Знай наших!

Нас помітила Терпсихора

>8

Свято мови у «Надії»

Читайте у наступному номері

>9

Феномен
українського роду

Європа: погляд
з тротуару

www.vyshgorod.in.ua

Газета Вишгородської міської ради

Читай і пиши про СВОЄ місто
Виходить з 4 листопада 1995 року
День пам’яті і подяки
Кость БОНДАРЕНКО,
історик та політолог, голова
правління Інституту української
політики
(ДЖЕРЕЛО: Блог на «Українській
правді», 12.11.2013)
Здається, ситуація з Угодою
про асоціацію між Україною та ЄС
прояснилася. Сьогодні вже лише
найбільш відчайдушні оптимісти
вірять у те, що угоду буде підписано у Вільнюсі. Песимісти починають кричати про поворот до
Митного союзу. Реалісти спершу
у приватних бесідах, а далі – і цілком публічно почали висловлюватися про необхідність паузи в
євроінтеграційному процесі.
успільство перегодували
аргументами «за» і «проти», посіяли надто завищені очікування від Угоди. Асоціація
мислиться як ледве чи не панацея та
надія для України. А це зовсім не так.
Позиція України зводиться до
наступного: ми не просто задекларували європейський вибір, а й
протягом року прийняли низку важливих законів, кримінально-процесуальний кодекс, підготували закон
про прокуратуру та нове виборче
законодавство; у нас відбулися
серйозні зрушення у сфері свободи
слова та засобів масової інформації;
органи державної влади стали більш
відкритими; ми впроваджуємо європейські стандарти та готові до серйозних збитків для нашої економіки.
Що іще потрібно? Хочете підписувати Угоду про асоціацію – підписуйте без додаткових умов. Ні – то
ми нікуди не спішимо. М’яч на вашому полі.
Прем’єр Микола Азаров уже заявив про майже фантастичну суму
(160 млрд), яку має заплатити Україна за підписання Угоди. Підозрюю,
що ця цифра завищена і включає й
непрямі втрати.
Але навіть найбільш обережні підрахунки економістів говорять
про 3-5 млрд євро можливих втрат
у перші роки дії Угоди. Називаються галузі, які можуть найбільше
постраждати – авіаційна, машино-
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Безкоштовний Інтернет

будівна, вугільна, металургійна, хімічна тощо.
Угода може пожвавити імпорт в
Україну недорогої та якісної європейської техніки, що своєю чергою
стимулюватиме кредитну активність
банків. Але водночас обмеження для
експорту українських товарів у РФ, а

Тема тижня

рію з Угодою було варто придумати,
аби отримати згадані поступки.
Ті, хто вважає, що справа Угоди
– це віришення питання у трикутнику
українська влада – українська опозиція – Євросоюз, глибоко помиляються. Питання Угоди носить геополітичний характер і вирішується на

Пауза?..

також зменшення надходжень у бюджет від митних зборів на кордоні з
країнами ЄС можуть негативно позначитися на загальному стані економіки України.
Помиляються ті, хто вважає, що
Угода про асоціацію обернеться фінансовою допомогою Україні з боку
ЄС: європейська фінансова модель
надто неповоротка і забюрократизована, з моменту прийняття рішення про фінансування проектів до
надання перших траншів проходять
довгі місяці.
Можливі кредити МВФ прямої
прив’язки до Угоди про асоціацію
не мають – МВФ має свої вимоги та
критерії щодо України.
А головне – Угода про асоціацію
не дає чіткого посилу щодо перспективи членства України в Євросоюзі… скоріше, нагадує аналогічний
документ між Туреччиною та Європейським Економічним Співтовариством, підписаний рівно 50 років
тому. Відтак у керівників України виникає питання про доцільність і виваженість.
З іншого боку, Росія, побачивши
рішучі наміри України щодо європейської інтеграції, починає пропонувати вигідні умови співпраці – в
атомній енергетиці, літакобудуванні,
зниження цін на газ, фінансову допомогу.
І цього разу – без категоричної
вимоги приєднання до Митного союзу, що було немислимим ще півроку тому. Якщо справді все те, що
озвучив Сергій Глазьєв, Росія готова дати Україні за факт непідписання
Угоди про асоціацію, – то саму істо-

відтинках Вашингтон – Берлін – Москва, Вашингтон – Київ, Вашингтон
– Брюссель, Москва – Брюссель,
Москва – Київ тощо. Це – складна
система міждержавних інтересів, які
виходять за рамки простої логіки:
«підпишемо – не підпишемо».
Угода про асоціацію – це вже не
просто питання Тимошенко чи питання Януковича. Це питання більш
глобальне: у Європі та Євразії якісь
тенденції посилюються, якісь – послаблюються. Криза південнокорейських банків обернулася дефолтом Росії у 1998 році. Здавалося б
– який зв’язок? Помах крила метелика викликає цунамі на протилежному кінці планети.
Саме тому рішення про асоціацію приймається з такою кількістю
консультацій та врахуванням інтересів тих чи інших гравців.
До місії Кокса-Квасневського
додайте постійні візити в Україну
єврокомісарів Фюле, Отінгера та
Де Гухта, постійні вояжі десятків
європарламентарів, приїзд помічника Держсекретаря США Вікторії
Нуланд та одного із «зубрів» американської політики Іри Формана,
президента Литви Грібаускайте та
президента Польщі Комаровського.
Додайте переговори Януковича та
Ердогана щодо україно-турецького
економічного зближення...
Чи не випадково сьогодні Євросоюз поділився у ставленні до України та Угоди про асоціацію? Найбільш гаряче підтримують асоціацію
держави, орієнтовані на США – Великобританія, Польща, країни Балтії
та Східної Європи. Найбільш насто-

Офіційний сайт міськради: www.вишгород.com.ua

Врятований

>8

рожено ставляться держави, орієнтовані на Берлін – сама Німеччина,
Данія, Нідерланди, Швеція. Франція
та країни Південної Європи зайняли
нейтрально-вичікувальну позицію.
Водночас відомо, що Берлін
всіляко намагається підтримувати
альянс з Москвою, оскільки бачить
у ньому вигоду – не лише економікоенергетичну, а й геополітичну (свого
часу лорд Ісмей, перший генеральний секретар НАТО, запропонував
формулу
Північно-Атлантичного
созу: «Тримати Німеччину під контролем, тримати Росію поза Європою,
тримати США у Європі»; логічно, що
зміцнення Німеччини потребуватиме максимум Росії і мінімум США у
Європі). Те, що Україна йде на підписання Угоди про асоціацію як
креатура США, та ще й під гучне невдоволення Росії – сигнал для Німеччини. Чи не тому Німеччина ще й досі
не сказала своє рішуче слово щодо
України? А разом з нею – її сателіти?
Клубок суперечностей довкола
України може призвести до того,
що пауза – проста банальна пауза
– може стати реальним виходом із
ситуації. Бо забагато пристрастей.
Забагато невизначеності. Завеликі
ризики.
За рік можуть відбутися разючі
зміни. Принаймні у Європі відбудуться вибори до Європарламенту,

Оплески
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які багато що змінять і розставлять
по своїх місцях: більшість із тих, хто
сьогодні задає тон у переговорах
з Україною, втратить свої мандати,
прийдуть нові єврокомісари. Наступного року буде інша дійсність й інша
структура європейської політики.
...Я залишаюся прихильником
європейської інтеграції України. Я
ніколи не погоджуся на кардинальний поворот. Але я не прихильник інтеграції за будь-яку ціну.
І я готовий чекати – рік, два – аби у
майбутній Європі Україна була не
слабкою ланкою, не непорозумінням і зоною постійної нестабільності
(у якої лише одна приваблива риса –
її чорноземи), а впливовим гравцем.
Принаймні, не менш впливовим, ніж
Польща.
А в усій епопеї довкола інтеграційних процесів та Угоди про асоціацію я бачу вагомий позитив: народжується українська суб’єктність.
Україна, ставлячи жорсткі умови
і перед Європою, і перед Росією,
обертається з факта світової політики на фактор. Вона стає цікавою
для світових гравців – як гравець, а
не як м’ячик у глобальному світовому тенісі.
Докладніше — чит.:
www.vyshgorod.ua,
http://blogs.pravda.com.ua/
authors/bond/

У добродійності
не буває відпусток
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Охорона праці
Сергій ПІСКУН,
начальник відділення
Державна політика України в
галузі охорони праці спрямована
на створення безпечних і здорових умов праці, запобігання нещасним випадкам та професійним захворюванням. Одним із
основних показників стану охорони праці є рівень виробничого
травматизму та професійної захворюваності.
ак, за 9 місяців 2013 року
до відділення виконавчої
дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних
захворювань України у Вишгородському районі Київської області (м.
Вишгород, вул. Набережна, буд.
7/1) надійшло вісім повідомлень
про нещасні випадки на виробництві (вісім постраждалих).
У порівнянні з аналогічним періодом 2012 року кількість страхових
нещасних випадків зменшилася на
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Нещасних випадків поменшало, але…
27,3%, але сталися вони з причин,
усунення яких потребує не матеріальних витрат, а підвищення технологічної і трудової дисципліни, професійної підготовки працівників та
організації і контролю за безпечним
виконанням робіт.
Зі свого боку, відділення виконавчої дирекції Фонду соціального
страхування від нещасних випадків
на виробництві та професійних захворювань у Вишгородському районі Київської області контролює, аби
працівники отримали своєчасне та
повне відшкодування у разі травми
тощо, а — в разі смерті — страхові
виплати отримали особи, які перебували на їхньому утриманні. Так, за
9 місяців 2013 ріку сума страхових
виплат склала понад 1 млн 600 тис.
грн.
Ми не залишаємо напризволяще потерпілих на виробництві,
пропагуємо серед них фізичну культуру і спорт. 11 вересня 2013 року
команда Вишгородського району
брала участь у І Обласній спартакіа-

Перший національний грантовий конкурс

ді серед інвалідів праці «Сила духу»
та посіла 1 місце у загальнокомандному заліку (НА ФОТО).
А роботодавцям нагадуємо, що
раз на рік (до 25 січня року, наступного за звітним) слід надавати до
нашого відділу відомість розподілу чисельності працівників, річного
фактичного обсягу реалізованої
продукції (робіт, послуг) за видами
економічної діяльності. На підставі
цієї відомості ми щороку переглядаємо належність страхувальника
до класу професійного ризику виробництва за його основним видом економічної діяльності. У разі
потреби новий клас професійного
ризику встановлюється з початку
поточного року.
У разі зміни виду економічної
діяльності підприємства Фонд соціального страхування від нещасних
випадків відповідно змінює належність цього підприємства до класу
професійного ризику виробництва.
Якщо клас професійного ризику
виробництва страхувальника змі-

нюється на підставі акта перевірки
достовірності наданих страхувальником відомостей про види економічної діяльності (зокрема — основний вид економічної діяльності),

ЮрАбетка

За водицю

26 мільйонів
у державну скарбницю

Інтелектуальний капітал України
Із 4 жовтня 2013 року до 3 лютого 2014 року приймаються та реєструються заявки на перший конкурс проектів «Інтелектуальний капітал України» на
отримання грантової підтримки Фонду майбутнього
України в 2013 році.
Мета конкурсу — підтримка довготривалих та унікальних проектів світового рівня; нові ідеї, адаптація
міжнародного досвіду, теорій, методик і технологій для
застосування на території України; осмислене використання знань і досвіду попередніх поколінь для створення
майбутнього; розвиток інтелектуального партнерства як у
межах України, так і на міжнародному рівні.
Базовий вектор конкурсу — дослідження та проектування майбутнього України та світу. Тематичні пріоритети:
«Майбутнє України в мінливому світі»
«Майбутнє міст, осель і систем розселення»
«Нове мислення для нового світу»
«Освіта майбутнього»
«Суспільство майбутнього та його інші цінності»
«Здоров’я і довголіття»
«Мистецтво для майбутнього»
«Постіндустріальні економічні системи»
«Інформаційні технології: майбутнє в сучасному світі»
«Технології, що змінюють світ»
Докладнішу інформацію можна отримати за телефоном (044) 207 47 68 або на сайті: www.grants.futureukraine.org.ua.

Про все потроху
На Рівненщині — спалах кору
42 учні Цепцевицької школи на Рівненщині захворіли на кір. З них лише дев’ятеро
були щеплені за календарем щеплень. Усього за дев’ять місяців 2013 року в Україні зареєстровано 2 155 випадків, або 4,74 на 100
тис. населення (минулого року цей показник
дорівнював 26,54 на 100 тис. населення).

Оцінка майна дорожчатиме
Із 1 листопада в Україні діють нові правила купівлі-продажу нерухомості. Оцінюватиме майно нова ліцензійна програма, розроблена Українським інститутом управління
якості і оціночної діяльності — 80% вартості
послуг треба віддати власникам програми. А
відтак істотно збільшаться витрати громадян
щодо оформлення угод.
Уже зараз представники деяких компаній
просять за оцінку однокімнатної квартири 3
000 грн. Щоправда, висновки з оцінки, видані до 1 листопада, вважаються дійсними три
місяці.

«Гетьман Сагайдачний» —
проти піратів
Цей фрегат України патрулював у рамках
протидії піратству коридор Аденської затоки
у районі Африканського Рогу і отримав сиг-

робочий орган виконавчої дирекції
Фонду надсилає органу доходів і
зборів в електронному вигляді повідомлення про це із зазначенням
відповідних періодів.

ДЖЕРЕЛО: ВОДПІ

Кожен має право
ДЖЕРЕЛО: Вишгородська ОДПІ
7 листопада працівники центру обслуговування платників податків (ЦОПП) у Вишгородському
районі активно долучилися до Всеукраїнської
акції «Права та обов’язки». Усім відвідувачам
центру роздавали брошуру Міністерства доходів і зборів України «Права та обов’язки платника
податків та контролюючих органів».
одератор Вишгородського ЦОПП Максим
Кушнір пояснював платникам, що кожен
із платників податків може звернутися по
захист своїх прав до діючих центрів обслуговування.
Зокрема — повідомити про неправомірні дії чи бездіяльність працівників органів Міндоходів.
Своєчасна сплата податків є обов’язком платників. Це важлива складова, що забезпечує стабільне
життя у державі.
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нал із судна, яке переслідував швидкісний
плавзасіб. Командир національного контингенту — контрадмірал Андрій Тарасов прийняв рішення стрімко наблизитися до судна,
що потребувало допомоги. Назустріч йому
вийшов фрегат «Гетьман Сагайдачний», і піратське судно відстало. Це перша протипіратська операція національного контингенту.

Резиденцію президента —
під університет
Новий президент Грузії Георгій Маргвелашвілі відмовився від розкішного президентського палацу колишнього президента
Грузії Саакашвілі і запропонував розмістити
у цій споруді грузинсько-американський університет. Новий президент чекає на закінчення реконструкції старовинної споруди ХІХ
ст. у центрі Тбілісі, куди і планує переїхати.

З турботою про ветеранів
— 2015 рік оголошено Роком ветеранів
Великої Вітчизняної війни у країнах СНД, —
зазначив на урочистостях з нагоди 70-річчя
визволення Києва Президент України Віктор
Янукович. — Ми у вічному боргу перед тими,
хто віддав своє життя за мирне майбутнє, перед ветеранами.
Попри економічну кризу, владі вдалося
майже у 1,5 раза підвищити середній розмір
пенсії ветеранам та інвалідам війни. Пенсія
родин померлих інвалідів зросла більше, ніж

Цього року у Вишгородському районі істотно зросли надходження збору за
спеціальне використання води. За десять місяців від водокористувачів до зведеного бюджету надійшло близько 26,3
млн грн, які порівну розділили Державний та місцеві бюджети.
порівнянні з минулорічними показниками до бюджетів усіх рівнів
додатково надійшло на 10 млн грн
більше, тобто відхилення виконання цього
показника стосовно минулорічного становить 162,6%.
У Вишгородському районі 145 суб’єктів
господарювання, які сплачують збір за використання поверхневих та підземних вод, за
користування водами для потреб енергетики
та водного транспорту. Головним з них — філія «Каскад Київських ГЕС та ГАЕС» ПАТ «Укргідроенерго», що використовує воду для
потреб гідроенергетики. Питома вага збору
сплаченого ними до бюджету, складає майже 90% загальної суми надходжень.

на 700 грн. Грошова допомога до Дня Перемоги збільшилась у 4,5 раза. 800 родин інвалідів війни отримали житло.
На Київщині виділено ветеранам 1,5 тис.
путівок до санаторного закладу у селі Циблі,
ще 2,5 тис. — до Миронівської водолікарні.
125 ветеранів отримали автомобілі.

Про Славутич знають у Європі
Нещодавно у м. Страсбурзі на 25-ій сесії
Конгресу місцевих і регіональних влад Ради
Європи виступив міський голова м. Славутича Володимир Удовиченко. Обговорювались
проблеми місцевої та регіональної демократії. Голова розповів про роботу громадських та молодіжних рад, про загальноміську
програму «Впровадження у життєдіяльність
міста Кодексу етики, честі, порядності, добросовісного та ефективного управління
Славутицької територіальної громади» тощо.
Передові технології — в основі роботи комунального господарства, сфери послуг, освіти в Славутичі.

Обвідне будівництво навколо
обвідного каналу Київської ГЕС
Газета «Час Київщини» Київської обласної державної адміністрації та Київської
обласної ради (№44 від 1-8 листопада) дві
сторінки видання присвятила незаконній забудові прибережних смуг обвідного каналу
та Київського водосховища.
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Автори — Микола Закревський та фотокор Лідія Бондаренко — так і не дізналися
прізвищ власників казкових «хатинок» на
березі каналу ні у Хотянівській сільраді, ні у
Вишгородській РДА. І лише у Дніпровській
екологічній прокуратурі з’ясували, що обвідний канал — складова частина ГЕС і знаходиться у водоохоронній зоні водосховища,
його забудова загрожує експлуатації гідроелектростанцій.
Працівники Вищедубечанського держлісгоспу помітили прямий взаємозв’язок
великомасштабного прибережного будівництва із всиханням дерев на окремих масивах, бо забудова порушує водно-екологічну
рівновагу лісу: змінюються горизонти і напрямки грунтових вод, що підживлюють корені дерев.
Великомасштабне будівництво на берегах водойм автори назвали екологічною
бомбою уповільненої дії.

