Михайло Закуцький) представили глядачам усі колективи закладу та їхніх керівників, а вони продемонстрували на сцені своє мистецтво.
Перший колектив, з якого розпочалася історія
«Джерела», – хор «Коралі». 23 роки плідної праці принесли йому визнання в Україні й далеко за її межами.
Багаторазовий переможець конкурсів та фестивалів
під керівництвом Лесі Потіцької та хормейстера Оксани Твердушко – хор підносить національні здобутки в
галузі народної культури.

Сьогодні вокальне мистецтво дуже популярне в «Джерелі». Перлина творчого віночка – студія
«Полузір’я», керівник якої – заслужена артистка України Тетяна Халаш.
Вокальному колективу «Співаночка» вдається поєднувати народні пісні з сучасністю. Збагачені вокальним досвідом педагога Валентини Демочко, солістки
ансамблю прикордонних військ України, та акомпаніатора Віктора Туровського, вони звучать у виконанні
колективу, примножуючи сторінки в книзі досягнень
«Джерела».
Завжди різнобарвними нотками лунає «Домісолька». Її співоча партитура випромінює веселе сяйво. А
вихованці схожі на свого керівника Ганну Покровську
– такі ж жваві, безпосередні, позитивні.
Не так давно з’явилася вокальна студія «Helen
solo». Але її вдалий старт дає привід радіти за вихованців колективу. Це завдяки керівнику Олені Єрсак-Косенич, яка є солісткою ансамблю Національ-

ної гвардії України.
Хореографічна палітра Центру також різноманітна. Вихованці колективу «Pas de danse» під керівництвом Катерини Барладян та Марії Шарлай перемагають на всіх конкурсах, бо мають велику силу – міцну
творчу дружбу і довіру до своїх педагогів.
Колектив сучасного танцю «Flash» також є переможцем різноманітних конкурсів. Витончені, з гарним
смаком, охоплені наснагою Вероніки Манзюк, дівчата
прикрашають своїми номерами концертні програми.
У «Джерелі» виросло й маленьке «Джерельце», в
якому віддзеркалюється танцювальний світ. Його керівник Світлана Стащук створила багато хореографічних композицій усіх народів світу і збагатила репертуарну колекцію.
Студія українського народного танцю «Вишеград»
під керівництвом Анастасії Побідаш і Оксани Черкас
приваблює своїм запалом та етнічною грамотою.
Значне місце у творчому просторі «Джерела» посідає шоу-студія мод «Фантазія». Креативні, винахідливі дівчата зі своїми керівниками Олесею Клімовою
та Мариною Іллєнок можуть створити колекцію з будьчого. Самі вигадують, самі шиють і представляють все
це також самі.
Театральне мистецтво в закладі теж посідає чільне місце. Студія пластичної імпровізації під керівництвом актриси театру Любові Савочкіної створює ціка-

ві етюди та номери. А керівники драматичного театру
«Експромт» Наталія Філіпова та Альона Ананченко захоплюють своїм завзяттям дітей, відкриваючи їм тонкощі театрального мистецтва.
Театральна студія «АТОС» під керівництвом Ольги
Хуторної також має коло своїх шанувальників. На її вистави завжди поспішають малюки з дитячих садочків
та школярі.
Палітра декоративно-вжиткового та образотворчого мистецтва «Джерела» досить різноманітна. Одним із перших тут розпочало роботу творче
об’єднання декоративно-вжиткового мистецтва «Золоті ручки» – унікальна майстерня, де дітлахи власноруч
створюють маленькі дива. А навчає їх відома майстриня, щедра на душевне тепло Олена Кольвах.
Вже дев’ять років у закладі працює студія творчості «Ра» (керівники Ольга Ралко та Олена Ралко), яка
об’єднує в своєму колі талановитих дітей. Сьогодні в
колективі десять груп, а це близько 120 вихованців.
Зовсім недавно у закладі створено гурток художнього валяння під керівництвом Тетяни Швидкої. Не
пройшло й року, а він уже має певні здобутки у конкурсах та головне, що кожна робота дарує тепло й гарний
настрій дітям і тим, кому вони дарують свої вироби.
До колективу «Чом-чомучка» приходять дітки, не
охоплені опікою дитячого садочка. І тут потрапляють
до рук доброї феї Оксани Миненко. А після її занять дотепники успішно здають тести і приступають до шкільного навчання. Оксана Петрівна не лише дбає про виховання дітлахів, а й організовує навчально-виховний
процес закладу, як заступник директора.
За час роботи у Центрі уже утворилися творчі
династії. Перейнявши досвід мами-майстрині Олени
Кольвах, її донька Валерія Лепей навчала вихованців

гуртка «Український сувенір»; випускниця вокальної
студії «Полузір’я» Олеся Клімова створила шоу-студію мод «Фантазія», перейнявши педагогічний хист від
мами Тетяни Халаш. Ольга Ралко та її донька Олена
Ралко – творчі натхненники дітлахів студії «Ра».
Приємно те, що із джерельних сходинок почався
шлях наших вихованців у доросле творче життя. Олександра Стецюк стала студенткою коледжу культури
та мистецтв, Олександра Тихан – коледжу при Київському інституті музики ім. Глієра (обидві – випускниці
«Полузір’я»); Олена Коцан вступила до Київського національного університету технологій та дизайну, Єлизавета Гринчук – до Державної художньої середньої

школи мистецтв ім. Т. Шевченка, Дарія Ковальчук – до
Київського коледжу будівництва, архітектури та дизайну (всі дівчата – вихованки студії творчості «Ра»). Катерина Іллєнок після шоу-студії мод «Фантазія» навчається в Державному закладі «Центр професійної освіти
інформаційних технологій, поліграфії та дизайну».
Всі разом колективи створюють барвисту історію
закладу, де пишаються досягненнями одне одного.
Мер міста Олексій Момот, який уважно спостерігав
за дійством, назвав результат роботи закладу супердосягненням. «Приємно бачити, як «Джерело» розвивається, як дорослішають і удосконалюють свої вміння
діти під керівництвом наставників. Вчора на цій сцені
був всесвітньо відомий колектив зі сторічною історією
(йдеться про Національну капелу бандуристів України
ім. Георгія Майбороди – авт.), і було велике задоволення бачити його і чути. А сьогодні задоволення не
менше, а, може, й більше – спостерігати за нашими дітками», – сказав міський голова і подякував колективу
«Джерела» та його керівнику Наталії Кисіль, яка щоденно вболіває за кожний крок вихованців, педагогів і
закладу в цілому.
А вона – красива, піднесена, святкова – щиро зичила щасливого дитинства усім дітям, злагоди й любові
родинам, миру й процвітання нашій країні.
«З днем народження, «Джерело»! – звучало на
завершення свята. І до солісток, випускниць закладу
двох Олександр – Тихан та Стецюк – приєдналися всі
вітаючі.
Нехай живе життєдайне «Джерело»! І довго ще напуває невичерпною творчістю юних вишгородців.
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Вважати недійсним втрачене свідоцтво про
право власності на земельну ділянку для
ведення особистого селянського господарства площею 0,12 га за адресою: Київська область, Вишгородський район, Лебедівська сільська рада, кадастровий №
3221884000:34:017:0025, серія САК 557335,
№ 12237705, виданий 05. 11. 2013 р. Реєстраційною службою Вишгородського районного
управління юстиції Київської області на ім’я
Віталія Сергійовича ГАРНИЦЬКОГО

Вважати недійсним втрачене свідоцтво
про право власності на земельну ділянку
для ведення особистого селянського господарства площею 0,12 га за адресою:
Київська область, Вишгородський район,
Лебедівська сільська рада, кадастровий №
3221884000:34:017:0026, серія САК 557337,
№ 12248949, виданий 05. 11. 2013 р. Реєстраційною службою Вишгородського районного управління юстиції Київської області на
ім’я Віталія Сергійовича ГАРНИЦЬКОГО

Вважати недійсним втрачене свідоцтво
про право власності на земельну ділянку
для ведення особистого селянського господарства площею 0,122 га за адресою:
Київська область, Вишгородський район,
Лебедівська сільська рада, кадастровий №
3221884000:34:017:0035, серія САК 557330,
№ 12227963, виданий 05. 11. 2013 р. Реєстраційною службою Вишгородського районного управління юстиції Київської області
на ім’я Віталія Сергійовича ГАРНИЦЬКОГО

Вважати недійсним втрачене свідоцтво
про право власності на земельну ділянку
для ведення особистого селянського господарства площею 0,122 га за адресою:
Київська область, Вишгородський район,
Лебедівська сільська рада, кадастровий №
3221884000:34:017:0033, серія САК 557331,
№ 12229225, виданий 05. 11. 2013 р. Реєстраційною службою Вишгородського районного управління юстиції Київської області
на ім’я Віталія Сергійовича ГАРНИЦЬКОГО

Вважати недійсним втрачене свідоцтво про
право власності на земельну ділянку для
ведення особистого селянського господарства площею 0,12 га за адресою: Київська область, Вишгородський район, Лебедівська сільська рада, кадастровий №
3221884000:34:017:0028, серія САК 557333,
№ 12235020, виданий 05. 11. 2013 р. Реєстраційною службою Вишгородського районного
управління юстиції Київської області на ім’я
Віталія Сергійовича ГАРНИЦЬКОГО

Вважати недійсним втрачене свідоцтво про
право власності на земельну ділянку для
ведення особистого селянського господарства площею 0,12 га за адресою: Київська область, Вишгородський район, Лебедівська сільська рада, кадастровий №
3221884000:34:017:0027, серія САК 557336,
№ 12247625, виданий 05. 11. 2013 р. Реєстраційною службою Вишгородського районного
управління юстиції Київської області на ім’я
Віталія Сергійовича ГАРНИЦЬКОГО

Вважати недійсним втрачене свідоцтво
про право власності на земельну ділянку
для ведення особистого селянського господарства площею 0,122 га за адресою:
Київська область, Вишгородський район,
Лебедівська сільська рада, кадастровий №
3221884000:34:017:0036, серія САК 557329,
№ 12226692, виданий 05. 11. 2013 р. Реєстраційною службою Вишгородського районного управління юстиції Київської області
на ім’я Віталія Сергійовича ГАРНИЦЬКОГО

