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20 лютого, четвер. 

Цей день вишнівчани 
запам’ятають надовго. Біля 
АЗС утворились затори з 
десятків автомобілів. Люди 
йшли пішки з Києва додому, 
через перенавантаження 
доріг, маршрутки стояли у 
корках годинами. 

З прилавків магазинів і 
супермаркетів містяни бук-
вально змітали продукти 
харчування, навіть ті, які не 
вживають зазвичай. 

Стурбовані батьки заби-
рали дітей із закладів осві-
ти, школи закривали. Після 
п’ятої години вечора на ву-
лицях майже не було пере-
хожих. Пусті подвір’я, дитя-
чі майданчики.

У соціальних мережах і 
на різних форумах в Інтер-
неті мешканці поширювали 
плітки щодо наявності на 
території міста п’яти сотень 
«тітушок», про погроми на 
вулицях і школах, про ви-
бухи автобусів на південній 

стороні міста та ін. Жодна 
з інформацій не підтверди-
лась, проте добряче наляка-
ла громаду.

Близько восьмої годи-
ни вечора біля пам’ятника 
Тарасу Шевченку почали 
збиратись активісти міста 
й організовували загони 
самооборони. До самого 
ранку вони патрулювали 
вулицями Вишневого, збе-
рігаючи спокій у місті. Та 
часом траплялися випадки, 
коли загони зустрічалися й 
помилково приймали один 
одного за «тітушок».

В ніч з 20 на 21 лютого у 
Вишневому не трапилось 
надзвичайних ситуацій. На 
відміну від сусідньої Бояр-
ки. Там повалили пам’ятник 
Леніну.

21 лютого, п’ятниця. 
Близько 11 години ранку 
біля міської ради почали 
збиратись люди, їх прийшло 
близько 70 чоловік. На зі-
бранні були присутні депу-

тати міської ради, секретар 
ради, заступники міського 
голови, вишнівчани. Одна з 
головних вимог, що висуну-
ли активіст Віталій Плескач 
і депутат міської ради  Юрій 
Лісничий – вихід з Партії 
регіонів і розпуск фракції, 
публічне вибачення перед 
народом. Також вимагали 
скласти повноваження се-
кретаря ради та міського 
голови. На виконання цих 
вимог дали 24 години.

22 лютого, субота. Той 
же час і те саме місце. Біля 
міської ради знову почали 
збиратись вишнівчани. Цьо-
го разу їх було близько 100 
осіб. 

Опозиційні депутати 
крас номовно виступали, 
улюблені заклики «гань-
ба і банду геть!», говорили 
довго і багато. Повідомили 
присутніх про те, що пред-
ставники влади та депутат-
ського корпусу вийшли з 
Партії регіонів.

24 лютого, понеділок. 
До міської ради знову йдуть 
вишнівчани. Зібрання про-
водять в актовій залі міської 
ради, людей так само близь-
ко однієї сотні. Вже присут-

ні міський голова Ілля Діков 
і представники виконавчої 
влади.  Головні обличчя, що 
підбурюють людей  ті самі – 
Плескач і Лісничий. Знову 
закликають скласти партій-
ні квитки та вийти з Партії 
регіонів. Хоча це було зро-
блено ще два дні тому. Та 
покаятись перед людьми. 
Після монологів опозицій-
них лідерів Вишневого лю-
дей повезли до Київської 
ОДА, але обіцяли поверну-
тись у вівторок ввечері.

Ближче до обіду до стін 
міської ради прибули пред-
ставники Майдану. Гово-
рили з міським головою. За 
кілька годин поїхали. Проте 
на цьому відвідини не за-
кінчились. До ради прибули 
представники «Правого сек-
тору». Все відбувалося спо-
кійно, штурму приміщення 
міської ради не було.

Вечір 25 лютого, вівто-

рок. Актова зала міської 
ради вщент заповнена людь-
ми. На зібрання прийшла 
інтелігенція міста, пред-
ставники закладів освіти та 
комунальної сфери, молодь, 
небайдужі мешканці. 

На заході мешканці Ви-

шневого говорили про події 
на Майдані, політичну ситу-
ацію в країні.  Частина з при-
сутніх вишнівчан виступали 
із закликом про складання 
повноважень міського голо-
ви Іллі Дікова та секретаря 
ради Олександра Самойлен-
ка.  Інші мешканці відстою-
вали мера міста й говорили, 
що до виборів міських голів 
не потрібно у Вишневому 
змінювати діючу владу. 

Вишніський активіст Ві-
талій Плескач та депутат 
міської ради Юрій Лісничий 
користуючись суспільно-
політичною кризою в Укра-
їні намагаються дестабілізу-
вати ситуацію у Вишневому. 
Починаючи з 21 лютого вони 
закликають людей на мітин-
ги до міської ради. Вима-
гають від влади складання 
партійних квитків з виба-
ченням перед українцями 
за події у столиці, що тра-
пились на минулому тижні; 
люстрації влади; розпуск 
фракції Партії регіонів у 
Вишневому, складання по-
вноважень міського голови 
та секретаря ради. Варто 
зазначити, що на ці зібран-
ня приходить від 70 до 100 

чоловік. Лише 25 лютого 
на народне зібрання при-
йшло понад 300 вишнівчан. 
Половина з них, мешканці, 
що підтримують міського 
голову Іллю Дікова та його 
команду. 

Віталій Плескач і Юрій 
Лісничий виступають від 
імені жителів Вишневого, 
від всіх його мешканців. 
Хоча реальної підтримки 
вишнівчан вони не мають, 
зогляду на кількість мітин-
гувальників на зібраннях. 
Провокують і підбурюють 
мирних жителів до повален-
ня влади у місті, створюють 
суспільну напругу, корис-
туються популістськими ло-
зунгами. Опозиційні лідери 
не пропонують конструк-
тивних дій щодо розвитку 
життєдіяльності міста.   

«Міський голова, це  
впершу чергу господарник, 
- зазначив мер Вишневого 
Ілля Діков. - Якщо до мене 
є запитання щодо життє-
діяльності міста та кому-
нального господарства, я 
готовий говорити та давати 
відповіді».

«НМ»

Хронологія подій минулого тижня у Вишневому
З

атори на дорогах, оголошення у соцмережах про 
погроми на вулицях міста, загони самооборони,  
закриті заклади освіти, величезні черги у мага-

зинах, ультиматуми владі міста, люстрація,  народні 
зібрання вишнівчан… так Вишневе прожило минулий 
тиждень.
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Герої зазначили: «Ми такі люди, 
як і решта. За нас все розказали 
наші дії».

Дев’ята Сотня організована під 
егідою Народного Руху Украї-
ни, але це не означає, що там 
були тільки прихильники даної 
партії. Окрім колишніх воїнів-
афганців та мешканців з усіх ку-
точків України, до неї входили 
навіть росіяни та білоруси. Вони 
були готові віддати своє життя 
за Україну, гідність та справед-
ливість. Незалежно від расового 
походження та віку, всі були, як 
одна сім’я та боролися за спільну 
справу. Наші герої відчували на 
собі найгарячіші моменти цієї за-
пеклої боротьби: після обливан-
ня з водометів – пневмонія, після 
газових гранат – попечені легені, 
після бойових гранат - посічені 
уламками ноги, після кожного зі-
ткнення з «тітушками» - розбиті 
голови, поламані ребра, руки, 
ноги та вибиті очі. Коли однієї 
ночі почався штурм Майдану і 
близько 200 мирним протесту-
вальникам загрожувала неминуча 
смерть, бійці саме Дев’ятої Сотні 
врятували людей від «Беркуту» 
та «тітушок». 24-річному хлоп-
цю з Херсону, Валентину, вдалося 
спалити водомет. А БТР, на якому 
намагалися прорвати барикаду, 
також знешкодили та підпали-
ли наші воїни. «Ми боролися під 
гаслом «Воля або смерть!», - за-
значив один із учасників.

Бійці Дев’ятої Сотні зізнають-

ся, що спочатку було неможливо 
відрізнити «своїх» від «тітушок», 
але згодом останніх можна було 
впізнати по неадекватній пове-
дінці, ознаках алкогольного та 
наркотичного оп’яніння, а також 
по специфічній (здебільшого, не-
нормативній) лексиці.

Один з бійців Дев’ятої Сотні, 
вишнівчанин, активний громад-
ський та політичний діяч, Ан-
дрій Куць повернувся додому з 
переломом руки зі зміщенням 
і роздробленням й шрамами на 
голові. Він розповів нам, що по-
ранення отримав 18 лютого в 
Маріїнському парку. Це сталося 
саме тоді, коли бійці внутрішніх 
військ разом з «тітушками» про-
рвали оборону вулиць. Так ста-
лося, що більша частина людей 
перейшла на другу вулицю для 
протистояння «Беркуту», а його  
разом з невеличкою групкою мі-
тингувальників відокремили від 
інших та оточили біля одного з 
будинків. «Тітушки» почали жор-
стоко бити протестуючих бітами, 
ногами та тим, що потрапляло їм 
до рук. Та на щастя, хтось із спів-
робітників внутрішніх військ зміг 
врятувати  людей. «Мене вряту-
вав якийсь ВВшник. Я навіть не 
розгледів його звання. Він не дав 
мене добити, пограбувати та від-
ганяв мародерів. Про «Беркут» 
нічого не можу сказати, а ВВшни-
ки, в переважній більшості, по-
водили себе як солдати з дотри-
манням елементарних моральних 

правил. Бій є бій, але коли вони 
бачили, що людина вже не стано-
вить їм загрози, припиняли бити, 
- згадує Андрій Куць. – Наші жін-
ки з Майдана – в основному, пен-
сіонерки – оточили нас та закри-
вали своїми тілами від «тітушок». 
Потім прийшов Олег Тягнибок та 
вивів нас. Так я потрапив в польо-
вий госпіталь, який знаходився у 
Парламентській бібліотеці, наші 
санітари надали мені медичну 
допомогу».

Приємно зазначити, що акти-
вістам дуже сподобалося Вишне-
ве, його стиль життя, затишок 
та гостинність мешканців. «Ви-
шневе – унікальне місто. Воно 
завжди славилося розумними та 
революційними людьми, - продо-
вжує екскурс в історію для гостей 
міста Андрій Куць. – Згадайте 
2004 рік, коли до міста прибуло 
чотири залізничні потяги з Дон-
басу. Молодиків, яких би зараз 
назвали «тітушками», почали пе-
ресаджувати в автобуси та мали 
везти до Києва.  Наші жінки посе-
ред ночі лягали в мокрий сніг під 
колеса автобусів та блокували їх, 
аж поки не приїхали чоловіки. 
Наші громадяни дуже свідомі».

Український Євромайдан став 
символом боротьби за права та 
свободу населення для всього 
світу. В кожній країні новини 
починалися з сюжету про нашу 
столицю. 

Анна ЛАПЕНКОВА

А к т у а л ь н о

З 18 лютого Україна — 

інша. З болем, тугою та 

важким мовчанням за за-

гиблими,  з заплутаними 

думками про майбутнє й з 

надією на краще, з новим 

в. о. Президента, з новою 

хвилею протестів, з жагою 

миру на своїй землі ...

Місце мирного протес-
ту в центрі столиці за три 
місяці перетворилося на 
поле бою. Цього тижня до 
головної площі Києва при-
бували тисячі людей вша-
нувати пам’ять загиблих на 
Майдані.  Україна не бачи-
ла стільки сліз за час своєї 
незалежності.

Події розгорталися з блис-
кавичною швидкістю. Укра-
їнці не встигали їх усвідом-
лювати.

Починаючи з 22 лютого 
у Вишневому відбувалися 
мітинги із закликом на по-
валення міської влади. Як 
це було читайте на першій 
сторінці.

Майже у всіх містах на-
шої держави громадяни ор-
ганізовували загони само-
оборони, формували пости 
з чергування на дорогах й 
перехрестях міста. Вишневе 
не стало винятком. Про сум-
лінних вишнівських чоло-
віків дізнаєтесь з матеріалу  
«Хоробрі хлопці на варті по-
рядку міста».

24 лютого до Вишневого 
прибули представники Май-
дану. З якою метою, про що 
говорили та які думки мають  
відносно життєдіяльності 
міста читайте у матеріалі 
«Вишневе зустріло активіс-
тів Майдану».

 Колектив газети вислов-
лює глибоке співчуття ро-
динам і близьким загиблих 
у сутичках на Майдані. Ми 
сумуємо разом з вами. Має-
мо надію, що кров невинних 
громадян більше ніколи не 
прольється на українській 
землі.

Вікторія Александрова

головний редактор 

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Вишневе зустріло активістів Майдану

М
инулого тижня у цен-
трі Києва близько со-
тні людей загинуло, та 

більше, ніж півтисячі отримали 
серйозні поранення. Матері та 
дружини не дочекалися своїх за-
хисників, які полягли у жорсто-
кій бійні.

21 
лютого у Вишневому пройшов субот-
ник на якому комунальники прибирали 
Вишневе від бруду. У березні розпо-

чнеться двомісячник благоустрою. Протягом яко-
го будуть облаштовані клумби, висаджено дерева 
та куші. Щороку участь у цьому заході беруть 
представники влади, підприємств міста, молодь, 
громадські організації та ін.

За календарем на дворі ще зима, проте стовпчик тер-
мометра показує плюсову температуру. Зважаючи на 
це комунальники вже напоготові причепурити тери-
торію міста. Минулої п’ятниці КП «УМГ» організувало 
суботник. Всі працівники підприємства: від слюсарів 
до начальників ЖЕДів, вийшли на вулицю прибирати 
місто.

Заступник начальника КП «УМГ» Сергій Великий за-
значив: «Незважаючи на те, що ця зима була не такою 
суворою, як минула, все одно були і морози, і снігопади, 
і ожеледиці тому було витрачено багато посипальних 
сумішей. Наразі, готуючись до весни, ми прибираємо 
залишки цих сумішей та доводимо до ладу територію 
міста. Через те, що зимовий період ще не закінчився 
місто потребує ручного прибирання».

Вже прибрано тротуари, прибудинкові території 
та площі біля пам’ятників. Була задіяна прибиральна 
техніка для очищення бортів проїжджої частини, зі-
брано всі залишки піщано-сольових сумішей, які були 

відвезені на сміттєзвалище де будуть використані для 
зміцнення під’їзних майданчиків. Комунальники ще 
чекають сюрпризів від природи тому техніку для при-
бирання снігу тримають напоготові.

Сергій Великий також зазначив: «Такий суботник 
тільки початок у наведенні порядку у місті. Ми надали 
міському голові Іллі Дікову план проведення двомісяч-
ника з благоустрою і чекаємо на розпорядження щодо 
його здійснення. Також до нас завжди приєднуються 
громадські організації, допомагають і мешканці міста».

З потеплінням планується проведення таких робіт як 
вапнування дерев, висадка квітів, озеленення. Тож вже 
найближчим часом місто буде впорядковане, прибране 
та причепурене. 

Алевтина ЧУРКІНА

Місто готується до зустрічі з весною

Вишнівчани 
облаштували 

меморіал на честь 
«Небесної Сотні»

У центрі міста біля міського 
РАЦСу мешканці Вишневого об-
лаштували символічний меморі-
ал загиблим під час сутичок на 
Майдані. Покладають квіти та 
залишають запалені свічки. На 
самому постаменті встановили 
фотографію одного з загиблих і 
плакат з написом «Слава Небес-
ній Сотні - герої не вмирають». 

Такими діями вишнівчани ви-
словлюють жалобу за загиблими. 

Алевтина ЧУРКІНА
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Учасники Майдану 24 лютого 
приїхали до Вишневого аби на 
власні очі побачити, як у місті 
працює міська влада. Та пере-
конатись у тому, що під їхніми 
прапорами до влади не йдуть всі 
охочі, присвоюючи заслуги Май-
дану собі.  Вони були приємно 
здивовані тим, як у місті ведеть-
ся господарська діяльність, яке 
воно чисте та затишне, з кранів 
тече гаряча вода й теплі батареї 
у домівках вишнівчан. Мешканці 
деяких міст України можуть по-
заздрити добробуту Вишневого.