Українка – чемпіонка
Українка Ірина Зарецька стала першою
в історії країни жінкою, яка завоювала титул
чемпіонки світу з карате. Дівчина змагалася
серед юніорок у ваговій категорії 59 кг в розділі «куміте».
Інша українка, Єлизавета Сірош, посіла
друге місце у змаганнях кадеток (14-15 років) у вазі 54 кг в розділі «куміте».
Планетарна першість з карате серед кадетів, юніорів та молоді проходила в іспанському місті Гвадалахара.

Наше місто

Вишгород
Оплески

16 листопада 2013 року
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У добродійності не буває відпусток

Світлана РАДОСТЄВА
ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород», Олена ІГОНІНА,
спеціально для «Вишгорода»

Доброчинність не знає ні вихідних, ні відпусток. Не
стоїть на заваді добрим справам і криза, бо хто хоче діяти, той не шукає причини.
ю життєву істину яскраво продемонстрували депутати міської ради Валерій Виговський та Юрій Колодзян. У ДНЗ «Сонечко» народні обранці урочисто
відкрили новий ігровий дитячий майданчик, споруджений за
власні кошти.
На свято завітали батьки вихованців «Сонечка», друзі і колеги депутатів.
«Я щиро вдячний вихователям, батькам, друзям за те,
що вони прийшли розділити спільну радість. Як батько двох
дітей, які були вихованцями «Сонечка», розумію, наскільки
важливо створити дітям умови для повноцінного відпочинку
і розваг, — сказав Валерій Виговський. — Натхненні прикладом міського голови Віктора Решетняка, ми з Юрієм Колодзяном не змогли стояти осторонь позитивних перетворень
у Вишгороді.
Коли задумали побудувати цей майданчик, то чітко усвідомлювали, що потрібно максимально поєднати комфорт і
користь. Щодо проекту звернулися по допомогу до заслуженого архітектора України Петра Заліпського. Переконаний,
що малечі цей подарунок сподобається».
Малюки з притаманною їм безпосередністю та неприхованою цікавістю розглядали новий майданчик і з нетерпінням
чекали, коли ж дорослі переріжуть стрічку.
Майданчик вражає добротністю і досконалістю:
дерев’яний павільйон з акуратно струганого дерева, зручні
лавочки, дерево в центрі теж підпоясано лавкою (у літню спеку — чудовий затінок).
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а-Фішка

Милують око яскраві барви: павільйон, пісочниці, огорожа пофарбовані у жовте-червоне-зелене-синє, немов промінчики сонця з неба проллялися на травичку.
Не приховувала радісних емоцій і завідуюча дитячим садочком Тетяна Яковенко — не щодня бувають такі приємні
подарунки.
З благодійниками В. П. Виговським та Ю. Д. Колодзяном
її «Сонечко» єднає давня дружба. Скільки разів завідуюча
зверталася по допомогу, жодного разу їй не відмовляли. Вивезти обрізані гілки, завезти чистий пісок, розчистити двір
від снігу — все вирішувалося оперативно і якісно.
Є у Валерія Павловича і Юрія Дмитровича ще цікаві задуми, спрямовані на те, щоб «Сонечко» найяскравіше сяяло
у місті. Депутати розраховують на підтримку батьків, і небезпідставно: батьківський колектив садочка в абсолютній біль-

Може бути біда

Вшануймо
пам’ять жертв
Голодомору
разом!

Ти туди не ходи!..
Вікторія ШМИГОРА
ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

22 листопада (п’ятниця) у місті Вишгороді відбудуться жалобні заходи вшанування пам’яті жертв Голодомору-геноциду 1932-1933 років.
Докладніше про час та місце проведення читайте на офіційному сайті Вишгородської міської ради вишгород.com.ua
та газети «Вишгород» vyshgorod.in.ua

Обламана плита кріплення фасаду покрівлі будинку № 1 на просп. І.
Мазепи викликає занепокоєння не
лише у його мешканців, а й в усіх перехожих.
а словами депутата Віктора
Добровольського, минулого
року він надавав акт обстеження кв. № 53, мешканці якої стали
заручниками ситуації, до міської ради
та КПЖ і КГ. В акті йшлося про затікання помешкання під час дощу і про облом плити кріплення фасаду покрівлі на
самому будинку. Сьогодні облом плити
збільшився, і її край завис над будів-
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Підказуйте, радьте, критикуйте!

Наталія ВАСИЛЕНКО,
спеціаліст I категорії апарату
виконавчого комітету міськради
ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

Побачити кожну людину, почути її
потреби – так налаштований апарат виконкому міськради. Діалог між владою
і громадянами, який, в основному, реалізується через листи і звернення громадян, держава сьогодні розглядає не
тільки як одну із найважливіших форм
спілкування з громадою, а і як можливість глибоко і детально вивчити всі проблемні питання і ситуації в територіальних громадах.
ромадяни ж, у свою чергу, бачать у
цьому можливість «достукатись» до
влади у вирішенні наболілих проблем, а також реалізувати свої конституційні права. Адже право громадян звертатися
до органів влади з різного роду питаннями
закріплено статтею 40 Конституції України.
Зокрема, тут наголошується: «... Усі мають
право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів
місцевого самоврядування та посадових і
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шості — добропорядні люди, котрим зовсім не байдуже, в
яких умовах виховуються їхні діти.
Зворушені гості отримали на весь день заряд бадьорості.
А висаджене депутатами деревце на майданчику символізувало розквіт «Сонечка».
Щиро віриться, що вихованці дитсадка зростатимуть
справжніми патріотами Вишгорода, у свою чергу, підхоплять
естафету благодійності і від душі дбатимуть про добробут
свого рідного дитячого садка.

службових осіб цих органів, що зобов’язані
розглянути звернення і дати обґрунтовану
відповідь у встановлений законом строк».
Офіційно приймальний день у Вишгородській міській раді — середа, але ніхто із
працівників навіть не може пригадати, коли
б у коридорах та кабінетах було порожньо.
Кожного дня до нас приходять мешканці
Вишгорода.
Більшість громадян, звичайно ж, звертаються з проблемами, деякі навіть з вимогами та претензіями, але є чимало й таких, що
приходять щиро подякувати за допомогу, за
увагу, за негайне реагування та швидке вирішення складних побутових питань.
Ось, наприклад, нещодавно завітав до
Вишгородського міського голови Віктора
Решетняка інвалід Великої Вітчизняної війни Ігор Євгенович Демченко і вже з порога
почав емоційно дякувати. Виявляється, він
не очікував такого швидкого реагування на
колективне звернення мешканців з вул. Дніпровської, 9 щодо обладнання перил на сходах у їхньому будинку.
Особливу подяку Ігор Євгенович висловлював заступнику міського голови Олександру Ростовцеву, який опікується проблемами житлово-комунального господарства у
нашому місті. «Не словом, а ділом ви допомагаєте людям», — на прощання сказав Ігор
Демченко.
Особлива увага при розгляді звернень
громадян приділяється вирішенню проблем,
які порушують ветерани та інваліди Великої
Вітчизняної війни і найменш соціально захищені категорії — пенсіонери, багатодітні
сім’ї, одинокі матері. Працівники апарату
виконкому міськради намагаються віднайти
максимальні можливості надання їм практичної, матеріальної і фінансової допомоги.
Тільки з початку року вишгородці отримали

лею…
За інформацією КПЖ і КГ Вишгородської міськради, карнизну панель над
квартирою № 53 укріпили радикальніше. У листопаді минулого року обстежили з фахівцями НВП «Технопроект» та
Державного науково-дослідного інституту будівельних конструкцій. Але через
погодні примхи роботи не закінчились.
Влітку цього року повторно обстежили карнизну панель — щілина між
плитами збільшилась. Тому працівники
КПЖ і КГ встановили тимчасові кріплення.
Нині фахівці Державного науководослідного інституту проводять розрахунок вартості робіт з укріплення
карнизної плити.

Апарат виконкому міськради налаштований

більш як 520 тис. грн матеріальної допомоги
з бюджету міської ради. Левова доля припала саме на найнезахищеніших — ветеранів і
малозабезпечених.
Керівництво міськради на нарадах апарату постійно наголошує на персональній
відповідальності всіх спеціалістів за своєчасний та якісний розгляд звернень громадян,
дотримання термінів надання ґрунтовної та
вичерпної відповіді. Втім, навіть без особливих нагадувань, кожен працівник міськради
вважає своїм найпершим обов’язком дотримання цих вимог, а прострочення підготовки
відповіді чи вирішення самого питання — це
вже «надзвичайна ситуація».
Пріоритетом та найважливішим завданням у роботі працівників апарату Вишгородської міської ради є намагання побачити
кожну людину, її потреби, зуміти при всій
круговерті і завантаженості не зачерствіти
душею, вчасно подати руку допомоги, відгукнутися на чийсь біль, зарадити біді, підтримати тих, хто в майбутньому буде створювати наш спільний добробут. Цьому немало
сприяє тісна співпраця, ділові партнерські
стосунки апарату виконкому з депутатським
корпусом.
До Вишгородської міської ради з початку 2013-го року надійшло 4 370 звернень від
фізичних та юридичних осіб, з них майже
2 000 — поштою, тільки у міського голови
на особистому прийомі побували 475 осіб
і майже стільки ж на прийомі у його заступників. Проаналізувавши ці звернення, слід
зазначити, що порушуються громадянами
питання житлово-комунального, дорожнього
господарства та благоустрою, соціального
захисту (виплата субсидій, надання грошової допомоги), громадського транспорту та
інші. Жодне зі звернень не залишається не
опрацьованим: письмова відповідь у вста-

новлений термін, рішення сесії, рішення виконавчого комітету та конкретна адресна
допомога — це найменше, що ми можемо
зробити для вишгородської громади.
Питання роботи із зверненнями громадян постійно висвітлюється на шпальтах газети «Вишгород». У кожному номері
фахівці Вишгородської міської ради дають
роз’яснення та консультації з найбільш актуальних питань, які порушують громадяни.
Міський голова Віктор Решетняк звітує
про виконану роботу, про те, що сьогодні робиться у кожному конкретному куточку міста,
а також ділиться планами на майбутнє. І, як
встигли помітити вишгородці, практично
кожна задумка, кожна його мрія втілюється
у життя, від чого наша маленька батьківщина
із дня на день, із року в рік стає все красивішою, комфортнішою та прогресивнішою.
Заступники голови, начальники відділів,
спеціалісти постійно висвітлюють питання
життя і діяльності апарату виконавчого комітету Вишгородської міської ради. Це також,
значною мірою, є відповіддю на звернення та
пропозиції громадян, які наші фахівці чують від
мешканців міста кожного дня, — адже у статтях надаються роз’яснення чинного законодавства, питань соціального захисту, пенсійних питань, житлових, комунальних та інших.
Цей діалог між міською владою і мешканцями Вишгорода міський голова Віктор
Решетняк і весь апарат виконкому міськради
налаштований вести і далі, виконуючи вимоги Президента та Уряду, дбаючи про розвиток міста, поліпшення життя його мешканців,
забезпечуючи реалізацію прав громадян на
підвищення якості послуг, які надають комунальні підприємства територіальної громади.
Підказуйте, радьте, критикуйте — міська рада завжди готова тебе почути, громадо
Вишгорода!
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Вишгород
У «ДЖЕРЕЛІ»

День пам’яті і подяки
Валентина ЯКОВЕНКО,
методист ЦТ «Джерело»
ФОТО — автор, спеціально для «Вишгорода»

69-у річницю визволення України від німецькофашистських загарбників та 70-у річницю визволення Києва і району у Вишгородському міському
Центрі творчості «Джерело» відзначили урочистим
зібранням.
вилиною мовчання вшанували тих, хто загинув,
визволяючи наше місто, хто віддав життя на
шляху до Перемоги.
Уривок з повісті Бориса Васильєва «А зорі тут тихі…»
вихованці театрального гуртка «Атос» (керівник Ольга Хуторна) показували в абсолютній тиші. Зал завмер, слухаючи монологи юних бійців за кілька хвилин до героїчної
смерті. На очах глядачів, а серед них були й п’ятикласники
ВЗОШ № 1 та гімназії «Інтелект», бриніли сльози.
Пісні воєнної пори виконали солісти вокальної студії
«Спадкоємці переможців» Євгенія Волжаніна та Олексій

Х

Голтвенко, старша група студії (керівник Ганна Покровська) і молодша — ансамбль «Домісолька». Легендарну
«Катюшу» у супроводі виступу гуртка сучасного танцю
«Flesh» (керівник Вероніка Кобзар) виконав соліст вокальної студії «Полузір’я» (керівник — заслужена артистка України Тетяна Халаш) Арсеній Демидчук.
Про бойовий шлях 167-ї Сумсько-Київської двічі
Червонопрапорної стрілецької дивізії, яка визволяла
Вишгород, розповіла вчитель Людмила Гаврильчина і
запросила учнів шкіл побувати в музеї Бойової Слави
Вишгородської ЗОШ №1.
Окрасою заходу стали виступи Юрія Паниці та Ганни
Покровської, шоу-студії мод «Фантазія» (керівник Олеся
Халаш) і наймолодшої солістки Вероніки Черткової з піснею «Сонячний віночок».
Пам’ятаючи, якою ціною вибороли Перемогу, нинішні
покоління люблять і бережуть рідну землю, свій край. Як
свідчення цьому звучала пісня про наше місто, яку написали вчитель Вишгородської спеціалізованої школи
«Сузір’я» Тетяна Голтвенко та її син Іван, а виконав Олек-

До Дня працівників сільського господарства
Марта КВІТКА
Є галузь народного господарства,
без якої не може існувати жоден із нас.
Адже щодня ми снідаємо, обідаємо, вечеряємо — купуємо хліб, молоко, м’ясо
(якщо є гроші) і навряд чи згадуємо тих,
хто подбав про наш стіл.
це — армія хліборобів, земледарів, до якої в останні роки приєдналась величезна чисельність
«дачників» — тих, хто вирощує городину і
навіть тримає на своїх чотирьох сотках птицю, худобу, аби мати екологічно чисту продукцію.
Але всі разом — і колективні, і приватні господарства — не в змозі відновити
вщент зруйноване сільське господарство.
Як свідчить статистика, з 1990 по 2010 рік
в Україні виробництво вершкового масла
скоротилось на 90%, цукру — на 73%, ковбас — на 68%. Під ніж пішло колись найбільше у Європі поголів’я корів — з 24,6
до 4,4 млн. Виробництво м’яса знизилось
з 4,3 до 2,1 млн тонн, молока — з 24,5 до

А

Замість корів — кролі та кури

11 млн тонн на рік. Замість 19,4 млн свиней
залишилось 7,3 млн. «У війну і то не було
такої катастрофи», — такий висновок роблять експерти.
Вишгородський район — віддзеркалення країни у цілому.
На 1 листопада поточного року у 26
сільгосппідприємствах, що подають звітність, утримується всього 210 голів великої
рогатої худоби (ВРХ) проти 450 минулого
року, 41 дійна корова, 46 свиней, 10 коней.
Не густо і у фермерських господарствах —
35 голів ВРХ, з них 13 корів, 88 свиней.
Зате набирає обертів Український племінний кролівницький комплекс, розташований у Лебедівці. Кролів там майже 24,5
тисячі голів — вироблено за 10 місяців 98,1
тонни дієтичного дорогого м’яса, яке поки
що не по кишені більшості із пересічних
громадян.
Не пасе задніх в Україні й флагман птахівництва — Гаврилівський птахівничий
комплекс.
Виробництво м’яса птиці зросло на
135 933 тонни, отримано курячих яєць

Вітаємо

З Днем працівників
радіо, телебачення та
зв’язку України!
Вітаємо колег з Вишгородського районного
радіо, ТРК «ВишеГрад» із професійним святом!
Цього року воно особливе — 40 років виповнюється і редакції газети «Слово».
Зичимо творчих крил, що не мокнуть під дощем і снігом, гарячих сердець, цікавого ока,
гострого розуму, міцного здоров’я — словом,
усього, що потрібно для справжнього журналіста.
Ви несете читачам, глядачам і слухачам головне — вчасну інформацію. Ми як ніхто розуміємо, наскільки важка і наскільки необхідна людям ваша праця. Хай інформвікно вашого буття
розростається до інформвсесвіту!
Із щирою повагою
колектив газети «Вишгород»

сій Голтвенко.
За чудове дійство подякував дітям, їхнім наставникам
та художньому керівнику Центру творчості Тетяні Негоденко учасник війни Іван Романович Швець, нагадавши,
що найголовніше для людей — берегти мир на Землі.

37 993 тисячі штук. Проти відповідного
періоду минулого року м’яса більше на 10
%, яєць — на 51 %. Продуктивними стали
й курки-несучки: проти минулого року від
кожної отримано 193 яйця — на 25 більше,
ніж торік.
Вирощують у районі й зернові, і вперше
цього року — соняшник. Усього у користуванні та в оренді 4855,57 га земель, або
тільки 10,5%. А інші 89,5% поки що «гуляють». Щоправда, вперше цього року знайшлися охочі на частці цих вільних земель
вирощувати культури, яких потребує ринок, — озимий ріпак, соняшник.
На території Жукинської сільської ради
ПП «Віра» зібрало по 33 цнт озимої пшениці з гектара, а ФГ «Віта Макс» на території
Димерської селищної ради намолотило
з кожного гектара по 14 цнт соняшника.
Обох керівників цих господарств — Петра
Геращенка та Володимира Сороку до професійного свята відзначено нагородами та
преміями.
Список нагороджених не такий уже й
великий. Але кожний заслуговує на окре-

му розповідь. Це і птахівниці з Гаврилівки Галина Берчак та Галина Чорнонос, і
водій вантажівки КСП «Україна» Володимир Гринченко, і механізатор ДП «Литвинівське» Микола Павленко, і голова ФГ
«Рунакос» Руслан Костін, і директор ТОВ
«Укрплемкролекомплекс» Вадим Будило,
і голова правління КСП «Україна» Микола
Самойленко, і завідуюча навчального господарства ДНЗ Катюжанського вищого
професійного училища Ольга Скрит, і голова ФГ «Омельчук» Володимир Омельчук.
Всі вони відзначені грамотами, подяками різних організацій — від Верховної
Ради, Міністерства агропромислового
розвитку, Київської обласної держадміністрації та обласної ради, Вишгородської
РДА і районної ради.
А ми щиро дякуємо й простим трудівникам землі, фермерам, завдяки яким маємо
сьогодні хліб і до хліба, та вітаємо всіх, причетних до роботи на землі, з професійним
святом!
Наснаги вам, здоров’я та сталих врожаїв!