Вважати недійсним втрачене свідоцтво
про право власності на земельну ділянку
для ведення особистого селянського господарства площею 0,122 га за адресою:
Київська область, Вишгородський район,
Лебедівська сільська рада, кадастровий №
3221884000:34:017:0034, серія САК 557327,
№ 12222992, виданий 05. 11. 2013 р. Реєстраційною службою Вишгородського районного управління юстиції Київської області
на ім’я Віталія Сергійовича ГАРНИЦЬКОГО

Вважати недійсним втрачене свідоцтво про
право власності на земельну ділянку для
ведення особистого селянського господарства площею 0,12 га за адресою: Київська область, Вишгородський район, Лебедівська сільська рада, кадастровий №
3221884000:34:008:0215, серія САК 557339,
№ 12252582, виданий 05. 11. 2013 р. Реєстраційною службою Вишгородського районного
управління юстиції Київської області на ім’я
Віталія Сергійовича ГАРНИЦЬКОГО

Вважати недійсним втрачене свідоцтво про
право власності на земельну ділянку для
ведення особистого селянського господарства площею 0,12 га за адресою: Київська область, Вишгородський район, Лебедівська сільська рада, кадастровий №
3221884000:34:017:0029, серія САК 557334,
№ 12236111, виданий 05. 11. 2013 р. Реєстраційною службою Вишгородського районного
управління юстиції Київської області на ім’я
Віталія Сергійовича ГАРНИЦЬКОГО

Вважати недійсним втрачене свідоцтво
про право власності на земельну ділянку
для ведення особистого селянського господарства площею 0,122 га за адресою:
Київська область, Вишгородський район,
Лебедівська сільська рада, кадастровий №
3221884000:34:017:0037, серія САК 557325,
№ 12220191, виданий 05. 11. 2013 р. Реєстраційною службою Вишгородського районного управління юстиції Київської області на ім’я Віталія Сергійовича ГАРНИЦЬКОГО

Вважати недійсним втрачене свідоцтво
про право власності на земельну ділянку
для ведення особистого селянського господарства площею 0,12 га за адресою:
Київська область, Вишгородський район,
Лебедівська сільська рада, кадастровий №
3221884000:34:017:0024, серія САК 557338,
№ 12251058, виданий 05. 11. 2013 р. Реєстраційною службою Вишгородського районного управління юстиції Київської області
на ім’я Віталія Сергійовича ГАРНИЦЬКОГО

Вважати недійсним втрачене свідоцтво про право власності,
САВ 431840, 12.04.2007 р., Вишгородська міська рада згідно з рішенням виконавчого комітету № 47 від 22.03.2007
р.; свідоцтво про право на спадщину, 2-108, 26.01.2012 р.
Вишгородська районна рада державна нотаріальна контора
Київської області на ім’я Романа Миколайовича ГУБАРЄВ
Вважати недійсним втрачене свідоцтво про право власності
на земельну ділянку для ведення особистого селянського
господарства площею 0,122 га за адресою: Київська область, Вишгородський район, Лебедівська сільська рада,
кадастровий № 3221884000:34:017:0032, серія САК 557328,
№ 12225543, виданий 05. 11. 2013 р. Реєстраційною службою Вишгородського районного управління юстиції Київської області на ім’я Віталія Сергійовича ГАРНИЦЬКОГО
Вважати недійсним втрачене свідоцтво про право власності
на земельну ділянку для ведення особистого селянського
господарства площею 0,122 га за адресою: Київська область, Вишгородський район, Лебедівська сільська рада,
кадастровий № 3221884000:34:017:0031, серія САК 557326,
№ 12221217, виданий 05. 11. 2013 р. Реєстраційною службою Вишгородського районного управління юстиції Київської області на ім’я Віталія Сергійовича ГАРНИЦЬКОГО

Вважати недійсним втрачене
свідоцтво про право власності на земельну ділянку для ведення особистого селянського
господарства площею 0,122 га
за адресою: Київська область,
Вишгородський район, Лебедівська сільська рада, кадастровий
№ 3221884000:34:017:0030, серія
САК 557324, № 12217676, виданий 05. 11. 2013 р. Реєстраційною
службою Вишгородського районного управління юстиції Київської
області на ім’я Віталія Сергійовича ГАРНИЦЬКОГО

Продаю 2 га під індивідуальне
садівництво. 1 лінія озера,
500 м до Десни і 9,2 сот. під
будівництво, ліс 180 м, у селі
Старі Петрівці (хазяїн)
Тел: (097) 656-88-97

ОГОЛОШЕННЯ про проведення розрахунків планово-економічно обгрунтованих
тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій
ТОВ «Перший український експертний центр» доводить до відома мешканців будинку №
6-г (I-II корпуси) по вул. Набережній у м. Вишгороді про проведення розрахунків планово-економічно обгрунтованих тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових
територій (далі — тариф на послуги) відповідно до Порядку формування тарифів на послуги
з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 № 869 (із змінами).
Розмір тарифу на послуги
для квартир вище 1-го поверху

№ п/п

Адреса будинку

1

вул.
Набережна,
6-г (I-II корпуси)
6,69

Розмір тарифу на послуги для
квартир 1-го поверху

4,78

Більш детальніша інформація щодо тарифу на послуги, періодичності та строків надання послуг, переліку послуг, що входять до складу послуги з утримання будинків і споруд та
прибудинкових територій, та їх вартість надана в оголошеннях на сайті Товариства та на
інформаційних стендах у будинку.
Зауваження та пропозиції приймаються за адресою: м. Київ, вул. Берлінського, 15 до
08.06.2017.

Пілотний
проект

«Шлюб за добу»

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 13 липня 2016 р. № 502-р «Про запровадження реалізації пілотного
проекту щодо державної реєстрації» (зі змінами) та наказом
Міністерства юстиції України від 22.07.2016 № 2247/5 «Про
реалізацію пілотного проекту щодо державної реєстрації
шлюбу» запроваджено пілотний проект щодо державної реєстрації шлюбу у скорочені строки.
Перевага даного проекту: реєстрація шлюбу в час та у
місці, обраному нареченими; відсутність необхідності звернення до відділу державної реєстрації актів цивільного стану
(немає необхідності чекати).
Нареченим необхідно звернутись до організатора державної реєстрації шлюбу, відомості про якого розміщені відповідним територіальним органом юстиції на офіційному сайті; обрати дату та час для проведення державної реєстрації
шлюбу; укласти цивільно-правовий договір про надання послуги; завітати на власне весілля.

Відповідно до Порядку формування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, затвердженого Постановою КМУ
від 01.06.2011р. № 869 з урахуванням змін, внесених Постановою КМУ від
17.07.2015р. № 515, ТОВ «Е.К.«Комфорт-Майстер» розраховано тарифи на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій за адресами м.
Вишгород, вул. Ю. Кургузова, 1-а, к. 1, к. 2, к. 3, к. 4, які подано до Виконавчого комітету Вишгородської міської ради на затвердження. Структура, періодичність та строки надання послуг відповідають вимогам розпорядження КМДА від
03.03.2011 р. № 307. Детальна інформація розміщена на інформаційних стендах
у під’їздах будинків.
№ п/п

Адреса

Тариф за 1 кв м в Тариф для першого поверху
місяць, грн з ПДВ за 1 кв м в місяць, грн з ПДВ

1

вул. Ю. Кургузова, 1-а, к. 1

5,88

4,60

2

вул. Ю. Кургузова, 1-а, к. 2

5,79

4,56

3

вул. Ю. Кургузова, 1-а, к. 3

5,82

4,52

4

вул. Ю. Кургузова, 1-а, к. 4

5,36

4,22

Зауваження та пропозиції щодо розрахунку тарифу приймаються за адресою:
ТОВ «Е.К. «Комфорт-Майстер», 02081, м. Київ, вул. Олени Пчілки, 2 протягом
20 календарних днів після публікації оголошення, згідно з наказом Міністерства
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства
України від 30.07.2012р. № 390.

Заява про наміри
Товариство з обмеженою відповідальністю «МОБІЛЬ МЕДІКАЛ», виробничий майданчик
якого розташований за адресою: 07354, Київська обл., с. Нові Петрівці, пров. 1-го Травня, 17-а,
має намір одержати дозвіл на викид забруднюючих речовин в атмосферне повітря.
Основний вид діяльності підприємства — оптова торгівля фармацевтичними товарами.
Основне джерело негативного впливу на довкілля — димова труба топкової офісно-складського приміщення, де встановлено твердопаливний котел типу «КТ-2» номінальною тепловою
продуктивністю 75 кВт. Робота технологічного обладнання підприємства супроводжується викидом забруднюючих речовин. Це, зокрема, оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту 0,2314т/рік, оксид вуглецю — 0,1839т/рік, речовини у вигляді суспендованих
твердих частинок недиференційованих за складом — 0,0527, діоксид сірки (діоксид та триоксид) в перерахунку на діоксид сірки — 0,0389т/рік, неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС)
— 0,0087Зт/рік, метан — 0,0093т/рік та парникові гази — діоксид вуглецю — 182,Обт/рік, азоту
(1) оксид (N2O) — 0,0074т/рік, загальною кількістю 182,6709 т/рік.
Нормативна санітарно-захисна зона витримана.
Вклад ТОВ «МОБІЛЬ МЕДІКАЛ» в існуючий рівень забруднення атмосферного повітря не
перевищує гранично допустимих нормативів.
Відгуки та пропозиції надсилайте у Вишгородську районну державну адміністрацію за адресою: 07301, Київська обл., м. Вишгород, пл. Т. Шевченка, 1 протягом 30 днів з часу опублікування оголошення або за тел (04596) 2-20-22, 26-512.