Наші журналісти мали мож-
ливість особисто поспілкувати-
ся з бійцями Дев’ятої Сотні,  які 
останні декілька місяців стояли 
на передовій. Ми з перших вуст 
дізналися, що відбувалося на 
Євромайдані та  почули комен-
тарі з цього приводу. Проте, 
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Всім вже відомо хто такі «тітушки» і що 
від них можна очікувати і саме тому ство-
рюються пости самооборони. У Вишневому 
діють три таких пости, головна мета яких 
підтримувати порядок у місті, не допус-
тити зростання злочинності, побоїв і най-
головніше не дати «тітушкам» потрапити 
до міста. Зв’язок підтримується між по-
стами раціями, а чергування відбувається 
по-різному. «Ми не хочемо, щоб в нашому 
місті відбувалися крадіжки та погроми, як 
у Києві», - сказав один із оборонців.

Спочатку хлопці збиралися аби патру-
лювати вулицями, а потім вже були органі-
зовані пости у місті. Працюють патрулі, які 
підтримують громадський порядок: піші, 
домашні та автомобільні. Кожної ночі па-
трульні автівки з декількома хлопцями ви-
їжджають на перевірку порядку вулиць.

Згодом молоді хлопці згуртувалися са-
мостійно, з розумінням та спільною метою: 

охороняти місто та орга-
нізувати блокпости. Один 
із них каже, що від інших 
допомоги не дочекаєш-
ся, доки не візьмеш все 
в свої руки. Хлопці про-
ходять інструктажі перед 
виходом на чергування, 
їх проводять працівники 
м. Вишневе.

«Найбільше нам допо-
магають мешканці міста, 
це й дідусі і бабусі,  моло-
ді люди. І доки вони нас підтримують – є 
сила тут стояти», - сказав «охоронець». 
Підтримка мешканців важлива для цих 
людей їх мають сприймати серйозно, адже 
загони самооборони покликані зберіга-
ти мир у Вишневому. Більшість жителів 
адекватно ставляться до них, а деякі водії 
сигналять в знак поваги. Небайдужі жінки 

та дівчата приносять га-
рячу їжу, різні продукти 
та теплі ковдри. А деякі 
жителі охоче приєднува-
лися до самооборони. Але 
є й такі, що не розуміють 
важливість дій загонів 
самооборони та інколи 
викрикують непристойні 
слова в сторону хлопців. 

Справжня робота почи-
нається надвечір, а вночі 
намагаються перевіряти 
всі машини. Без дозволу 
водія самооборонівці не 
оглядають автівку. Зупи-
няють в основному ван-
тажні та деякі підозрілі 

легкові машини. З перших днів роботи, 
деякі люди сприймали цих хлопців за «ті-
тушок». Траплялися випадки, коли водії 
взагалі не зупинялися та гнали машину на 
шаленій швидкості. 

В такий нелегкий для країни час у місті 
майже не видно міліції, яка повинна за-
хищати народ від злочинців. Натомість 
молоді хлопці стають на варту міста та 
слідкують за порядком. Як запевнив один 
із охоронців, міліції блокпост вони пере-
дадуть, але до першого інциденту. Доки 
патрулює самооборона, порушення в місті 
зменшилися і якщо правоохоронці не бу-
дуть справлятися зі своїми обов’язками, 
самооборона працюватиме й надалі.

Командир ГФ «Спецзагін «Дельта» Сер-
гій Кріпак повідомив, що блокпости співп-
рацюють із «дельтівцями» і щогодини 
підтримують з ними контакт. Бійці «спец-
загону» об’їжджають всі пости уночі, аби у 
разі надзвичайної ситуації або конфлітку 
надати допомогу учасникам загонів само-
оборони. За той час, доки працювала само-
оборона серйозних правопорушень у місті 
не виявили.

Тетяна САВИЦЬКА

Н а  ч а с і

П
ісля подій, які сталися минулого тижня, в Києві та інших 
містах громадяни почали створювати пости самооборони 
для контролю порядку на вулицях. Вишневе не стало ви-

нятком. Відважні хлопці самостійно висунули свої кандидатури на 
оборону міста.

Хоробрі хлопці на варті порядку міста

20 лютого у міській раді від-
булася нарада між представ-
никами  Києво-Святошинської 
РДА та виконавчого коміте-
ту м. Вишневе, депутатами 
міської ради та керівниками 
підприємств, які надають со-
ціальні послуги. На зустріч 
запросили 10 таких підпри-
ємств, але, на жаль, половина 
з них не з’явилася. 

Головною темою було пи-
тання про встановлення 
пандусів для полегшення 
самостійного пересування 
людей з обмеженими можли-
востями. Заступник голови 
Києво-Святошинської район-
ної адміністрації Анатолій 
Іскоростенський пояснив, що 
таке пандуси та де вони ма-
ють бути встановлені: «Згідно 
чинного законодавства пови-
нні бути самі елементарні 
пристрої доступу людей, які 
мають обмежені можливості 
до того чи іншого соціально-
го об’єкту. Останні три роки 
в Києво-Святошинському 

районі виділялися бюджет-
ні кошти на встановлення 
пандусів у закладах освіти, 
міліціях, лікарнях та інших 
районних установах. Вони 
мають розташовуватися під 
певним кутом до землі, аби 
людина мала можливість  по-
трапити до приміщення, мати 
спеціальну підлогу тощо».

Якщо державним об’єктам 
для встановлення пандусів 
виділяються бюджетні кошти, 
то приватні підприємства ма-
ють самостійно облаштовува-
ти свої аптеки чи магазини. 
Існує спеціальна Інспекція 
державного архітектурно-
будівельного контролю, яка 
слідкує за тим, аби будівель-
ники дотримувалися закону. 
Якщо на соціальному об’єкті 
не встановлено обладнання 
для інвалідів, його не можна 
здавати в експлуатацію. Мова 
йде не тільки про пандуси. У 
Вишневому проживають ін-
валіди, які, наприклад, пога-
но бачать чи чують. Для них 

планують ввести спеціально 
обладнані маршрутні тран-
спортні засоби, встановити 
необхідні табло для тих, хто 
не має слуху, звукові сигнали 
для людей з вадами зору та ін. 
«В цьому напрямі потрібно ще 
працювати й працювати. Не 
тільки у Вишневому. Проте 
хочу відмітити, що Вишневе 
одне з не багатьох населених 
пунктів, де встановлено най-
більше різноманітних засобів 
для полегшення пересування 
людей з обмеженими можли-
востями», - зазначив Анато-
лій Іскоростенський. 

Депутат Вишневої місь-
кої ради Оксана Олексієнко 
також вважає, що дану про-
блему необхідно вирішувати 
як можна швидше. Крім того 
вона зазначає, що також по-
трібна людська допомога. 
Тому було прийнято рішення 
про те, що люди з обмеже-
ними фізичними можливос-
тями, у яких є нагальна по-
треба дістатися до магазину, 
лікарні, аптеки та ін. можуть 
звертатися до громадсько-
го об’єднання «Дельта», яке 

повинно підвезти інваліда в 
будь-який куточок міста. Для 
цього необхідно зателефо-
нувати за номером (045 98) 
7-44-77 та завчасно попере-
дити чергового громадсько-
го об’єднання. «Ця проблема 
вже давно актуальна у нашо-
му місті, - розповіла Оксана 
Анатоліївна. - Але тут вини-
кає дилема: місто вже має по-
важний вік, а закон про те, що 
скрізь мають бути пандуси 
був підписаний лише у 2006 
році. Більшість вишнівських 
будівель зведено на багато 
раніше. Тому просто фізично 
не можливо виконати всі ті 
умови, які перед нами став-
лять, але вирішувати їх по-
трібно. Нові будинки облад-
нані пандусами, але людина 
елементарно може не вийти 
зі своєї квартири. Саме тому, 
міським головою Іллею Діко-
вим було прийнято рішення 
й підписане розпорядження 
про допомогу спецзагону 
«Дельта» мешканцям з обме-
женими можливостями».

Анна ЛАПЕНКОВА

В 
Україні мешкає більше 2,5 млн. інвалідів. Більша 
частина з них якщо і має соціальний захист, то не 
має змоги самостійно пересуватися містом.

У міській раді обговорили проблему пересування містом 
людей з обмеженими можливостями

«Батьку, я йду на Майдан, захищати права 
українців з побратимами», «Ні, сину! Я тебе не 
відпущу. Ти ж єдиний, хто залишився в мене», - 
плаче. «Не треба, батьку, я вірю, що Україна буде 
краще жити, я хочу бути зараз там», - йде. І він 
більше не повернеться додому і не дізнається, що 
завдяки хоробрості таким як він в Україні відбу-
лися зміни.

Наша держава славиться своїми героями, які 
за будь-яку ціну прагнули отримати свободу та 
незалежність. Навіть у такий досить мирний те-
перішній час ніхто і не міг собі уявити, що наш 
народ має таку силу та відвагу: стати проти вла-
ди та піти у справжній бій. 

Центр Києва у вогні. Вибухи. Смерть. Це не 
просто слова чи новини на телебаченні. Це 
справжні події в столиці. Це те, що пережили 
активісти на Майдані. Відважні молоді хлопці 
та чоловіки показали всьому світу, що Україна є 
і вона буде жити, український народ має власні 
погляди, з якими потрібно рахуватись.

Близько однієї сотні активістів Майдану по-
жертвували найціннішим, що у них було. Вони 
віддали свої життя за своїх рідних та за кожного 
з нас, і немає значення які погляди у тих чи ін-
ших українців: чи проти Майдану, чи всім сер-
цем за Майдан, їм це було байдуже. Вони стояли 
до кінця, не злякавшись погроз і пострілів. Це 
люди, яких Україна буде пам’ятати вічно, їхня 
мужність переказуватиметься з покоління в по-
коління, вони Герої нашого часу. 

Зі сльозами на обличчі та з квітами в руках 
люди йдуть на Майдан, аби вшанувати пам’ять 
полеглих побратимів. Кожного українця до гли-
бини серця пройняла безстрашність бійців Май-
дану. Наші славні герої полягли за свободу та 
незалежність кожного з нас. Небесна Сотня – ця 
назва вічно лунатиме з вуст українців. 

Україна шокована кількістю жертв. Полягли 
молоді хлопці, які не встигли насолодитися жит-
тям та його прекрасними моментами. Можливо 
дехто з них навіть не пізнав справжнього кохан-
ня і вже точно ніколи не дізнається як воно, мати 
власну сім’ю. А декого з них не дочекалася вагіт-
на дружина, яка тепер тільки може розповідати 
своїй дитині про подвиги тата. Загинули чоло-
віки, які не за власним бажанням залишили свої 
сім’ї та близьких. Це трагічні наслідки мирного 
протесту на Майдані. 

Але не забуваймо, що в живих залишилися 
сотні людей, які теж вели бій пліч-о-пліч із за-
гиблими. Ми дякуємо цим хоробрим захисникам 
нашої країни і просимо пробачення за те, що не 
всі одразу повірили в них. Раніше навіть важко 
було уявити, що наші українські хлопці здатні 
на такі подвиги. Здавалося, що приказка «Моя 
хата скраю – нічого не знаю» дійсно стосуєть-
ся кожного з нас, але зараз ми власними очима 
бачимо, які насправді можуть бути українці в 
тяжкий для них час. Молоді хлопці йдуть у на-
ступ, жертвуючи власним здоров’ям та життям, 
дівчата-волонтери віддають свої сили, рятуючи 
поранених, мешканці міста приносять все, що 
мають. Ось справжній український народ, який 
може подбати один про одного в тяжкі години.

Небесна Сотня – ці бійці заслуговують не лише 
на повагу і вічну пам’ять в Україні та поза її меж-
ами, ми повинні завершити почату ними справу і 
ні за яку ціну не маємо права їх зрадити. Ці жерт-
ви не можуть бути марними. Їх занадто багато, 
аби з часом забути за що громадяни полягли на 
головній площі країни. 

Пам’ятаймо вічно наших героїв, які пожертву-
вали життям можливості мати краще майбутнє, 
яких не злякали снайперські кулі, тюремні стро-
ки за екстремізм та залякування. Небесна Сотня, 
спочивайте з миром. І простіть нам, що вся Укра-
їна не була з вами в тяжку годину. Слава героям. 
Герої не вмирають…

Тетяна САВИЦЬКА

Небесна Сотня…

Я так думаю
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 ПОНЕДІЛОK 03.03

УТ-1
 06:00 Православний календар
 06:05 Новини
 06:10 Спорт
 06:15 Погода
 06:20 На слуху
 06:35 Доброго ранку, Україно!
 06:40 Огляд преси
 06:45 Гість студії
 07:00 Новини
 07:05 Спорт
 07:10 Погода
 07:20 Тема дня
 07:25 Країна on lіne
 07:30 Ера бізнесу
 07:35 Огляд преси
 07:45 Гість студії
 07:50 Швидкий сніданок
 08:00 Новини
 08:05 Спорт
 08:10 Погода
 08:20 Гість студії
 08:35 Ранкові поради
 08:45 Корисні поради
 09:00 Підсумки тижня
 09:50 Погода
 09:55 Т/с “Таємниця старого мосту”
 10:45 Т/с “МонтеКрісто”
 11:30 Погода
 11:35 Не вір худому кухарю
 12:00 Діловий світ
 12:10 Погода
 12:15 Право на захист
 12:30 Рояль в кущах
 13:00 Погода
 13:05 Крок до зірок
 13:45 Дитячий фестиваль “Свято дитячих мрій”
 14:30 Погода
 14:40 Вікно в Америку
 15:00 Новини
 15:15 Euronews
 15:20 Діловий світ. Агросектор
 15:35 До 80-річчя від дня народження 

Ю.Гагаріна. Д/ф “Ю.Гагарін. Застереження 
долі”

 15:55 Дорослі ігри
 16:50 Як це?
 17:25 Т/с “Таємниця старого мосту”
 18:20 Новини
 18:40 Фінансова перспектива
 18:55 Діловий світ
 19:20 Співає Іван Попович
 19:40 Концертна програма “Мелодія двох 

сердець”
 21:00 Підсумки дня
 21:30 Діловий світ
 21:40 Концертна програма “Мелодія двох 

сердець”
 22:55 Трійка, Кено, Секунда удачі
 23:00 Підсумки
 23:15 Спорт
 23:20 Погода
 23:25 На слуху
 23:45 Від першої особи
 00:05 Х/ф “За щастям”
 01:20 ТелеАкадемія
 02:20 Ток-шоу “Віра. Надія. Любов”
 03:10 Світло
 03:30 Подорожуй світом з Ю.Акуніною
 03:55 Новини
 04:10 Подорожуй світом з Ю.Акуніною
 04:30 Околиця
 05:00 Ток-шоу “Віра. Надія. Любов”
 05:50 Діловий світ. Агросектор

1+1
 06:00 “ТСН-Тиждень”
 06:45 Інформаційно-розважальна програма 

“Сніданок з 1+1”
 07:00 ТСН: “Телевізійна служба новин”
 07:10 Інформаційно-розважальна програма 

“Сніданок з 1+1”
 08:00 ТСН: “Телевізійна служба новин”
 08:05 “Економічна правда”
 08:10 Інформаційно-розважальна програма 

“Сніданок з 1+1”
 09:00 ТСН: “Телевізійна служба новин”
 09:10 Юрій Нікулін і Євген Євстигнєєв у комедії 

“Старики-розбійники” (1)
 11:00 Франсуа Клюзе і Омар Сі у комедії “1+1”
 13:05 Поліна Філоненко і Олександр Павлов у 

мелодрамі “Несподівана радість”
 16:45 “ТСН. Особливе”
 17:10 Прем’єра на “1+1”. Зворушлива мелодра-

ма “Асі” (1)
 19:30 ТСН: “Телевізійна служба новин”
 20:15 Іван Жидков і Наталя Рудова у мелодрамі 

“юльчатай 2” (1)
 22:15 “Гроші”
 23:30 ТСН: “Телевізійна служба новин”
 23:45 Натан Філліон у детективі “Касл - 2” (2)
 00:40 Альбер Дюпонтель у комедії “Серійна 