Спасибі за привітання
Із 18-річчям газету «Вишгород» привітали яскраво. Свіжоспечений пиріг «Від міського голови» у виконанні ТОВ «Харчопродторг» (директор Людмила
Черв’яківська) та неочікуваний сюрприз — торт у вигляді першої сторінки останнього номера, який Галина
Нагорна (прес-секретар Я. Москаленка) та заступник
голови Вишгородської районної організації Партії регіонів Марина Мельниченко вручили колективу редакції
разом із вітанням народного депутата Ярослава Москаленка:
«За 18 років ваша газета стала одним із провідних ЗМІ
Київщини, авторитетною і впливовою трибуною громадської думки, виразницею різних точок зору, готовою надати
слово і корифею, й пересічному читачеві, оперативно і вагомо відгукнутися на різні проблеми. Кожен випуск наочно
і об’єктивно відображає всю палітру процесів, якими живе
місто й країна. Сьогодні це унікальне видання має не тільки
свої стійкі традиції, а й володіє невичерпним потенціалом
розвитку. Творчий підхід до справи, динамічний стиль ро-

Зліва направо: начальник відділу з гуманітарних
питань виконавчого комітету Вишгородської міськради
Володимир Ткач, головний редактор газети «Вишгород»
Марина Кочелісова, заступник голови ВРО ПР Марина
Мельниченко, прес-секретар народного депутата
Ярослава Москаленка Галина Нагорна

Повноліття

боти, увага до нових ідей яскраво відрізняють ваш колектив
однодумців і професіоналів».
Теплі слова й побажання ми почули від гімназії «Інтелект»
(директор Інна Шубко), Вишгородської міської ради (передав начальник відділу з гуманітарних питань Володимир
Ткач), газети «Слово» (і розкішний букет квітів — на сторінці
привітань), районного радіо (директор Катерина Олексій),
Агенції нерухомості (ФОП Віталій Кравчук), АвтоБані, ТРК
«ВишеГрад» (директор Ігор Беркун, головний редактор Тетяна Коваленко). Нас вітали особисто і по телефону чимало
вишгородців, а електронною поштою — з усієї України та
різних країн світу.
На районній оперативній нараді газеті «Вишгород» подякували за самовіддане служіння обраній справі, високий
професійний рівень, вагомий внесок у розвиток національної журналістики.
Спасибі за відзнаки. Обіцяємо виправдати усі сподівання громади.
Колектив газети «Вишгород»

Вітання колективу КП «Редакція газети «Вишгород» від в. о. голови Вишгородської РДА
В’ячеслава Савенка та заступника голови Вишгородської райради Олександра Глущенка
отримує фотокореспондент «Вишгорода» Андрій Максімов

ТЕЛЕпрограма
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2+2
09:00 Пiдсумки тижня
09:50 Полiттеатр
10:10 Без цензури
10:35, 16:00 Т/с «Таємниця
старого мосту» (1)
11:25 Нехай Вам буде
кольорово!
12:10, 17:40, 21:30 Дiловий
свiт
12:20 Шеф-кухар країни
13:10 «Секрети успiху» з
Н.Городенською
13:40 Не вiр худому кухарю
14:05 Право на захист
14:25 Темний силует
14:35 Вiкно в Америку
15:00, 18:20 Новини
15:15 Euronews
15:30 Дiловий свiт.
Агросектор
15:35 Життя на рiвних
18:40 Фiнансова
перспектива
18:50 Сiльрада
19:10, 01:40 Про головне
19:30, 21:55 До 70-рiччя
з дня народження
Р.Кириченко.
20:55 Офiцiйна хронiка
21:00 Пiдсумки дня
21:40 Свiт спорту
21:45 Знак питання
22:55 Трiйка, Кено, Секунда
удачi

06:00 «ТСН-Тиждень»
06:45, 07:10, 08:10
«Снiданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00,
19:30, 23:45 ТСН
08:05 «Економiчна
правда»
09:05, 17:10 Т/с
«Любов та покарання»
(1)
11:40 «Росiйськi
сiмейнi драми»
12:45 Х/ф «Сонячне
затемнення» (1)
16:45 «ТСН.
Особливе»
20:15, 21:20 Т/с «Цiна
життя»
22:25 «Грошi»
00:00 Х/ф «Сто
двадцять сiм годин»
(2)

005:15 Свiтанок
06:15, 07:30 Дiловi
факти
06:25 Економiчний
iнтерес
06:35 Т/с «Таксi»
06:55 Т/с
«Леся+Рома»
07:35 Факти тижня
08:45 Факти. Ранок
09:15 Надзвичайнi
новини. Пiдсумки
10:10, 13:00 Анекдоти
по-українськи
10:25, 13:10, 15:35 Т/с
«Лiтєйний»
12:45 Факти. День
14:10, 22:15 Т/с
«Прокурорська
перевiрка»
18:45 Факти. Вечiр
19:25 Надзвичайнi
новини
20:10 Т/с
«Департамент»
23:25 Свобода слова
01:25 Х/ф «Гiбрид» (2)

06:00, 09:35, 11:35,
17:30 «Мультляндiя»
07:10, 17:10 «Київ
музика»
08:35 «Ювелiрнi
шедеври»
10:15 «Повнота
радостi життя»
13:20, 23:25
«Громадська
приймальня»
15:00, 17:00, 19:00,
21:00, 23:00 «СТН»
15:10, 20:00 Т/с
«Шляхи Iндiї» (1)
16:10 «У центрi уваги»
16:50, 19:20, 23:20
«Мiська варта»
18:00, 22:00 «Клуб
гумору»
19:25 «Столиця»
21:25 «Служба
порятунку»
02:15 «Якiсне життя»

05:15 «Чужi помилки.
Амнезiя майора
Громова»
06:00, 15:55 «Все буде
добре!»
07:45, 18:20
«Неймовiрна правда про
зiрок»
09:10 «Моя правда.
Зваженi та Щасливi»
10:10 Х/ф «Наречена
мого друга»(1)
12:40 «Битва
екстрасенсiв. Чоловiки
проти жiнок»
14:55 «Звана вечеря»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
20:20 «Куб - 4»
22:25 «Детектор брехнi
- 4»
23:40 «Один за всiх»
01:10 Х/ф «31 червня»(1)

07:00 «Ранкове еспресо»
09:00 Великi династiї
10:00, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
11:15 Стiв Джобс:
мiльйонер-хiпi
12:45 «Будь в курсi!»
13:20 «Моднi iсторiї з О.
Новицькою»
14:00 Д/с «Сувора
планета»
14:35 «Щоденник для
батькiв»
15:00, 18:30, 21:00
«Служба новин
«Соцiальний пульс»
15:15, 21:25 «Соцiальна
економiка»
15:20, 16:45, 18:55, 21:30
«Погода»
16:10, 23:45 Д/с
«Дивовижнi мешканцi
саду» (1)
16:40 «Цивiлiзацiя
Incognita»
17:50 «Алло, адвокате!»
18:50, 22:40 «Економiчний
пульс»
19:00 В гостях у Д.
Гордона. Олег Басилашвiлi
20:00 Видатне XX столiття
21:35 Сповiдь диверсанта
22:45 Д/с «Єднаючи
континенти» (1)

05:30 Х/ф «Любити
по-росiйськи 2»
07:00, 07:30, 08:00,
08:30, 09:00, 12:00,
17:50 Новини
07:10, 07:35, 08:10,
08:35 «Ранок з
IНТЕРом»
09:10, 12:20
Т/с «Кохання з
випробувальним
термiном»
13:40 «Судовi справи»
14:40 «Сiмейний суд»
15:45 «Жди меня»
18:00 Ток-шоу
«Стосується кожного»
19:05 Т/с «Пасiчник»
20:00 «Подробицi»
20:30 Т/с «Жити далi»
23:35 Т/с «Кулiнар»
01:00 Профiлактика

05:30 Х/ф «Дадлi
справедливий»
07:00, 09:00, 17:00,
19:00 Подiї
07:30 Щиросерде
визнання
08:00 Т/с «Подружжя»
09:10 Т/с «Причал
любовi й надiї»
13:10 Люблю!Чекаю!
14:10, 17:20, 22:30
Т/с «Слiд»
16:00, 04:00 Критична
крапка
18:00 Т/с «Поцiлунок!
Нова iсторiя»
19:20, 04:45 Ток-шоу
«Говорить Україна»
20:00 Т/с
«П’ятницький. Глава
третя»
22:00, 03:30 Подiї дня
23:20 Х/ф «Хочу як
ти» (2)
01:45 Х/ф
«Американська мрiя»
(2)

06:35, 08:20 Т/с
«Повернення Мухтара»
16+
08:00, 11:00, 14:00,
17:00 Сьогоднi
08:55 «До суду» 16+
09:55 Суд присяжних
16+
11:25 «Суд присяжних.
Остаточний вердикт»
16+
12:35 «Лiкарська
справа» 16+
13:30, 16:30 Огляд.
Надзвичайна подiя
14:25 «Прокурорська
перевiрка» 16+
15:40 «Говоримо i
показуємо». Ток-шоу
16+
17:30 Т/с «Шеф-2» 16+
19:25 Т/с «П’ятницький.
Глава третя» 16+
21:15 «Сьогоднi.
Пiдсумки»
21:35 Т/с «Гра» 16+
23:35 «Найкраще мiсто
Землi» 12+
00:30 Дикий свiт 0+

08:00, 11:00, 14:00
Новини
08:15 «Контрольна
закупiвля»
08:50 «Жити здорово!»
09:55 «Модний вирок»
11:15 «Час обiдати!»
11:55 «Доброго
здоров’ячка!»
12:45 «Iстина десь
поруч»
13:00 Iншi новини
13:20 «Зрозумiти.
Пробачити»
14:15 «Слiд»
15:00 «У наш час»
15:55 «Наодинцi з
усiма»
17:00 Вечiрнi новини
17:40 «Давай
одружимося!»
18:55 «Нехай
говорять»
20:00 «Час»
20:30 Т/с «Шулер»
22:50 «Вечiрнiй
Ургант»
23:20 Нiчнi новини
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05:10, 06:10 Teen Time
05:15 Екстремальнi
будинки
06:15, 13:25 М/с «Губка
Боб»
07:00, 07:35, 08:35 Пiдйом
07:30, 08:30, 19:5 Погода
09:00 Х/ф «Мiж небом i
землею»
11:00, 18:00, 22:00 Т/с
«Воронiни»
13:20, 14:25 Kids Time
14:55 Т/с «Друзi»
15:55 Т/с «Двi дiвчини без
гроша»
16:55 Т/с «Щоденник
лiкаря Зайцевої»
19:00 Репортер
19:20 Абзац!
20:00 Т/с «Молодiжна
команда»
21:00 Т/с «Кухня»
23:00 Спiвай, якщо
зможеш
00:40 Т/с «Щоденники
вампiра» (2)

07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
22:00, 23:00 Час новин
07:15, 08:15, 08:35, 11:35
Тема/Хронiка тижня
07:20 Час економiки
07:25, 08:25, 17:15, 22:45,
23:50 Погода в Українi
07:40 Автопiлот-новини
08:45 Трансмiсiя-новини
08:55, 16:10 Погода у свiтi
09:35, 13:35, 14:35 5
елемент
10:35 Велика полiтика
11:15 Час: пiдсумки дня
12:35 Новинометр
15:35 Новини Київщини
16:35 Машина часу
17:35 В кабiнетах
18:35 Територiя закону
19:00 Час новин, 1 блок
19:20 Час новин, 2 блок
19:45, 22:40, 23:35 Тема/
Хронiка дня
20:00 Час. Пiдсумки дня
21:40 Час-Тайм
22:10 Податковий щоденник
23:25 CRIME NEWS

06:00 Мультфiльми (1)
07:45 Т/с «Слiдаки»
(1)
09:10 Х/ф «З Дону
видачi немає» (1)
11:00 Т/с «Гончi-4» (1)
19:00 Т/с «Лiнiйний
вiддiл» (1)
21:00 Новини 2+2
21:25 «ДжеДАI»
22:00 Х/ф «Три днi на
втечу» (2)
00:45 Х/ф «Стан
Хельсiнг» (3)
02:20 Х/ф «Камiнна
душа» (1)
03:55 Х/ф «В тій
областi небес. Ч.
2» (1)

5

06:30 «TOP SHOP»
07:30
«Мультфiльми»(1)
10:20 Х/ф «Велика
пригода Оссi i Теда»
(1)
12:15 «Пороблено в
Українi»
13:30 «КВК»
16:15 «Вечiрнiй
квартал»
18:00 «Звана вечеря»
19:00 «Орел i Решка»
20:00 Т/с «Моя
прекрасна няня» (1)
21:00 «Розсмiши
комiка»
22:00 «Леся Здєся»
22:25 Х/ф «Особлива
думка» (2)
01:20 Х/ф «Моє
перше весiлля»

Високошвидкісний Інтернет МТМ
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04:35 Х/ф «Екiпаж
машини бойової» (1)
04:45, 19:00, 21:45
«Свiдок»
05:40 Х/ф «Зграя» (1)
07:30 «Агенти впливу»
08:30 «Правда
життя. Професiя
телевiзiйник»
09:00 «Легенди
шансону»
10:00 Д/с «Пiвдень.
Нерадянський Союз»
11:00 Т/с
«Далекобiйники - 2»
15:00 Т/с «Грач»
19:30 Т/с «Даїшники»
22:00 Т/с «Пiд
куполом» (2)
23:00 Т/с «CSI: НьюЙорк» (2)
00:00 Т/с «Закон i
порядок» (2)

06:00, 08:55 Ералаш
06:30 Телепузики
07:00 Малятатвiйнята
07:30 М/с
«Лалалупси» (1)
07:55 Мультик з
Лунтiком
08:20 М/с «Шоу
Гарфiлда» (1)
09:55, 21:05 Країна У
11:00 Одна за всiх
12:00 Т/с «Якось у
казцi» (1)
12:55 Принцеса тут Я!
13:55 Богиня шопiнгу
16:00 Т/с «Брати» (1)
18:00 Моду народу
20:00 Т/с
«Вiсiмдесятi» (2)
22:10 Вiталька
23:10 Дурнєв+1
23:50 Т/с «Секс i
мiсто» (2)

06:00 Таємницi
клiтини
06:40, 11:00 Загадки
планети
07:30 Мегамисливцi
08:20, 14:00 Сучаснi
дива
09:10, 05:10 У
пошуках пригод
10:00 Аферисти проти
туристiв
12:00 Я, людина
15:00, 18:50
Прибульцi
16:00 Пiдроблена
iсторiя
17:00, 19:40 У
пошуках iстини
18:00 Д/ф «Пiрати 21
столiття»
20:40 Д/ф «Вiллi
Леман: агент «А-201»»
22:30 Невiдома Iндiя
23:30 Загадки
Всесвiту
00:30 Європейський
покерний тур

06:00 «Ранок Росiї»
10:00 «1000 дрiбниць».
Ток-шоу
10:35 «Про найголовнiше».
Ток-шоу
11:15 «Чорнi дiри. Бiлi
плями»
12:00, 15:00, 18:00 Вiстi
12:25, 15:10, 17:40
Мiсцевий час. Вiстi-Москва
12:40 «Особливий випадок»
13:25 Т/с «Єфросинiя.
Тайгова любов»
14:10 Т/с «Таємницi
iнституту шляхетних
панянок»
15:25 «Aсademia». «Мозок i
культура»
16:10 «Монолог у 4-х дiях.
Павло Лунгiн»
16:40, 00:35 Новини
культури
16:55, 18:40 Т/с «Пiлот
мiжнародних авiалiнiй»
19:35 «Прямий ефiр»
20:35, 04:25 Т/с «Земський
лiкар. Повернення»
22:10 Т/с «Право на
правду»
23:00 «Шум землi»
23:50 «Тим часом»
01:00 Т/с «Справа слiдчого
Нiкiтiна»
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06:30, 07:00, 07:30, 08:00,
08:30, 12:00 Новини
06:45, 07:45, 08:20 Гiсть студiї
07:20 Ера будiвництва
07:25 Країна on line
08:35 Ранковi поради
08:45 Кориснi поради
09:00, 21:00 Пiдсумки дня
09:25, 20:55 Офiцiйна хронiка
09:40, 15:55 Т/с «Таємниця
старого мосту» (1)
10:30 Т/с «МонтеКрiсто» (1)
11:20 Нехай Вам буде
кольорово!
12:10, 18:50, 21:30 Дiловий
свiт
12:20 Знак питання
12:30 Кордон держави
13:00 Контрольна робота
13:20, 03:30 Рояль в кущах
13:50 Х/ф «Берег» 1с. (1)
15:00, 18:20 Новини
15:35 Дiловий свiт. Агросектор
16:55 Т/с «Тiнi зникають
опiвднi» (1)
18:40 Фiнансова перспектива
19:10 Останнє попередження
19:30 Формула захисту
19:40 Про головне
20:00, 21:45 Фестиваль
«Музика нас з’єднала» (ч.1,
ч. 2)
21:40 Свiт спорту
22:55 Трiйка, Кено, Максима
23:25 На слуху

06:00 «Служба
розшуку дiтей»
06:05, 07:00, 08:00,
09:00, 19:30, 00:00
ТСН
06:45, 07:10, 08:10
«Снiданок з 1+1»
08:05 «Економiчна
правда»
09:05, 17:10 Т/с
«Любов та покарання»
(1)
11:15 «Росiйськi
сiмейнi драми»
12:20, 13:30 Т/с
«Костоправ»
14:35, 15:40, 20:15,
21:25 Т/с «Цiна життя»
16:45 «ТСН.
Особливе»
22:30 «Мiняю жiнку
- 8»
00:15, 04:05 Х/ф
«Кармен» (3)

05:25 Свiтанок
06:20, 07:30 Дiловi
факти
06:30 Економiчний
iнтерес
06:35 Т/с «Таксi»
06:55 Т/с
«Леся+Рома»
07:35 Головна
програма
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:25
Надзвичайнi новини
10:10, 13:00 Анекдоти
по-українськи
10:25, 16:40 Т/с
«Лiтєйний»
12:45 Факти. День
13:05, 22:15 Т/с
«Прокурорська
перевiрка»
14:30, 20:10 Т/с
«Департамент»
18:45 Факти. Вечiр
23:25 Х/ф «Я легенда» (2)
01:30 Стоп-10
02:15 Х/ф «Кочегар»
(2)