Керуючись ст. 44 Закону України «Про автомобільний
транспорт», Постановою Кабінету Міністрів України від
03.12.2008 р. № 1081 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування» зі змінами та
доповненнями, виконавчий комітет Вишгородської міської ради оголошує конкурс з перевезення пасажирів на
міському автобусному маршруті загального користування у м. Вишгороді, що не виходить за межі міста.
Найменування організатора: виконавчий комітет Вишгородської міської ради.
Об’єкт конкурсу: маршрут № 1 «Київська Набережна
— Храм св. Бориса і Гліба», кількість автобусів для забезпечення перевезень — 1; режим перевезень — щоденно
з 07:00 до 20:00 з інтервалом руху — 1 год.
З умовами конкурсу можна ознайомитись на офіційному сайті Вишгородської міської ради: vyshgorod-rada.
gov.ua
Кінцевий строк прийняття документів для участі у конкурсі: до 16:00 19.06.2017 року включно (режим роботи: з

понеділка по четвер з 08:00 до 17:15, у п’ятницю — з 8:00
до 16:00, обідня перерва з 13:00 до 14:00), електронна
адреса vyshgorod946@gmail.com.
Документи для участі у конкурсі подаються за адресою: м. Вишгород, пл. Т. Шевченка, 1, каб. 132, І поверх
(канцелярія).
Оплата за участь у конкурсі становить 2 555,00 грн та
вноситься за наступними реквізитами:
Отримувач:
Вишгородська
міська
рада,
п/р
31415599700244.
Банк ГУ ДНСУ в Київській області, МФО 821018,
Код ЄДРПОУ 04054866; призначення платежу: плата за
участь у конкурсі з перевезення пасажирів.
Засідання конкурсного комітету розпочнеться о 10:00
20.06.2017 р. за адресою: м. Вишгород, пл. Т. Шевченка,
1, мала зала засідань (ІІ поверх).
Додаткову інформацію про об’єкт конкурсу та з питань його проведення можна отримати за адресою: м.
Вишгород, пл. Т. Шевченка, 1, каб. 69 (ІІІ поверх), тел.
(04596) 22-957.

Вишгород

Живемо ЗДОРОВО

Влітку — до Smile Park
Яна КУЧЕРЯВА
Мрія — це дивовижна сила, яка спонукає людину діяти, вірити у чудеса, досягати мети. Мрія дарує
людині натхнення і крила. Сьогодні наша розповідь
про Юрія Тебенка — людину, яка зуміла реалізувати у нашому місті те, що жило в його душі і серці.
Минулого літа вишгородці відкрили для себе нове
місце відпочинку Smile Park, який доволі швидко став
популярним. Саме рік тому Юрій Тебенко прийшов до
міської влади з пропозицією й ідеєю створення дитячої та молодіжної бази для спортивного відпочинку,
родзинкою якої мав стати вейкбординг. За словами
Юрія, у міській раді його зустріли єдиним питанням:
«Де ти був раніше?».
А раніше він жив у Криму, будував плани, займався
віндсерфінгом і завершував роботу над втіленням улюбленої справи. Щасливе і розмірене життя багатодітної
родини Тебенків кардинально змінила анексія півострова. Тож свою ідею Юрій разом із родиною привіз до
Вишгорода.
Заручившись підтримкою влади, ініціатор створення Smile Park обрав місце локації. Завдяки команді завзятих однодумців у стислі терміни вдалося привести
територію до ладу і встановити дві вейкстанції. День
відкритих дверей парку-посмішки пройшов «на ура!»,
а любителі екстремального та активного відпочинку на
воді чи не до пізньої осені опановували новий вид спорту. Окрім вейкбордингу, парк поєднує в собі комплексне меню розваг і зон відпочинку: пляж, волейбольну
та баскетбольну площі, ліанний парк, ігрові батути для
дітей, кафе, пікнік-зону, танцювальний і концертний
майданчики, пейнт-бол. Вся зона парку є пішохідною
та відкрита для велосипедистів. Вхід для відвідувачів
безкоштовний.
На прийдешнє літо Smile Park має нові чудові пропозиції, і стосуються вони наших дітлахів. Зовсім скоро
на території парку розпочне роботу дитячий спортивний табір денного типу. Як розповів Юрій Тебенко, ідеї
роботи з дітьми почерпнув зі своєї родини. Його діти
вже впевнено стоять на вейковських дошках і навіть
беруть участь у змаганнях. Але спортивний тріумф —
то не самоціль. Багатодітний батько каже, що вейкбординг розвиває всі групи м’язів за рахунок силового
навантаження, координацію та добре гартує. Юрій запевняє, що дитина, яка займається таким видом спорту, не лише сильніша і витриваліша за своїх ровесників, а й має відмінне здоров’я.
Отже Smile Park запрошує наших малюків на літній денний табір. Хлопчиків і дівчаток віком від 7 років
чекає цікава програма. Це і походи на острів Великий,
волейбол, футбол, байдарки, водні батути (неймовірно
цікава річ), ігрові заняття англійською мовою, орієнтування на місцевості та ще багато інших цікавинок. Але
основне — це заняття вейкбордингом.
З дітьми працюватимуть кваліфіковані вихователі: педагоги-фізкультурники та спортивні тренери, які
мають досвід кураторської роботи у дитячих групах.

Харчування в таборі планується триразове. Їжу для дітей готуватиме організація, яка добре зарекомендувала себе серед споживачів. Меню збалансоване всіма
необхідними вітамінними продуктами. Якщо дитина
перебуває на спецхарчуванні, для неї буде розроблено
окремий дієтичний стіл. За одну зміну, що триватиме 5
днів, Smile Park зможе прийняти три групи по 10 дітей
кожна. Територія парку дозволяє розмістити одразу
три дитячі локації.
Записатися до табору та детально дізнатися про
умови перебування і цінову політику можна за тел: 093310-30-61. Поспішайте потрапити на канікули до Smile
Park! За підрахунками організаторів, на цьогорічний
сезон заплановано близько 14 дитячих змін.
Вже зараз вся команда активно працює над тим,
аби наступного літа діти мали можливість перебувати у
повноцінному цілодобовому таборі. Те, з яким натхненням і розумінням своєї справи говорить Юрій, переконливо свідчить, що справу буде зроблено. А мрії — вони
на те й мрії, щоб змінювати одна одну. Наразі Юрій Тебенко поставив перед собою ще одну мету — створити
найкращу в Україні дитячу та молодіжну базу для спортивного відпочинку.
На території Smile Park функціонує Федерація екстремальних видів спорту, основним напрямком роботи
якої є вейкбординг. Вже зараз спортсмени готові зайнятися формуванням дитячої команди. Адже з того,
якої шаленої популярності набирає цей вид спорту,
можна передбачити, що незабаром він буде представлений і на Олімпійських іграх.
Вишгород — справжнє морське місто і має неймовірний потенціал у напрямку розвитку вейкбордингу.
Таким шансом гріх не скористатися.
Юрій Тебенко запрошує всіх небайдужих — меценатів, представників бізнесу і влади долучитися до цієї
доброї справи.
Коментар міського голови Олексія Момота:
— Міська рада надала дозвіл на розміщення зони
Smile Park, оскільки минулого літа він зарекомендував себе дуже ефективно. Це був яскравий старт,
наповнений неймовірними емоціями і враженнями. А
тепла і суха осінь дала можливість чималій частині
жителів Вишгорода протестувати нову зону відпочинку. Крім того, і чи не найголовніше, що підприємець є
соціально відповідальний. Власним коштом розчищує
берег, прибирає водорості, просіює пісок, щоб створити комфортну пляжну зону. В той же час встановив
реверсні вейкстанції, дуже корисні для фізичного розвитку дітей і молоді. Цього року засновник Smile Park
вийшов із пропозицією створення денного дитячого
табору на території парку. Ми зі свого боку для таких ініціатив активно і беззаперечно підтримуємо всі
необхідні адміністративні рішення. В той же час, коли
ми висловили власні побажання, наприклад, щоб до
табору на безоплатній основі залучити міських дітей з
числа пільгових категорій та соціально незахищених
сімей, то підприємець пообіцяв піти нам назустріч.
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Високошвидкісний Інтернет МТМ. Тел.: (093) 366-16-66; (095) 545-15-33; (098) 201-22-66
ПО Н Е ДІ ЛО К , 2 2 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 «Чотири весiлля - 4»
10:45, 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 Х/ф «Свати - 1»
22:00 «Грошi»
23:25 Х/ф «Жити»
UA:ПЕРШИЙ
6:00 ПРОФIЛАКТИКА
14:05 Т/с «Анна Пiль»
15:00, 21:00 Новини
15:35 Поза часом.
Телевистава «Тарас
Шевченко»
17:50 Вiкно в Америку
18:15 Новинний блок
18:50, 22:50 З перших
вуст
19:00 Новини. Культура
19:20 Перша шпальта

19:55 Вересень
20:20 Про головне
21:30 Новини. Спорт
21:50 Вiйна i мир
22:55 Вiчне
23:00, 00:00 Пiдсумки
23:25 На слуху
ТРК «УКРАїНА»
6:00 Профiлактика
07:00, 03:15 Зiрковий
шлях
09:45, 04:30 Реальна
мiстика
11:45, 15:30 Т/c «Анютине
щастя»
15:00, 19:00, 23:00
Сьогоднi
16:00 Т/c «Капiтанша»
18:00 Т/c «Райське мiсце»
19:45 «Говорить Україна»
21:00 Т/c «Капiтанша»
23:30 Х/ф «Мумiя: Принц
Єгипту»
ТОНіС
8:00 Профилактика
14:00, 18:00 «Алло,
лiкарю!»
14:55 «Вiдлуння»
16:30 «П’єр Рiшар.