коханка” (3)
 02:00 “Гроші”
 02:50 Альбер Дюпонтель у комедії “Серійна 

коханка” (3)
 04:10 “ТСН. Особливе”
 04:35 Натан Філліон у детективі “Касл - 2” (2)
 05:15 “Телемагазин”

ІНТЕР
 05:25 Т/с “Терор любов’ю” Заключна серія
 07:00 Новини
 07:15 “Ранок з ІНТЕРом”
 07:30 Новини
 07:35 “Ранок з ІНТЕРом”
 08:00 Новини
 08:10 “Ранок з ІНТЕРом”
 08:30 Новини
 08:35 “Ранок з ІНТЕРом”
 09:00 Новини
 09:20 Х/ф “Два Івани”
 12:00 Новини
 12:25 Х/ф “Два Івани”
 13:40 “Судові справи”
 14:35 “Сімейний суд”
 15:30 “Жди меня”
 18:00 Новини
 18:05 Ток-шоу “Стосується кожного”
 19:00 Т/с “Поки станиця спить”
 20:00 “Подробиці”
 20:35 Т/с “Серафіма Прекрасна”
 23:55 Т/с “Петрович”
 01:45 Х/ф “Бідна Lіz”
 03:15 “Подробиці”
 03:50 Т/с “Серафіма Прекрасна”

ICTV
 05:35 Служба розшуку дітей
 05:40 Світанок
 06:45 Надзвичайні новини з Костянтином 

Стогнієм
 07:40 Факти тижня з Оксаною Соколовою (по-

втор)
 08:45 Факти. Ранок
 09:15 Надзвичайні новини. Підсумки з Костянти-

ном Стогнієм
 10:05 Анекдоти по-українськи
 10:30 “Прокурорська перевірка”. Детективний 

телесеріал
 12:45 Факти. День
 13:00 “Прокурорська перевірка”. Детективний 

телесеріал
 14:05 “Володар бурі”. Х/ф
 16:35 “Кінець світу”. Х/ф
 18:45 Факти. Вечір
 19:20 Надзвичайні новини з Костянтином 

Стогнієм
 20:05 “Чужий район-2”. Пригодницький теле-

серіал
 21:55 Свобода слова з Андрієм Куликовим
 23:45 “Район №9”. Х/ф (2)
 01:40 “Кістки”. Т/с
 02:20 “У чорному списку”. Т/с
 03:05 Про-Zікаве. ua
 03:50 Свобода слова з Андрієм Куликовим 

(повтор)

НОВИЙ КАНАЛ
 06:10 Kіds Tіme
 06:15 М/с “Черепашки-ніндзя”
 06:35 М/с “Губка Боб”
 06:55 Kіds Tіme
 07:00 Підйом
 08:00 Т/с “Віола Тараканова”
 09:00 Т/с “Не родись вродлива”
 09:50 Т/с “Щасливі разом”
 15:10 Х/ф “Одиного разу у Вегасі”
 17:05 Т/с “Не родись вродлива”
 18:00 Абзац!
 19:00 Репортер
 19:05 Т/с “Вороніни”
 20:00 Ревізор
 22:35 Страсті за Ревізором
 23:55 Репортер
 00:00 Х/ф “Загублене майбутнє” (2)
 01:45 Служба розшуку дітей
 01:50 Зона ночі
 01:55 Чемпіон чемпіонів
 02:10 Діалоги В. Сільвестров
 03:10 Зона ночі
 03:15 Медицина Київської Русі
 03:25 Слово і зілля
 03:40 Зона ночі Культура
 03:45 Життя в обіймах квітів
 04:00 Кохання всього життя
 04:15 Зона ночі Культура
 04:35 Війна світів. Ревізор проти Шефа

СТБ
 05:10 “Чужі помилки. Трирічний обвинувач”
 05:55 “Зіркове життя. Битва за дітей”
 06:50 “Усе буде добре!”
 08:50 “Неймовірна правда про зірок”
 10:25 Х/ф “Спокута”(1)
 12:05 “Слідство ведуть екстрасенси”
 13:00 “МастерШеф - 2”
 16:00 “Усе буде добре!”
 18:00 “Вікна-Новини”
 18:20 “Неймовірна правда про зірок”
 20:00 “Слідство ведуть екстрасенси”
 20:55 Х/ф “Мама-детектив”(1)
 22:00 “Вікна-Новини”
 22:25 “Детектор брехні - 5”
 23:20 “Слідство ведуть екстрасенси”
 00:15 “Один за всіх”
 01:25 “МастерШеф - 2”
 03:55 Нічний ефір

ТЕТ
 06:00 Приколи на перерві
 06:25 М/с “Черепашки мутанти ніндзя” (1)
 06:50 М/с “Шоу Гарфілда” (1)
 07:20 М/с “Лалалупси” (1)
 07:45 Мультик з Лунтіком
 08:20 М/с “Черепашки мутанти ніндзя” (1)
 08:55 М/с “Русалонька” (1)
 09:20 Єралаш
 09:45 Одна за всіх
 12:10 Дайош молодьож!
 13:05 Т/с “Ксена - принцеса - воїн” (1)
 14:00 Т/с “Любить не любить” (1)
 15:00 Панянка-селянка
 16:00 Богиня шопінгу. Повернення
 17:00 Т/с “Кухня” (1)
 18:00 Розсміши коміка
 19:00 Панянка-селянка
 20:00 Т/с “Кухня” (1)
 21:00 Країна У
 21:55 6 кадрів
 22:50 Т/с “Світлофор” (2)
 23:15 Дурнєв+1
 23:45 Между нами
 00:45 Т/с “Закрита школа” (2)
 01:30 Т/с “Дєтка” (2)
 02:15 Т/с “Кремлівські курсанти” (1)
 03:45 З ночі до ранку

2+2
 06:00 Мульти. Мультфільми (1)
 07:00 Кінофайли. Т/с “Природний відбір” 1-8 (1)
 15:00 Д/п “Великі таємниці людства”
 16:40 Д/п “Воїни світу”
 17:30 Д/п “Історія радянської ППО”
 18:15 Д/п “Підводний човен “Катюша”
 18:30 “Новини 2+2”
 19:00 Кінофайли. Прем’єра. Т/с “Вантаж” 7-8 (1)
 21:00 “ДжеДАІ”
 21:20 Кінофайли. Х/ф “Перевізник-2” (1)
 23:20 Кінофайли. Х/ф “Фортеця” (2)
 01:20 Кінофайли. Х/ф “Червоне сонце” (1)

УКРАЇНА
 07:00 Події
 07:15 Ранок з Україною
 09:00 Події
 09:10 Т/с “Якщо ти не зі мною” (мелодрама) (1)
 13:00 Т/с “Слід” (детектив) (1)
 16:00 Критична точка
 17:00 Події
 17:25 Прем’єрні серії! Т/с “Слід” (детектив) (1)
 18:00 Прем’єра! Т/с “Сашка” (мелодрама) (1)
 19:00 Події
 19:30 Ток-шоу “Говорить Україна”
 20:10 Прем’єра! Т/с “Шаман-2” (у гол.ролі: 

В.Скворцов) (9,10 серії) (детектив) (1)
 22:00 Події дня
 22:30 Х/ф “Гладіатор” (пригоди) (2) (Мегахіт 

щопонеділка)
 01:40 Х/ф “Битва на ножах” (драма)
 03:10 Події дня
 03:40 Критична точка
 04:25 Ток-шоу “Говорить Україна”
 05:05 Срібний апельсин

ВІВТОРОК  04.03

УТ-1
 06:00 Православний календар
 06:05 Новини
 06:10 Спорт
 06:15 Погода
 06:20 На слуху
 06:35 Доброго ранку, Україно!
 06:40 Огляд преси
 06:45 Гість студії
 07:00 Новини
 07:05 Спорт
 07:10 Погода
 07:20 Ера будівництва
 07:25 Країна on-lіne
 07:30 Ера бізнесу
 07:35 Огляд преси
 07:45 Гість студії
 07:50 Швидкий сніданок
 08:00 Новини
 08:05 Спорт
 08:10 Погода
 08:20 Гість студії
 08:35 Ранкові поради
 08:45 Корисні поради
 09:00 Підсумки дня
 09:30 Т/с “МонтеКрісто”
 11:30 Погода
 11:35 Світло
 12:00 Новини
 12:10 Діловий світ
 12:25 Шеф-кухар країни
 13:25 До 200-річчя від дня народження 

Т.Шевченка. Х/ф “Капітанша”
 15:00 Новини
 15:15 Euronews
 15:35 Діловий світ. Агросектор
 15:50 “Секрети успіху” з Н.Городенською
 16:30 Спецпроект “Жива душа поетова 

святая...”. Нова пісенна Шевченкіана
 18:20 Новини
 18:40 Фінансова перспектива
 18:55 Діловий світ
 19:25 Погода
 19:35 Концертна програма “Мелодія двох 

сердець”
 21:00 Підсумки дня
 21:30 Діловий світ
 21:40 Концертна програма “Мелодія двох 

сердець”
 22:55 Трійка, Кено, Максима
 23:00 Підсумки
 23:15 Спорт
 23:20 Погода
 23:25 На слуху
 23:45 Від першої особи
 00:05 Х/ф “Благочестива Марта” 1 с.
 01:20 ТелеАкадемія
 02:20 “Надвечір’я” з Т. Щербатюк
 03:10 Контрольна робота
 03:30 Хто в домі хазяїн?
 03:55 Новини
 04:10 Подорожуй світом з Ю.Акуніною
 04:35 Околиця
 05:00 Ток-шоу “Віра. Надія. Любов”
 05:50 Діловий світ. Агросектор

1+1
 06:00 “Служба розшуку дітей”
 06:05 ТСН: “Телевізійна служба новин”
 06:45 Інформаційно-розважальна програма 

“Сніданок з 1+1”
 07:00 ТСН: “Телевізійна служба новин”
 07:10 Інформаційно-розважальна програма 

“Сніданок з 1+1”
 08:00 ТСН: “Телевізійна служба новин”
 08:05 “Економічна правда”
 08:10 Інформаційно-розважальна програма 

“Сніданок з 1+1”
 09:00 ТСН: “Телевізійна служба новин”
 09:10 Іван Жидков і Наталя Рудова у мелодрамі 

“юльчатай 2” (1)
 10:50 Глафіра Тарханова у мелодрамі “Громови - 

2”
 11:50 Глафіра Тарханова у мелодрамі “Громови - 

2”
 12:50 “Не бреши мені - 4”
 13:50 Яна Аршавська і В’ячеслав Щенін у драмі 

“Справа лікарів”
 14:45 “Красуня за 12 годин - 2”
 15:40 “Свати - 4” (1)
 16:45 “ТСН. Особливе”
 17:10 Прем’єра на “1+1”. Зворушлива мелодра-

ма “Асі” (1)
 19:30 ТСН: “Телевізійна служба новин”
 20:15 Іван Жидков і Наталя Рудова у мелодрамі 

“юльчатай 2” (1)
 22:15 Реаліті-шоу “Сім’я”
 23:35 ТСН: “Телевізійна служба новин”
 23:50 Натан Філліон у детективі “Касл - 2” (2)
 00:40 Глафіра Тарханова у мелодрамі “Громови - 

2”
 01:35 Глафіра Тарханова у мелодрамі “Громови - 

2”
 02:25 Яна Аршавська і В’ячеслав Щенін у драмі 

“Справа лікарів”
 03:10 Реаліті-шоу “Сім’я”
 04:05 “Красуня за 12 годин - 2”
 04:55 ТСН: “Телевізійна служба новин”
 05:15 “Телемагазин”

ІНТЕР
 05:25 Т/с “Петрович”
 07:00 Новини
 07:15 “Ранок з ІНТЕРом”
 07:30 Новини
 07:35 “Ранок з ІНТЕРом”
 08:00 Новини
 08:10 “Ранок з ІНТЕРом”
 08:30 Новини
 08:35 “Ранок з ІНТЕРом”
 09:00 Новини
 09:20 Т/с “Повернення Мухтара-2”
 11:20 Д/с “Слідство вели... з Леонідом Канев-

ським”
 12:00 Новини
 12:25 Д/с “Слідство вели... з Леонідом Канев-

ським”
 13:40 “Судові справи”
 15:00 “Сімейний суд”
 15:55 “Зрозуміти. Пробачити”
 17:00 Д/с “Слідство вели... з Леонідом Канев-

ським”
 18:00 Новини
 18:05 Ток-шоу “Стосується кожного”
 19:00 Т/с “Поки станиця спить”
 20:00 “Подробиці”
 20:35 Т/с “Серафіма Прекрасна”
 23:55 Т/с “Петрович”
 01:40 Х/ф “Цивільний позов” (2)
 03:25 “Подробиці”
 04:00 Т/с “Серафіма Прекрасна”

ICTV
 05:20 Факти
 05:45 Світанок
 06:50 “Опери”. Детективний телесеріал
 08:45 Факти. Ранок
 09:15 Надзвичайні новини з Костянтином 

Стогнієм
 10:05 Анекдоти по-українськи
 10:25 “Прокурорська перевірка”. Детективний 

телесеріал
 12:45 Факти. День
 13:00 “Прокурорська перевірка”. Детективний 

телесеріал
 14:00 Анекдоти по-українськи
 14:10 “Вулиці розбитих ліхтарів. Менти-5”. 

Детективний телесеріал

 15:00 “Чужий район-2”. Пригодницький теле-
серіал

 16:50 “Опери”. Детективний телесеріал
 18:45 Факти. Вечір
 19:20 Надзвичайні новини з Костянтином 

Стогнієм
 20:05 “Чужий район-2”. Пригодницький теле-

серіал
 21:55 “Лісник”. Т/с
 23:45 Оскар-2011: “Початок”. Х/ф (2)
 02:15 Оскар-2009: “Мільйонер із нетрів”. Х/ф 

(2)
 04:05 “Кістки”. Т/с
 04:45 “У чорному списку”. Т/с

НОВИЙ КАНАЛ
 06:10 Kіds Tіme
 06:15 М/с “Черепашки-ніндзя”
 06:35 М/с “Губка Боб”
 06:55 Kіds Tіme
 07:00 Підйом
 08:00 Т/с “Віола Тараканова”
 09:00 Т/с “Не родись вродлива”
 09:50 Т/с “Татусеві дочки”
 15:10 Х/ф “Вже хто б говорив-3”
 17:05 Т/с “Не родись вродлива”
 18:00 Абзац!
 19:00 Репортер
 19:05 Т/с “Вороніни”
 22:00 Х/ф “Сутінки” (2)
 00:15 Репортер
 00:20 Х/ф “Поцілунок вампіра” (2)
 02:00 Зона ночі
 02:05 Де ти, Україно?
 02:55 Зона ночі
 03:00 Під знаком біди
 03:45 Зона ночі Культура
 03:50 Тася
 04:00 Ціна повернення
 04:10 Зона ночі Культура
 04:35 Війна світів. Ревізор проти Шефа

СТБ
 05:20 “Чужі помилки.”Мій батько - маніяк!”
 06:05 “Зіркове життя. Випробування безді-

тністю”
 06:55 “Усе буде добре!”
 08:50 “Неймовірна правда про зірок”
 10:20 Х/ф “Домоправитель”(1)
 12:05 “Слідство ведуть екстрасенси”
 12:55 “МастерШеф - 2”
 16:00 “Усе буде добре!”
 18:00 “Вікна-Новини”
 18:20 “Неймовірна правда про зірок”
 19:05 “Моя правда. Борис Моісеєв. Казки для 

дорослих”
 20:00 “Слідство ведуть екстрасенси”
 20:55 Х/ф “Мама-детектив”(1)
 22:00 “Вікна-Новини”
 22:25 “Кохана, ми вбиваємо дітей”
 00:15 “МастерШеф - 2”
 02:55 Нічний ефір