06:00, 09:35, 11:35,
17:30 «Мультляндiя»
07:10, 17:10 «Київ
музика»
08:35 «Ювелiрнi
шедеври»
10:15 «Повнота
радостi життя»
13:20, 23:25
«Громадська
приймальня»
15:00, 17:00, 19:00,
21:00, 23:00 «Столичнi
телевiзiйнi новини»
15:10, 20:00 Т/с
«Шляхи Iндiї» (1)
16:10 «У центрi уваги»
16:50, 19:20, 23:20
«Мiська варта»
18:00, 22:00 «Клуб
гумору»
19:25 «Столиця»
21:25 «Київськi iсторiї»
02:15 «Зроблено у
Києвi»

05:15 «Чужi помилки.
Змiїне прокляття»
06:00, 15:55 «Все буде
добре!»
07:45, 18:20
«Неймовiрна правда
про зiрок»
09:45 Х/ф «П’ять рокiв
та один день»(1)
11:50 Х/ф «Ми
одружимося, в
крайньому випадку
зiдзвонимося»(1)
13:50 «Битва
екстрасенсiв»
14:55 «Звана вечеря»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
20:00, 22:25 «Врятуйте
нашу сiм’ю - 2»
23:25 «Кохана, ми
вбиваємо дiтей»
03:05 Нiчний ефiр

05:10, 06:10 Teen Time
05:15 Екстремальнi
будинки
06:15, 13:25 М/с «Губка
Боб»
07:00, 07:35, 08:35
Пiдйом
07:30, 08:30, 19:55,
00:25 Погода
09:00, 20:00 Т/с
«Молодiжна команда»
10:00 Т/с «Щасливi
разом»
11:00, 18:00, 22:00 Т/с
«Воронiни»
13:20, 14:30 Kids Time
14:55 Т/с «Друзi»
15:55 Т/с «Двi дiвчини
без гроша»
16:55 Т/с «Щоденник
лiкаря Зайцевої»
19:00, 00:20 Репортер
19:20 Абзац!
21:00 Т/с «Кухня»
23:00 Знайти крайнього
00:30 Т/с «Щоденники
вампiра» (2)
01:20 Т/с «Третя
планета вiд сонця»

06:30, 07:30, 08:30, 09:30,
10:30, 11:30, 12:30, 13:30,
14:30, 15:30, 16:30, 17:30,
18:30, 18:55, 22:30, 23:30 Час.
Важливо
06:40, 18:10, 00:00 Мiсцевий
час
06:55, 08:50, 23:45 Огляд
преси
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
22:00, 23:00 Час новин
07:15, 08:15, 08:35, 19:45,
22:45, 23:35 Тема/Хронiка дня
07:20 Час економiки
07:25, 08:25, 11:50, 17:25,
22:50, 23:50 Погода в Українi
07:40 Автопiлот-новини
07:45, 18:20, 23:40, 00:20,
06:20 Час спорту
07:55, 09:10 Погода на
курортах
08:45 Трансмiсiя-новини
08:55, 16:50 Погода у свiтi
09:35, 15:35 Машина часу
10:10, 20:00 Час. Пiдсумки дня
10:35, 11:15, 11:35, 12:15 Час:
пiдсумки дня
13:10 Податковий щоденник
13:35, 14:35 5 елемент
16:10 Трансмiсiя
17:15 Драйв-новини
17:35 Особливий погляд
18:35 Дорогi депутати
19:00, 19:30 Час новин
21:40 0 Час-Тайм
22:10 Агроконтроль
23:25 CRIME NEWS

06:30, 08:30, 15:00, 18:30,
21:00 «Служба новин
«Соцiальний пульс»
06:55, 18:50, 22:40
«Економiчний пульс»
07:00 «Ранкове еспресо»
09:00, 20:00 Видатне XX
столiття
10:00, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
11:15 Сповiдь диверсанта
12:45 «Алло, адвокате!»
13:10 «Ронiн. Ток-шоу з Д.
Видрiним»
14:00 Д/с «Єднаючи
континенти» (1)
15:15, 21:25 «Соцiальна
економiка»
15:20, 16:45, 18:55, 21:30
«Погода»
16:10, 23:45 Д/с
«Дивовижнi мешканцi
саду» (1)
17:45 «Соцiальний статус:
ваша пенсiя»
19:00 В гостях у Д.
Гордона. О. Басилашвiлi
21:35 Долi героїв реалiтiшоу
22:45 Еволюцiя життя на
планетi

06:00 Х/ф «В очiкуваннi
весни»
07:00, 07:30, 08:00,
08:30, 09:00, 12:00,
17:50 Новини
07:10, 07:35, 08:10,
08:35 «Ранок з
IНТЕРом»
09:10, 20:30 Т/с «Жити
далi»
11:20, 12:20 Д/с
«Слiдство вели... з Л.
Каневським»
13:30 «Судовi справи»
15:10 «Сiмейний суд»
16:10 «Давай
одружимося в Українi»
17:10 Т/с
«Домробiтниця»
18:00 Ток-шоу
«Стосується кожного»
19:05 Т/с «Пасiчник»
20:00 «Подробицi»
21:35, 23:55 «Шустер
Live»
22:00 Футбол. Збiрна
Францiї - збiрна України
01:00 Х/ф «Карантин»
03:00 Д/с «Президент
Всея Русi»

06:00, 08:00 Т/с
«Подружжя»
07:00, 09:00, 17:00,
19:00 Подiї
07:30, 15:25
Щиросерде визнання
09:10, 13:10, 17:20
Т/с «Слiд»
10:00, 20:00 Т/с
«П’ятницький. Глава
третя»
12:00 Ток-шоу «Нехай
говорять. Голоднi
iгри»
16:00 Критична
крапка
18:00 Т/с «Поцiлунок!
Нова iсторiя»
19:20, 03:50 Ток-шоу
«Говорить Україна»
22:00 Подiї дня
22:30 Таємний код
зламаний. Їжа
23:30 Т/с «Мент у
законi 5» (2)
01:30 Х/ф «Хочу як
ти» (2)

06:35, 08:20 Т/с
«Повернення Мухтара»
16+
08:00, 11:00, 14:00,
17:00 Сьогоднi
08:55 «До суду» 16+
09:55 Суд присяжних
16+
11:25 «Суд присяжних.
Остаточний вердикт»
16+
12:35 «Лiкарська
справа» 16+
13:30, 16:30 Огляд.
Надзвичайна подiя
14:25 «Прокурорська
перевiрка» 16+
15:40 «Говоримо i
показуємо». Ток-шоу
16+
17:30 Т/с «Шеф-2» 16+
19:25 Т/с «П’ятницький.
Глава третя» 16+
21:15 «Сьогоднi.
Пiдсумки»
21:35 Т/с «Гра» 16+
23:35 Головна дорога
16+
00:10 «Диво технiки»
12+

08:00, 11:00, 14:00
Новини
08:15 «Контрольна
закупiвля»
08:50 «Жити здорово!»
09:55, 03:00 «Модний
вирок»
11:15 «Час обiдати!»
11:55 «Доброго
здоров’ячка!»
12:45 «Iстина десь
поруч»
13:00 Iншi новини
13:20, 00:35
«Зрозумiти.
Пробачити»
14:15 «Слiд»
15:00 «У наш час»
15:55 «Наодинцi з
усiма»
17:00 Вечiрнi новини
17:40 «Давай
одружимося!»
18:55 «Нехай говорять»
20:00 «Час»
20:30 Т/с «Шулер»
22:45 «Вечiрнiй Ургант»
23:20 Нiчнi новини
23:30 «Солдати
напрокат»

05:40 Х/ф «Загiн
особливого
призначення» (1)
06:50 Х/ф «Буднi
карного розшуку» (1)
08:30 Ранковий
«Свiдок»
09:00 «Кримiнальнi
справи»
10:00 «До суду»
12:00 Т/с «Детективи»
12:40, 19:30 Т/с
«Даїшники»
14:50, 17:00 Т/с
«Павутиння - 4»
16:45, 19:00, 21:45
«Свiдок»
22:00 Т/с «Пiд
куполом» (2)
23:00 Т/с «CSI: НьюЙорк» (2)
00:00 Т/с «Закон i
порядок» (2)
01:00 Т/с «NCIS: ЛосАнджелес» (2)

06:00 Телепузики
06:30, 07:30 М/с
«Лалалупси» (1)
07:00 Малятатвiйнята
07:55 Мультик з
Лунтiком
08:20 М/с «Шоу
Гарфiлда» (1)
08:55 Ералаш
09:55, 21:05 Країна У
11:00, 00:30 Одна
за всiх
12:00 Т/с «Якось у
казцi» (1)
12:55 Принцеса тут Я!
13:55 Богиня шопiнгу
16:00 Т/с «Брати» (1)
18:00 Моду народу
20:00 Т/с
«Вiсiмдесятi» (2)
22:10 Вiталька
23:25 Т/с «Секс i
мiсто» (2)
01:25 Теорiя зради

2+2

06:00 Мультфiльми (1)
07:15 Т/с «Слiдаки» (1)
09:00, 21:00 Новини
2+2
09:25 Т/с «Команда
ЧЕ» (1)
11:25 Х/ф «Зiткнення з
Землею» (1)
13:20 д/п «Дiм на краю
Галактики»
14:20 д/п
«Репортерськi iсторiї:
Тайгове диво»
15:00 д/п «Цiлком
таємно: Таємниця
росiйської зброї»
16:00 Д/п «З усiх
знарядь «
17:00 Х/ф «Фанат-2» (1)
19:00 Т/с «Лiнiйний
вiддiл» (1)
21:25 «ДжеДАI»
22:00 Х/ф Кiнофайли.
«Смертельний удар» (2)
00:00 Х/ф «Щелепи» (2)
01:35 Х/ф «Урок
виживання» (3)
03:05 Х/ф «Дорога на
Сiч» (1)

06:00 Як працює наш
мозок
06:40, 11:00 Загадки
планети
07:30 Мегамисливцi
08:20, 14:00 Сучаснi
дива
09:10 У пошуках
пригод
10:00 Аферисти проти
туристiв
12:00 Iдеальнi вбивцi
13:00 Таємницi клiтини
15:00, 18:50 Таємнича
Росiя
16:00 Гучна справа
17:00, 19:40 У пошуках
iстини
18:00 Д/ф «Загибель
адмiралiв. Таємниця
однiєї катастрофи»
20:40 Д/ф «Загiн
космiчних дворняг»
21:40 Д/ф «Битва за
«Салют»»
22:30 Неймовiрна
Аляска
23:30 Загадки Всесвiту

06:30 «TOP SHOP»
07:30
«Мультфiльми»(1)
09:20 Х/ф «Капiтан
Крюк» (1)
12:00 Т/с «Всi жiнки вiдьми» (1)
13:50 Т/с «Дикий
ангел»
14:50, 19:00 «Орел i
Решка»
15:50, 20:00 Т/с «Моя
прекрасна няня» (1)
17:00, 21:00
«Розсмiши комiка»
18:00 «Звана вечеря»
22:00 «Велика
рiзниця»
23:00 «Хi та Ха»
00:30 Т/с
«Вiдчайдушнi
домогосподарки» (2)
01:00 «Нiчне життя»

06:00 «Ранок Росiї»
10:00 «1000 дрiбниць»
10:35 «Про найголовнiше»
11:15, 01:05 Т/с «Справа
слiдчого Нiкiтiна»
12:00, 15:00, 17:55 Вiстi
12:25, 17:40 Мiсцевий
час. Вiстi-Москва
12:40 «Особливий
випадок»
13:25 Т/с «Єфросинiя.
Тайгова любов»
14:10 Т/с «Таємницi
iнституту шляхетних
панянок»
15:35 «Aсademia». «Мозок
i культура»
16:20 «Монолог в 4-х дiях.
Павло Лунгiн»
16:45 Новини культури
16:55, 18:40 Т/с «Пiлот
мiжнародних авiалiнiй»
19:35 «Прямий ефiр»
20:35 Т/с «Земський
лiкар. Повернення»
22:10 Т/с «Право на
правду»
23:00 «Спецiальний
кореспондент»
23:55 «Таємницi Першої
Свiтової вiйни: Велика
вiйна. Фронт росiйський.
Фронт французький»
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08:45 Кориснi поради
09:00, 21:00, 05:25 Пiдсумки
дня
09:25 Офiцiйна хронiка
09:30 Уряд на зв’язку з
громадянами
10:00 Пряме включення з КМ
України
10:20 Т/с «МонтеКрiсто» (1)
11:20 Аудiєнцiя
11:40 Хто в домi хазяїн?
12:10, 18:05, 21:30 Дiловий
свiт
12:15 Формула захисту
12:35 Д/ф «З добром до
людей»
13:25 Як це?
13:50 Х/ф «Берег» 2с. (1)
15:00 ПАРЛАМЕНТСЬКI
СЛУХАННЯ
18:20 Новини
18:40 Фiнансова перспектива
18:55 Про головне
19:25 «Хвилюйтесь, будь
ласка». Тарапунька та
Штепсель
20:50 Мегалот
21:40 Свiт спорту
21:50 Українська пiсня
22:50 Суперлото, Трiйка, Кено
23:25 На слуху
23:50 Вiд першої особи

06:00 «Служба
розшуку дiтей»
06:05, 07:00, 08:00,
09:00, 19:30, 23:50
ТСН
06:45, 07:10, 08:10
«Снiданок з 1+1»
08:05 «Економiчна
правда»
09:05, 17:10 Т/с
«Любов та покарання»
(1)
11:10 «Росiйськi
сiмейнi драми»
12:20, 13:25 Т/с
«Костоправ»
14:35, 15:40, 20:15,
21:20 Т/с «Цiна життя»
16:45 «ТСН.
Особливе»
22:30 «Територiя
обману»
00:05 «Тачки - 2»

04:50 Служба розшуку
дiтей
04:55 Факти
05:25 Свiтанок
06:25, 07:40 Дiловi
факти
06:35 Економiчний
iнтерес
06:40 Т/с «Таксi»
07:05 Т/с «Леся+Рома»
07:45 Стоп-10
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:25
Надзвичайнi новини
10:10, 13:00 Анекдоти
по-українськи
10:25, 16:40 Т/с
«Лiтєйний»
12:45 Факти. День
13:05, 22:15 Т/с
«Прокурорська
перевiрка»
14:25, 20:10 Т/с
«Департамент»
18:45 Факти. Вечiр
23:25 Х/ф «Останнiй
герой» (2)
01:25 Провокатор

06:00, 09:35, 11:35,
05:40 «Чужi помилки.
17:30 «Мультляндiя» Винахiдник»
07:10, 17:10 «Київ
06:25, 15:55 «Все буде
музика»
добре!»
08:35 «Ювелiрнi
08:10, 18:20
шедеври»
10:15 «Повнота
«Неймовiрна правда
радостi життя»
про зiрок»
13:20, 23:25
09:50 «Зiркове життя.
«Громадська
Вижити пiсля смертi»
приймальня»
10:50 «Врятуйте нашу
15:00, 17:00, 19:00,
21:00, 23:00 «Столичнi сiм›ю - 2»
телевiзiйнi новини»
13:50 «Битва
15:10, 20:00 Т/с
екстрасенсiв»
«Шляхи Iндiї» (1)
16:10 «У центрi уваги» 14:55 «Звана вечеря»
16:50, 19:20, 23:20
18:00, 22:00 «Вiкна«Мiська варта»
Новини»
18:00, 22:00 «Клуб
20:00, 22:40
гумору»
«МастерШеф - 3»
19:25 «Столиця»

06:00 «Таке спортивне
життя. Iннеса Кравець»
06:30, 08:30, 15:00, 18:30,
21:00 «Служба новин
«Соцiальний пульс»
06:55, 18:50, 22:40
«Економiчний пульс»
07:00 «Ранкове еспресо»
09:00, 20:00 Видатне XX
столiття
10:00, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
11:15 Долi героїв реалiтiшоу
12:45 «Соцiальний статус:
ваша пенсiя»
13:25 «Цивiлiзацiя
Incognita»
14:00, 22:45 Еволюцiя
життя на планетi
15:15, 21:25 «Соцiальна
економiка»
15:20, 16:45, 18:55, 21:30
«Погода»
16:10, 23:45 Д/с
«Дивовижнi мешканцi
саду» (1)
17:50 «Алло, адвокате!»
19:00 В гостях у Д.
Гордона.О. Басилашвiлi
21:35 Д. Дюжев. На свiтлiй
сторонi життя

05:25, 22:35 Т/с
«Кулiнар»
07:00, 07:30, 08:00,
08:30, 09:00, 12:00,
17:50 Новини
07:10, 07:35, 08:10,
08:35 «Ранок з
IНТЕРом»
09:10, 20:30 Т/с
«Жити далi»
11:20, 12:20 Д/с
«Слiдство вели... з Л.
Каневським»
13:30 «Судовi справи»
15:10 «Сiмейний суд»
16:10 «Давай
одружимося в Українi»
17:10 Т/с
«Домробiтниця»
18:00 Ток-шоу
«Стосується кожного»
19:05 Т/с «Пасiчник»
20:00 «Подробицi»

06:00 Таємний код
зламано. Їжа
07:00, 09:00, 17:00,
19:00 Подiї
07:30, 15:25
Щиросерде визнання
08:00 Т/с «Подружжя»
09:10, 13:10, 17:20 Т/с
«Слiд»
10:00, 20:00 Т/с
«П’ятницький. Глава
третя»
12:00 Ток-шоу «Нехай
говорять. У кам’яному
тiлi»
16:00 Критична крапка
18:00 Т/с «Поцiлунок!
Нова iсторiя»
19:20 Ток-шоу
«Говорить Україна»
22:00 Событиядня
22:30 Таємний код
зламаний. Паралельнi
свiти
23:30 Т/с «Мент у
законi 5» (2)
01:30 Т/с «Форсмажори 2» (2)

04:00 «НТВ ранок»
06:35, 08:20 Т/с
«Повернення Мухтара»
16+
08:00, 11:00, 14:00,
17:00 Сьогоднi
08:55 «До суду» 16+
09:55 Суд присяжних
16+
11:25 «Суд присяжних.
Остаточний вердикт»
16+
12:35 «Лiкарська
справа» 16+
13:30, 16:30 Огляд.
Надзвичайна подiя
14:25 «Прокурорська
перевiрка» 16+
15:40 «Говоримо i
показуємо». Ток-шоу
16+
17:30 Т/с «Шеф-2» 16+
19:25 Т/с «П’ятницький.
Глава третя» 16+
21:15 «Сьогоднi.
Пiдсумки»
21:35 Т/с «Гра» 16+
23:35 Квартирне
питання 0+
00:35 Дикий свiт 0+

01:30 Х/ф «Шалений
21:25 «Мiсто добра»
02:15 «Київськi iсторiї» день»(1)

Передплачуйте газету «Вишгород».