Блазень чи король?»
17:30 Фестиваль
«Червона Рута»
19:05 В гостях у Д.
Гордона. В. Бистряков
20:05, 23:05 Божевiльний
свiт
21:10 Рецепт успiху М.
Поплавського
21:50 DW-Вiзерунок дня
22:00 Неприручена
Амазонка
00:05 «Нiч чорних
краваток»
ТЕТ
07:15 М/с «Шаленi
кролики. Вторгнення»
07:35 М/с «Королiвська
академiя»
08:00 Мультмiкс
09:40 М/с «Дорамандрiвниця»
10:10 М/с «Клуб Вiнкс:
Школа чарiвниць»
11:00 Х/ф «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
6:00 Профiлактика
12:00 Х/ф «Дамське
танго»
13:45 «Битва
екстрасенсiв 13»
16:00 «Все буде добре!»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:30 «За живе!»
20:00, 22:35 «Слiдство
ведуть екстрасенси»
23:30 «Давай поговоримо
про секс 4»
НТН
8:20, 19:30 Т/с «Кулагiн та
партнери»
10:25, 17:25 Т/с
«Детективи»
11:55 Т/с «Полiцiя Маямi»
13:45, 15:05, 21:30 Т/с
«CSI: Лас-Вегас - 12»

14:45, 19:00, 23:15
«Свiдок»
15:40 «Легенди карного
розшуку»
23:45 Т/с «Банши - 3»
НОВИЙ КАНАЛ
1:30 Х/ф «Володар
стихiй»
13:10 Х/ф «Знамення»
15:40 Х/ф «Глобальне
вторгнення: Битва за
Лос-Анджелес»
18:00 Абзац
19:00 Ревiзор Крамницi
21:00 Ревiзор
00:00 Страстi за
Ревiзором
МЕГА
07:20 Вiйна всерединi нас
08:10, 12:50 Правила
життя
09:00 Правда життя
10:00, 21:40 Мистецтво
виживання
11:50 У пошуках краси
13:40 Мiстична Україна
14:30 Шосте вiдчуття
15:20 Повiтрянi воїни
16:10 Зброя: сiмейна

справа
18:00, 22:40 Квест
19:00 Легенди карного
розшуку
20:00 Навколо свiту.
Мiсця сили
20:50 Скарби за копiйки
23:40 Великi битви богiв
ТРК «КИїВ»
7:00 Профiлактика
14:00, 15:10 «Громадська
приймальня»
15:00, 17:00, 19:00, 21:00,
23:00 «СТН»
16:00, 21:25 Т/с
«Королева пiвдня»
17:10, 20:20 «Ситуацiя»
17:20 «У центрi уваги»
18:10 «1000 днiв для
планети»
19:20, 22:15 «Столиця»
20:30 «Служба порятунку»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
23:20 «Телемаркет»
K1
6:30 «TOP SHOP»
07:50 «Чи знаєте ви,
що...»

08:20 «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»
19:00 «Орел i Решка»
22:00 Х/ф «Хатiко:
Найвiрнiший друг»
23:50 Х/ф «Остання
любов на Землi»
ІНТЕР
06:20, 13:35 «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 Т/с «Братськi
зв’язки»
15:20 «Жди мене»
18:05, 19:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»

21:00 Т/с «Дурна кров»
23:00 Т/с «Доярка з
Хацапетiвки 2»
ICTV
6:35 Факти тижня. 100
хвилин
08:45 Факти. Ранок
09:15 Надзвичайнi
новини. Пiдсумки
11:00 Секретний фронт
12:45, 15:45 Факти. День
13:15 Х/ф «Праведник»
15:35, 16:10 Х/ф «Робiн
Гуд»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
19:20 Надзвичайнi
новини
20:20 Бiльше нiж правда
21:25 Т/с «Пес-2»
22:35 Свобода слова
00:30 Х/ф «Рейс»
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 «Нове Шалене
вiдео по-українськи»
12:55 Х/ф «Пекельний
смерч»
14:40 Х/ф «Загiн
спецiального
призначення»
16:45, 23:50 Т/с «Теорiя
брехнi»
19:20 Т/с «Зустрiчна
смуга»
21:20 Х/ф «Збройний
барон»

ВI В ТО Р О К , 2 3 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 «Чотири весiлля - 4»
10:50, 12:20 «Мiняю
жiнку»
13:10 Т/с «Матусi»
14:10, 20:30 Х/ф «Свати
- 1»
15:45 «Сiмейнi
мелодрами 6»
17:10 Т/с «Величне
столiття. Роксолана»
22:00 «Чотири весiлля 6»
23:15 Х/ф «В ритмi
беззаконня»
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
10:10 Т/с «На межi. Група
«Антитерор»
12:40, 21:30 Новини.
Спорт
13:40 Уряд на зв’язку з

громадянами
14:05 Т/с «Анна Пiль»
15:35 Фольк-music
16:40 Т/с «Бiлий танець»
17:40 М/с «Книга
джунглiв»
18:15 Новинний блок
19:00 Новини. Культура
19:20 Д/с «Садовi
скарби»
19:55 Нашi грошi
20:20 Про головне
21:50 Т/с «Справедливi»
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
16:00, 21:00 Т/c
«Капiтанша»
18:00 Т/c «Райське мiсце»
19:45 «Говорить Україна»
23:30 Т/c «Закон i
порядок: Злочиннi

намiри»
ТОНіС
6:50, 21:55 DW-Вiзерунок
дня
07:00, 14:00, 18:00 «Алло,
лiкарю!»
09:50 «Будьте здоровi!»
10:40 «Моднi iсторiї з О.
Новицькою»
11:45 «Соцiальний
статус»
14:55, 21:25 «Вiдлуння»
15:35 Фестиваль
«Червона Рута»
16:10, 20:05, 23:10
Божевiльний свiт
17:10, 22:15 Неприручена
Амазонка
19:05 В гостях у Д.
Гордона. В. Бистряков
00:15 «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 «Столику,
накрийся»
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
СТБ
6:40, 16:00 «Все буде
добре!»
08:40 «Все буде смачно!»
10:20, 18:30 «За живе!»
11:50 «МастерШеф Дiти»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
20:00, 22:45 «МастерШеф
Дiти - 2»
23:30 Х/ф «Знахар»
НТН
8:00, 09:00, 19:30 Т/с
«Кулагiн та партнери»
08:30 Ранковий «Свiдок»

10:30, 17:25 Т/с
«Детективи»
12:00 Т/с «Полiцiя Маямi»
13:40, 15:05, 21:30 Т/с
«CSI: Лас-Вегас - 12»
14:45, 19:00, 23:15
«Свiдок»
15:40 «Легенди карного
розшуку»
23:45 Т/с «Банши - 3»
НОВИЙ КАНАЛ
06:40 М/c «Сiмейка
Крудс»
07:00 М/c «Пригоди Кота
в чоботах»
08:02 Т/с «Друзi»
10:30 Т/с «СашаТаня»
16:00, 19:00 Серця трьох
18:00 Абзац
21:00 Київ вдень та вночi
22:15 Х/ф «Блейд 2»
00:30 Х/ф «Дракула 2000»
МЕГА
08:10, 12:50 Правила
життя
10:00, 21:40 Мистецтво
виживання
10:50, 17:00 Дикi птахи
Австралiї

11:50 У пошуках краси
13:40 Мiстична Україна
15:20 Повiтрянi воїни
16:10, 20:50 Зброя:
сiмейна справа
18:00, 22:40 Квест
19:00 Легенди карного
розшуку
20:00 Навколо свiту.
Мiсця сили
23:40 Великi битви богiв
00:30 Бандитська Одеса
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 «Київськi iсторiї»
22:55 «Українська

Нацiональна Лотерея»
K1
7:50 «Чи знаєте ви, що...»
08:20 «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»
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»
11:05, 12:25, 21:00 Т/с

«Дурна кров»
15:50, 16:45 «Речдок»
18:05, 19:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
23:00 Т/с «Доярка з
Хацапетiвки 2»
ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
09:45 Бiльше нiж правда
10:40, 13:15 Х/ф «Рейс»
12:45, 15:45 Факти. День
13:40, 16:05 Т/с
«Кримiнолог»
17:45, 21:25 Т/с «Пес-2»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Громадянська
оборона
22:30 Х/ф «Адреналiн»
00:20 Т/с «Лас-Вегас»
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
22:15 Агрокраїна
22:30 Кордон держави
23:10 «За Чай.com»
2+2
6:00 Мультфiльми
08:00, 18:30 «Спецкор»
08:30, 19:00 «ДжеДАI»
09:00 Д/п «Помста
природи»
11:00, 23:05 «Вiн, Вона i
телевiзор»
12:00 «Облом.UA.»
15:10 Х/ф «100 000 000
до н.е.»
16:50, 00:05 Т/с «Теорiя
брехнi»
19:20, 20:20 Т/с
«Зустрiчна смуга»
21:20 Х/ф «Атлантичний
рубiж»

С Е Р Е ДА , 2 4 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»
10:40, 12:20 «Мiняю
жiнку»
13:10 Т/с «Матусi»
14:10 Х/ф «Свати - 1»
15:45 «Сiмейнi
мелодрами 6»
17:10 Т/с «Величне
столiття. Роксолана»
20:30 Х/ф «Свати - 2»
22:00 «Одруження
наослiп 3»
23:45 Х/ф «Паралельнi
свiти»
UA:ПЕРШИЙ
6:00, 07:00, 08:00, 13:00,
15:00, 21:00 Новини
09:00 Ранок про Україну
10:10 Т/с «На межi. Група
«Антитерор»
11:00 Засiдання Кабiнету
Мiнiстрiв України
14:05 Т/с «Анна Пiль»
16:30 Т/с «Бiлий танець»
17:45 М/с «Книга

джунглiв»
18:15 Новинний блок
18:50, 22:50 З перших
вуст
19:00 Новини. Культура
19:55 Слiдство. Iнфо
20:20 Про головне
21:30 Новини. Спорт
21:45 Т/с «Справедливi»
23:00 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
16:00, 21:00 Т/c
«Капiтанша»
18:00 Т/c «Райське мiсце»
19:45 «Говорить Україна»
23:30 Т/c «Закон i
порядок: Злочиннi
намiри»
ТОНіС
6:00, 15:25 «Данiель
Прево. Зiрка епiзоду»
07:00, 13:50, 18:00 «Алло,

лiкарю!»
10:50 «Моднi iсторiї з О.
Новицькою»
11:50 «Зимою i лiтом
мандруємо свiтом»
14:45 «Вiдлуння»
16:20 Фестиваль
«Червона Рута»
16:55, 22:20 Неприручена
Амазонка
19:05 В гостях у Д.
Гордона. В. Бистряков
20:10, 22:45 Божевiльний
свiт
21:30 Глобал-3000
23:50 «Натхнення»
00:00 «Нiч чорних
краваток»
ТЕТ
6:50 Байдикiвка
07:15 М/с «Шаленi
кролики. Вторгнення»
07:35 М/с «Королiвська
академiя»
10:10 М/с «Клуб Вiнкс:
Школа чарiвниць»
11:00 Х/ф
«Румпельштiльцхен»
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!»
10:35, 18:30 «За живе!»
12:05 «МастерШеф Дiти»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
20:00, 22:45 «МастерШеф
Дiти - 2»
23:25 Т/с «Коли ми
вдома»
НТН
6:00 Х/ф «Мiй ласкавий i
нiжний звiр»
08:00, 09:00, 19:30 Т/с
«Кулагiн та партнери»
08:30 Ранковий «Свiдок»
10:30, 17:25 Т/с
«Детективи»
12:00 Т/с «Полiцiя Маямi»