ТЕТ
 06:00 Приколи на перерві
 06:25 М/с “Черепашки мутанти ніндзя” (1)
 06:50 М/с “Шоу Гарфілда” (1)
 07:20 М/с “Лалалупси” (1)
 07:45 Мультик з Лунтіком
 08:20 М/с “Черепашки мутанти ніндзя” (1)
 08:55 М/с “Русалонька” (1)
 09:20 Єралаш
 09:45 Країна У
 12:10 Дайош молодьож!
 13:05 Т/с “Ксена - принцеса - воїн” (1)
 14:00 Т/с “Любить не любить” (1)
 15:00 Панянка-селянка
 16:00 Богиня шопінгу. Повернення
 17:00 Т/с “Кухня” (1)
 18:00 Розсміши коміка
 19:00 Панянка-селянка
 20:00 Т/с “Кухня” (1)
 21:00 Країна У
 21:55 6 кадрів
 22:50 Т/с “Світлофор” (2)
 23:45 Между нами
 00:45 Т/с “Закрита школа” (2)
 01:30 Т/с “Дєтка” (2)
 02:15 Т/с “Кремлівські курсанти” (1)
 03:45 З ночі до ранку

2+2
 06:00 Мульти. Мультфільми (1)
 06:25 Кінофайли. Х/ф “Пекельний хмарочос” (1)
 08:00 Кінофайли. Т/с “Замах” 1 (1)
 09:00 “Новини 2+2”
 09:30 Кінофайли. Т/с “Замах” 2-8 (1)
 16:30 Кінофайли. Прем’єра. Т/с “Вантаж” 7-8 (1)
 18:30 “Новини 2+2”
 19:00 Кінофайли. Прем’єра. Т/с “Вантаж” 9-10 

(1)
 21:00 “ДжеДАІ”
 21:20 Кінофайли. Х/ф “Патріот” (2)
 23:15 Кінофайли. Х/ф “Щупальця” (2)
 01:15 Кінофайли. Х/ф “Підірвіть банк” (1)
 02:40 Кінорік. Х/ф “Гетьманські клейноди” (1)

УКРАЇНА
 06:00 Т/с “Дорожній патруль 3” (7 серія) (детек-

тив) (1)
 07:00 Події
 07:15 Ранок з Україною
 09:00 Події
 09:10 Т/с “Слід” (детектив) (1)
 10:00 Т/с “Шаман-2” (у гол.ролі: В.Скворцов) 

(7,8 серії) (детектив) (1)
 11:50 Ток-шоу “Нехай говорять. Леонід Броньо-

вий: не сповідь”
 12:50 Т/с “Слід” (детектив) (1)
 15:00 Від творців “Сліду”! Т/с “ОСА” (37 серія) 

(детектив) (1)
 16:00 Критична точка
 17:00 Події
 17:25 Прем’єрні серії! Т/с “Слід” (детектив) (1)
 18:00 Прем’єра! Т/с “Сашка” (мелодрама) (1)
 19:00 Події
 19:30 Ток-шоу “Говорить Україна”
 20:10 Прем’єра! Т/с “Шаман-2” (у гол.ролі: 

В.Скворцов) (11,12 серії) (детектив) (1)
 22:00 Події дня
 22:30 Т/с “Слід” (детектив) (1)
 23:20 Від творців “Сліду”! Т/с “ОСА” (детектив) 

(2)
 00:20 Т/с “Ментовські війни 7” (1,2 серії) (детек-

тив) (2)
 02:10 Події дня
 02:40 Х/ф “Гладіатор” (пригоди) (2)
 05:00 Срібний апельсин

СЕРЕДА  05.03

УТ-1
 06:00 Православний календар
 06:05 Новини
 06:10 Спорт
 06:15 Погода
 06:20 На слуху
 06:35 Доброго ранку, Україно!
 06:40 Огляд преси
 06:45 Гість студії
 07:00 Новини
 07:05 Спорт
 07:10 Погода
 07:20 Тема дня
 07:25 Країна on lіne
 07:30 Ера бізнесу
 07:35 Огляд преси
 07:45 Гість студії
 07:50 Швидкий сніданок
 08:00 Новини
 08:05 Спорт
 08:10 Погода
 08:20 Гість студії
 08:35 Ранкові поради
 08:45 Корисні поради
 09:00 Підсумки дня
 09:30 Уряд на зв’язку з громадянами
 10:00 Пряме включення з Кабінету міністрів 

України
 10:20 Т/с “МонтеКрісто”
 11:20 Українська пісня
 12:00 Новини
 12:10 Діловий світ
 12:25 Прем’єра. Д/ф “Григір Тютюнник. Доля” 

ф.1
 13:20 Погода
 13:25 Спецпроект “Жива душа поетова 

святая...”. Світ поезії. Т.Шевченко
 13:50 Шлях до Чемпіонату світу ФІФА 2014 

Бразилія
 14:20 Новини
 14:35 Euronews
 14:45 Діловий світ. Агросектор
 15:00 ПАРЛАМЕНТСЬКІ СЛУХАННЯ У ВЕРХОВНІЙ 

РАДІ УКРАЇНИ
 18:05 Про головне
 18:20 Новини
 18:35 Фінансова перспектива
 18:50 Діловий світ
 19:20 Star-шоу
 20:55 Мегалот
 21:00 Підсумки дня
 21:30 Діловий світ
 21:40 Погода
 21:45 Концертна програма “Національ колективи 

- Тарасові Шевченку”
 22:50 Суперлото, Трійка, Кено
 23:00 Підсумки
 23:15 Спорт
 23:20 Погода
 23:25 На слуху
 23:45 Від першої особи
 00:05 Х/ф “Благочестива Марта” 2 с.
 01:20 ТелеАкадемія
 02:30 Нехай Вам буде кольорово!
 03:15 Дорослі ігри
 04:10 Подорожуй світом з Ю.Акуніною
 04:35 “Секрети успіху” з Н.Городенською
 05:00 Ток-шоу “Віра. Надія. Любов”
 05:50 Діловий світ. Агросектор

1+1
 06:00 “Служба розшуку дітей”
 06:05 ТСН: “Телевізійна служба новин”
 06:45 Інформаційно-розважальна програма 

“Сніданок з 1+1”
 07:00 ТСН: “Телевізійна служба новин”
 07:10 Інформаційно-розважальна програма 

“Сніданок з 1+1”
 08:00 ТСН: “Телевізійна служба новин”
 08:05 “Економічна правда”
 08:10 Інформаційно-розважальна програма 

“Сніданок з 1+1”
 09:00 ТСН: “Телевізійна служба новин”
 09:10 Іван Жидков і Наталя Рудова у мелодрамі 

“юльчатай 2” (1)
 10:55 Глафіра Тарханова у мелодрамі “Громови - 

2”
 11:55 Глафіра Тарханова у мелодрамі “Громови - 

2”
 12:55 “Не бреши мені - 4”
 13:55 Яна Аршавська і В’ячеслав Щенін у драмі 

“Справа лікарів”
 14:45 “Красуня за 12 годин - 2”
 15:40 “Свати - 4” (1)
 16:45 “ТСН. Особливе”
 17:10 Прем’єра на “1+1”. Зворушлива мелодра-

ма “Асі” (1)
 19:30 ТСН: “Телевізійна служба новин”
 20:15 Іван Жидков і Наталя Рудова у мелодрамі 

“юльчатай 2” (1)
 22:15 “Чотири весілля - 3”
 23:40 ТСН: “Телевізійна служба новин”
 23:55 Натан Філліон у детективі “Касл - 2” (2)
 00:45 Глафіра Тарханова у мелодрамі “Громови - 

2”
 01:40 Глафіра Тарханова у мелодрамі “Громови - 

2”
 02:30 Яна Аршавська і В’ячеслав Щенін у драмі 

“Справа лікарів”
 03:15 “Не бреши мені - 4”
 04:05 “Красуня за 12 годин - 2”
 04:50 ТСН: “Телевізійна служба новин”
 05:05 “ТСН. Особливе”
 05:30 “Телемагазин”

ІНТЕР
 05:25 Т/с “Петрович”
 07:00 Новини
 07:15 “Ранок з ІНТЕРом”
 07:30 Новини
 07:35 “Ранок з ІНТЕРом”
 08:00 Новини
 08:10 “Ранок з ІНТЕРом”
 08:30 Новини
 08:35 “Ранок з ІНТЕРом”
 09:00 Новини
 09:20 Т/с “Повернення Мухтара-2”
 11:20 Д/с “Слідство вели... з Леонідом Канев-

ським”
 12:00 Новини
 12:25 Д/с “Слідство вели... з Леонідом Канев-

ським”
 13:40 “Судові справи”
 15:00 “Сімейний суд”
 15:55 “Зрозуміти. Пробачити”
 17:00 Д/с “Слідство вели... з Леонідом Канев-

ським”
 18:00 Новини
 18:05 Ток-шоу “Стосується кожного”
 19:00 Т/с “Поки станиця спить”
 20:00 “Подробиці”
 21:00 Футбол. Збірна України - Збірна США
 23:00 Т/с “Петрович”
 00:55 Х/ф “Елізабеттаун” (2)
 02:50 “Подробиці”
 03:45 Т/с “Серафіма Прекрасна”

ICTV
 05:15 Служба розшуку дітей
 05:20 Факти
 05:45 Світанок
 06:50 “Опери”. Детективний телесеріал
 08:45 Факти. Ранок
 09:15 Надзвичайні новини з Костянтином 

Стогнієм
 10:05 Анекдоти по-українськи
 10:25 “Прокурорська перевірка”. Детективний 

телесеріал
 12:45 Факти. День

 13:00 “Прокурорська перевірка”. Детективний 
телесеріал

 14:00 Анекдоти по-українськи
 14:10 “Вулиці розбитих ліхтарів. Менти-5”. 

Детективний телесеріал
 15:05 “Чужий район-2”. Пригодницький теле-

серіал
 16:55 “Опери”. Детективний телесеріал
 18:45 Факти. Вечір
 19:20 Надзвичайні новини з Костянтином 

Стогнієм
 20:05 “Чужий район-2”. Пригодницький теле-

серіал
 21:55 “Лісник”. Т/с
 23:45 Оскар-2011: “Місто злодіїв”. Х/ф (2)
 01:50 “Початок”. Х/ф (2)
 04:10 “Кістки”. Т/с
 04:50 “У чорному списку”. Т/с

НОВИЙ КАНАЛ
 06:10 Kіds Tіme
 06:15 М/с “Черепашки-ніндзя”
 06:35 М/с “Губка Боб”
 06:55 Kіds Tіme
 07:00 Підйом
 08:00 Т/с “Віола Тараканова”
 09:00 Т/с “Не родись вродлива”
 09:50 Т/с “Щасливі разом”
 14:40 Х/ф “Сутінки”
 17:05 Т/с “Не родись вродлива”
 18:00 Абзац!
 19:00 Репортер
 19:05 Т/с “Вороніни”
 22:00 Х/ф “Сутінки. Сага. Молодик” (2)
 00:20 Репортер
 00:25 Х/ф “Інформатор!”
 02:10 Служба розшуку дітей
 02:15 Зона ночі
 02:20 Георгій Нарбут. Живі картини
 02:35 Птахи гнізда Марії
 03:00 Зона ночі
 03:05 Чорний колір порятунку
 03:30 Воля відходить з боями
 03:45 Зона ночі Культура
 03:50 Княгиня Ольга
 04:00 Моя адреса - Соловки. Не вдарте жінку 

навіть квіткою
 04:20 Зона ночі Культура
 04:45 Війна світів. Ревізор проти Шефа

СТБ
 05:20 “Чужі помилки. Зашморг для нареченого”
 06:00 “Зіркове життя. Перше кохання зірок-3”
 06:45 “Усе буде добре!”
 08:45 “Неймовірна правда про зірок”
 09:20 “Моя правда. Борис Моісеєв. Казки для 

дорослих”
 10:15 “Кохана, ми вбиваємо дітей”
 12:00 “Слідство ведуть екстрасенси”
 12:50 “МастерШеф - 2”
 16:00 “Усе буде добре!”
 18:00 “Вікна-Новини”
 18:20 “Неймовірна правда про зірок”
 19:50 Х/ф “Мама-детектив”(1)
 22:00 “Вікна-Новини”
 22:25 “Хата на тата”
 00:40 “МастерШеф - 2”
 03:25 Нічний ефір

ТЕТ
 06:00 Приколи на перерві
 06:25 М/с “Черепашки мутанти ніндзя” (1)
 06:50 М/с “Шоу Гарфілда” (1)
 07:20 М/с “Лалалупси” (1)
 07:45 Мультик з Лунтіком
 08:20 М/с “Черепашки мутанти ніндзя” (1)
 08:55 М/с “Русалонька” (1)
 09:20 Єралаш
 09:45 Одна за всіх
 12:10 Дайош молодьож!
 13:05 Т/с “Ксена - принцеса - воїн” (1)
 14:00 Т/с “Любить не любить” (1)
 15:00 Панянка-селянка
 16:00 Богиня шопінгу. Повернення
 17:00 Т/с “Кухня” (1)
 18:00 Розсміши коміка
 19:00 Панянка-селянка
 20:00 Т/с “Кухня” (1)
 21:00 Країна У
 21:55 6 кадрів
 22:50 Т/с “Світлофор” (2)
 23:45 Между нами
 00:45 Т/с “Закрита школа” (2)
 01:30 Т/с “Дєтка” (2)
 02:15 Т/с “Кремлівські курсанти” (1)
 03:45 З ночі до ранку

2+2
 06:00 Мульти. Мультфільми (1)
 07:00 Кінофайли. Т/с “Солдати-15” 33-34 (1)
 09:00 “Новини 2+2”
 09:30 Кінофайли. Х/ф “Визволення. Вогняна 

дуга” (1)
 11:20 Кінофайли. Х/ф “Визволення. Прорив” (1)
 13:10 Д/п “Космічні рятівники”
 14:10 Д/п “Гагарін. Останній політ”
 15:10 Д/п “Воїни світу”
 16:15 Д/п “Зброя перемоги”
 16:30 Кінофайли. Прем’єра. Т/с “Вантаж” 9-10 

(1)
 18:30 “Новини 2+2”
 19:00 Кінофайли. Прем’єра. Т/с “Вантаж” 11-12 

(1)
 21:00 “ДжеДАІ”
 21:20 Кінофайли. Х/ф “Сьогодні ти помреш” (2)
 23:15 Кінофайли. Х/ф “Відкрите море” (2)
 01:00 Кінофайли. Х/ф “Звірина натура” (2)

УКРАЇНА
 06:00 Т/с “Дорожній патруль3” (8 серія) (детек-

тив) (1)
 07:00 Події
 07:15 Ранок з Україною
 09:00 Події
 09:10 Т/с “Слід” (детектив) (1)
 10:00 Т/с “Шаман-2” (у гол.ролі: В.Скворцов) 

(9,10 серії) (детектив) (1)
 11:50 Ток-шоу “Нехай говорять. Народна пісня 

Ольги Воронець”
 12:50 Т/с “Слід” (детектив) (1)
 15:00 Від творців “Сліду”! Т/с “ОСА” (38 серія) 

(детектив) (1)
 16:00 Критична точка
 17:00 Події
 17:25 Прем’єрні серії! Т/с “Слід” (детектив) (1)
 18:00 Прем’єра! Т/с “Сашка” (мелодрама) (1)
 19:00 Події
 19:30 Ток-шоу “Говорить Україна”
 20:10 Прем’єра! Т/с “Шаман-2”  (1)
 22:00 Події дня
 22:30 Т/с “Слід” (детектив) (1)
 23:20 Від творців “Сліду”! Т/с “ОСА”  (2)
 00:20 Т/с “Ментовські війни 7”  (2)
 02:10 Події дня
 02:40 Критична точка
 03:25 Ток-шоу “Говорить Україна”
 04:05 Ток-шоу “Нехай говорять”
 04:55 Срібний апельсин