08:00, 11:00, 14:00
Новини
04:05 «Доброго ранку»
08:15 «Контрольна
закупiвля»
08:50 «Жити здорово!»
09:55, 03:00 «Модний
вирок»
11:15 «Час обiдати!»
11:55 «Доброго
здоров’ячка!»
12:45 «Iстина десь
поруч»
13:00 Iншi новини
13:20 «Зрозумiти.
Пробачити»
14:15 «Слiд»
15:00 «У наш час»
15:55 «Наодинцi з усiма»
17:00 Вечiрнi новини
17:40 «Давай
одружимося!»
18:55 «Нехай говорять»
20:00 «Час»
20:30 Т/с «Шулер»
21:40 «Олексiй Баталов.
«Я не сперечаюся з
долею»
22:50 «Вечiрнiй Ургант»
23:20 Нiчнi новини
23:30 «Полiтика»

Вишгород
2+2

05:10, 06:10 Teen Time
05:15 Екстремальнi
будинки
06:15, 13:25 М/с
«Губка Боб»
07:00, 07:35, 08:35
Пiдйом
07:30, 08:30, 19:55,
00:15 Погода
09:00, 20:00 Т/с
«Молодiжна команда»
10:00 Т/с «Щасливi
разом»
11:00, 18:00, 22:00 Т/с
«Воронiни»
13:20, 14:25 Kids Time
14:55 Т/с «Друзi»
15:55 Т/с «Двi дiвчини
без гроша»
16:55 Т/с «Щоденник
лiкаря Зайцевої»
19:00, 00:10 Репортер
19:20 Абзац!
21:00 Т/с «Кухня»
23:05 Т/с «Свiтлофор»
(2)

06:35, 07:10, 08:10, 22:35,
23:15 Бiзнес-час
06:40, 18:10 Мiсцевий час
06:55, 08:50, 23:45 Огляд
преси
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
22:00, 23:00 Час новин
07:15, 08:15, 08:35, 19:45,
23:35 Тема/Хронiка дня
07:20 Час економiки
07:25, 08:25, 11:50, 17:25,
22:45, 23:50 Погода в Українi
07:40 Автопiлот-новини
07:45, 18:20, 23:40 Час
спорту
07:55, 09:10, 13:10 Погода на
курортах
08:45 Трансмiсiя-новини
08:55, 16:10 Погода у свiтi
09:35, 13:35 5 елемент
10:10, 10:35, 11:15, 11:35,
12:15, 20:00 Час. Пiдсумки
дня
14:35 Машина часу
15:35 Дорогi депутати
16:35 Експати
17:35 Арсенал
18:35 Агроконтроль
19:00, 19:30 Час новин
21:40 Час-Тайм
22:10 Акцент
22:40 Хронiка дня
23:25 CRIME NEWS

06:00 Мультфiльми (1)
07:15 Т/с «Слiдаки» (1)
09:00, 21:00 Новини
2+2
09:25 Т/с «Команда
ЧЕ» (1)
11:25 Х/ф «Пророцтво
Судного дня» (1)
13:20
Д/п»Альтернативна
раса»
14:20 Д/п
«Репортерськi iсторiї:
Ефект бомби, що
розiрвалася»
15:00 Д/п «Цiлком
таємно: Пiрати ХХ
столiття»
16:00 Д/п «З усiх
знарядь»
16:55 Х/ф «Вовкодав»
(1)
19:00 Т/с «Лiнiйний
вiддiл» (1)
21:25 «ДжеДАI»
22:00 Х/ф «Населенний
острiв» (1)

06:00 Х/ф «Гу-га» (1)
08:30 Ранковий «Свiдок»
09:00 «Кримiнальнi
справи»
10:00 «До суду»
12:00 Т/с «Детективи»
12:40, 19:30 Т/с
«Даїшники»
14:50, 17:00 Т/с
«Павутиння - 4»
16:45, 19:00, 21:45
«Свiдок»
22:00 Т/с «Пiд куполом»
(2)
23:00 Т/с «CSI: НьюЙорк» (2)
00:00 Т/с «Закон i
порядок» (2)

06:00 Телепузики
06:30, 07:30 М/с
«Лалалупси» (1)
07:00 Малятатвiйнята
07:55 Мультик з
Лунтiком
08:20 М/с «Шоу
Гарфiлда» (1)
08:55 Ералаш
09:55, 21:05 Країна У
11:00 Одна за всiх
12:00 Т/с «Якось у
казцi» (1)
12:55 Принцеса тут Я!
13:55 Богиня шопiнгу
16:00 Т/с «Брати» (1)
18:00 Моду народу
20:00 Т/с
«Вiсiмдесятi» (2)
22:10 Вiталька
23:25 Т/с «Секс i
мiсто» (2)
01:25 Теорiя зради

06:00 Я, людина
06:40, 11:00 Загадки
планети
07:30, 12:00
Мегамисливцi
08:20, 14:00 Сучаснi
дива
09:10, 05:10 У пошуках
пригод
10:00 Аферисти проти
туристiв
13:00 Як працює наш
мозок
15:00 Прибульцi
16:00 Гучна справа
17:00, 19:40 У пошуках
iстини
18:00 Д/ф «Мiсяць.
Секретна зона»
18:50 Таємнича Росiя
20:40 Д/ф
«Калькуттський капкан»
21:40 Д/ф «Загибель
адмiралiв. Таємниця
однiєї катастрофи»
22:30 Очима гризлi
23:30 Загадки Всесвiту
00:30 Покер. The Big
Game

Танцюй так,
ніби ніхто
не бачить.
Жартуй так,
ніби у тебе всі
зуби молочні.

06:30 «TOP SHOP»
07:30
«Мультфiльми»(1)
10:10 Т/с «Всi жiнки вiдьми» (1)
13:50 Т/с «Дикий
ангел»
14:50, 19:00 «Орел i
Решка»
15:50, 20:00 Т/с «Моя
прекрасна няня» (1)
17:00, 21:00
«Розсмiши комiка»
18:00 «Звана вечеря»
22:00 «Велика
рiзниця»
23:00 «Хi та Ха»
00:30 Т/с
«Вiдчайдушнi
домогосподарки» (2)

06:00 «Ранок Росiї»
10:00 «1000 дрiбниць».
Ток-шоу
10:35 «Про найголовнiше».
Ток-шоу
11:15 Т/с «Справа слiдчого
Нiкiтiна»
12:00, 15:00, 18:00 Вiстi
12:25, 15:10, 17:40
Мiсцевий час. Вiстi-Москва
12:40 «Особливий випадок»
13:25 Т/с «Єфросинiя.
Тайгова любов»
14:10 Т/с «Таємницi
iнституту шляхетних
панянок»
15:25 «Aсademia». «Погляд
на сонце»
16:10 «Монолог в 4-х дiях.
Павло Лунгiн»
16:40 Новини культури
16:55, 18:40 Т/с «Пiлот
мiжнародних авiалiнiй»
19:35 «Прямий ефiр»
20:35 Т/с «Земський лiкар.
Повернення»
22:10 Т/с «Право на
правду»
23:00 «Чорнi мiфи про
Русь. Вiд Iвана Грозного до
наших днiв»
23:50 «Сатi. Ненудна
класика...»
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2+2
06:30, 07:00, 07:30, 08:00,
08:30, 12:00 Новини
06:35 Хочу все знати
06:45, 07:45, 08:20 Гiсть
студiї
07:20 Ера будiвництва
07:25 Країна on line
09:00, 21:00 Пiдсумки дня
09:35, 16:15 Т/с «Таємниця
старого мосту» (1)
10:20 Т/с «МонтеКрiсто» (1)
11:25 Нехай Вам буде
кольорово!
12:10, 18:50, 21:30 Дiловий
свiт
12:20 Прем»єра. Д/ф
«Українська Гельсiнська
спiлка - вектор визначено»
13:20 Х/ф «Спiвробiтник
ЧК» (1)
15:00, 18:20 Новини
15:15 Euronews
15:20 Дiловий свiт.
Агросектор
15:25 Українська пiсня
17:00 Т/с «Тiнi зникають
опiвднi» (1)
18:40 Фiнансова
перспектива
19:30 «Надвечiр’я» з Т.
Щербатюк. 25 рокiв
20:55 Офiцiйна хронiка
21:40 Майстри гумору
22:55 Трiйка, Кено,
Максима
23:25 На слуху

06:00 «Служба
розшуку дiтей»
06:05, 07:00, 08:00,
09:00, 23:50 ТСН
06:45, 07:10, 08:10
«Снiданок з 1+1»
08:05 «Економiчна
правда»
09:05, 17:10 Т/с
«Любов та покарання»
(1)
11:10 «Росiйськi
сiмейнi драми»
12:20, 13:25 Т/с
«Костоправ»
14:35, 15:40, 20:15,
21:20 Т/с «Цiна життя»
16:45 «ТСН.
Особливе»
19:30 «Телевiзiйна
служба новин»
22:30 «Iлюзiя безпеки.
Що у пляшцi?»
00:05, 03:30 Х/ф
«Талановитий мiстер
Рiплi» (1)

05:15 Свiтанок
06:20, 07:30 Дiловi
факти
06:25 Економiчний
iнтерес
06:35 Т/с «Таксi»
06:55 Т/с
«Леся+Рома»
07:40 Максимум в
Українi
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:25
Надзвичайнi новини
10:10, 13:00 Анекдоти
по-українськи
10:25, 16:40 Т/с
«Лiтєйний»
12:45 Факти. День
13:05, 22:15 Т/с
«Прокурорська
перевiрка»
14:35, 20:10 Т/с
«Департамент»
18:45 Факти. Вечiр
23:25 Х/ф «Олiгарх»
(2)
02:00 Кримiнальний
облом

06:00, 09:35, 11:35,
17:30 «Мультляндiя»
07:10, 17:10 «Київ
музика»
08:35 «Ювелiрнi
шедеври»
10:15 «Повнота
радостi життя»
13:20, 23:25
«Громадська
приймальня»
15:00, 17:00, 19:00,
21:00, 23:00 «Столичнi
телевiзiйнi новини»
15:10, 20:00 Т/с
«Шляхи Iндiї» (1)
16:10 «У центрi уваги»
16:50, 19:20, 23:20
«Мiська варта»
18:00, 22:00 «Клуб
гумору»
19:25 «Столиця»
21:25 «Прогулянки
мiстом»
02:15 «Служба
порятунку»

05:40 «Чужi помилки.
Геройська трагедiя»
06:20, 15:55 «Все буде
добре!»
08:05, 18:20
«Неймовiрна правда
про зiрок»
09:45 «Кохана, ми
вбиваємо дiтей»
13:50 «Битва
екстрасенсiв»
14:55 «Звана вечеря»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
20:00, 22:40 «Зваженi
та щасливi - 3»
01:10 Х/ф «Вас
викликає Таймир»(1)

06:00 «Таке спортивне
життя. В’ячеслав
Олiйник»
06:30, 08:30, 15:00, 18:30,
21:00 «Служба новин
«Соцiальний пульс»
06:55, 18:50, 22:40
«Економiчний пульс»
07:00 «Ранкове еспресо»
09:00, 20:00 Видатне XX
столiття
10:00, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
11:15 Д. Дюжев. На
свiтлiй сторонi життя
12:45 «Алло, адвокате!»
13:10 «Щоденник для
батькiв»
14:00, 22:45 Еволюцiя
життя на планетi (1)
15:15, 21:25 «Соцiальна
економiка»
15:20, 16:45, 18:55, 21:30
«Погода»
16:10, 23:45 Д/с
«Дивовижнi мешканцi
саду» (1)
17:45 «Соцiальний статус:
вашi права i пiльги»
19:00 В гостях у Д.
Гордона. А. Макаревич
21:35 Актори однiєї ролi

05:25, 22:35 Т/с
«Кулiнар»
07:00, 07:30, 08:00,
08:30, 09:00, 12:00,
17:50 Новини
07:10, 07:35, 08:10,
08:35 «Ранок з
IНТЕРом»
09:10, 20:30 Т/с
«Жити далi»
11:20, 12:20 Д/с
«Слiдство вели... з Л.
Каневським»
13:30 «Судовi справи»
15:10 «Сiмейний суд»
16:10 «Давай
одружимося в Українi»
17:10 Т/с
«Домробiтниця»
18:00, 04:35 Ток-шоу
«Стосується кожного»
19:05 Т/с «Пасiчник»
20:00, 03:05
«Подробицi»
00:55 Х/ф «Форрест
Гамп»

06:00 Таємний код
зламаний. Паралельнi
свiти
07:00, 09:00, 17:00,
19:00 Подiї
07:30, 15:25
Щиросерде визнання
08:00 Т/с «Подружжя»
09:10, 13:10, 17:20 Т/с
«Слiд»
10:00, 20:00 Т/с
«П’ятницький. Глава
третя»
12:00 Ток-шоу «Нехай
говорять. Безплiднiсть
iз приплодом»
16:00 Критична крапка
18:00 Т/с «Поцiлунок!
Нова iсторiя»
19:20 Ток-шоу
«Говорить Україна»
22:00 Подiї дня
22:30 Таємний код
зламаний. Епоха
Водолiя
23:30 Т/с «Мент у
законi 5» (2)
01:30 Т/с «Форсмажори 2» (2)

06:30 Рятувальники 16+
07:00 «Медичнi
таємницi» 16+
07:35, 08:20 Т/с
«Повернення Мухтара»
16+
08:00, 11:00, 14:00,
17:00 Сьогоднi
08:55 «До суду» 16+
09:55 Суд присяжних
16+
11:25 «Суд присяжних.
Остаточний вердикт»
16+
12:35 «Лiкарська
справа» 16+
13:30, 16:30 Огляд.
Надзвичайна подiя
14:25 «Прокурорська
перевiрка» 16+
15:40 «Говоримо i
показуємо». Ток-шоу
16+
17:30 Т/с «Шеф-2» 16+
19:25 Т/с «П’ятницький.
Глава третя» 16+
21:15 «Сьогоднi.
Пiдсумки»
21:35 Т/с «Гра» 16+
23:35 «Дачна вiдповiдь»
0+

08:00, 11:00, 14:00
Новини
04:05 «Доброго ранку»
08:15 «Контрольна
закупiвля»
08:50 «Жити здорово!»
09:55, 03:00 «Модний
вирок»
11:15 «Час обiдати!»
11:55 «Доброго
здоров’ячка!»
12:45 «Iстина десь
поруч»
13:00 Iншi новини
13:20, 00:35 «Зрозумiти.
Пробачити»
14:15 «Слiд»
15:00 «У наш час»
15:55 «Наодинцi з усiма»
17:00 Вечiрнi новини
17:40, 01:05 «Давай
одружимося!»
18:55, 02:05 «Нехай
говорять»
20:00 «Час»
20:30 Т/с «Шулер»
21:40 «Г. Бурков.
Iронiчний Дон Кiхот»
22:50 «Вечiрнiй Ургант»
23:25 Нiчнi новини
23:35 «Проти ночi»

Кінокартина
«День, коли
я висплюся».
Жанр:
фантастика.

06:15, 13:50 М/с
«Губка Боб»
07:00, 07:35, 08:35
Пiдйом
07:30, 08:30, 19:55,
00:10 Погода
09:00, 20:00 Т/с
«Молодiжна команда»
10:00 Т/с «Щасливi
разом»
11:00, 18:00, 22:00 Т/с
«Воронiни»
13:25, 14:30 Kids Time
13:30 М/с «Черепашки
нiндзя»
14:55 Т/с «Друзi»
15:55 Т/с «Двi дiвчини
без гроша»
16:55 Т/с «Щоденник
лiкаря Зайцевої»
19:00, 00:05 Репортер
19:20 Абзац!
21:00 Т/с «Кухня»
23:05 Т/с «Свiтлофор»
(2)
00:15 Т/с «Щоденники
вампiра» (2)

06:30, 07:30, 08:30, 09:30,
10:30, 11:30, 12:30, 13:30,
14:30, 15:30, 16:30, 17:30,
18:30, 18:55, 22:30, 23:30 Час.
Важливо
06:35, 07:10, 08:10, 22:35,
23:15 Бiзнес-час
06:40, 18:10 Мiсцевий час
06:55, 08:50, 23:45 Огляд
преси
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
22:00, 23:00 Час новин
07:15, 08:15, 19:45, 22:45,
23:35 Тема/Хронiка дня
07:20 Час економiки
07:25, 08:25, 11:50, 17:25,
22:50, 23:50 Погода в Українi
07:40 Автопiлот-новини
07:45, 18:20, 23:40 Час спорту
07:55, 09:10, 13:10 Погода на
курортах
08:35 Драйв-новини
08:45 Трансмiсiя-новини
08:55, 16:10 Погода у свiтi
10:10, 10:35, 11:15, 12:15,
20:00 Час. Пiдсумки дня
16:35 Життя цiкаве
17:35 Акцент
18:35 Лiсовий патруль
19:00, 19:30 Час новин
21:40 Час-Тайм
22:10 Реальний сектор
23:25 CRIME NEWS

05:10 Т/с «Павутиння
- 4»
08:30 Ранковий
«Свiдок»
09:00 «Кримiнальнi
справи»
10:00 «До суду»
12:00 Т/с «Детективи»
12:40, 19:30 Т/с
«Даїшники»
14:50, 17:00 Т/с
«Павутиння - 5»
16:45, 19:00, 21:45
«Свiдок»
22:00 Т/с «Пiд
куполом» (2)
00:00 Т/с «Закон i
порядок» (2)

06:00 Телепузики
06:30, 07:30 М/с
«Лалалупси» (1)
07:00 Малятатвiйнята
07:55 Мультик з
Лунтiком
08:20 М/с «Шоу
Гарфiлда» (1)
08:55 Ералаш
09:55, 21:05 Країна У
11:00 Одна за всiх
12:00 Т/с «Якось у
казцi» (1)
12:55 Принцеса тут Я!
13:55 Богиня шопiнгу
16:00 Т/с «Брати» (1)
18:00 Моду народу
20:00 Т/с
«Вiсiмдесятi» (2)
22:10 Вiталька
23:25 Т/с «Секс i
мiсто» (2)
01:25 Теорiя зради

Поки існують
люди, яких я
дратую,
я буду жити і
продовжувати
свою велику
місію.