13:40, 15:05, 21:30 Т/с
«CSI: Лас-Вегас - 12»
14:45, 19:00, 23:15
«Свiдок»
15:40 «Легенди карного
розшуку»
23:45 Т/с «Банши - 3»
НОВИЙ КАНАЛ
6:39, 08:00 Kids Time
06:40 М/c «Сiмейка
Крудс»
07:00 М/c «Пригоди Кота
в чоботах»
08:02 Т/с «Друзi»
10:45 Т/с «Татусевi
дочки»
16:00, 19:00 Вiд пацанки
до панянки
18:00 Абзац
21:00 Київ вдень та вночi
22:00 Х/ф «Блейд: Трiйця»
00:10 Х/ф «Дракула 2:
Пiднесення»
МЕГА
6:00 Бандитська Одеса
07:20 Вiйна всерединi нас
08:10, 12:50 Правила
життя
10:50 Крилатi мавпи
Шангрi-Ла

11:50 Африка: стихiя води
13:40 Мiстична Україна
14:30 Таємницi пiрамiд
15:20, 23:40 Великi битви
богiв
16:10 Скарби за копiйки
18:00, 22:40 Квест
19:00 Легенди карного
розшуку
20:00 Навколо свiту.
Мiсця сили
20:50 Зброя: сiмейна
справа
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
7:50 «Чи знаєте ви, що...»
08:20 «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»
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»
11:05, 12:25, 21:00 Т/с
«Дурна кров»

15:50, 16:45 «Речдок»
18:05, 19:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
23:00 Т/с «Доярка з
Хацапетiвки 2»
ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:10 Громадянська
оборона
11:20, 13:20 Х/ф «Останнi
днi планети Земля»
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 Секретний фронт
21:25 Т/с «Пес»
22:25 Х/ф «Адреналiн-2.
Висока напруга»
00:20 Х/ф «Адреналiн»
5 КАНАЛ
6:00, 21:40 Час-Time
06:45, 18:45 Мiсцевий час
06:55 Ранок iз Бiблiєю
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
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, 23:20 «Вiн, Вона i
телевiзор»
12:00 «Нове Шалене
вiдео по-українськи»
15:00 Х/ф «Справжнє
правосуддя: Темна
помста»
16:50 Т/с «Теорiя брехнi»
19:20, 20:20 Т/с
«Зустрiчна смуга»
21:25 Х/ф «Гра смертi»

Ч Е ТВ Е Р , 2 5 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, 00:00
ТСН
06:45, 07:10, 08:10, 09:10
«Снiданок з 1+1»
09:30 «Чотири весiлля - 4»
11:00, 12:20 «Мiняю
жiнку»
13:40 Т/с «Матусi»
14:40, 20:30 Х/ф «Свати
- 2»
15:50 «Сiмейнi
мелодрами 6»
17:10 Т/с «Величне
столiття. Роксолана»
22:00 «Право на владу
2017»
UA:ПЕРШИЙ
6:00, 07:00, 08:00, 13:00,
15:00, 21:00 Новини
10:10 Т/с «На межi. Група
«Антитерор»
11:00, 16:30 Т/с «Бiлий
танець»
12:40, 21:30 Новини.
Спорт
13:40 Слiдство. Iнфо
14:05 Т/с «Анна Пiль»
15:35 Надвечiр’я. Долi

18:15 Новинний блок
18:50, 22:50 З перших
вуст
19:00 Новини. Культура
20:20 Про головне
21:50 Т/с «Справедливi»
22:55 Вiчне
23:00 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
16:00, 21:00 Т/c
«Капiтанша»
18:00 Т/c «Райське мiсце»
19:45 «Говорить Україна»
23:30 Т/c «Закон i
порядок: Злочиннi
намiри»
ТОНіС
6:00, 16:05 «А.
Ромоданов: «Проза й
поезiя мозку»
07:00, 14:00, 18:00 «Алло,

лiкарю!»
10:45 «Моднi iсторiї з О.
Новицькою»
11:45 «Соцiальний
статус»
14:55, 21:20 «Вiдлуння»
15:35 Глобал-3000
17:00 Фестиваль
«Червона Рута»
17:35, 22:20 Неприручена
Амазонка
19:05 В гостях у Д.
Гордона. О. Мiтяєв
20:05, 22:50 Божевiльний
свiт
00:00 «Нiч чорних
краваток»
ТЕТ
7:35 М/с «Королiвська
академiя»
08:00 Мультмiкс
10:10 М/с «Клуб Вiнкс:
Школа чарiвниць»
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
6:40, 16:00 «Все буде
добре!»
08:40 «Все буде смачно!»
10:20, 18:30 «За живе!»
11:50 «МастерШеф Дiти»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
20:00, 22:45 «Я
соромлюсь свого тiла 4»
00:05 «Один за всiх»
НТН
6:05 Х/ф «Морський
характер»
07:55, 09:00, 19:30 Т/с
«Кулагiн та партнери»
08:30 Ранковий «Свiдок»
10:30, 17:25 Т/с
«Детективи»
12:00 Т/с «Полiцiя Маямi»
13:40, 15:05, 21:30 Т/с
«CSI: Лас-Вегас - 12»

14:45, 19:00, 23:15
«Свiдок»
15:40 «Легенди карного
розшуку»
23:45 Т/с «Банши - 3»
НОВИЙ КАНАЛ
6:09, 08:00 Kids Time
06:10 М/c «Сiмейка
Крудс»
07:00 М/c «Пригоди Кота
в чоботах»
08:02 Т/с «Друзi»
10:45 Т/с «Щасливi
разом»
16:00, 19:00 Хто зверху?
18:00 Абзац
21:00 Київ вдень та вночi
22:10 Х/ф «Книга Iлая»
00:30 Х/ф «Дракула 3:
Спадщина»
МЕГА
7:20 Вiйна всерединi нас
08:10, 12:50 Правила
життя
09:00 Правда життя
10:00, 21:40 Мистецтво
виживання
10:50, 17:00 Дикi птахи
Австралiї

13:40 Мiстична Україна
14:30 Прокляття
скiфських курганiв
15:20, 23:40 Великi битви
богiв
18:00, 22:40 Квест
19:00 Легенди карного
розшуку
20:00 Путiвник
неприємностей
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

7:50 «Чи знаєте ви, що...»
08:20 «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»
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»
11:05, 12:25 Т/с «Дурна
кров»
15:50, 16:45 «Речдок»
18:05, 19:00 «Стосується

кожного»
20:00 «Подробицi»
21:00 Х/ф «Тариф
«Щаслива родина»
22:50 Т/с «Доярка з
Хацапетiвки 3»
ICTV
6:35 Ранок у великому
мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:10 Секретний
фронт
11:15, 13:15 Х/ф «Останнi
днi планети Земля»
12:45, 15:45 Факти. День
13:30, 16:10 Т/с
«Кримiнолог»
17:40, 21:25 Т/с «Пес»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
22:25 Х/ф «Перевiзник-3»
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
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
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, 00:10 «Територiя
обману»
11:00, 23:10 «Вiн, Вона i
телевiзор»
12:00 «Вiдеобiмба»
15:00 Х/ф «Справжнє
правосуддя: Братство»
16:50 Т/с «Теорiя
брехнi»
19:20, 20:25 Т/с
«Зустрiчна смуга»
21:20 Х/ф «Супертанкер»

ТЕЛЕпрограма
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Високошвидкісний Інтернет МТМ. Тел.: (093) 366-16-66; (095) 545-15-33; (098) 201-22-66
П’ЯТНИЦЯ, 26 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
- 4»
10:55, 12:20 «Мiняю
жiнку»
13:40 Т/с «Матусi»
14:40 Х/ф «Свати - 2»
15:50 «Сiмейнi
мелодрами 6»
17:10 Т/с «Величне
столiття. Роксолана»
20:15 «Розсмiши комiка.
Дiти 2»
22:00 «Вечiрнiй квартал.
Туреччина 2017»
UA:ПЕРШИЙ
6:00, 07:00, 08:00, 13:00,
15:00, 21:00 Новини
09:00 Ранок про Україну
10:10 Т/с «На межi. Група
«Антитерор»
11:00, 16:30 Т/с «Бiлий
танець»
12:40, 21:30 Новини.
Спорт
14:05 Т/с «Анна Пiль»
15:35 Вiра. Надiя. Любов

17:45 М/с «Книга
джунглiв»
18:15 Новинний блок
18:50, 22:50 З перших
вуст
19:00 Новини. Культура
20:20 Про головне
21:50 Т/с «Справедливi»
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
16:00 Т/c «Капiтанша»
18:00 Т/c «Райське мiсце»
19:25 Футбол. Чемпiонат
України «Шахтар» «Динамо»
22:00, 00:00 Т/c
«Спадкоємиця»
23:20 «Слiдами
популiста»
ТОНіС
6:50, 21:55 DW-Вiзерунок

дня
07:00, 13:50, 18:00 «Алло,
лiкарю!»
10:35 «Моднi iсторiї з О.
Новицькою»
10:55 «Будьте здоровi!»
14:45, 21:20 «Вiдлуння»
15:25 Глобал-3000
15:50 «В. Хурсенко. Полiт
бiлого журавля»
16:55 Фестиваль
«Червона Рута»
17:35 Неприручена
Амазонка
19:05 В гостях у Д.
Гордона. С. Маковецький
20:00 Божевiльний свiт
22:05 Х/ф «Примара
замку»
23:45 «Кумири»
00:00 «Нiч чорних
краваток»
ТЕТ
7:15 М/с «Шаленi
кролики. Вторгнення»
07:35 М/с «Королiвська
академiя»
08:00 Мультмiкс
09:25 Х/ф «Коктейль»
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 4»
21:50 Х/ф «100 мiльйонiв
євро»
23:40 Х/ф «Сватання на
Гончарiвцi»
СТБ
7:10 Х/ф «Коханий за
наймом»
09:05 Х/ф «Дiвоча
вечiрка»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:30, 23:55 Т/с «Коли ми
вдома»
20:00, 22:45 «Холостяк
- 7»
НТН
6:40 Х/ф «Без року
тиждень»
07:55, 09:00, 19:30 Т/с
«Кулагiн та партнери»
08:30 Ранковий «Свiдок»
10:30, 17:25 Т/с
«Детективи»