 ЧЕТВЕР 

УТ-1
 06:00 Православний календар
 06:05 Новини
 06:10 Спорт
 06:15 Погода
 06:20 На слуху
 06:35 Доброго ранку, Україно!
 06:40 Огляд преси
 06:45 Гість студії
 07:00 Новини
 07:05 Спорт
 07:10 Погода
 07:20 Ера будівництва
 07:25 Країна on lіne
 07:30 Ера бізнесу
 07:35 Огляд преси
 07:45 Гість студії
 07:50 Швидкий сніданок
 08:00 Новини
 08:05 Спорт
 08:10 Погода
 08:20 Гість студії
 08:35 Ранкові поради
 08:45 Корисні поради
 09:00 Підсумки дня
 09:30 Т/с “МонтеКрісто”
 11:35 Книга.ua
 12:00 Новини
 12:10 Діловий світ
 12:25 Погода
 12:30 Прем’єра. Д/ф “Григор Тютюнник. Доля” 

ф.2
 13:15 Погода
 13:25 Біатлон. Кубок світу. Спринт (чол.)
 15:00 Новини
 15:15 Euronews
 15:25 Діловий світ. Агросектор
 15:40 Погода
 15:45 Ближче до народу
 16:25 Біатлон. Кубок світу. Спринт (жін.)
 17:55 Тарас Шевченко в Петербурзі
 18:20 Новини
 18:40 Фінансова перспектива
 18:55 Діловий світ
 19:25 Погода
 19:25 До 200-річчя від дня народженя 

Т.Шевченка. Д/ф “Ген своди”
 20:00 Концертна програма “Національ колективи

- Тарасові Шевченку”
 21:00 Підсумки дня
 21:30 Діловий світ
 21:40 “Надвечір’я” з Т. Щербатюк
 22:45 Співає Іван Попович
 22:55 Трійка, Кено, Максима
 23:00 Підсумки
 23:15 Спорт
 23:20 Погода
 23:25 На слуху
 23:45 Від першої особи
 00:05 Х/ф “Клуб жінок” 1 с.
 01:20 ТелеАкадемія
 02:20 Дорослі ігри
 03:10 Д/ф “Таємниче місто Гелон”
 03:55 Новини
 04:15 Подорожуй світом з Ю.Акуніною
 04:35 Контрольна робота
 05:00 Як Ваше здоров’я?
 05:50 Діловий світ. Агросектор

1+1
 06:00 “Служба розшуку дітей”
 06:05 ТСН: “Телевізійна служба новин”
 06:45 Інформаційно-розважальна програма 

“Сніданок з 1+1”
 07:00 ТСН: “Телевізійна служба новин”
 07:10 Інформаційно-розважальна програма 

“Сніданок з 1+1”
 08:00 ТСН: “Телевізійна служба новин”
 08:05 “Економічна правда”
 08:10 Інформаційно-розважальна програма 

“Сніданок з 1+1”
 09:00 ТСН: “Телевізійна служба новин”
 09:10 Іван Жидков і Наталя Рудова у мелодрамі 

“юльчатай 2” (1)
 10:50 Глафіра Тарханова у мелодрамі “Громови - 

2”
 11:50 “Не бреши мені - 4”
 12:50 “Не бреши мені - 4”
 13:50 Яна Аршавська і В’ячеслав Щенін у драмі 

“Справа лікарів”
 14:45 “Красуня за 12 годин - 2”
 15:40 “Свати - 4” (1)
 16:45 “ТСН. Особливе”
 17:10 Прем’єра на “1+1”. Зворушлива мелодра-

ма “Асі” (1)
 19:30 ТСН: “Телевізійна служба новин”
 20:15 Іван Жидков і Наталя Рудова у мелодрамі 

“юльчатай 2” (1)
 22:15 “Українські сенсації”
 23:30 ТСН: “Телевізійна служба новин”
 23:45 Натан Філліон у детективі “Касл - 2” (2)
 00:35 “Не бреши мені - 4”
 01:25 “Не бреши мені - 4”
 02:15 Яна Аршавська і В’ячеслав Щенін у драмі 

“Справа лікарів”
 03:00 “Красуня за 12 годин - 2”
 03:45 “Українські сенсації”
 04:35 Натан Філліон у детективі “Касл - 2” (2)
 05:20 “Телемагазин”

ІНТЕР
 05:20 Т/с “Петрович”
 07:00 Новини
 07:15 “Ранок з ІНТЕРом”
 07:30 Новини
 07:35 “Ранок з ІНТЕРом”
 08:00 Новини
 08:10 “Ранок з ІНТЕРом”
 08:30 Новини
 08:35 “Ранок з ІНТЕРом”
 09:00 Новини
 09:20 Т/с “Повернення Мухтара-2”
 11:20 Д/с “Слідство вели... з Леонідом Канев-

ським”
 12:00 Новини
 12:25 Д/с “Слідство вели... з Леонідом Канев-

ським”
 13:40 “Судові справи”
 15:00 “Сімейний суд”
 15:55 “Зрозуміти. Пробачити”
 17:00 Д/с “Слідство вели... з Леонідом Канев-

ським”
 18:00 Новини
 18:05 Ток-шоу “Стосується кожного”
 19:00 Т/с “Поки станиця спить”
 20:00 “Подробиці”
 20:35 Т/с “Серафіма Прекрасна”
 23:55 Т/с “Петрович”
 01:40 Х/ф “Місце на цвинтарі” (2)
 03:10 Т/с “Серафіма Прекрасна”

ICTV
 05:20 Факти
 05:50 Світанок
 06:50 “Опери”. Детективний телесеріал
 08:45 Факти. Ранок
 09:15 Надзвичайні новини з Костянтином 

Стогнієм
 10:05 Анекдоти по-українськи
 10:25 “Прокурорська перевірка”. Детективний 

телесеріал
 12:45 Факти. День
 13:00 “Прокурорська перевірка”. Детективний 

телесеріал
 14:00 Анекдоти по-українськи
 14:15 “Вулиці розбитих ліхтарів. Менти-5”. 

Детективний телесеріал
 15:10 “Чужий район-2”. Пригодницький теле-
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 16:55 “Опери”. Детективний телесеріал
 18:45 Факти. Вечір
 19:20 Надзвичайні новини з Костянтином 

Стогнієм
 20:05 “Чужий район-2”. Пригодницький теле-

серіал
 21:55 “Лісник”. Т/с
 23:45 Оскар-2012: “Моторошно голосно і неса-

мовито близько”. Х/ф (2)
 01:55 Оскар-2012: “Залізна леді”. Х/ф (2)
 03:30 “Кістки”. Т/с
 04:10 “У чорному списку”. Т/с
 04:55 Про-Zікаве. ua

НОВИЙ КАНАЛ
 06:10 Kіds Tіme
 06:15 М/с “Черепашки-ніндзя”
 06:35 М/с “Губка Боб”
 06:55 Kіds Tіme
 07:00 Підйом
 08:00 Т/с “Віола Тараканова”
 09:00 Т/с “Не родись вродлива”
 09:50 Т/с “Татусеві дочки”
 14:40 Х/ф “Сутінки. Сага. Молодик” (2)
 17:05 Т/с “Не родись вродлива”
 18:00 Абзац!
 19:00 Репортер
 19:05 Т/с “Вороніни”
 22:00 Х/ф “Сутінки. Сага. Затьмарення” (2)
 00:15 Репортер
 00:20 Х/ф “Його кликали Ворон” (2)
 01:50 Служба розшуку дітей
 01:55 Зона ночі
 02:00 Райські сади гетьмана Сагайдачного
 02:20 З полону на волю
 02:35 Останні лицарі
 02:50 Зона ночі
 02:55 Вище неба
 03:20 Останній лоцман
 03:35 Зона ночі Культура
 03:40 Усмішник
 04:00 Зона ночі Культура
 04:30 Служба розшуку дітей
 04:35 Війна світів. Ревізор проти Шефа

СТБ
 05:10 “Чужі помилки. Без голови від кохання”
 05:50 “Зіркове життя. Куди зникають зірки”
 06:45 “Усе буде добре!”
 08:45 “Неймовірна правда про зірок”
 10:05 Х/ф “Не можу сказати “прощавай”(1)
 11:50 “Слідство ведуть екстрасенси”
 12:40 “МастерШеф - 2”
 16:00 “Усе буде добре!”
 18:00 “Вікна-Новини”
 18:20 “Неймовірна правда про зірок”
 19:50 Х/ф “Мама-детектив”(1)
 22:00 “Вікна-Новини”
 22:25 “Я соромлюсь свого тіла”
 00:15 “МастерШеф - 2”
 03:15 Нічний ефір

ТЕТ
 06:00 Приколи на перерві
 06:25 М/с “Черепашки мутанти ніндзя” (1)
 06:50 М/с “Шоу Гарфілда” (1)
 07:20 М/с “Лалалупси” (1)
 07:45 Мультик з Лунтіком
 08:20 М/с “Черепашки мутанти ніндзя” (1)
 08:55 М/с “Русалонька” (1)
 09:20 Єралаш
 09:45 Країна У
 12:10 Дайош молодьож!
 13:05 Т/с “Ксена - принцеса - воїн” (1)
 14:00 Т/с “Любить не любить” (1)
 15:00 Панянка-селянка
 16:00 Богиня шопінгу. Повернення
 17:00 Т/с “Кухня” (1)
 18:00 Розсміши коміка
 19:00 Панянка-селянка
 20:00 Т/с “Кухня” (1)
 21:00 Країна У
 21:55 6 кадрів
 22:50 Т/с “Світлофор” (2)
 23:45 Между нами
 00:45 Т/с “Закрита школа” (2)
 01:30 Т/с “Дєтка” (2)
 02:15 Т/с “Кремлівські курсанти” (1)
 03:45 З ночі до ранку

2+2
 06:00 Мульти. Мультфільми (1)
 07:00 Кінофайли. Т/с “Солдати-15” 35-36 (1)
 09:00 “Новини 2+2”
 09:30 Кінофайли. Х/ф “Визволення. Напрямок 

головного удару” (1)
 12:15 Д/п “Таємниці чарівних трав”
 13:15 Д/п “Безсмертя”
 14:15 Д/п “Смерть Всесвіту”
 15:15 Д/п “Воїни світу”
 16:15 Д/п “Зброя перемоги”
 16:30 Кінофайли. Прем’єра. Т/с “Вантаж” 11-12 

(1)
 18:30 “Новини 2+2”
 19:00 Кінофайли. Прем’єра. Т/с “Вантаж” 13-14 

(1)
 21:00 “ДжеДАІ”
 21:20 Кінофайли. Х/ф “Моя помста” (2)
 23:15 Кінофайли. Х/ф “Епідемія” (2)
 01:15 Кінофайли. Х/ф “Два нулі” (2)

УКРАЇНА
 06:00 Т/с “Дорожній патруль 4” (1 серія) (детек-

тив) (1)
 07:00 Події
 07:15 Ранок з Україною
 09:00 Події
 09:10 Т/с “Слід” (детектив) (1)
 10:00 Т/с “Шаман-2” (у гол.ролі: В.Скворцов) 

(11,12 серії) (детектив) (1)
 11:50 Ток-шоу “Нехай говорять. Блудний батько”
 12:50 Т/с “Слід” (детектив) (1)
 15:00 Від творців “Сліду”! Т/с “ОСА” (39 серія) 

(детектив) (1)
 16:00 Критична точка
 17:00 Події
 17:25 Прем’єрні серії! Т/с “Слід” (детектив) (1)
 18:00 Прем’єра! Т/с “Сашка” (мелодрама) (1)
 19:00 Події
 19:30 Ток-шоу “Говорить Україна”
 20:10 Прем’єра! Т/с “Шаман-2” (у гол.ролі: 

В.Скворцов) (15,16 серії) (детектив) (1)
 22:00 Події дня
 22:30 Т/с “Слід” (детектив) (1)
 23:20 Від творців “Сліду”! Т/с “ОСА” (детектив) 

(2)
 00:20 Т/с “Ментовські війни 7” (5,6 серії) 

(детектив) (2)
 02:10 Події дня
 02:40 Критична точка
 03:25 Ток-шоу “Говорить Україна”
 04:05 Ток-шоу “Нехай говорять”
 04:55 Срібний апельсин

 П’ЯТНИЦЯ  07.03

УТ-1
 06:00 Православний календар
 06:05 Новини
 06:10 Спорт
 06:15 Погода
 06:20 На слуху
 06:35 Доброго ранку, Україно!
 06:40 Огляд преси
 06:45 Гість студії
 07:00 Новини
 07:05 Спорт
 07:10 Погода
 07:20 Тема дня
 07:25 Країна on lіne
 07:30 Ера бізнесу
 07:35 Огляд преси
 07:40 Країна on lіne
 07:45 Гість студії
 07:50 Швидкий сніданок
 08:00 Новини
 08:05 Спорт
 08:10 Погода
 08:20 Гість студії
 08:35 Ранкові поради
 08:45 Корисні поради
 09:00 Підсумки дня
 09:30 Т/с “МонтеКрісто”
 11:30 До 200-річчя від дня народженя 

Т.Шевченка. Д/ф “Ген свободи”
 12:00 Новини
 12:10 Діловий світ
 12:25 Віра. Надія. Любов
 13:25 Українського роду
 13:45 Спецпроект “Жива душа поетова святая”: 

Х/ф “Назар Стодоля”
 15:00 Новини
 15:15 Euronews
 15:35 Діловий світ. Агросектор
 15:45 Погода
 15:50 Спецпроект “Жива душа поетова святая...” 

Архіви...Люди...Долі... Т.Шевченко (Відо-
мий і невідомий)

 17:15 Фінансова перспектива
 17:25 Діловий світ
 17:40 Новини
 18:00 Церемонія відкриття Паралімпійських ігор
 20:40 Спецпроект “Жива душа поетова святая...” 

Світ поезії. Тарас Шевченко
 21:00 Підсумки дня
 21:30 Діловий світ
 21:40 Фольк-musіc
 22:55 Трійка, Кено, Секунда удачі
 23:00 Підсумки
 23:15 Погода
 23:20 На слуху
 23:40 Від першої особи
 00:00 Х/ф “Клуб жінок” 2 с.
 01:20 Хіт-парад “Національна двадцятка”
 02:30 Д/ф “Справжня Жанна, фальшива Жанна”
 03:20 Рояль в кущах
 04:00 Новини
 04:15 Не вір худому кухарю
 04:40 Книга.ua
 05:00 “Надвечір’я” з Т. Щербатюк
 05:50 Діловий світ. Агросектор

1+1
 06:00 ТСН: “Телевізійна служба новин”
 06:45 Інформаційно-розважальна програма 

“Сніданок з 1+1”
 07:00 ТСН: “Телевізійна служба новин”
 07:10 Інформаційно-розважальна програма 

“Сніданок з 1+1”
 08:00 ТСН: “Телевізійна служба новин”
 08:05 “Економічна правда”
 08:10 Інформаційно-розважальна програма 

“Сніданок з 1+1”
 09:00 ТСН: “Телевізійна служба новин”
 09:10 Іван Жидков і Наталя Рудова у мелодрамі 

“юльчатай 2” (1)
 10:50 Глафіра Тарханова у мелодрамі “Громови - 

2”
 11:50 “Не бреши мені - 4”
 12:50 “Не бреши мені - 4”
 13:50 Яна Аршавська і В’ячеслав Щенін у драмі 

“Справа лікарів”
 14:45 “Красуня за 12 годин - 2”
 15:45 “Свати - 4” (1)
 16:45 “ТСН. Особливе”
 17:10 Прем’єра на “1+1”. Зворушлива мелодра-

ма “Асі” (1)
 19:30 ТСН: “Телевізійна служба новин”
 20:15 “Сказочная Русь”
 20:50 “Вечірній Київ - 2013 “
 22:45 “Супергерої “
 23:50 Підпільна імперія” представляє: культова 

драма Еміра Кустуріци “Марадона”
 01:35 Глафіра Тарханова у мелодрамі “Громови - 

2”
 02:25 Глафіра Тарханова у мелодрамі “Громови - 

2”
 03:15 “Не бреши мені - 4”
 04:05 Яна Аршавська і В’ячеслав Щенін у драмі 

“Справа лікарів”
 04:50 “Красуня за 12 годин - 2”
 05:40 “Телемагазин”

ІНТЕР
 05:25 Т/с “Петрович”
 07:00 Новини
 07:15 “Ранок з ІНТЕРом”
 07:30 Новини
 07:35 “Ранок з ІНТЕРом”
 08:00 Новини
 08:10 “Ранок з ІНТЕРом”
 08:30 Новини
 08:35 “Ранок з ІНТЕРом”
 09:00 Новини
 09:20 Т/с “Повернення Мухтара-2”
 11:20 Д/с “Слідство вели... з Леонідом Канев-

ським”
 12:00 Новини
 12:25 Д/с “Слідство вели... з Леонідом Канев-

ським”
 13:40 “Судові справи”
 15:00 “Сімейний суд”
 15:55 “Зрозуміти. Пробачити”
 17:00 Д/с “Слідство вели... з Леонідом Канев-

ським”
 18:00 Новини
 18:05 Ток-шоу “Стосується кожного”
 19:00 Т/с “Поки станиця спить”
 20:00 “Подробиці”
 20:35 Т/с “Серафіма Прекрасна” Заключна 

серія
 23:55 Концерт “Філіп Кіркоров. Інший”
 02:50 “Подробиці”
 03:25 Д/с “Слідство вели... з Леонідом Канев-

ським”
 04:05 Т/с “Серафіма Прекрасна”

ICTV
 05:20 Служба розшуку дітей
 05:25 Факти
 05:55 Світанок
 06:55 Надзвичайні новини з Костянтином 

Стогнієм
 07:50 “Винищувачі”. Пригодницький телесеріал
 08:45 Факти. Ранок
 09:15 “Винищувачі”. Пригодницький телесеріал
 12:45 Факти. День
 13:00 “Винищувачі”. Пригодницький телесеріал. 