06:00 Мультфiльми (1)
07:15 Т/с «Слiдаки»
(1)
09:00, 21:00 Новини
2+2
09:25 Т/с «Команда
ЧЕ» (1)
11:25 Х/ф
«Турбулентнi небеса»
(1)
13:25 д/п
«Експеримент
«Земля»»
14:45 д/п «Цiлком
таємно: Генерали
проти генералiв»
15:45 Д/п «З усiх
знарядь»
16:40 Х/ф
«Населенний острiв»
(1)
19:00 Т/с «Лiнiйний
вiддiл» (1)
21:25 «ДжеДАI»
22:00 Х/ф
«Населенний
острiв-2» (1)
00:10 Х/ф «Вони» (2)

06:30 «TOP SHOP»
07:30
«Мультфiльми»(1)
10:10 Т/с «Всi жiнки вiдьми» (1)
13:50 Т/с «Дикий
ангел»
14:50, 19:00 «Орел i
Решка»
15:50, 20:00 Т/с «Моя
прекрасна няня» (1)
17:00, 21:00
«Розсмiши комiка»
18:00 «Звана вечеря»
22:00 «Велика
рiзниця»
23:00 «Хi та Ха»
00:30 Т/с
«Вiдчайдушнi
домогосподарки» (2)

06:00, 13:00 Як
працює наш мозок
06:40, 11:00 Загадки
планети
07:30 Iдеальнi вбивцi
08:20, 14:00 Сучаснi
дива
09:10, 05:10 У
пошуках пригод
10:00 Аферисти проти
туристiв
12:00 Мегамисливцi
15:00, 18:50 Таємнича
Росiя
16:00 Гучна справа
17:00, 19:40 У
пошуках iстини
18:00 Д/ф «Битва за
«Салют»»
20:40 Д/ф
«Повiтряний Титанiк»
21:40 Д/ф «Мiсяць.
Секретна зона»
22:30 Очима гризлi
23:30 Загадки
Всесвiту
00:30 Французький
легiон

10:00 «1000 дрiбниць»
10:35 «Про
найголовнiше»
11:15, 01:00 Т/с
«Справа слiдчого
Нiкiтiна»
12:00, 15:00, 18:00 Вiстi
12:25, 15:10, 17:40
Мiсцевий час. ВiстiМосква
12:40 «Особливий
випадок»
13:25 Т/с «Єфросинiя.
Тайгова любов»
14:10 Т/с «Таємницi
iнституту шляхетних
панянок»
15:25 «Aсademia».
«Погляд на сонце»
16:10 «Монолог в 4-х
дiях. П. Лунгiн»
16:40 Новини культури
16:55, 18:40 Т/с «Пiлот
мiжнародних авiалiнiй»
19:35 «Прямий ефiр»
20:35 Т/с «Земський
лiкар. Повернення»
22:10 Т/с «Право на
правду»
23:00 «Двобiй»

- Яка у тебе
самооцінка?
- Так собі. Ми,
царі,— народ
простий.

ТЕЛЕпрограма

Вишгород

16 листопада 2013 року
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2+2
06:30, 07:00, 07:30, 08:00,
08:30, 12:00 Новини
06:35 Хочу все знати
06:45, 08:20 Гiсть студiї
07:20, 07:40 Країна on line
07:35 Ера бiзнесу
07:45 Тема дня
08:35 Ранковi поради
08:45 Кориснi поради
09:00, 21:00 Пiдсумки дня
09:35, 16:20 Т/с «Таємниця
старого мосту» (1)
10:20 Т/с «МонтеКрiсто» (1)
11:20 Нехай Вам буде
кольорово!
12:10, 18:50, 21:30 Дiловий
свiт
12:15 Ток-шоу «Вiра. Надiя.
Любов»
13:05 Українського роду
13:25 Х/ф «Свiй серед чужих,
чужий серед своїх» (1)
15:00, 18:20 Новини (iз
сурдоперекладом)
15:15 Euronews
15:20 Дiловий свiт. Агросектор
15:25 Крок до зiрок
17:05 Т/с «Тiнi зникають
опiвднi» (1)
18:40 Фiнансова перспектива
19:10 Концертна програма
Лолiти
21:40 Фольк-music
22:55 Трiйка, Кено, Секунда
удачi
23:20 На слуху
23:40 Вiд першої особи

05:10 Свiтанок
06:00, 07:00, 08:00,
06:20, 07:30 Дiловi
09:00, 19:30 ТСН
факти
06:45, 07:10, 08:10
06:25 Економiчний
«Снiданок з 1+1»
iнтерес
08:05 «Економiчна
06:30 Т/с «Таксi»
06:55 Т/с «Леся+Рома»
правда»
07:35 Зiрка YouTube
09:05, 17:10 Т/с
08:45 Факти. Ранок
«Любов та покарання» 09:15, 19:25
(1)
Надзвичайнi новини
10:10, 13:00 Анекдоти
11:05 «Росiйськi
по-українськи
сiмейнi драми»
10:25, 16:40 Т/с
12:15, 13:25 Т/с
«Лiтєйний»
«Костоправ»
12:45 Факти. День
14:30, 15:40 Т/с «Цiна 13:05, 21:55 Т/с
«Прокурорська
життя»
перевiрка»
16:45 «ТСН.
14:35 Т/с
Особливе»
«Департамент»
20:15 «Вечiрнiй Київ» 18:45 Факти. Вечiр
20:00 Машина часу.
22:00 «Супергерої «
Телепорт-шоу
23:05 Х/ф «Холодне
23:25 Максимум в
лiто 53-го» (1)
Українi
02:05 Х/ф «У червнi
23:50 Х/ф «Сестри»
41-го» (2)
01:35 Х/ф «День святого
03:35 Х/ф «Апофегей» духа» (2)

06:00 «Таке спортивне
життя. В. Петренко»
06:30, 08:30, 15:00, 18:30,
21:00 «Служба новин
«Соцiальний пульс»
06:55, 18:50, 22:40
«Економiчний пульс»
07:00 «Ранкове еспресо»
09:00, 20:00 Видатне XX
столiття
10:00, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
11:15 Актори однiєї ролi
12:45 «Соцiальний статус:
вашi права i пiльги»
13:15 «Цивiлiзацiя
Incognita»
14:00 Еволюцiя життя на
планетi
15:15, 21:25 «Соцiальна
економiка»
15:20, 16:45, 18:55, 21:30
«Погода»
16:10, 23:45 Д/с
«Дивовижнi мешканцi
саду» (1)
17:50 «Алло, адвокате!»
19:00 В гостях у Д.
Гордона. А. Макаревич
21:35 Друге життя
22:45 Еволюцiя життя на
планетi (1)

05:25 Т/с «Кулiнар»
07:00, 07:30, 08:00,
08:30, 09:00, 12:00,
17:50 Новини
07:10, 07:35, 08:10,
08:35 «Ранок з
IНТЕРом»
09:10 Т/с «Жити далi»
11:20, 12:20 Д/с
«Слiдство вели... з Л.
Каневським»
13:30 «Судовi справи»
15:10 «Сiмейний суд»
16:10 «Давай
одружимося в Українi»
17:10 Т/с
«Домробiтниця»
18:05 Т/с «Пасiчник»
20:00 «Подробицi»
20:30 «Шустер Live»
00:40 Д/ф «День, коли
помер Кеннедi»
01:55 Х/ф «Пiп» (2)

06:00 Таємний код
зламаний. Епоха
Водолiя
07:00, 09:00, 17:00,
19:00 Подiї
07:30, 15:25
Щиросерде визнання
08:00 Т/с «Подружжя»
09:10, 13:10, 17:20,
22:30 Т/с «Слiд»
10:00, 21:00 Т/с
«П’ятницький. Глава
третя»
16:00 Критична
крапка
18:00 Т/с «Поцiлунок!
Нова iсторiя»
19:20 Ток-шоу
«Говорить Україна»
22:00 Подiї дня
23:25 Т/с «Мент у
законi 5» (2)
01:25 Х/ф «Я
залишаюся» (2)

06:00, 09:35, 11:35,
05:35 Х/ф «Чоловiк для 05:10 Служба розшуку
дiтей
17:30 «Мультляндiя»
життя, або На шлюб не 05:15, 04:50 Зона ночі.
07:10, 17:10 «Київ
Культура
претендую»(1)
музика»
05:20 Екстремальнi
08:35 «Ювелiрнi
будинки
07:30, 18:10
06:10 Teen Time
шедеври»
06:15, 13:30 М/с
«Неймовiрна правда
10:15 «Повнота
«Черепашки нiндзя»
радостi життя»
про зiрок»
06:35, 13:50 М/с «Губка
13:20, 23:25
Боб»
09:00,
16:00
«Громадська
07:00, 07:35, 08:35 Пiдйом
07:30, 08:30, 19:55, 23:45
приймальня»
Х/ф «Кохання та
Погода
15:00, 17:00, 19:00,
09:00, 20:00 Т/с
21:00, 23:00 «Столичнi розлука»(1)
«Молодiжна команда»
телевiзiйнi новини»
15:00 «Звана вечеря» 10:00 Т/с «Щасливi разом»
15:10, 20:00 Т/с
11:00, 18:00, 22:00 Т/с
18:00, 22:00 «Вiкна«Воронiни»
«Шляхи Iндiї» (1)
13:25, 14:30 Kids Time
16:10 «У центрi уваги» Новини»
14:55 Т/с «Друзi»
16:50, 19:20, 23:20
15:55 Т/с «Двi дiвчини без
19:00, 22:40
«Мiська варта»
гроша»
18:00, 22:00 «Клуб
«Нацiональне талант- 16:55 Т/с «Щоденник
лiкаря Зайцевої»
гумору»
шоу «Танцюють всi!-6» 19:00, 23:40 Репортер
19:25 «Столиця»
19:20 Абзац!
00:00 «Куб - 4»
21:25 «Гаряча лiнiя
21:00 Т/с «Кухня»
«102»
23:00 Т/с «Свiтлофор» (2)
01:20 Х/ф «Вiй»(1)
02:15 «Прогулянки
23:50 Т/с «Щоденники
02:40 Нiчний ефiр
мiстом»
вампiра» (2)

06:30, 07:30, 08:30, 09:30,
10:30, 11:30, 12:30, 13:30,
14:30, 15:30, 16:30, 17:30,
18:30, 22:30 Час. Важливо
06:35, 07:10, 08:10, 22:30
Бiзнес-час
06:40, 18:10 Мiсцевий час
06:55, 08:50 Огляд преси
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
22:00 Час новин
07:15, 08:15, 08:35, 19:45,
22:40 Тема/Хронiка дня
07:20 Час економiки
07:25, 08:25, 11:50, 17:25,
22:50 Погода в Українi
07:40 Автопiлот-новини
07:45, 18:20, 00:20, 06:20
Час спорту
07:55, 09:10, 13:10 Погода
на курортах
08:45 Трансмiсiя-новини
08:55, 16:10 Погода у свiтi
10:10, 10:35, 11:15, 11:35,
12:15, 20:00 Час. Пiдсумки
дня
16:35 Лiсовий патруль
17:35 Не перший погляд
18:35 Реальний сектор
19:00 Час новин
21:40 Час-Тайм
22:10 Особливий погляд

06:00 Мультфiльми (1)
07:15 Т/с «Слiдаки»
(1)
09:00 Новини 2+2
09:25 Т/с «Команда
ЧЕ» (1)
11:25 Х/ф
«Мегапровал» (1)
13:20 «Нове Шалене
вiдео по-українськи»
14:45 «Облом UA.
Новий сезон»
15:55 Х/ф «Патруль»
(1)
17:50 Х/ф «Населений
острiв-2» (1)
19:55 Баскетбол.
«Євролiга».
Фенербахче
(Туреччина) Будiвельник (Україна)
22:00 Х/ф «13 район.
Ультиматум» (2)
00:00 Х/ф «Фрiранер»
(2)

06:35, 08:20 Т/с
«Повернення Мухтара»
16+
08:00, 11:00, 14:00,
17:00 Сьогоднi
08:55 «До суду» 16+
09:55 Суд присяжних
16+
11:25 «Суд присяжних.
Остаточний вердикт»
16+
12:35 «Лiкарська
справа» 16+
13:30, 16:30 Огляд.
Надзвичайна подiя
14:25 «Прокурорська
перевiрка» 16+
15:40 «Говоримо i
показуємо». Ток-шоу
16+
17:30 «Життя як пiсня:
«Тату» 16+
19:15 Х/ф «Останнiй
герой» 16+
21:00 Т/с «Гра» 16+
23:00 Х/ф «Хазяїн» 16+
01:05 Рятувальники
16+

06:00 Телепузики
06:30, 07:30 М/с
«Лалалупси» (1)
07:00 Малятатвiйнята
07:55 Мультик з
Лунтiком
08:20 М/с «Шоу
Гарфiлда» (1)
08:55 Ералаш
09:55 Країна У
11:00 Одна за всiх
12:00 Т/с «Якось у
казцi» (1)
12:55 Любов з
майбутнього
13:55 Богиня шопiнгу
16:00 Т/с «Брати» (1)
18:00 Моду народу
19:00 Iкона стилю
20:15 Х/ф «Я - номер
чотири» (2)
22:45 Тузiк & Барбос
шоу
23:25 Т/с «Секс i
мiсто» (2)

06:00, 13:00 Як працює
наш мозок
06:40, 11:00 Загадки
планети
07:30 Смертельна
зустрiч
08:20, 14:00 Сучаснi
дива
09:10 У пошуках пригод
10:00 Аферисти проти
туристiв
12:00 Мегамисливцi
15:00, 18:50 Таємнича
Росiя
16:00 Гучна справа
17:00 У пошуках iстини
18:00 Д/ф
«Калькуттський капкан»
19:40 Пiдроблена
iсторiя
20:40 Д/ф «Космонавт
Нелюбов»
21:40 Д/ф «Першi на
Марсi. Незаспiвана
пiсня Сергiя
Корольова»
22:30 Д/ф «У космос iз
соцтабору»
23:30 Куля для Кеннедi
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07:10, 08:55, 09:00, 11:00,
13:25, 15:00, 23:00 Погода
06:20 Д/ф «Велика княгиня»
07:20, 23:10 Д/ф «Времена»
08:00 Євроiнтеграцiя
08:15 Олiмпiйський виклик
08:30 Д/ф «Свiдок дива»
09:05 Життя на рiвних
09:15 Армiя
09:30 Православний вiсник
09:55 Моменти життя
11:05 Книга.ua
11:35 Д/ф «Голодомор.
Технологiя геноциду»
13:30 Х/ф «Свiй серед
чужих, чужий серед своїх»
(1)
15:10 Театральнi сезони
15:55 Футбол. Чемпiонат
України. Прем’єр-лiга.
«Шахтар» (Донецьк)
- «Севастополь»
(Севастополь)
16:55 В ПЕРЕРВI: Погода
17:55 В гостях у Д.Гордона
20:00 Український акцент
20:25 Кроки на Захiд
20:45 Слово регiонам
20:55 Мегалот
21:00 Пiдсумки дня
21:25 Без цензури
21:55 Д/ф «Одужання.
Особистий рахунок»
22:50 Суперлото, Трiйка,
Кено

06:30 Х/ф «Холодне

06:00 Х/ф «Свiй серед
чужих, чужий серед
своїх» (1)
08:00 «Служба новин
«Соцiальний пульс»
08:25, 18:55 «Погода»
09:00 Видатне XX столiття
10:00 «Хлiбна гiльйотина»
(1)
12:00 «Свiдок Євген» (1)
13:35 За сiм морiв
14:00 Еволюцiя життя на
планетi
15:15 Д/с «Таємний
свiт крокодилiв з Беном
Фоглом» (1)
16:15, 23:15 Д/с «Бебi-бум
у зоопарку» (1)
16:50, 05:25 «Ронiн. Токшоу з Дмитром Видрiним»
17:35 «Щоденник для
батькiв»
18:15, 05:50 «Цивiлiзацiя
Incognita»
18:30, 05:00 «Соцiальний
пульс вихiдних»
19:00 Великi династiї:
Демидови
20:05 Да Вiнчi - втрачений
скарб
21:10 Х/ф «Ловiтор» (2)
00:00 «Вихiдний, пiсля
опiвночi» (3)

05:10 «Шустер Live»
09:10 «Все для мами»
09:40 Д/ф «День, коли
помер Кеннедi»
11:05, 02:55 Т/с
«Собача робота»
15:55 Х/ф «Любов за
розкладом»
17:55, 20:30 Т/с «Не
жалкую, не кличу, не
плачу»
20:00, 02:25
«Подробицi»
22:35 Х/ф «Золотi
небеса»
00:55 Х/ф «Доля
Марiї»

06:35 Т/с «Ялта-45»
10:15 Дача
лiто 53-го» (1)
11:00 Квартирне
08:20, 02:10 Т/с
питання
12:00 За кермом
«Корольок - пташка
12:20 Х/ф «Сестри»
спiвоча» (1)
14:10 Т/с «Знайти або
15:15 Т/с «Знахарка» знищити»
18:45 Факти. Вечiр
19:30 ТСН:
19:00 Надзвичайнi
«Телевiзiйна служба
новини. Пiдсумки
новин»
19:55 Т/с «Полювання
20:00 Х/ф «Апофегей» на пiранью»
23:45 Х/ф «Олiгарх»
00:00 Х/ф «У червнi
(2)
41-го» (2)
02:10 Х/ф «Пекельний
бункер» (2)
01:45 «Тачки - 2»

Дівчатка! Якщо ви одягнули
високі підбори, я вас благаю:
йдіть, як королеви, а не як
паралізовані коні.

06:30, 07:10 Т/с
«Адвокат»
07:00, 19:00 Подiї
12:45 Х/ф «Рiднi й
близькi»
14:50 Х/ф «Бiла сукня»
17:00, 19:20 Т/с
«Зведена сестра»
21:20 Х/ф «Iдеальне
вбивство»
23:20 Х/ф «Свiдок» (2)
01:25 Хто гiдний
бiльшого?

- Кохана, що у нас сьогодні на
обід?
- Картопля в депресії.
- Як це?
- Ну, пюре. Начебто картопля, як
картопля, але така... подавлена.