12:00 Т/с «Полiцiя Маямi»
13:40, 15:05 Т/с «CSI:
Лас-Вегас - 12»
14:45, 19:00, 23:15
«Свiдок»
15:40 «Легенди карного
розшуку»
21:30 Т/с «CSI: Лас-Вегас
- 13»
23:45 Т/с «Банши - 3»
НОВИЙ КАНАЛ
6:09, 08:00 Kids Time
06:10 М/c «Сiмейка
Крудс»
07:00 М/c «Пригоди Кота
в чоботах»
08:02 Т/с «Друзi»
09:30, 20:45 Київ вдень
та вночi
14:15 Серця трьох
16:15, 19:00 Суперiнтуїцiя
21:50 Х/ф «Слiдопит»
00:00 Х/ф «Дракула
Брема Стокера»
МЕГА
6:00 Бандитська Одеса
08:10, 12:50 Правила
життя
09:00 Правда життя
10:00, 21:40 Мистецтво

виживання
11:50 Африка: стихiя води
13:40 Мiстична Україна
14:30 Секти. Контроль
свiдомостi
15:20, 23:40 Великi битви
богiв
16:10, 20:50 Зброя:
сiмейна справа
18:00, 22:40 Квест
19:00 Легенди карного
розшуку
20:00 Путiвник
неприємностей
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
7:50 «Чи знаєте ви, що...»
08:20 «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»
19:00 «Орел i Решка»
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 Х/ф «Бебiбум»

15:50, 16:45 «Речдок»
18:05 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi тижня»
22:00 Т/с «Зозуля»
ICTV
6:30 Ранок у великому
мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
11:00, 13:15 Х/ф
«Перевiзник-3»
12:45, 15:45 Факти. День
13:30, 16:10 Т/с
«Кримiнолог»
17:40 Т/с «Пес»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Антизомбi
21:25 Дизель-шоу
23:45 Х/ф «Перевiзник:
Спадщина»
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
07:50 Драйв
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»
14:55 Х/ф «Справжнє
правосуддя: Вуличнi
вiйни»
16:40 Х/ф «Супертанкер»
19:20 Х/ф «10 000 днiв»
21:10 Х/ф «В iм’я помсти»
23:00 «Змiшанi
єдиноборства. UFC.»

СУБОТА, 27 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»
12:30 Х/ф «Кохана
вчителька»
16:45 «Вечiрнiй квартал»
18:30 «Розсмiши комiка
2017»
20:15 «Українськi
сенсацiї»
21:15 «Вечiрнiй квартал.
Туреччина 2017»
00:10 «Лiга смiху»

21:00 Новини
21:30 Розсекречена
iсторiя
22:20 Д/с «Дикi тварини»
23:00 Свiт on line
23:25 Життєлюб
00:05 На слуху. Пiдсумки

UA:ПЕРШИЙ
6:35 Пiдсумки
08:05 Смакота
08:30 Золотий гусак
11:00 Фольк-music. Дiти
11:50 Т/с «Справедливi»
16:00 Український корт
16:35 Богатирськi iгри
17:30 Х/ф «Марко Поло»

ТОНіС
6:05 Х/ф «Весна»
09:50 «Шеф-кухар
країни»
11:35 Завтра-сьогоднi
12:15 «Ландшафтнi гри»
13:40 «Iпостасi спорту»
14:10 Неприручена
Амазонка

ТРК «УКРАїНА»
7:00, 15:00, 19:00
Сьогоднi
07:15 Зiрковий шлях
09:00 Т/c «Спадкоємиця»
12:45, 15:20 Т/c «Знайти
чоловiка у великому мiстi»
17:15, 19:40 Т/c «Хiрургiя.
Територiя кохання»
22:10 Х/ф «В очiкуваннi
кохання»

15:30 «Соцiальний статус:
ваша пенсiя»
16:20 Х/ф «Примара
замку»
18:00 «Euroshow» М.
Поплавського
18:55 Божевiльний свiт
21:00 Творчий вечiр В.
Крищенка «Нехай буде
воля Твоя...»
00:05 «Вихiдний, пiсля
опiвночi»
ТЕТ
6:50 Байдикiвка
07:35 М/с «Королiвська
академiя»
08:00 Мультмiкс
09:40 М/с «Дорамандрiвниця»
11:05 М/ф «Принц
Єгипту»
12:55 Одного разу пiд
Полтавою
16:10 Х/ф «100 мiльйонiв
євро»
18:00 Х/ф «Сам удома 4»
19:50 Готель Галiцiя
22:00 Одного разу в

22:20 Х/ф «Палаючий
острiв»
00:15 Х/ф «Мiтка»

Одесi
00:00 Т/с «Отже»
СТБ
6:20 «ВусоЛапоХвiст»
08:00 «Караоке на
Майданi»
09:00 «Все буде смачно!»
10:15 «Холостяк - 7»
13:25 «МастерШеф
Дiти - 2»
19:00 «Україна має
талант! Дiти - 2»
21:20, 23:00 Т/с «Коли ми
вдома»
22:20 «Україна має
талант! Дiти - 2» Пiдсумки
голосування
23:20 «Давай поговоримо
про секс 4»
НТН
6:05 Х/ф «Лялечка»
08:40 Х/ф «Тегеран-43»
11:30 «Речовий доказ»
14:20 «Склад злочину»
15:55 Т/с «Детективи»
19:00 «Свiдок»
19:30 Х/ф «Асса»

НОВИЙ КАНАЛ
6:00 М/c «Сiмейка Крудс»
07:00 М/c «Пригоди Кота
в чоботах»
08:09 Kids Time
08:10 Ревiзор.
Спецвипуск
11:10 Ревiзор Крамницi
13:00 Вiд пацанки до
панянки
15:00 Хто зверху?
17:00 М/ф «Лiсова
братва»
18:30 Х/ф «Iндiана Джонс:
У пошуках втраченого
ковчега»
21:00 Х/ф «Iндiана Джон i
храм Долi»
23:20 Х/ф «Утiкач iз того
свiту»
МЕГА
6:00 Бандитський Київ
08:30 Мiстична Україна
09:20 Дракула та iншi

10:10 Великi битви богiв
11:50, 21:00
Паранормальний свiт
14:40 Африка: стихiя води
17:40 Навколо свiту.
Мiсця сили
18:30 Путiвник
неприємностей
19:20 Брама часу
23:40 Легенди карного
розшуку
ТРК «КИїВ»
8:00 «Телемарафон
«Європейська столиця»
21:30 Х/ф «Наввипередки
з Меверiком»
23:30 «Українська
Нацiональна Лотерея»
23:35 «Телемаркет»
00:35 Х/ф «Вiдважно у
майбутнє»
K1
6:30 «TOP SHOP»
07:50 «Чи знаєте ви,
що...»
08:20 «Мультфiльми»
10:00 М/ф «Трiстан та

Iзольда»
11:45 Т/с «H2O: Просто
додай води»
13:00 «Орел i Решка.
Невидане»
15:00, 19:00 «Орел i
Решка»
18:00 «Навколо М»
23:50 «КВН»
ІНТЕР
09:30 «Україна вражає»
10:00, 03:35 Док. проект
«О. Дем’яненко. «Влип,
очкарик!»
10:50 Х/ф «Операцiя «И»
та iншi пригоди Шурика»
12:50 Т/с «Доярка з
Хацапетiвки 3»
20:00 «Подробицi»
20:30 Х/ф «Час грiхiв»
22:20 «Великий бокс з В.
Кличком»
ICTV
7:05 Дивитись усiм!
08:00 Без гальм
09:00 Я зняв!
09:55 Дизель-шоу.

Дайджест
10:55, 11:50 Вiдпустка за
обмiном
12:45 Факти. День
13:05 Х/ф «Перевiзник:
Спадщина»
15:00 Х/ф «Дев’ять ярдiв»
16:50 Х/ф «Дев’ять
ярдiв-2»
18:45 Факти. Вечiр
19:15 Надзвичайнi
новини. Пiдсумки
20:05 Х/ф «Голоднi iгри»
22:55 Х/ф «Голоднi iгри-2.
У вогнi»
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
12:15 Сiмейнi зустрiчi
12:35 Прес-конференцiя
щодо ситуацiї у зонi АТО
13:10 Кiно з Я. Соколовою
13:30 Феєрiя мандрiв
15:15 Фiнансовий
тиждень

15:30 Особливий погляд
17:10 «За Чай.com»
19:25, 23:25 Машина часу
21:00 Велика полiтика
21:30 Вiкно в Америку
22:30 Документальний
проект «Вiддiл кадрiв»
2+2
6:00 Мультфiльми
08:00 «Нове Шалене
вiдео по-українськи»
09:00 «Бушидо»
12:30 «Цiлком
таємно»
13:30 «Люстратор 7,62.
Прокляття системи»
14:00 «Українськi
сенсацiї»
14:50, 00:00 «Заручники
правосуддя»
16:55 Х/ф «Мега-акула
проти Колоса»
18:45 Х/ф «Ера
динозаврiв»
20:20 Х/ф «Мисливець
проти Чужого»
22:00 Х/ф «Поцiлунок
дракона»

НЕДIЛЯ, 28 ТРАВНЯ 2017 РОКУ
КАНАЛ 1+1
8:00 «Снiданок. Вихiдний»
09:00 «Лото-забава»
09:40 М/ф «Маша i
ведмiдь»
10:00 «Розсмiши комiка
2017»
11:00 «Розсмiши комiка.
Дiти 2»
12:50, 13:50, 14:50, 16:00,
17:05 «Свiт навиворiт - 5:
Iндонезiя»
18:30 «Українськi
сенсацiї»
19:30 «ТСН-Тиждень»
21:00 Х/ф «Хрещена»
00:30 «Аргумент кiно»
UA:ПЕРШИЙ
8:10 Смакота
09:00 Д/с «Скарби та
смертельнi таємницi
морiв»
09:55 Х/ф «Джейн Ейр»
12:00 Театральнi сезони
12:35 Мистецькi iсторiї
12:45 Фольк-music. Дiти
13:50 Фольк-music
16:00 Д/ф

«Ю.Рибчинський. Слова
i музика»
16:50 Х/ф «Скарби Трої»
20:30 Перша шпальта
21:00 Новини
21:30 Д/с «Традицiйнi
свята Мацурi»
22:20 Д/с «Розповiдi про
Хансiк»
23:25 Територiя закону
23:30 Вiд першої особи.
Пiдсумки
ТРК «УКРАїНА»
6:50 Сьогоднi
07:40 Зiрковий шлях
08:50 Х/ф «В очiкуваннi
кохання»
11:00 Т/c «Хiрургiя.
Територiя кохання»
15:00 Х/ф «Пiзнє кохання»
17:00, 20:00 Т/c «З надiєю
на щастя»
19:00 Подiї тижня з О.
Панютою
21:50 Т/c «Знайти
чоловiка у великому мiстi»
ТОНіС

6:10 Х/ф «Веселi хлопцi»
09:55, 16:05 Божевiльний
свiт
11:40 «Iпостасi спорту»
11:55 Неприручена
Амазонка
13:40 «Будьте здоровi!»
15:30 «Соцiальний статус:
ваша пенсiя»
17:20 «Зiркафест «Єдина
країна»
20:150 «Кумири»
20:35 «Свiтськi хронiки»
21:15 «Шеф-кухар
країни»
21:45 Євромакс
22:20 Х/ф «Молодий та
невинний»
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
09:40 М/с «Дора-

«Вишгородське міське
комунальне підприємство
«Водоканал» запрошує
на роботу чоловіків
за спеціальностями:
— ЕЛЕКТРОМОНТЕР;
— ВОДІЙ;
— СЛЮСАР АВАРІЙНОВІДНОВЛЮВАЛЬНИХ РОБІТ.
Довідки за тел: (04596) 23-354
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.