Фінальні серії
 18:45 Факти. Вечір
 19:20 Надзвичайні новини з Костянтином 

Стогнієм
 20:05 “Чужий район-2”. Пригодницький теле-

серіал
 21:55 “Лісник”. Т/с

 23:45 Оскар-2013: “Арго”. Х/ф (2)
 01:45 “Моторошно голосно і несамовито близь-

ко”. Х/ф (2)
 03:45 “Кістки”. Т/с
 04:25 “У чорному списку”. Т/с
 05:10 Про-Zікаве. ua

НОВИЙ КАНАЛ
 06:10 Kіds Tіme
 06:15 М/с “Черепашки-ніндзя”
 06:35 М/с “Губка Боб”
 06:55 Kіds Tіme
 07:00 Підйом
 08:00 Т/с “Віола Тараканова”
 09:00 Т/с “Не родись вродлива”
 09:50 Т/с “Вороніни”
 14:45 Х/ф “Сутінки. Сага. Затьмарення” (2)
 17:05 Т/с “Не родись вродлива”
 18:00 Абзац!
 19:00 Репортер
 19:05 Т/с “Вороніни”
 22:00 Х/ф “Сутінки. Сага. Світанок: Частина 1” 

(2)
 00:05 Репортер
 00:10 Х/ф “Сутінки. Сага. Світанок: Частина 2” 

(2)
 01:55 Зона ночі
 02:00 Народження українського кіно
 02:55 Зона ночі
 03:00 Десята муза в Україні (Фільм Другий)
 03:50 Зона ночі
 03:55 Зима надії
 04:20 Київ на межі століть
 04:50 Зона ночі Культура
 04:55 Іван Франко
 05:45 Зона ночі Культура

СТБ
 05:30 “Чужі помилки. Випробування для само-

тньої мами”
 06:10 Х/ф “Аварія - дочка мента”(1)
 07:55 “Неймовірна правда про зірок”
 09:15 Х/ф “Найчарівніша та 

найпривабливіша”(1)
 10:55 Х/ф “Принцеса та жебрачка”(1)
 18:00 “Вікна-Новини”
 18:20 “Неймовірна правда про зірок”
 20:00 “Холостяк - 4”
 22:00 “Вікна-Новини”
 22:35 “Холостяк - 4”
 00:55 Х/ф “Не можу сказати “прощавай”(1)
 02:25 Нічний ефір

ТЕТ
 06:00 Приколи на перерві
 06:25 М/с “Черепашки мутанти ніндзя” (1)
 06:50 М/с “Шоу Гарфілда” (1)
 07:20 М/с “Лалалупси” (1)
 07:45 Мультик з Лунтіком
 08:20 М/с “Черепашки мутанти ніндзя” (1)
 08:55 М/с “Русалонька” (1)
 09:20 Єралаш
 09:45 Віталька
 12:10 Дайош молодьож!
 13:05 Т/с “Ксена - принцеса - воїн” (1)
 14:00 Т/с “Любить не любить” (1)
 15:00 Панянка-селянка
 16:00 Ікона стилю
 17:00 Пів царства за кохання
 18:00 Розсміши коміка
 19:00 Панянка-селянка
 20:00 Х/ф “Завтра не помре ніколи” (2)
 22:25 6 кадрів
 22:50 Т/с “Світлофор” (2)
 23:45 Между нами
 00:45 Т/с “Закрита школа” (2)
 01:30 Т/с “Дєтка” (2)
 02:15 Т/с “Кремлівські курсанти” (1)
 03:45 З ночі до ранку

2+2
 06:00 Мульти. Мультфільми (1)
 07:00 Кінофайли. Т/с “Солдати-15” 37-38 (1)
 09:00 “Новини 2+2”
 09:30 Кінофайли. Х/ф “Визволення. Битва за 

Берлін” (1)
 11:10 Кінофайли. Х/ф “Визволення. Останній 

штурм” (1)
 13:05 “Нове Шалене відео по-українськи”
 15:05 “Облом.UA. Новий сезон”
 16:30 Кінофайли. Прем’єра. Т/с “Вантаж” 13-14 

(1)
 18:30 “Новини 2+2”
 19:00 Кінофайли. Т/с “Провокатор” 1-4 (2)
 23:05 Кінофайли. Х/ф “Точка” (3)
 00:50 Кінофайли. Х/ф “Книга джунглів” (1)
 02:35 Кінорік. Х/ф “Карпатське золото” (1)

УКРАЇНА
 06:00 Остаточний вердикт
 07:00 Події
 07:15 Ранок з Україною
 09:00 Події
 09:10 Т/с “Слід” (детектив) (1)
 10:00 Т/с “Шаман-2” (у гол.ролі: В.Скворцов) 

(13,14 серії) (детектив) (1)
 11:50 Ток-шоу “Нехай говорять. Чвари через 

Варю”
 12:50 Т/с “Слід” (детектив) (1)
 15:00 Від творців “Сліду”! Т/с “ОСА” (40 серія) 

(детектив) (1)
 16:00 Критична точка
 17:00 Події
 17:20 Прем’єрні серії! Т/с “Слід” (детектив) (1)
 18:00 Прем’єра! Т/с “Сашка” (мелодрама) (1)
 19:00 Події
 19:30 Ток-шоу “Говорить Україна”
 21:10 Т/с “Слід” (детектив) (1)
 22:00 Події дня
 22:30 Т/с “Слід” (детектив) (1)
 23:20 Від творців “Сліду”! Т/с “ОСА” (детектив) 

(1)
 00:20 Т/с “Ментовські війни 7” (7,8 серії) (детек-

тив) (2)
 02:10 Події дня
 02:40 Критична точка
 03:25 Ток-шоу “Говорить Україна”
 04:50 Ток-шоу “Нехай говорять”
 05:40 Срібний апельсин

УТ-1
 06:00 Підсумки
 06:10 Погода
 06:15 Х/ф “Вперше заміжня”
 08:10 Погода
 08:30 Панянка та кулінар
 08:50 Погода
 09:05 Паралімпійські ігри. Біатлон (жін.чол.)
 13:05 Біатлон. Кубок світу. Гонка переслідування 

(чол.)
 13:45 Православний вісник
 14:20 Біатлон. Кубок світу. Гонка переслідування 

(жін.)
 15:10 Армія
 15:20 Моменти життя
 16:25 Театральні сезони
 17:15 У гостях у Д.Гордона
 18:05 Український акцент
 18:35 Спецпроект “Жива душа поетова свя-

тая...” Х/ф “Тарас Шевченко. Заповіт”
 20:55 Мегалот
 21:00 Підсумки дня
 21:25 Паралімпійські ігри. Підсумки дня
 21:35 Без цензури
 22:00 Українська пісня
 22:50 Суперлото, Трійка, Кено
 23:00 Завтра. PRO
 23:35 Погода
 23:40 Х/ф “Зимова вишня”
 01:20 Підсумки дня
 01:35 “Нащадки” з Н.Рибчинською та 

К.Гнатенком
 02:35 Рояль в кущах
 03:05 Не вір худому кухарю
 03:30 Х/ф “Співробітник ЧК”
 05:05 “Надвечір’я” з Т. Щербатюк

1+1
 06:15 ТСН: “Телевізійна служба новин”
 07:00 Квартирна лотерея “Хто там?”
 08:05 Дісней! “Король Лев. Тімон і Пумба” (1)
 08:30 Дісней! “Король Лев. Тімон і Пумба” (1)
 08:55 Мультфільм “Енгрі бердс” (1)
 09:00 “Світське життя”
 09:55 “Сказочная Русь”
 10:10 “Свати - 4” (1)
 11:15 “Свати - 4” (1)
 12:15 “Свати - 4” (1)
 13:15 “Свати - 4” (1)
 14:20 “Вечірній Київ - 2013”
 16:10 “Вечірній квартал”
 18:30 “Розсміши коміка - 5”
 19:30 ТСН: “Телевізійна служба новин”
 20:15 “1+1 удома: 8 березня”
 22:00 Мег ібсон у комедії “Чого хочуть жінки” 

(1)
 00:30 Міла Йовович у драмі Люка Бессона 

“Жанна Д’Арк” (1)
 03:10 Х/ф “Братсво по крові” (2)
 04:40 Культова драма Еміра Кустуріци 

“Марадона” (1)
 05:55 “Телемагазин”

ІНТЕР
 05:40 Т/с “Серафіма Прекрасна” Заключна 

серія
 06:25 Х/ф “Казка про жінку і чоловіка”
 08:00 “Школа доктора Комаровського”
 08:30 Концерт “Тобі, єдиній”
 09:30 “Новини”
 10:00 Д/ф “Жванецький. Одисея одесита” 

Прем’єра
 11:00 Х/ф “Москва сльозам не вірить”
 14:05 Т/с “Не зрікаються, кохаючи” 1-4 сс. 

Заключна серія
 18:00 Х/ф “Підміна в одну мить” 1с. Прем’єра
 20:00 “Подробиці”
 20:35 Х/ф “Підміна в одну мить” 2с.
 22:30 Концерт “8 Березня у Великому місті”
 00:30 Х/ф “Мами”
 02:50 Т/с “Не зрікаються, кохаючи” 1-4 сс. 

Заключна серія

ICTV
 05:20 Факти
 05:50 Світанок
 07:10 “Чужий район-2”. Пригодницький теле-

серіал
 08:55 “Чаклунка”. Х/ф
 10:40 Зірка YouTube
 11:20 Дача
 12:05 “За бортом”. Х/ф
 14:00 “Французький поцілунок”. Х/ф
 15:50 “На крилах”. Т/с
 18:45 Факти. Вечір
 19:00 Надзвичайні новини. Підсумки з Костянти-

ном Стогнієм
 19:50 “На крилах”. Т/с. Фінал
 21:40 “Наша Russіa. Яйця долі”. Х/ф
 23:05 “Ржевський проти Наполеона”. Х/ф
 00:35 “Європейський жиголо”. Х/ф (2)
 01:55 “Дияволиця”. Х/ф (2)
 03:30 “Американський тато”. Т/с
 04:20 Про-Zікаве. ua
 04:35 Факти

НОВИЙ КАНАЛ
 06:20 М/с “Назад у майбутнє”
 08:10 М/с “Черепашки-ніндзя”
 09:05 М/с “Том і Джеррі-шоу”
 10:00 Ревізор
 12:40 Страсті за Ревізором
 14:00 Т/с “Вороніни”
 15:40 Х/ф “Сутінки. Сага. Світанок. Частина 1” 

(2)
 18:00 Х/ф “Сутінки. Сага. Світанок. Частина 2” 

(2)
 20:00 Х/ф “Місс Конгеніальність”
 22:00 Педан-Притула шоу
 23:25 Х/ф “Їж, молися, люби”

 02:10 Зона ночі

 02:15 Семеренки

 03:10 Зона ночі

 03:15 Моя адреса - Соловки. Пастка

 03:35 Драма на дві дії

 04:15 Зона ночі Культура

 04:20 Ах не говоріть мені про любов...

 04:55 Шануйте майстрів замолоду

 05:15 Зона ночі Культура

 05:20 М/с “Назад у майбутнє”

СТБ

 06:00 Х/ф “Мері Поппінс, до побачення!”(1)
 07:05 “Караоке на Майдані”
 07:55 “Їмо вдома”
 09:00 “Усе буде смачно!”
 10:10 Х/ф “Камінний гість”(1)
 12:10 “Холостяк - 4”
 16:40 “Хата на тата”
 19:00 “Україна має талант!-6”
 22:00 “Детектор брехні - 5”
 23:00 “Я соромлюсь свого тіла”
 00:45 Х/ф “Аварія - дочка мента”(1)
 02:25 Нічний ефір

ТЕТ

 06:00 М/ф “Правдива історія Червоної Шапки” (1)
 07:30 Байдиківка
 08:30 М/с “Смішарики. Пін-код” (1)
 09:00 Мультик з Лунтіком
 09:40 М/с “Даша-дослідниця” (1)
 10:05 М/с “Вперед, Дієо, вперед!” (1)
 10:35 М/с “Фіксики” (1)
 10:55 М/ф “Діномама” (1)
 12:15 М/ф “Правдива історія Червоної Шапки” (1)
 13:40 Панянка-селянка
 15:15 Х/ф “Серцеїдки” (1)
 17:30 Х/ф “Завтра не помре ніколи” (1)
 19:55 Віталька
 21:00 Розсміши коміка
 22:50 Супердискотека 90-х
 02:05 Х/ф “Міс Березень” (3)
 03:30 З ночі до ранку

ТОНІС

 06:00 Х/ф “Світлячки у саду”
 07:35 “Будь в курсі!”
 08:00 “Служба новин “Соціальний пульс”
 08:25 “Погода”
 09:00 Видатне ХХ століття
 10:00 “Світські хроніки”
 10:55 Х/ф “Міст короля Людовика Святого”
 14:00 За сім морів
 14:45 Правдиві історії
 15:45 Д/с “Африка. Небезпечна реальність”
 16:50 “Ронін. Ток-шоу з Дмитром Видріним”
 17:35 “Алло, адвокате!”
 18:15 “Цивілізація Incognіta”
 18:30 “Соціальний пульс вихідних”
 18:55 “Погода”
 19:00 Слідами морських боїв
 20:00 Морські мисливці: швидка риба
 21:00 Мадонна. Це гра
 22:00 Х/ф “Привиди Гойї” (2)
 00:15 “Вихідний, після опівночі”
 01:00 Амурні мелодії (3)
 01:25 Д/с “Африка. Небезпечна реальність”
 02:15 Х/ф “Летючий дракон, стрибаючий тигр” (2)
 03:45 Червона земля
 04:15 Павло Вірський - назавжди
 05:00 “Соціальний пульс вихідних”
 05:25 “Ронін. Ток-шоу з Дмитром Видріним”
 05:50 “Цивілізація Incognіta”

2+2

 06:00 Мульти. Мультфільми (1)
 07:15 “Нове Шалене відео по-українськи”
 09:00 “Облом.UA. Новий сезон”
 10:00 Кінофайли. Т/с “Сармат” 1-12 (1)
 22:00 Кінофайли. Х/ф “Ярослав. Тисячу років 

тому” (1)
 00:05 Кінофайли. Х/ф “Довічно” (2)
 01:35 Кінофайли. Х/ф “Не відступати та не здава-

тися” (2)
 03:10 Кінорік. Х/ф “Фучжоу” (1)