08:00, 11:00, 14:00
Новини
04:05 «Доброго ранку»
08:15 «Контрольна
закупiвля»
08:50 «Жити здорово!»
09:55 «Модний вирок»
11:15 «Час обiдати!»
11:55 «Доброго
здоров’ячка!»
12:45 «Iстина десь
поруч»
13:00 Iншi новини
13:20 «Зрозумiти.
Пробачити»
14:15 «Слiд»
15:00 «У наш час»
16:00 «Чекай на мене»
17:00 Вечiрнi новини
17:40 «Людина i закон»
18:55 «Поле чудес»
20:00 «Час»
20:30 «Унiверсальний
артист»
22:30 «Вечiрнiй
Ургант»
23:30 Х/ф «Бiла нiч,
нiжна нiч...»

08:30 Ранковий
«Свiдок»
09:00 Т/с «Вулицi
розбитих лiхтарiв»
12:35 Т/с «Даїшники»
14:40, 17:00 Т/с
«Павутиння - 5»
16:45, 19:00 «Свiдок»
19:30 Х/ф «Кандагар»
21:30 Х/ф «Мiсiя
нездiйсненна - 2»
00:10 Х/ф «2000:
момент апокалiпсиса»
(2)
02:05 Т/с «Слiдство
веде Да Вiнчi» (1)

- Коханий,
побажай мені
що-небудь
приємне на
ніч.
- Приємного
апетиту!

06:30 «TOP SHOP»
07:30
«Мультфiльми»(1)
10:10 Т/с «Всi жiнки вiдьми» (1)
13:50 Т/с «Дикий
ангел»
14:50, 19:00 «Орел i
Решка»
15:50 Т/с «Моя
прекрасна няня» (1)
17:00 «Розсмiши
комiка»
18:00 «Звана вечеря»
20:00 «КВК»
22:15 «Пороблено в
Українi»
00:00 Т/с
«Вiдчайдушнi
домогосподарки» (2)

06:00 «Ранок Росiї»
09:55 «Вся Росiя»
10:10 «1000 дрiбниць».
Ток-шоу
10:40 «Про найголовнiше».
Ток-шоу
11:15 Т/с «Справа слiдчого
Нiкiтiна»
12:00, 15:00, 18:00 Вiстi
12:15 Щоденник Сочi 2014
12:25, 15:10, 17:40
Мiсцевий час. Вiстi-Москва
12:40 «Особливий випадок»
13:25 Т/с «Єфросинiя.
Тайгова любов»
14:10 Т/с «Таємницi
iнституту шляхетних
панянок»
15:25 «Aсademia».
«Надзвичайнi перетворення
ЖК-полiмерiв»
16:10 «П’ятий вимiр»
16:40, 00:15 Новини
культури
16:55, 18:40 Т/с «Пiлот
мiжнародних авiалiнiй»
19:35 «Прямий ефiр»
20:35, 04:25 Т/с «Земський
лiкар. Повернення»
22:10 «Живий звук»
23:25 «Тi, з ким я... Микола
Губенко»

Наш індекс у Каталозі місцевих періодичних видань 40007

06:00, 08:00
«Мультляндiя»
07:10 «Київ музика»
09:25 «Школа
Ромашкiно»
10:00 «Якiсне життя»
10:30 «Зроблено у
Києвi»
11:00 «Нова адреса»
12:10 «Актуальна
тема»
12:45 «Повнота
радостi життя»
13:45 «Час вiдповiдей»
16:40
«Шевченкiвський
вечiр»
18:25 «Клуб гумору»
19:20 Х/ф «Таємниця
сусiда» (2)
21:00, 23:35 «СТНтижневик»
21:30 Х/ф «Мiст
короля Людовика
Святого» (1)
01:50 «Гаряча лiнiя
«102»

04:20 Х/ф «Балада про
вiдважного лицаря
Айвенго»(1)
05:50 Х/ф «Смерть
шпигунам. Ударна
хвиля»(1)
09:55 Х/ф «Смерть
шпигунам. Лисяча
нора»(1)
14:10 «Зваженi та
щасливi - 3»
19:00 «Х-Фактор - 4»
22:00 «Моя правда.
Зваженi та Щасливi.
Жертви жiночого
щастя»
23:15 «Х-Фактор
- 4. Пiдсумки
голосування»
00:35 «Детектор
брехнi - 4»

03:40 Т/с «Дорожнiй
патруль» 16+
05:25 Огляд 0+
06:00, 08:00, 11:00
Сьогоднi
06:15 Лотерея «Золотий
ключ» 0+
06:45 Їхнi вдачi 0+
07:25 «Готуємо з Олексiєм
Зимiним» 0+
08:20 Головна дорога 16+
08:55 Кулiнарний двобiй
0+
10:00 Квартирне питання
0+
11:25 «Я худну» 16+
12:30 «ДНК». Ток-шоу 16+
13:30 Своя гра 0+
14:20 Слiдство вели... 16+
15:20 «Очна ставка» 16+
16:20 Огляд. Надзвичайна
подiя
17:00 «Центральне
телебачення»
17:50 «Новi росiйськi
сенсацiї» 16+
18:45 Ти не повiриш! 16+
19:45 «Острiв» 16+
21:15 «Промiнь Свiтла»
16+
21:50 «Єгор 360» 16+
22:25 Х/ф «В твоїх очах»
16+
00:25 Авiатори 12+

05:00, 09:00, 11:00
Новини
05:10 Х/ф «Дорога моя
людина»
06:55 «Грай, гармонь
улюблена!»
07:40 «Смішарики. Новi
пригоди»
07:50 «Розумницi й
розумники»
08:40 «Слово пастиря»
09:15 «Смак»
09:55 «Н. Крачковська.
Рецепт її чарiвностi»
11:15 «Iдеальний ремонт»
12:30 Т/с «Вепр»
15:00 Футбол. Чемпiонат
Росiї. ЦСКА - «Спартак».
Прямий ефiр. У перервi Вечiрнi новини
16:55 «Сочi-2014. До
старту залишилося
зовсiм трохи»
17:25 «Угадай мелодiю»
18:00 «Життя як кiно»
19:10 «Весiльний
переполох»
20:00 «Час»
20:20 «Сьогоднi ввечерi»
22:10 «Встигнути до
опiвночi»
22:45 «Бiт-квартет
«Секрет»: 30 рокiв на бiс!»

05:20 Х/ф «Моя
дiвчинка-2»
06:50 Ревiзор
07:50 Х/ф «Лох-Несс»
09:45 Вiйна свiтiв.
Ревiзор проти Шефа
11:50 Прокинутися
знаменитим
18:00 М/ф
«Три богатирi i
Шамаханська Цариця»
19:40 Х/ф «Гаррi
Поттер i Кубок вогню»
22:45 Х/ф «Очi змiї» (2)
00:45 Х/ф «Леонард.
Частина 6»
02:40 Зона ночi
02:45 Семеренки
03:35, 04:35 Зона ночi
Культура
03:40 Iван Франко

Б’є — не означає любить.
Б’є — значить ст. 115, 116
Кримінального Кодексу України.

04:50 Т/с «Павутиння
- 5»
08:15 Т/с «Вулицi
розбитих лiхтарiв»
11:30 «Речовий
доказ». Полювання на
Клоуна
12:00 «Головний
свiдок»
13:00 «Випадковий
свiдок»
14:00 Х/ф «Кандагар»
16:15 Х/ф «Мiсiя
нездiйсненна - 2»
19:00 Т/с «Таємницi
слiдства - 6» (1)
23:00 «Втеча. Реальнi
iсторiї». Геройкоханець
23:30 Х/ф «Кажани»
(3)
01:25 Х/ф «2000:
момент апокалiпсиса»
(2)

06:35, 18:10 Мiсцевий час
06:45, 07:10, 08:15, 18:25,
23:45 Час спорту
06:50, 14:50, 18:35, 19:15,
20:20 Тема/Хронiка тижня
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 20:00, 21:00, 23:00
Час новин
07:15, 12:10, 14:10, 17:10,
19:25 Погода в Українi
07:20, 08:25, 22:25, 23:20
Бiзнес-час
07:35 180 градусiв
08:10, 13:25, 16:10, 17:25
Погода на курортах
08:20 Погода у свiтi
08:35 Не перший погляд
09:10 Мотор
09:35, 04:35 Укравтоконтинент
10:35, 02:15 Новинометр
11:10 Трансмiсiя
11:35 Автопiлот-тест
11:45, 23:35 Iсторiя успiху
12:35 Iнтелект.ua
13:10 Драйв
13:35 Вперед, на Олiмп!
14:35 Гра долi
15:35 Кiно з Янiною Соколовою
16:35 Арсенал
17:15 Мiграцiйний вектор
17:35 Феєрiя мандрiв
19:35 Машина часу
20:35, 01:40 Кабiнети
21:10 Велика полiтика
21:35 Вiкно в Америку
22:00 Експати
22:35 Майстер-клас iз Н. Фiцич

06:00 М/ф «Алiса у
Дивосвiтi» (1)
06:45 М/ф «Алiса у
Задзеркаллi» (1)
07:30 Малята-твiйнята
07:55 Телепузики
08:30 М/с «Ескiмоска»
(1)
09:00 Мультик з
Лунтiком
09:40 М/с «Дашадослiдниця» (1)
10:05 М/с «Вперед,
Дiєго, вперед!» (1)
10:40 Белка и Стрелка
11:35 М/ф «Повелитель
Бобiв: Великий похiд
Аттили» (1)
13:00 Т/с «Ксена принцеса-воїн» (1)
16:55 М/ф «Лiло i Стiч
2: Велика проблема
Стiча» (1)
18:10 Х/ф «Три метри
над рiвнем неба» (2)
21:00 Х/ф «Три метри
над рiвнем неба: Я тебе
хочу» (2)
23:30 Х/ф «Один день»
(2)

2+2

06:00 Мультфiльми (1)
06:50 Х/ф «Бiла
ведмедиця» (1)
08:50 Т/с «Гончi-4» (1)
16:50 ЧУ 17 Тур.
Карпати - Металург Д
19:20 ЧУ 17 Тур.
Днiпро - Iллiчiвець
21:30 Х/ф «Мiцний
горiшок-3: Вiдплата»
(2)
00:15 Х/ф «Звiрина
натура» (2)
02:00 Х/ф «Вiдьма» (1)

Якщо
замінити
слово
«проблема»
на слово
«пригода»,
то жити стає
набагато
цікавіше...

06:00 Україна: забута
iсторiя
08:20 Д/ф «Доктор
Хайм. Експерименти
над людьми»
09:10 Д/ф «Молода
гвардiя»
10:00 Д/ф «Майор
Вихор. Правдива
iсторiя»
11:00 Куля для Кеннедi
12:00 День, коли
помер Кеннедi
13:00 Очима гризлi
14:00 Великий
бар’єрний риф
16:00, 03:30 Освенцiм
19:00 Д/ф «Космонавт
Нелюбов»
20:00 Д/ф «У космос iз
соцтабору»
21:00 Д/ф
«Репресованi
дружини»
22:00 Д/ф «Правда
про матч смертi»
23:00 Вiйна всерединi
нас
00:00 Сучаснi дива

06:30 «TOP SHOP»
07:30
«Мультфiльми»(1)
08:05 М/с «Казки
Ганса Крiстiана
Андерсена» (1)
09:25 М/ф «Робiн
Гуд» (1)
11:00 Х/ф «Поспiшай
кохати»
13:00 Т/с «Всi жiнки вiдьми» (1)
14:50 Х/ф «Вiн, Вона
та Я»
16:50 Х/ф «Синi, як
море, очi»
18:45 Х/ф «Штучний
розум» (2)
21:40 Т/с
«Надприродне» (2)
00:20 Х/ф
«Розмальована вуаль»
02:30 Х/ф
«Пропащий»

06:00, 09:00, 12:00 Вiстi
06:10, 09:10, 12:20
Мiсцевий час. ВiстiМосква
06:20 Х/ф «Я подарую
собi диво»
07:55 «Планета собак»
08:25 «Суботник»
09:20 «Таємниця
єгипетських пiрамiд»
10:05 «Хранителi
спадщини»
10:50 Х/ф «Майже смiшна
iсторiя»
12:25 «Чесний детектив»
12:55 «Городок».
Дайджест
13:20 «Парадокс про
актора». Р. Фурманов
14:05 «Чорнi дiри. Бiлi
плями»
14:50 «Шукачi»
15:35 Х/ф «Сонячне
затемнення»
17:05 «Суботнiй вечiр»
18:00 Вiстi в суботу
18:45 «Танцi з Зiрками».
Сезон - 2013
21:15 Х/ф «Рiдна людина»
22:50 «Романтика
романсу»
23:45 «Лiнiя життя». Iгор
Кирилов

8
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2+2
06:00, 07:00, 08:50, 23:30
Погода
06:40 Криве дзеркало
07:05 Панянка та кулiнар
07:30 Ток-шоу «Дружина»
09:00 Шеф-кухар країни
09:50 Околиця
10:25 Подорожуй свiтом з
Ю.Акунiною
10:50 Як Ваше здоров’я?
11:40 Крок до зiрок
12:25 Маю честь запросити
13:10 Караоке для дорослих
13:55 Баскетбол. Чемпiонат
України. Суперлiга. БК
«Днiпро» - БК «Ферро-ЗНТУ»
15:55 Золотий гусак
16:20 Бiатлон. Кубок свiту.
Змiшана естафета
18:00 Дiловий свiт. Тиждень
18:35 Концертна програма
«Шевченкiвський вечiр»
20:30 Ми хочемо, щоб ви
знали
20:40 Головний аргумент
20:50 Офiцiйна хронiка
21:00 Пiдсумки дня
21:55 Полiттеатр
22:20 Фестиваль пiснi в
Коблево
22:55 Трiйка, Кено, Максима
23:00 Ера бiзнесу. Пiдсумки
23:35 Олiмпiйський виклик
23:55 Євроiнтеграцiя

06:05 Х/ф «Головний у
домi» (1)
07:50 Мультфiльм (1)
08:25 ТСН
09:00 «Лото-Забава»
10:00, 05:25
«Смакуємо»
10:35, 22:15 «Свiтське
життя»
11:35 «Мiняю жiнку
- 8»
13:00 Х/ф «Службовий
роман» (1)
16:35 «Вечiрнiй Київ»
18:30 «Розсмiши
комiка - 4»
19:30 «ТСН-Тиждень»
20:15 «Битва хорiв»
23:20 «Що? Де? Коли?
2»
00:25 «Альманах
українських
короткометражних
фiльмiв»
02:05 Т/с «Корольок пташка спiвоча» (1)

05:35 Факти
05:55 Свiтанок
07:05 Квартирне
питання
08:00 Анекдоти поукраїнськи
08:20 Дача
09:00 Х/ф
«Сорокоп’ятка»
11:00 Козирне життя
11:30 Максимум в
Українi
12:10 Так$i
12:35 Машина часу.
Телепорт-шоу
14:35 Т/с «Полювання
на пiранью»
18:45 Факти тижня
19:55 Наша Russia
20:25 ПуТЬОва країна
20:45 Х/ф «Бiлий тигр»
(2)
23:00 Х/ф «Останнiй
герой» (2)
01:00 Х/ф
«Комуналка» (2)

06:00, 08:00, 10:10
«Мультляндiя»
07:10, 14:20 «Київ
музика»
09:00 «Школа
Ромашкiно»
09:35 «Нова адреса»
11:30 «Корисна
розмова»
12:55 «Блага звiстка з
Р.Реннером»
17:20 Х/ф «Мiст
короля Людовика
Святого» (1)
19:25, 23:45 Х/ф
«Одружена з
незнайомцем» (2)
21:00 «СТН-спорттижневик»
21:25 «Бубон,
барабан» (2)
23:15 «СТН-тижневик»
01:40 Х/ф «Бубон,
барабан» (2)
03:15 «Служба
порятунку»

05:55 «Їмо вдома»

06:00 Х/ф «Людина з
бульвару Капуцинiв» (1)
07:35, 20:10 «Кумири»
07:50, 20:00 «Цивiлiзацiя
Incognita»
08:00 «Соцiальний пульс
вихiдних»
08:25, 18:55 «Погода»
09:00 Великi династiї:
Демидови
10:00 «Будь в курсi!»
10:40 «Щоденник для
батькiв»
11:20 Х/ф «Свiй серед
чужих, чужий серед
своїх» (1)
13:45 За сiм морiв
15:00, 00:05 Д/с «Сувора
планета» (1)
15:30 «Мелодiя двох
сердець»
17:00 «Україна-Європа:
маятник Фуко»
17:50 «Моднi iсторiї з О.
Новицькою»
18:30 «Свiт за тиждень»
19:00 Великi династiї:
Шереметьєви
20:40, 05:25 «Свiтськi
хронiки»
21:05 Живi iграшки для
дорослих
22:10 Х/ф «Лiнiя» (2)

05:35 Т/с «Не жалкую,
не кличу, не плачу»
09:30 «Школа доктора
Комаровського»
10:05 «Орел i Решка.
Назад у СРСР»
11:05 «Осiння кухня»
12:05 Т/с «Собача
робота»
16:00 Х/ф «Справи
сiмейнi»
18:00 Шоу «Одна
родина»
20:00 «Подробицi
тижня»
21:00 Т/с «Тест на
кохання»
00:45 Х/ф «Любити
по-росiйськи 3.
Губернатор»

06:35 Подiї
07:00 Х/ф «Рiднi й
близькi»
09:00 Свiт на смак
10:00, 11:00 Таємницi
зiрок
12:00 Х/ф «Бiла сукня»
14:00 Х/ф «Iдеальне
вбивство»
16:00, 17:00, 18:00
Т/с «Iнтерни»
19:00, 03:05 Подiї
тижня
20:00 Як двi краплi
23:30 Великий футбол
01:20 Х/ф
«Загублений рейс» (2)

06:00, 08:00, 11:00
Сьогоднi
06:15 Лотерея «Росiйське
лото плюс» 0+
06:45 Їхнi вдачi 0+
07:25 Їмо вдома 0+
08:20 «Перша передача»
16+
08:55 «Диво технiки» 12+
09:25 «Їдьмо, поїмо!» 0+
10:00 «Дачна вiдповiдь» 0+
11:20 СОГАЗ - Чемпiонат
Росiї з футболу 2013/2014.
«Локомотив» - «Динамо».
Пряма трансляцiя
13:30 Своя гра 0+
14:20 «Слiдство вели...»
16+
15:20 «Очна ставка» 16+
16:25 Надзвичайна подiя.
Огляд за тиждень
17:00 «Сьогоднi.
Пiдсумкова програма»
17:50 Х/ф «Гончi: Виходу
немає» 16+
21:40 «Мов на духу».
Барi Алiбасов - Микита
Джигурда 16+
22:40 «Школа лихослiв’я».
Роман Шмараков 16+
23:30 «Радянськi
бiографiї» 16+

05:00, 09:00, 11:00
Новини
05:10 «Генiї та
лиходiї»
05:35 Х/ф «Таємниця
нотатника»
06:55 «Служу
Вiтчизнi!»
07:30 «Смiшарики.
Пiн-код»
07:55 «Здоров’я»
09:10 «Непутнi
нотатки»
09:35 «Доки всi
вдома»
10:25 «Фазенда»
11:10 До 400-рiччя
царської династiї.
«Романови»
12:40 Т/с «Вiкторiя»
16:45 «Льодовиковий
перiод»
20:00 Недiльний «Час»
21:00 «Повтори!»
Пародiйне шоу
23:30 Х/ф «Суєта
суєт»

Стою на порозі нового життя.
Залишилося
тільки
двері
відкрити. Ось думаю: з ноги чи
культурно?