ангел - 2»
13:00 Х/ф «Асса»
15:50 «Легенди карного
розшуку»
17:35 «Склад злочину»
19:00 Т/с «Кат»
22:15 Т/с «Охоронець - 2»

мандрiвниця»
11:05 М/ф «Втеча з
курника»
12:45 Х/ф «Ра-Один»
15:35 Країна У
19:50 Готель Галiцiя
22:00 Одного разу в
Одесi
00:00 Т/с «Отже»
СТБ
6:00 «ВусоЛапоХвiст»
07:05 «Все буде добре!»
09:00 «Все буде смачно!»
11:05 «Караоке на
Майданi»
11:55 «Україна має
талант! Дiти - 2»
14:10 Х/ф «Дiвчата»
16:05, 23:00 «Я
соромлюсь свого тiла 4»
18:00, 22:05 «Слiдство
ведуть екстрасенси»
20:55 «Один за всiх»
НТН
6:40 Х/ф «Вiдпустка за
власний рахунок»
09:15 Т/с «Черговий

КУПЛЮ РОГИ
ЛОСЯ, ОЛЕНЯ — до
100,00 грн за 1 кг
і старі роги сайгака.
Тел: (096) 676-23-34.

Продам гараж в
кооп. «Берізка».
Ціна договірна.
Тел: (066) 662-48-00
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

НОВИЙ КАНАЛ
6:50 М/c «Пригоди Кота в
чоботах»
08:40 М/ф «Лiсова
братва»
10:00 Х/ф «Гарфiлд 2»
11:30 Х/ф «Блейд:
Трiйця»
13:45 Х/ф «Iндiана Джонс:
У пошуках втраченого
ковчега»
16:00 Х/ф «Iндiана Джон i
храм Долi»
18:20 Х/ф «Iндiана Джон
i останнiй хрестовий
похiд»
21:00 Х/ф «Iндiана
Джон i Королiвство
Кришталевого черепа»
23:20 Х/ф «Перевертнi»

МЕГА
6:00 Бандитська Одеса
08:30 Мiстична Україна
09:20 Володимир Iвасюк
10:10 Великi битви богiв
11:50, 21:00
Паранормальний свiт
13:40 Квест
14:40 Африка: стихiя води
17:40 Путiвник
неприємностей
19:20 Прокляття вiдьом
20:10 Запрограмованi
долi
23:40 Нашi
ТРК «КИїВ»
8:00 «Телемарафон
«Європейська столиця»
21:30 «СТН-спорттижневик»
21:50 Х/ф «Дрiбна рибка»
23:35 «Українська
Нацiональна Лотерея»
23:40 «Телемаркет»
K1
6:30 «TOP SHOP»
07:50 «Чи знаєте ви,

ЗНИЖКИ на роботи + матеріали до 20%. РЕМОНТИ
квартир, будинків, балконів. Перепланування, підвісні
стелі, гіпсокартон. Опалення, тепла підлога, водопровід,
каналізація, електрика і т. д. БУДІВНИЦТВО – будинки,
бані, прибудови, гаражі, павільйони. Навіси, альтанки,
ворота, паркани.
Доставка матеріалів (096) 972-15-14, (066) 839-34-83

ЗНИЖКИ на роботи + матеріали до 25%. ПОКРИВЕЛЬНІ
РОБОТИ під ключ. Мансардні дахи, кроквяні системи.
М’яка покрівля, метал, бітумна, полімерна, керамічна
черепиця. УТЕПЛЕННЯ, ОБЛИЦЮВАННЯ будинків,
квартир. Сайдинг, фактурна штукатурка, короїд, термопанелі.
Доставка матеріалів (096) 972-15-14, (066) 839-34-83

«ПОСТЕЛЬКА» РЕСТАВРАЦІЯ
подушок, ковдр.
ПРОДАЖ нових подушок, ковдр.
ХІМЧИСТКА та ФАРБУВАННЯ
шкіри та хутра.
Тел: (050) 823-34-58, (097) 614-56-47

що...»
08:20 «Мультфiльми»
09:15 Т/с «H2O: Просто
додай води»
10:50 М/ф «Трiстан та
Iзольда»
12:20 «Навколо М»
13:20 «Орел i Решка»
21:00 «Орел i Решка.
Невидане»
23:00 Х/ф «Побачення
наослiп»
ІНТЕР
6:20 Х/ф «Казка про
загублений час»
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 «Полетта»
13:45 Т/с «Зозуля»
17:10 Х/ф «Тариф
«Щаслива родина»
19:00, 20:30 Т/с «Все
повернеться»
20:00 «Подробицi»

23:15 Х/ф «Операцiя «И»
та iншi пригоди Шурика»
ICTV
5:55 Т/с «Вiддiл 44»
09:20 Х/ф «Дев’ять ярдiв»
11:10, 13:00 Х/ф «Дев’ять
ярдiв-2»
12:45 Факти. День
13:20 Х/ф «Голоднi iгри»
16:00 Х/ф «Голоднi iгри-2.
У вогнi»
18:45 Факти тижня. 100
хвилин
20:30 Х/ф «П’ята хвиля»
22:50 Х/ф «2012»
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
08:30 Феєрiя мандрiв
10:10 Кордон держави

12:40 Прес-конференцiя
щодо ситуацiї у зонi АТО
13:30 Час iнтерв’ю
19:25 Невигаданi iсторiї
20:05 Машина часу
21:00 Час: пiдсумки
тижня з В. Гайду
кевичем
21:40 Час-Time
22:30 Документальний
проект «Вiддiл кадрiв»
23:30 Фiнансовий
тиждень
2+2
6:00 Мультфiльми
08:00 «Нове Шалене
вiдео по-українськи»
08:30 «Роби бiзнес»
09:00, 14:55 «Вiн, Вона i
телевiзор»
15:55 Х/ф «Ера
динозаврiв»
17:30 Х/ф «10 000 днiв»
19:20 Х/ф «В iм’я
помсти»
21:10 Х/ф «Цiнний
вантаж»
23:00 ПРОФУТБОЛ

«Працюйте з нами». Агенція по працевлаштуванню за кордон. Легально.
Найбільша база вакансій. Повний документальний супровід. Високий рівень
оплати праці. Індивідуальний підхід.
Адреса: вул. Н. Шолуденка, 6-в, оф. 8.
Тел: (098) 828-39-24, (063) 508-12-68
Ліцензія АЕ №637174 від 05.06.2015 р. видана Державною службою зайнятості (центральний апарат)

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

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

12

20 травня

Народна
творчість

2017 року

Мозаїка

Кольорами любові цвіли рушники

Ольга ДЯЧЕНКО
Напередодні свята Дня матері у районній бібліотеці голова районної організації ветеранів Таміла
Орел презентувала жіночий клуб «Золота осінь»
барвистою виставкою рушників. Веселкове диво
створили невтомні руки української жінки.

Споконвіку рушник — оберіг оселі, роду, генна
пам’ять поколінь. Із близьких і дальніх доріг материнське серце, її тепло і душевна щедрість повертали дітей
у батьківську хату, де хрестики долі огортали ніжністю
і спокоєм.
А затишок родинного гнізда завжди створювала
жінка — мати, берегиня і хранителька кращих традицій
українського народу, якій вишивання «рукам — робота,
душі — свято».
Тож слова про найдорожчу людину, які озвучила
завідуюча відділом обслуговування Галина Дмитренко,
відгукнулися болісним щемом і теплим спогадом в аудиторії людей поважного віку.
Проникливі рядочки віршів про маму третьокласників Вишгородської ЗОШ № 1 І-ІІІ ст., яких організувала
завідуюча районного бібліотекою для дітей Валентина
Скора, озвалися дружними оплесками і побажаннями
діткам бути завжди під надійним крилом незрадливої
материнської любові.
Відомі вишгородські поети Віктор Кучерук і Анатолій Черняхівський доповнили щемливу атмосферу
чудовими присвятами неньці, її незгладимому сліду в
долі кожного.
Зокрема, Анатолій Іванович розповів цікавий епізод із дослідження історії рідного краю. У музеї трипільської культури зберігаються 27 візерунків- символів на
найдавніших свідченнях розвинутої традиції вишивок
на тканині.
І саме старшому поколінню необхідно долучати дітей — наше майбутнє — до пошанування історії рідного
краю, звичаїв і традицій древнього самобутнього народу.
Наше коріння — у сакральних візерунках вишиванок, у слові, музиці, у пісні. Жіночий гурт «Золотий
вік», що мелодійним звучанням і добором репертуару
повертає до замулених джерел духовності, відомий
нині в усій Україні. Подаровані українські пісні додали
святковості, оптимізму і гордості за такі невичерпні
скарби українського народу. До слова, одна з учасниць
ансамблю — Марія Степура, прочитала лірично-проникливий власний вірш про матір.
І скільки б не минуло літ, святі почуття до неньки у
серці назавжди. І навчаємо дітей, онуків шанувати матір, бабусю.
Об’єднання людей поважного віку в гуртках за інтересами чи в таких жіночих клубах, як «Золота осінь»,
що діє більше року при районній організації ветеранів,
не залишають досвідчених, мудрих наставників на
узбіччі швидкоплинного життя. Про небайдужих, активних жінок розповіла Таміла Орел і прочитала «Вранішню молитву».
У минулому — вчителі, інженери, медики, бібліотекарі та працівники різних галузей і нині на дружніх зібран-