УКРАЇНА
 07:00 Події
 07:10 Т/с “Інтерни” (у гол.ролі: Іван Охлобистін) 

(25,26,27 серії) (комедія) (1)
 08:30 Т/с “Інтерни” (у гол.ролі: Іван Охлобистін) 

(147,148,149 серії) (комедія) (1)
 10:00 Прем’єра! Один за сто годин
 11:00 Т/с “В очікуванні любові” (мелодрама) (1)
 14:40 Х/ф “Наречена мого нареченого” (мелодра-

ма) (1)
 16:30 Велика прем’єра! Т/с “Відлига” (у гол.ролі: 

Є.Циганов, Г.Чиповська) (1,2 серії) (1)
 19:00 Події
 19:20 Велика прем’єра! Т/с “Відлига” (у гол.ролі: 

Є.Циганов, Г.Чиповська) (3,4 серії) (1)
 21:20 Прем’єра! Х/ф “Про що мовчать дівчата” (у 

гол. ролях: О. Судзіловська, М.Пореченков) 
(1)

 23:10 Ювілейний концерт І.Аллегрової
 01:00 Х/ф “Прощення” (мелодрама) (1)
 02:20 Події
 02:40 Т/с “Ментовські війни 7” (1,2 серії) (детек-

тив) (2)
 04:10 Т/с “Ментовські війни 7” (3,4 серії) (детек-

тив) (2)
 05:40 Срібний апельсин

УТ-1
 06:00 Погода
 06:05 Світ православ’я
 06:35 Погода
 06:40 Х/ф “Тарас Шевченко”
 08:50 Погода
 09:00 Околиця
 09:25 Подорожуй світом з Ю.Акуніною
 10:00 Урочистості до 200-річчя від дня на-

родження Тараса Шевченка
 11:05 Як Ваше здоров’я?
 12:00 Урочистості до 200-річчя від дня на-

родження Тараса Шевченка
 13:30 Паралімпійські ігри. Лижні гонки (чол.)
 15:20 Паралімпійські ігри. Лижні гонки (жін.)
 16:55 Біатлон. Кубок світу. Мас-старт (чол.)
 17:55 Біатлон. Кубок світу. Мас-старт (жін.)
 18:50 Спецпроект “Жива душа поетова свя-

тая...” Х/ф “Тарас Шевченко”
 21:00 Підсумки тижня
 22:05 Паралімпійські ігри. Підсумки дня
 22:15 Головний аргумент
 22:25 Співає Іван Попович
 22:55 Трійка, Кено, Максима
 23:00 Ера бізнесу. Підсумки
 23:30 Погода
 23:40 Ток-шоу “Дружина”
 01:20 Підсумки тижня
 02:15 Головний аргумент
 02:25 Х/ф “Вони йшли на Схід”
 04:55 “Секрети успіху” з Н.Городенською
 05:25 Рояль в кущах

1+1
 06:15 Неймовірні пригоди у фільмі 

“Королівство кривих дзеркал” (1)
 07:40 Марійчин кінозал. Мультфільм (1)
 08:10 Дісней! “Король Лев. Тімон і Пумба” (1)
 08:35 Дісней! “Король Лев. Тімон і Пумба” (1)
 09:00 Лотерея “Лото-забава “
 10:00 ТСН: “Телевізійна служба новин”
 10:35 “Світ навиворіт-5”
 11:40 “Чотири весілля - 3”
 12:55 “Зіркова хроніка”
 14:00 Мультфільм “Машині казки. Маша і 

ведмідь” (1)
 14:15 “Міняю жінку - 6”
 15:45 Анна Михайловська і Ріналь Мухаметов 

у мелодрамі “Манекенниця” (1)
 19:30 “ТСН-Тиждень”
 20:15 “Голос країни 4. Перезавантаження”
 22:40 “Світське життя”
 23:40 “Що? де? коли?”
 00:45 Аргумент кіно представляє : чуттєву 

драму “Етюди втрьох” (3)
 02:25 Міла Йовович у драмі Люка Бессона 

“Жанна Д’Арк” (1)
 05:25 “Телемагазин”

ІНТЕР
 05:40 Х/ф “Москва сльозам не вірить”
 08:10 “Школа доктора Комаровського. Невід-

кладна допомога”
 08:50 “Городок”
 09:30 “Недільні новини”
 10:00 “Орел і Решка. На краю світу”
 11:00 Д/ф “Шевченко. 200 років самотності” 

Прем’єра
 12:05 Х/ф “Підміна в одну мить”
 16:05 Х/ф “Тариф “Щаслива родина”
 18:00 Т/с “Фродя” 1-2сс.
 20:00 “Подробиці тижня”
 21:00 Т/с “Фродя” 3-4 сс. Заключна серія
 22:50 Х/ф “Люблю 9 Березня”
 00:25 Х/ф “Почуй моє серце”
 02:05 Х/ф “Казка про жінку і чоловіка”
 03:25 “Подробиці тижня”
 04:10 Х/ф “Люблю 9 Березня”

ICTV
 04:50 Світанок
 05:50 Дача
 06:40 “Чужий район-2”. Пригодницький теле-

серіал
 08:20 Так$і
 08:45 Космонавти
 09:45 Зірка YouTube
 10:50 Козирне життя
 11:20 Вам і не снилося!
 11:55 “Лісник”. Т/с
 18:45 Факти тижня з Оксаною Соколовою
 19:40 “Холостяцька вечірка у Вегасі”. Х/ф
 21:55 “Холостяцька вечірка-2. З Вегасу у 

Бангкок”. Х/ф (2)
 23:45 “Дикий, дикий Вест”. Х/ф
 01:00 “Вічно молодий”. Х/ф
 02:40 “Дон Жуан де Марко”. Х/ф (2)
 04:10 “Американський тато”. Т/с
 05:05 Про-Zікаве. ua

НОВИЙ КАНАЛ
 07:45 Церква Христова
 08:00 М/с “Черепашки-ніндзя”
 10:05 Файна Юкрайна
 12:20 Х/ф “Ненсі Дрю”
 14:10 Х/ф “Миттєвості Нью-Йорка”
 16:00 Х/ф “Чумова п’ятниця”
 17:50 Х/ф “Місс Конгеніальність”
 20:00 Х/ф “Місс Конгеніальність-2”
 22:00 Х/ф “Охоронець”
 00:35 Великі почуття
 01:45 Зона ночі
 01:50 Загублений рай
 02:35 Зона ночі
 02:40 Моя адреса - Соловки. Тягар мовчання

 03:00 Марко Кропивницький

 03:40 Зона ночі (копірайт)

 03:45 Зона ночі Культура

 03:50 Обожнювана

 04:10 Зона ночі Культура

СТБ

 05:45 Х/ф “Мері Поппінс, до побачення!”(1)
 07:00 “Їмо вдома”
 08:00 Х/ф “Мама-детектив”(1)
 09:00 “Усе буде смачно!”
 09:55 “Караоке на Майдані”
 10:45 Х/ф “Мама-детектив”(1)
 15:55 “”Україна має талант!-6”
 19:00 “Битва екстрасенсів. Свої проти чужих”
 21:05 “Один за всіх”
 22:15 Х/ф “Мріяти не шкідливо”(1)
 00:05 Х/ф “Найчарівніша та 

найпривабливіша”(1)
 01:45 Нічний ефір

ТЕТ

 06:00 М/ф “Діномама” (1)
 07:30 Байдиківка
 08:30 М/с “Смішарики. Пін-код” (1)
 09:00 Мультик з Лунтіком
 09:40 М/с “Даша-дослідниця” (1)
 10:05 М/с “Вперед, Дієо, вперед!” (1)
 10:35 М/с “Фіксики” (1)
 10:55 М/ф “Барбі та три мушкетери” (1)
 12:40 Х/ф “Серцеїдки” (1)
 14:55 Панянка-селянка
 15:50 Мій зможе
 17:10 Країна У
 19:00 Віталька
 21:00 Розсміши коміка
 22:50 Т/с “Секс і місто” (2)
 00:45 Х/ф “Затягни мене у пекло” (3)
 02:10 Т/с “Реальна кров” (3)
 03:30 З ночі до ранку

ТОНІС

 06:00 Х/ф “Міст короля Людовика Святого”
 07:35 “Кумири”
 07:50 “Цивілізація Incognіta”
 08:00 “Соціальний пульс вихідних”
 08:25 “Погода”
 09:00 Слідами морських боїв
 10:00 “Будь у курсі!”
 10:40 “Щоденник для батьків”
 11:15 Х/ф “Світлячки у саду”
 14:00 За сім морів
 15:00 Нашестя медуз
 16:00 Д/с “Африка. Небезпечна реальність”
 17:00 Д/с “Сувора планета”
 17:50 “Модні історії з Оксаною Новицькою”
 18:30 “Світ за тиждень”
 18:55 “Погода”
 19:00 Катастрофи - віхи еволюції
 20:00 “Цивілізація Incognіta”
 20:15 “Кумири”
 20:40 “Світські хроніки”
 21:00 Бред Пітт. Голлівудський красунчик
 22:00 Х/ф “Летючий дракон, стрибаючий 

тигр” (2)
 00:00 Д/с “Африка. Небезпечна реальність”
 01:10 Х/ф “Привиди Гойї” (2)
 03:10 Амурні мелодії (3)
 04:00 Десята муза в Україні (фільм перший)
 04:30 В павутині страху
 05:00 “Світ за тиждень”
 05:25 “Світські хроніки”
 05:50 “Цивілізація Incognіta”

2+2

 06:00 Мульти. Мультфільми (1)
 07:00 Журнал Ліги Чемпіонів УЄФА 2013-2014
 07:30 “Маски-шоу”
 10:00 Кінофайли. Т/с “Мисливці за старо-

виною” 32-34 (1)
 13:00 Кінофайли. Х/ф “Паладін. Кохання та 

дракон” (1)
 15:00 Кінофайли. Х/ф “Печера Дракона” (1)
 16:55 Кінофайли. Х/ф “Ярослав. Тисячу років 

тому” (1)
 19:00 Кінофайли. Х/ф “Вулкан” (1)
 21:30 “Профутбол”
 23:15 Кінофайли. Х/ф “Країна глухих” (2)
 01:40 Кінофайли. Х/ф “Паладін. Кохання та 

дракон” (1)

УКРАЇНА
 06:50 Події
 07:10 Х/ф “Наречена мого нареченого” 

(мелодрама) (1)
 09:00 Прем’єра! Ласкаво просимо з Аллою 

Крутою. В гостях Н.Мейхер
 10:00 Прем’єра! Таємниці зірок
 11:00 Прем’єра! Таємниці зірок
 12:00 Т/с “Дорожній патруль 4” (2,3,4,5 серії) 

(детектив) (1)
 16:00 Велика прем’єра! Т/с “Відлига” (у гол.

ролі: Є.Циганов, Г.Чиповська) (5,6,7 
серії) (1)

 19:00 Події тижня
 20:00 Прем’єра сезону! Страсті на паркеті
 22:00 Т/с “Інтерни” (у гол.ролі: Іван 

Охлобистін) (150,151,152 серії) (коме-
дія) (1)

 23:30 Великий футбол
 01:15 Х/ф “Цькування” (бойовик) (2)
 03:00 Події тижня
 03:45 Т/с “Ментовські війни 7” (5,6 серії) 

(детектив) (2)
 05:15 Т/с “Ментовські війни 7” (7,8 серії) 

(детектив) (2)

До уваги телеглядачів: 1 категорія (зелене коло) (у нашій телепрограмі позначається цифрою «1») дозволяється пе-
регляд дітям без нагляду батьків. 2 категорія (жовтий трикутник) ( у нас - цифра «2») дозволяється перегляд дітм від 
14 років у присутності батьків.  3 категорія (червоний чотирикутник) (у нас - цифра «3») не рекомендовано до перегляду 
неповнолітнім за жодних умов.

СУБОТА  08.03 НЕДІЛЯ  09.03
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Вчитель – найблагородніша професія

Малюнки були присвячені зимовій 
тематиці. Діти малювали різноманітні 
ялинки, сніговиків та дідів морозів зі 
снігуроньками. Проте фантазія малюків 
на цьому не зупинялась і ще більше вра-
жала редакцію газети, оскільки ми про-
довжували отримувати неповторних 
янголів та інших міфічних істот.

Кожного тижня редакція газети оби-
рала переможця серед талановитих 
маленьких авторів малюнків. В якості 
подарунків дітям були вручені набори 
для малювання, а фіналісти конкурсу 
додатково були нагородженні квитка-
ми у кіно. Однією з переможців стала 
10-річна Вероніка Вєрємєєва, яка на-

разі навчається у ЗОШ №3. Всі свої ро-
боти Вероніка готувала на заняттях у 
художній студії, яка діє в третій  шко-
лі. Але захоплення дівчини на цьому 
не закінчуються, вона також цікавить-
ся настільним тенісом та займається у 
театральному гуртку. Редакція газети 
щиро вітає всіх переможців, бажає їм 
натхнення, творчої наснаги та подаль-
ших перемог. А конкурс «Дитячого ма-
люнку» триває й далі, всі охочі мають 
можливість взяти у ньому участь і здо-
бути цікаві призи.

Алевтина ЧУРКИНА

Директор школи, Наталія 
Руденко, люб’язно дозволила 
мені відвідати 3-А клас. Коли 
всі технічні питання були 
узгоджені, я відправилася 
знайомитися зі своїми нови-
ми учнями. Але за декілька 
кроків до кабінету мене на 
хвилинку охопила паніка: а 
якщо в мене нічого не вийде 
і діти не будуть мене слуха-
ти (враховуючи те, що урок я 
мала проводити самостійно, 
без справжнього вчителя), 
раптом я не зможу вимовити 
ні слова… Та на щастя, страх 
швидко минув і я зайшла до 
класу. 

Там мене зустріли над-
звичайно привітні і добрі 
дітки, які відпочивали перед 
початком уроку. Заступник 
директора з питань початко-
вої школи та куратор дано-
го класу Людмила Сергіївна 
сказала, що зараз по плану 
має бути російська літерату-
ра, а саме творчість Корнія 
Чуковського.  В мене було ще 
декілька хвилин щоб нала-
штуватися. Побачивши нову 
людину за вчительським сто-
лом, діти по черзі почали під-
ходити до мене та знайоми-
тись, дехто навіть пригощав 
солодощами.

Як з’ясувалося, на уроках 
російської літератури роз-
глядають не тільки твори та 
біографії письменників, а ще 
й навчають правильно роз-
мовляти та читати (що, на 
мій погляд, дуже важливо для 
сучасної молоді). З перших 
хвилин я зрозуміла – мені 
неймовірно пощастило! Діти 
виявилися розумними та ак-
тивними, до того ж у моїй 
присутності не поводили 
себе скуто та сором’язливо. 

Я розпочала урок. Викли-
кати дітей до дошки я ви-
рішила не за списком, а по 
бажанню. Першими вийшли 
дві дівчинки – Софія та Дар’я, 

які по черзі зачитали біо-
графію відомого російського 
письменника, перекладача 
та літературознавця Корнія 
Чуковського. Потім розпо-
віли кумедні історії, які на-
звали «Чуковський очима 
дітей». Але цим дівчата не 
обмежилися: вони вивчили 
на пам’ять декілька казок. За 
такі старання подруги отри-
мали від мене заслужені 12 
балів.

Після такого позитивного 
початку виступити захоті-
ли майже всі. Діти цитували 
та читали вірші видатного 
дитячого письменника, ви-
словлювали свою думку. За-
читували в повному обсязі 

такі казки, як «Федорине 
горе», «Тараканище», «Мий-
додір» та «Муха-Цокотуха». 
Пройшов майже урок, а мені 
здалося, що бажаючих про-
демонструвати свої знання 
та отримати позитивну оцін-
ку менше не ставало. Я на-
віть почала хвилюватися, що 
за один урок не встигну всіх 
вислухати. Але, на щастя, на-
ступний урок також мав бути 
з російської літератури.

На перерві Людмила Сергі-
ївна провела мені невеличку 
екскурсію по школі, розпо-

віла про свій клас. Так як 
вона працює заступником 
директора, класним керівни-
ком бути не може. Але в 3-А 
викладає майже всі основні 
предмети, решту – інші ви-
кладачі. Завдяки цьому діти 
з самого початку звикають 
до різних педагогів. У школі 
Людмила Плющ працює вже 
32 роки і не уявляє своє життя 
без дітей. Зараз в її класі на-
вчається 30 учнів: 15 хлопчи-
ків і 15 дівчаток. Кожного дня 
вона навчає їх бути чемними 
та вихованими. Зранку на 
дошці зашифровує якесь по-
вчальне слово, яке діти пови-
нні відгадати та запам’ятати, 
що воно означає. Сьогодні 
було слово «повага». Також, 
на стіні у коридорі поміж 
молодших класів я помітила 
великий плакат з веселкою, 
на якому написано «Веселко, 
веселко! Іскрися над нами. 

Ми всі помандруємо твої-
ми стежками…». Кожному 
кольору райдуги відповідає 
певне слово: доброта, любов, 
милосердя, мрійники, умільці, 
розумники та науковці. Люд-
мила Сергіївна пояснила мені, 
що це стежинки, якими йдуть 
учні. 3-А клас – займає до-
ріжку розумників. І це дійсно 
так. Для 3-го класу діти дуже 
розумні та товариські. Я вва-
жаю, що за це треба дякувати 
куратору та вчителям, тому 
що саме вони більшу частину 
часу проводять з ними.

Коли закінчилася пере-
рва, я з радістю повернулася 
до класу і продовжила урок. 
Після того як учні закінчи-
ли доповіді, ми трішки по-
розгадували загадки та по-
спілкувалися про російські 
приказки. Всі активні дітки 
отримали заслужені дванад-
цятки. Людмила Сергіївна 
навіть дозволила мені ви-
ставити оцінки в щоденники. 
Далі мене чекало ще багато 
приємного. Дітям, як і мені, 
сподобався цей експеримент. 
Тому вони просили, аби я час-
тіше заходила до них у гості. 
А стільки щирих побажань я 
не чула, мабуть, за все життя! 
Цей клас не тільки розумний, 
а ще й талановитий: вони самі 
пишуть вірші, а потім вчитель 
співів підбирає до них музи-
ку та записує. Для мене було 
справжньою несподіванкою, 
коли клас почав співати свою 

пісню про вчителя. Це був 
мій подарунок, який я не за-
буду. Після закінчення уро-
ку ми ще близько півгодини 
спілкувалися. Наостанок, 
діти стиснули мене в палких 
та дружніх обіймах.

Тепер я можу з впевненістю 
сказати: вчитель – найблаго-
родніша професія. Інколи 
буває важко, проте коли на 
твою щирість відповідають 
тим же, але в 100 разів біль-
ше – це незабутнє відчуття. 

Анна ЛАПЕНКОВА  

У 
рамках рубрики «Новий досвід. Експерименти з 
професіями» я завітала до Вишнівської загально-
освітньої школи № 3, аби спробувати себе у ролі 

вчителя молодших класів. Мені завжди було цікаво дізна-
тися як почуває себе педагог, стоячи перед цілим класом 
зацікавлених дітей.

С у с п і л ь с т в о

Конкурс «Дитячого малюнку» 
від народного депутата В. Кутового

У 
Вишневому проходить конкурс «Дитячого малюнку» під патронатом 
народного депутата України В’ячеслава Кутового. До редакції газети 
«Наше місто» протягом місяця надходили талановиті роботи маленьких 

майстрів, які вражали своєю красою. Всі малюнки були настільки чудовими, 
що обрати найкращі з них було дуже важко. Але все ж таки маленькі пере-
можці отримали призи.

Дар’я
Д р у ж и н а 

– вона є у чо-
ловіка. Це моя 
мама, а тату 
вона – дружи-
на.

Торгівля – 
це коли люди 
торгують на 
базарі.

Зікіліза
Князь – той, 

хто править 
країною.

Джерело – 
водичка, яка 
тече.

Фарба – 
нею малюють,  
вона різноко-
льорова.

Софія
Чайник – 

ми наливаємо 
воду туди і він 
кипить.

Гарний – 
коли він дуже 
красивий і 
його всі лю-
блять.

Дружній – 
коли з тобою 
дружать і це 
назавжди.

Анастасія
Чоботи – те, 

що ми одягає-
мо на ноги.

Мрія – те, 
що може в 
тебе здійсни-
тися.

Баклажан – 
росте на горо-
ді, його можна 
їсти.

Шахрай – 
той, хто краде 
різні цінності.

Максим
Аптека – 

там, де прода-
ють ліки.

Скеля – це 
така велика 
гора.

Течія – річ-
ка, яка тече 
дуже швидко.

Мудрість – 
це коли хтось 
дуже розум-
ний, все знає.

Про те, що 
не знають дорослі

Новий досвід. Експерименти з професіями
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Палац культури і мистецтв по-
чав свою діяльність 11 лютого 
2013 року, але фактично він був 
створений у 2011 році. Підштов-
хнуло до створення такого закла-
ду те, що у кожному населеному 
пункті є будинки культури, які 
організовують дозвілля містян, 
де всі бажаючі можуть займати-
ся співами, танцями, проводяться 
різні розважальні програми. У Ви-
шневому, на жаль, такого закладу 
взагалі не існувало.

На базі новоствореного закладу 
було засновано Театр на ходулях, 
учасники якого облаштували все 
за власні кошти. Тільки костюмів 
вони принесли більше, ніж на 70 
тис грн. На День міста колектив 
презентував жителям Вишневого 
Живі скульптури. Також вони пла-
нують відкрити театр вогню.

Народний аматорський хор «Ви-
шневий дзвін» функціонує вже 15 
років. На жаль, за ці роки їхні кос-
тюми зносилися та мають старий 
вигляд.

Літературний гурток під ке-
рівництвом поетеси Тетяни До-
машенко приймає учать у різних 
районних конкурсах та займає 
призові місця. 

Також Павло Бойко хоче орга-

нізувати танцювальний гурток, в 
якому зможуть безкоштовно за-
йматися діти з малозабезпечених 
сімей.

 Всі культурно-розважальні про-
грами для мешканців проводяться 
на безкоштовній основі.

Палац культури та мистецтв не 
має жодного комп’ютеру. «Ми всі 
ходимо зі своїми ноутбуками. Один 
хлопець приніс свій принтер, аби 
ми могли хоча б щось роздрукува-
ти. Тільки в цьому році з міського 
бюджету були виділені кошти для 
купівлі декількох комп’ютерів», - 
каже Павло Бойко.

Палацу культури та мистецтв 
доручили виконувати «Програму 
розвитку культури». Це такі дер-
жавні заходи, як День захисника 
вітчизни, 9 Березня, Шевченків-
ські дні, День міста тощо.

В минулому році з бюджету міс-
та було профінансовано 16 розва-
жальних заходів, а Палац культур  
і мистецтв провів 31. Тобто решту 
концертних програм підприємство 
проводило за власні кошти, або шу-
кало небайдужих спонсорів. «Ми 
своїми силами, як могли, проводи-
ли ці програми. До речі, такі заходи 
як «Вишневе має талант», «Танцюй, 
Вишневе» - аналоги улюблених 

телевізійних шоу – збирали повні 
зали глядачів та учасників. Вони 
також були проведені за власні 
та спонсорські кошти. З бюджету 
профінансовано тільки фінал кон-
курсу «Вишневе має талант», який 
був проведений на день молоді», - 
розповів Павло Бойко.

Цьогоріч міською програмою 
розвитку культури заплановано 
провести 23 заходи, а сам Палац 
Культури та мистецтв планує 
провести ще 33:
- «Палац культури запалює зір-

ки» направлений на виявлен-
ня талановитої молоді Вишне-
вого; 

- Літературні години для шкіль-
ної молоді;

- Камеді батл – гумористичний 
захід;

- Вишневий кінопоказ буде про-
водитися у зв’язку з тим, що  у 
місті немає кінотерту. Проте у 
міської ради є екран та проек-
тор. Тож, є бажання створити 
місцевий кіноклуб;

- Міс Вишневого;
- Садок вишневий коло хати – 

всеукраїнська літературна ак-
ція до шевченківських днів;

- Концертна програма до дня 
театру;

- З початком літа плануєть-
ся організувати «Караоке на 
Жовтневій»;

- Продовження улюбленого 
шоу «Вишневе має талант – 3» 
тощо.

Наразі в Палаці культури та мис-
тецтв є 12,5 посад, з яких фактич-
но існує 10: директор, заступник 
директора з культурно-масових 
робіт, який займається організаці-
єю та виконанням міської програ-
ми та інших культурних заходів, 
головний бухгалтер, завідуючий 
сектором з основних відділів ді-
яльності, художній керівник (ку-
ратор літературного гуртка та 
театрального), режисер театралі-
зованих заходів і свят, методист, 
керівник народного аматорсько-
го хору «Вишневий дзвін», ако-
поніатор, керівник аматорського 
колективу «Театр на ходулях» та 
прибиральник.

На сьогоднішній день у Пала-
ці культури та мистецтв існує 4 
гуртки: Театр на ходулях, Народ-
ний аматорський хор «Вишневий 
дзвін», поетичний гурток та те-
атральний гурток в приміщенні 
ЗОШ №2. У всіх цих гуртках за-
ймаються не тільки діти, а й до-
рослі. «Палац культури був ство-

рений для всіх мешканців міста. 
Наприклад, у «Театрі на ходулях» 
можуть навчатися як маленькі 
діти, так і старші люди. До хору 
«Вишневий дзвін» входять до-
рослі. У Вишневому вже є Центр 
творчості для дітей та юнацтва, в 
якому функціонує безліч гуртків 
для молоді. Ми хотіли створити 
такий заклад, до якого могли б 
долучатися всі бажаючі», - розпо-
відає директор Палацу культури.  
Загалом у Палаці мистецтв займа-
ється більше 60 людей.

У зв’язку із недостатнім фінан-
суванням комунальний заклад має 
борг перед людьми, у яких оренду-
вали апаратуру та інші необхідні 
речі для проведення святкувань 
250 тис грн, але не зважаючи на це 
він продовжує працювати та роз-
вивати дозвілля мешканців міста. 
Цьогоріч бюджет підприємства 
збільшили на 250 тис грн, аби воно 
мало змогу погасити цей борг.

Сторінку підготувала 

Анна ЛАПЕНКОВА

Все життя з думкою про добробут

Григорій Станіславович 
народився у Житомирській 
області. Освіту отримав у 
Київському транспортно-
економічному коледжі. Ще 
зі школи він відчував себе 
господарем та прагнув 

щось вдосконалювати та 
ремонтувати.

 Свій перший досвід ро-
боти Григорій Зацерковний 
отримав на заводі «Артем», 
де 5 років працював у тран-
спортному відділі. Потім 

перевівся до житлово-
експлуатаційного відділу 
Жулянського машинобу-
дівного заводу «Візар». На-
разі він вже 31 рік очолює 
ЖЕД № 1 у місті Вишневе. 

Зі своєю майбутньою 
дружиною Григорій Ста-
ніславович познайомив-
ся ще будучи маленьким 
хлопчиком: «Ми з дружи-
ною жили в одному селі,  
практично на одній вули-
ці. Ми добре знали один 
одного. Подружилися ще 
в дитинстві, пізніше друж-
ба переросла у кохання. 
А коли я повернувся з 
армії, ми одружилися». 
Служив молодий хлопець 
на Хмельниччині, у місті 
Славута в Автодорожніх 
військах Автотранспорт-
ного батальйону. Службу 
в армії згадує неохоче: 
«Я практично не служив. 
Більшу частину часу до-
помагав збирати врожай: 
пшеницю, буряки тощо. В 
мене ніколи не було ба-
жання стати військовим. 
Були пропозиції вступити 
до військового ліцею, але 
відчував, що це не моє».

Разом з дружиною він 
переїхав до Вишневого. 
Спочатку подружжя жило 

у гуртожитку, згодом 
отримало однокімнатну 
квартиру, ще пізніше – 
двокімнатну. Жінка спер-
шу працювала вчителем 
у Вишнівській ЗОШ № 3, 
а потім перейшла до ЗОШ 
№4. Сім’я має доньку та 
допомагає виховувати 12-
річного онука Даниїла. У 
вихідні дні чи відпустки 
всією родиною часто від-
правляються до рідного 
села на Житомирщині, де 
вони і працюють, і відпо-
чивають. «Там природа, 
тихо. Голова відпочиває 
від проблем. Приїхав на го-
род, взяв лопату, попрацю-
вав – вже краще», - згадує 
чоловік.

У чоловіка майже немає 
вільного часу, тому що він 
постійно думає про вдо-
сконалення міста. «Я дуже 
зв’язаний з роботою. Коли 
виникають аварійні питан-
ня, їх необхідно вирішува-
ти у будь-який час: чи то  
вдень, чи то вночі, - розпо-
відає начальник ЖЕД №1, 
– Мені приємно, що я можу 
щось зробити, аби покра-
щити життя вишнівчан. 
Мені не соромно дивити-
ся людям в очі». Григорій 
Станіславович поділився з 

нами своїми мріями щодо 
покращення добробуту 
міста: «Я хотів би провести 
асфальтування прибудин-
кових територій, висадити 
як можна більше зелених 
кущів, аби прикрасити 
місто та був якийсь деко-
ративний захист від пилу 
та вихлопних газів, про-
вести ремонт підвальних 
приміщень. Я би вклав три 
міських бюджети в покра-
щення вулиць Вишневого, 
але є й інші підприємства, 
яким також потрібні ко-
шти. Чудес не буває».

Бентежать Григорія За-
церковного й бездомні  
тварини, які блукають око-
лицями міста.  Він вважає, 
що необхідно створити 
більше притулків для на-
ших чотирилапих друзів, 
тому що існуючий хоч і 
розвивається, але в ньому 
недостатньо місця для всіх 
знедолених тваринок. «Я б 
хотів звернутися до насе-
лення: якщо ви хочете за-
вести якусь домашню тва-
ринку, розраховуйте свої 
сили. Не можна спочатку 
взяти котика чи собачку, 
погратися з ним, а потім 
викинути», - каже Григо-
рій Станіславович.

Повністю віддаючи себе 
роботі, чоловік навіть за-
був про відпочинок. Ще 
коли він був молодий, їздив 
з дружиною на море. А за 
кордоном був лише раз – у 
відрядженні в Об’єднаних 
Арабських Еміратів. Ко-
лишній мер Вишневого 
Анатолій Гошко відправив 
керівників двох місцевих 
ЖЕДів набиратися досвіду 
закордоном. «Я захоплю-
юся тим, як люди змогли 
в пустелі побудувати такі 
чудові міста! Вони цінують 
кожний куточок живої при-
роди, чого не скажеш про 
нашу націю. На жаль, наш 
народ починає  щось берег-
ти, коли його вже майже не 
залишилося. Але мені дуже 
приємно відмітити, що за-
раз люди почали дбайли-
віше ставитися до того, що 
мають. Та й культурний 
рівень значно підвищив-
ся» - розповідає Григорій 
Зацерковний.

Тож, ми дякуємо Григорію 
Станіславовичу за розмову 
та бажаємо успіхів у його 
улюбленій роботі. А голо-
вне – не забувати про від-
починок, тому що потрібно 
берегти не тільки місто Ви-
шневе, а й себе.

О с о б и с т о с т і  т а  д о з в і л л я

С
ьогодні в нашій рубриці буде йти мова про лю-
дину, яка все своє життя присвятила благо-
устрою міста. Це депутат Вишневої міської ради 

Григорій Зацерковний. Ми вирішили дізнатися більше 
про його життя без політики.

Ц
ього місяця Комунальний заклад «Палац культури і мис-
тецтв Вишневої міської ради Києво-Святошинського ра-
йону Київської області» святкував свій перший день на-

родження. За рік його існування було зроблено чимало корисних 
справ. Про досягнення та плани «Палацу культури і мистецтв» 
нам розповів його директор Павло Бойко.

Депутати без політики

Досягнення Вишнівського Палацу культури і мистецтв