нях не оминають гострих тем психологічних взаємин з
дітьми й онуками, організовують різні цікаві поїздки, зустрічі з неординарними особистостями, знаходять спільні мотиви для обговорення, створюють атмосферу розвитку талантів у години змістовного дозвілля.
Багатьом «золотоосіннім» бабусям саме цей вік посприяв знайти свою духовну скарбницю і втілити в картині чи у вишивці порухи нестаріючої душі.
У «Рушниковому дивосвіті» свій доробок (десяток
неповторних полотен) для огляду запропонувала Олена
Кобзар. Вона напередодні відсвяткувала свій день народження. Тож Таміла Орел щиро поздоровила іменинницю, побажала довгих творчих літ і нових візерунків.
Присутні охоче приєдналися до вітаючої і з цікавістю розглядали кольоровий розмай на рушниках майстрині.
Вона багато літ у Спілці майстрів народної вишивки
Вишгорода навчає півзабутим технікам не тільки «спілчанок». На нинішнє свято завітала з особистим фотоальбомом, де на світлинах Олена Олексіївна кладе
стібки у президентському і київському рушниках, бере
участь у багатьох виставках, мала й персональну.
На п’ятиметровому рушнику, який вишивали 25
майстринь Спілки, Олена Кобзар найпершою обрамила спільний витвір. Присутні наочно пересвідчилися, як
вдало і неповторно зацвіло полотно на вишгородському
творі майстринь. Кожна добирала візерунок роду чи той,
що найбільше відповідав душевному настрою. Ним відкривали День міста у 2010 р. і Формулу-1 у Вишгороді.
Давні рушники з різною технікою вишивки для нинішньої виставки запропонувала й керівник Спілки
майстрів (Центр творчості «Джерело») Олена Кольвах.
Вона долучає до творення краси діток у гуртку «Золоті ручки», у власній «бабусиній скрині» зберігає безліч
раритетів із минувшини.
Порадувала присутніх майстерно вишитими рушниками і Валентина Котенок. Розповіла про значення
квітів і рослин в орнаментах, про призначення рушників
на різні випадки життя. На одному оновила старовинний бабусин візерунок. Жінки прискіпливо оглядали
виворітний бік, де не було жодного вузлика чи невдалих переходів. А це — свідчення про майстерність і вимогливість до результатів непростого заняття. У селі,
коли дівчина перев’язувала сватів, жінки оцінювали її
роботу за виворотом — чи хазяйка вишила дбайливо,
чи криворука.
Галина Дмитренко продемонструвала оригінальний
рушник, виконаний незвичайною технікою, своєї прапрабабусі. «І чужого научайтесь, й свого не цурайтесь!».
Автор цих рядків у «Рушникове диво» запропонувала візерунки на домотканому полотні своєї тітоньки,
яка при тьмяному світлі гасової лампи ще в 40-60 роках
минулого століття залишила квіткове розмаїття. Скільки треба було вкласти сил і терпіння, щоб часу непідвладні кольори повертали на незабутні стежки дитинства, пригортаючи до грудей спрацьовані теплі долоні
рідної людини.
Розповіла жінкам про трагічну долю маленької трудівниці, якій «у душу й тіло в’їлася костриця, а полотно
сіреньке, у вузлах…»
Сподіваюсь, що й майбутнім нареченим варто знати, як правильно оформити весільний рушник. Бажано,
щоб його вишивала дівчина власноруч, але нікому не
показувала. Полотно треба брати спеціальне, ткане
для рушників, позначити той бік, з якого почато роботу.
Це — найенергетичніше поле, на яке при вінчанні має
стати дівчина, то й буде господинею в хаті.
Не можна перерізати рушник прошвами з мережива чи вишивати з різних половинок. Малюнок не повинен завершуватися суцільним візерунком, бо перекриває спільну долю в сім’ї. Зверху вишивають квіти чи
пташечок.
Весільний рушник потрібно зберігати в сім’ї, у часи
непорозуміння класти під подушку, а як хворієте — на
груди. Не замовляйте цей оберіг злим людям або знедоленим.
Нехай він оберігає від усього лихого!

Купуй органічне

Натуральна косметика
за помірними цінами
Раді познайомити Вас з новинками виробництва
Фармацевтичного науково-дослідного центру «Альянс
краси» (с. Синяк Вишгородського р-ну): продукція торгової марки n 0% Green home, що відповідає екологічним критеріям та відзначена знаком екомаркування
«Зелений журавлик».
А саме: еко-гелі для миття посуду та господарське

Âèøãîðîä

Директор КП
«Редакція газети
«Вишгород» —
Володимир Ткач

мило. Продукція містить 93,18% натуральних компонентів.
Адреса магазину:
м. Вишгород, вул. Б. Хмельницького, 2.
Працюємо з 10:00 до 19:00,
в суботу – з 10:00 до 15:00. Неділя — вихідний.
Тел: (066) 522-30-87, (099) 405-73-03

Літредактор, кореспондент — Валентина Яковенко
Фотокореспондент, набірник — Андрій Максімов
Художній редактор — Максим Крадожон
Бухгалтер — Ірина Поліщук

Вишгород

З ДНЕМ ВИШИВАНКИ!
Дорогі українці!
Вітаю усіх вас з чудовим святом самобутньої,
неповторної, барвистої української культури — з
Днем вишиванки.
Вишиванка — наша національна святиня.
Вона символізує зв’язок поколінь, пробуджує високі патріотичні почуття в серці кожного українця.
Вишиту сорочку, вишитий рушник передають із
роду в рід, бережуть як безцінну реліквію.
Мудрість і сила тисячолітньої традиції дає
нам натхнення до праці та боротьби. Бажаю укріплення української ідентичності заради процвітання нашої країни.
Слава Україні! Героям Слава!
З повагою
Трохим ІВАНОВ, заступник Вишгородського міського голови

22 травня відзначатиме ювілей дорога дружина й матуся
Оксана Віталіївна КАЛЬЧЕНКО.
КАЛЬЧЕНКО.
Щиро вітаємо тебе, наша рідна!
Хай сміється доля, мов калина в лузі,
в колі щирих, вірних і хороших друзів.
Зичим тобі щастя, радості, тепла,
успіхів, здоров’я, злагоди й добра.
Хай крокують поруч вірність і кохання,
хай здійсняться мрії і твої бажання!
Люблячі чоловік Віталій, сини Олександр та Дмитро

Запрошуємо на роботу ВИХОВАТEЛЯ та ПОМІЧНИКА ВИХОВАТEЛЯ.
Висока зарплата та зручний графік роботи. Тел: 093-452-60-22
Вважати недійсним державний акт на право власності на земельну ділянку, серія ЯМ № 733695, виданий на підставі розпорядження Вишгородської районної державної адміністрації № 2717 від 26.12.2011 р. Оксані
Вагифовні БЕЙДУЛЛАЄВІЙ. Ділянка площею 0,1500 га розташована за
адресою: Київська обл., Вишгородський район, Сувидська сільська рада
(цільове призначення — для індивідуального садівництва), кадастровий
номер ділянки: 3221888000.27.185.0017

Читайте на сайті
Екологічний податок та рентна плата – за новими ставками
Адмінпослуги – платникам податків
Профілактика корупційних проявів
Державна грошова допомога – постраждалим під час Революції Гідності

ПОТРІБЕН
ПРОДАВЕЦЬ
У ВІДДІЛ НИЖНЬОЇ
БІЛИЗНИ.
Тел: (097) 978-87-17
SOS

Вважати
недiйсним
загублений атестат з
додатком про повну
середню освiту, МО
АВ №000983, виданий
20.06.1998 р. Гiлецькою
загальноосвiтньою школою I-III ступенiв Чорнухинського району Полтавської областi на iм’я
Тетяни Олександрiвни
СИДОРЕНКО

На автостоянку
потрібен охоронник
без шкідливих
звичок.
Тел: (096) 928-87-10

Допоможемо Галинці разом!

Дужа хороша, тепла, світла, з великим серцем дівчина Галинка Чух –
хворіє на лейкоз.
Галинка довго боролась, пройшла складне лікування, сеанси хіміотерапії. Але коли, здавалось, усе
йде до видужання, хвороба знову
дала про себе знати.
Сьогодні дівчина перебуває в
тяжкому стані в лікарні. З кожним
днем їй стає гірше. Терміново потрібна пересадка кісткового мозку. Якщо
не зробити операцію, дівчина сама не впорається з хворобою.
Допоможемо Галинці разом!
Номер карти у Приватбанку: 5168 7573 1346 1149, мама Чух Марія Михайлівна

Свята у травні

Календар

21 травня – День пам’яті жертв політичних репресій, День пам’яті
померлих від СНІДу
24 – День слов’янської писемності і культури
25 – Вознесіння Господнє
25 – День зниклих безвісти дітей
25 – День філолога
26 – свято Останнього дзвоника

P. S.

Щастя не залежить від погоди —
щастя всередині нас

Погляди редакції не завжди збігаються з думкою авторів
публікацій. Редакція залишає за собою право скорочувати
надані матеріали, які не рецензують і не повертають.
Відповідальність за достовірність даних несу ть автори
публікацій (рекламодавці).
Матеріали, опубліковані під знаком , друк уються на платній
основі. Останній термін надання матеріалів — середа, 13-00

Засновник — Вишгородська міська рада
Передплатний індекс газети у Каталозі місцевих періодичних
видань 40007. Газета виходить щосуботи. Ціна договірна
Свідоцтво про реєстрацію КВ № 957 від 20.09.1994 року
Адреса редакції: 07300, м. Вишгород, вул. Б. Хмельницького, 2;
Тел/факс: (04596) 5-27-25. Надруковано у «МЕГА-ПОЛІГРАФ»
Київ, вул. Марка Вовчка, 12/14. Наклад 13 000 примірників