Календар

Безкоштовний
Інтернет для всіх
19 листопада ц.р., у вівторок,
о 12-ій годині у читальному залі
районної бібліотеки буде відкрито постійно діючий віднині безкоштовний Інтернет-центр.
Це стало можливим завдяки
перемозі у конкурсі, оголошеному
фондом Білла та Мелінди Гейтсів
«Бібліоміст», одна з умов якого –
участь у ньому трьох бібліотек централізованої бібліотечної системи.
Всі умови конкурсу виконала лише
Вишгородська ЦБС серед усіх районів області і отримала грант.
А відтак по три комп’ютери
Фонду буде у Демидівській сільській та Димерській бібліотеці для
дітей.
До послуг читачів – безкоштовний доступ до мережі Інтернет, комп’ютери нового покоління
з необхідним начинням – скайпами
та навушниками.
Бібліотека запрошує на відкриття всіх, незважаючи на вік.

06:00 Мультфiльми (1) 06:30 «TOP SHOP»
08:20 М/ф «Робiн
08:00 «Маски-шоу»
Гуд» (1)
10:00 Т/с «Мисливцi
09:50 Х/ф «Поспiшай
за старовиною» (1)
кохати»
13:10 Т/с «Пригоди
11:50 Х/ф «Штучний
Мерлiна» (1)
розум»
16:25 Журнал Лiги
14:50 «КВК»
Чемпiонiв УЄФА 201317:15 «Вечiрнiй
2014
квартал»
16:50 ЧУ 17 Тур.
19:10 Х/ф «Час
Динамо - Говерла
розплати» (2)
19:00 Х/ф «13 район.
21:40 Т/с
Ультиматум» (2)
«Надприродне» (2)
21:30 «Профутбол»
00:20 Х/ф
23:15 Х/ф «Лiфт» (3)
«Пропащий»
01:35 Х/ф «Таємниця 01:55 Х/ф «Крик сови»
Чингiзхана» (1)
(1)

Високошвидкісний Інтернет МТМ
Тел.: (093) 366-16-66; (095) 545-15-33; (098) 201-22-66
04:15 Т/с «Павутиння
- 5»
04:35 «Правда життя»
05:25 М/ф
«Незвичайний матч»
07:30 Т/с «Таємницi
слiдства - 6» (1)
11:30 «Легенди карного
розшуку». Крах операцiї
«Ост»
12:00 «Агенти впливу»
13:00 Х/ф «Рiорiта»
15:00 Т/с
«Далекобiйники - 2»
19:00 Т/с «Пандора»
23:20 Д/с «Таємницi
радянського дефiциту».
Ширвжиток
00:30 Т/с «NCIS:
полювання на вбивцю
- 8» (2)

ТРК
«ВишеГрад»
в ефірі щодня
о 06:30, 08:30,
10:30, 15:00,
20:30, 22:30

Чи знаєте ви, що…

16 листопада – Міжнародний день терпимості;
День працівників радіо, телебачення та зв’язку України
17 листопада – День працівників сільського господарства в Україні; Міжнародний день студента
18 листопада – День народження Діда Мороза
19 листопада – День працівників гідрометеоро-

а-Фішка

05:15 Україна чудес
06:40 Ревiзор
07:45 Церква
«МастерШеф - 3»
Христова
09:00 «Все буде
08:00 Х/ф «Син маски»
09:50 Спiвай, якщо
смачно!»
зможеш
10:00 «Караоке на
11:30 Божевiльний
Майданi»
автостоп
14:15 «Х-Фактор - 4» 12:20 Х/ф «Гаррi
Поттер i Кубок вогню»
19:00 «Битва
15:20 М/ф
екстрасенсiв.
«Три богатирi i
Чоловiки проти жiнок»
Шамаханська Цариця»
21:15 «Один за всiх»
17:05 Т/с «Кухня»
19:30 Вiйна свiтiв.
22:30 Х/ф «Zolushka.
Ревiзор проти Шефа
ru»(1)
21:20 Х/ф «Казки на
01:00 Х/ф «Чоловiк для
нiч»
життя, або На шлюб не 23:20 Х/ф «Проект Х:
Дорвалися» (3)
претендую»(1)
06:45, 11:00

07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 20:00, 23:00 Час новин
07:15, 12:10, 14:10, 19:25,
23:55 Погода в Українi
07:35 180 градусiв
08:10, 13:10, 16:10 Погода на
курортах
08:20, 11:25 Погода у свiтi
08:35 Феєрiя мандрiв
09:10, 19:35 Велика полiтика
09:35 Вiкно в Америку
10:15 Здоровi iсторiї
11:15 Трансмiсiя-тест
11:35 Технопарк
12:35 Життя цiкаве
13:35 Мотор
14:35 Гра долi
15:35 Машина часу
16:35 Фактор Безпеки
17:15 Палата
17:35 Новини Київщини
20:35 Дорогi депутати
21:00 Час. Пiдсумки тижня з
Л. Губiною
21:40 Час-Тайм
22:00 Територiя закону
22:35 Кiно з Янiною Соколовою
23:35 Мiграцiйний вектор

логічної служби України; Всесвітній день туалету
20 листопада – Всесвітній день дитини
21 листопада – Всесвітній день телебачення;
Міжнародний день відмови від куріння; Всесвітній день
вітань
22 листопада – День свободи України

Свято мови у «Надії»
ФОТОмить

06:00 М/ф «Лiкар
Айболiт» (1)
07:30 Малята-твiйнята
07:55 Телепузики
08:30 М/с
«Смiшарики. Пiн-код»
(1)
09:00 Мультик з
Лунтiком
09:40 М/с «Дашадослiдниця» (1)
10:05 М/с «Вперед,
Дiєго, вперед!» (1)
10:40 «Белка и
Стрелка»
11:55 М/ф «Кукарача»
(1)
13:35 Х/ф «Мiстер
Доля» (1)
15:45 Х/ф «Могутнiй
Джо Янг» (1)
18:00 Зупинiть, я
закохалась!
20:00 Т/с
«Вiсiмдесятi» (2)
21:45 Країна У
22:35 Х/ф «Три метри
над рiвнем неба: Я
тебе хочу» (2)

06:00 Древнiй Єгипет
09:10 Руйнiвники мiфiв
11:00 Top Gear
13:00 Великий бар’єрний
риф
15:00 Пустелi: життя на
межi
16:00 У пошуках пригод
18:00 Формула-1. Гран-прi
Бразилiї
20:00 Д/ф «Сонька Золота
Ручка»
21:00 Д/ф «Особистий
ворог Сталiна»
22:00 Д/ф «Смерть Сави
Морозова»
23:00 Вiйна всерединi нас
00:00 Сучаснi дива
01:00 Пiрати: втрачений
скарб

ТРК
«Више Град»
на постійну
роботу потрібні:
оператор;
відеоінженер;
ведучий
програм
Тел:
(04596) 25-489

06:00 Х/ф «Осiннi
турботи»
07:20 «Сам собi
режисер»
08:00 «Смiхопанорама»
08:25 «Ранкова пошта»
09:00, 12:00 Вiстi
09:10 Мiсцевий час.
Вiстi-Москва. Тиждень
у мiстi
09:45 «У свiтi тварин»
10:10 Росiя - любов моя!
«Обряди бесермян»
10:40 Х/ф «Майже
смiшна iсторiя»
12:20 Мiсцевий час.
Вiстi-Москва
12:25 «Вся Росiя»
12:40, 05:00 «Бiльше, нiж
любов»
13:20 «Влада факту»
14:05 «Квиток у Великий»
14:50 Х/ф «Сонячне
затемнення»
16:25, 01:55 «Смiятися
дозволяється»
18:00 Вiстi тижня
19:30, 03:25 Х/ф «Вальс
Бостон»
21:05 «Недiльний вечiр»
22:40 Х/ф «Люблю, тому
що люблю»

Асоціація роботодавців Вишгородщини
ВІТАЄ з днем народження Георгія Васильовича ЧЕБАНА!
Хай радість приносять і будні, і свята,
Хай дні лиш хороші приходять до хати,
Хай будуть завжди і здоров’я, і сила,
І доля довіку хай буде щаслива.

Безкоштовні оголошення
ПРОДАМ
Машину ГАЗ-24 ціна договірна
(098) 588-19-34

Розкладний диван 90х160 1000 грн
Тел: (066) 916-27-28

1,5-місячне цуценя – світлого лхаса апсо.
600 грн Тел: (068) 354-17-42

НАЙМУ

Будинок 60 сот. с. Ровжі
(04596) 5-21-01

КУПЛЮ

1-, 2-кімнатну квартиру
Тел: (067) 76-000-73

1, 2, 3-кімнатну квартиру
Тел: (098) 699-74-77

ЗДАМ
2-кім. квартиру, вул. Київська, 11,
3/5 цегла, меблі, довгостроково,
2 600 грн + ком. послуги.
Тел: (067) 760-00-73

2-кім. квартиру, вул. Б. Хмельницького,
буд. 3, 4/5, цегла, меблі, роздільні кімнати,
довгостроково, 3 000 грн + ком. послуги.
Тел: (099) 283-82-83

2-кім. квартиру, вул. Кургузова, 3-б,
9/9, панель, меблі, пральна машина,
довгостроково. Тел: (093) 538-88-56

2-кім. квартиру, вул. Дніпровська, 1,
5/9, цегла, меблі, довгостроково, 3 400
+ ком. послуги. Тел: (098) 699-74-77

ІНШЕ
Домашній майстер Тел: (063) 100-90-08

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

До Дня української писемності
та мови у всіх навчальних закладах
традиційно проводяться відповідні
заходи.
Виключенням не стала й Виш-

Вважати недійсним втрачений Державний акт на
право постійного користування землею І-КВ № 000931
від 06 листопада 2001 року, виданий Товариству з обмеженою відповідальністю «ТАТ» на підставі рішення
Вишгородської міської ради № 19/15, зареєстрований
у книзі державних актів на право постійного користування земельною ділянкою за № 74

городська спеціальна школа «Надія». Учителька Ольга Кучеренко,
яка проводила традиційну світлицю
для учнів 1-9 класів, зазначила, що
діти із задоволенням розгадували
шаради, кросворди, виконували
українські пісні, подорожували країною знань із казковим Незнайком.

Вважати недійсним втрачене посвідчення ветерана війни — учасника війни, серія В-І № 731151, видане
управлінням праці та соціального захисту населення Вишгородської райдержадміністрації від 15 квітня 2008 р.
на ім’я Ганни Іллівни КОЛЧИНОЇ

Потрібна хатня робітниця
з досвідом роботи у приватному будинку.
Зарплата договірна. Тел: (067) 587-54-61
КПЖ і КГ на постійну роботу потрібні:
— Робітники з комплексного прибирання — оклад — 1 910 грн
— Слюсарі-сантехніки — оклад — 2 120 грн
— Електромонтер 4 р. — оклад — 2 649 грн
— Покрівельник 4 р. — оклад — 2 649 грн
— Тесляр 5 р. — оклад — 2 649 грн
— Електромеханік 5 р. — оклад — 3 592 грн
— Ліфтер 4 р. — оклад — 2 120 грн
— Водій — оклад — 2 037 грн
— Вантажник — оклад — 1 652 грн
По довідки звертатися до відділу кадрів за адресою:
м. Вишгород, вул. Ю. Кургузова, 9-а, тел: 54-8-85

КОЛО жінки

Вишгород

16 листопада 2013 року
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Знак нескінченності

Ювілеї
(повністю читайте на сайті
www.vyshgorod.in.ua)
Галина МАКАРЕНКО
ФОТО — автор, спеціально для «Вишгорода»
Днями працівники Вишгородського
районного територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) привітали з днем народження мешканку Вишгорода, учасницю
війни, ветерана праці Тетяну Марківну
Шеверу.
иповнилось їй небагато-немало, а
88 років! Дві вісімки — як подвійна
нескінченність життя, любові і доброти…
«Не будемо говорити, скільки мені сьогодні, — каже Тетяна Марківна. — Вважаймо,

В

що 36-38». Людині стільки років, на скільки
вона себе відчуває. А Тетяну Марківну ніколи
не побачиш без діла — то клумби біля дому
прополює, то спішить провідати своїх приятельок, то до пече дивовижний торт…
«Та ні, я не кухар за професією, — відмахується господиня. — Хоча таки довгенько
працювала у вагоні-ресторані на Далекому
Сході офіціанткою, бачила, як страви готують, як сервірують стіл…»
Від багатьох бід та незгод ніби боронила
Тетяну Шеверу сама доля. Під час війни відправили до Німеччини не одного її ровесника, а Тетяні пощастило.
Із 1943-го працювала на відбудові звільненого Харкова, тривалий час — у колгоспі,
потім — в офіцерській їдальні. 1958-го втратила чоловіка — загинув у військовому кон-

флікті, виконуючи свій офіцерський обов’язок.
Щоб не бачити самотні стіни дому, влаштувалась на роботу у вагон-ресторан, срібною
ниткою залізниці повились далі
роки її життя. Ще раз зустріла
чоловіка, з яким пройшла плічо-пліч роки, та знову чекала на
неї втрата — у 1995 році чоловік помер, хвороба стала наТетяну Марківну вітають директор терцентру
слідком аварії на ЧАЕС…
Сьогодні Тетяна Марківна Наталія РУДЬКО та заступник директора
живе у Вишгороді. До її не- Галина БОНДАРОВСЬКА
великої квартири приїздять,
Коли зустрінеш на вулиці цю тендітну
пишуть і телефонують з усієї України. Тетяна
жінку з ясним обличчям, навряд чи й запідМарківна вважає себе багатою людиною — озриш, що їй ось днями виповнилось… Та не
насамперед тими, хто поряд.
будемо про літа!..

Знай наших!

Пам’ятка архітектури місцевого значення

Нас помітила
Терпсихора

Алла ПЛОТНІКОВА,
завідуюча відділом охорони
пам’яток Вишгородського
історико-культурного
заповідника

Валентина ЯКОВЕНКО, методист ЦТ «Джерело»
ФОТО – архів «Pas de danse», спеціально для
«Вишгорода»
Фестиваль-конкурс дитячих хореографічних
колективів «Терпсихора запрошує…», що відбувся у перші дні листопада у місті Обухові, зібрав
близько 2000 дітей — вихованців хореографічних
колективів загальноосвітніх, професійно-технічних та позашкільних навчальних закладів Київщини. Виступили на конкурсі і вихованці Вишгородського міського Центру творчості «Джерело».
олектив сучасного танцю «Pas de danse» (керівник Катерина Барладян) у номінації «Дитяча хореографія» виборов перше місце, підкоривши журі і глядачів танцем «Клоун-party». У номінації
«Сучасний танець» у 1-й віковій категорії цей колектив
посів 2-е місце з танцем «Щастя знову в моді».
Призове місце посів і колектив «Flesh» (керівник
Вероніка Кобзар). Він став третім, виконавши танець
«Крок за кроком».
Вітаємо з перемогами вихованців і педагогів. Зичимо нових успіхів!

К

Акварелі

Зоряне небо
Пєлагєя ХАЛІШХОВА,
гурток журналістики ЦТ «Джерело»
Зоряне небо… Воно притягує погляд у хвилини
радості й печалі, восени і влітку. Увечері мимоволі милуюся його зірками. Шукаю найяскравішу – Сіріус.
Аж раптом по небосхилу падає зоря, вона згорає.
В її останні хвилини попрощаюся з нею і загадаю бажання. І воно неодмінно збудеться, адже у цей момент
зірка з’єднує небо із Землею.
А я далі стою і спостерігаю за цим дивом. Можу
дивитися на небо всю ніч… Світає. Зорі зникають під
вуаллю ранку. Але їх розсипані по небу золотаво-сріблясті вогники мені відкриються наступної ночі…

Про все потроху
Асоціація може почекати ?
Президент України Віктор Янукович зустрівся з лідерами Українського союзу промисловців і підприємців
та Федерації профспілок на їх термінове прохання. Йшлося про проблеми через торгову блокаду з боку
Росії.
За словами президента УСПП
Анатолія Кінаха, під загрозою все
наше машинобудування, виробництво труб і кондитерська галузь.
Лідери пропонували перенести
підписання угоди про Асоціацію на
рік. Чи буде їхня пропозицію доцільною — покаже час.

Уроки у вишиванках
День української писемності та
мови учні та вчителі Лютізької загальноосвітньої школи відзначили в українських вишиванках.

Учні Вишгородської школи,
початок 1950-х років

Перші документальні відомості про будинок Клюкви
відносяться до 1905 року.
Звіти цегельних заводів
того року свідчать про те,
що у Вишгороді з’явились у
1905 році дві цегляні споруди: будинок «Клюкви» (Івана Школьного) та споруди
земської школи. Не говориться про те, чи було вже
завершено будівництво цих
об’єктів, але ясно, що вони
зводились саме в цей час.
а розповідями нащадків Івана Школьного, який розпочав
будівництво разом із сином Дмитром, будинок зводився довго,
років сім, коштів бракувало. Спочатку збудували підвальне приміщення з першим поверхом, а вже пізніше будинок став двоповерховим.
Влітку там квартирували відпочиваючі з Петербурга й Москви. Вишгород приваблював своїми краєвидами, чистими водами Дніпра, де била хвостом риба, лісом, де збирали гриби та
ягоди. Родина Школьних обслуговувала дачників.
Господар будинку Іван Федорович Школьний (дата його народження невідома, помер у 1933 році) працював десятником
— був заможним у порівнянні з односельчанами. Називали його
Клюквою. Він довгий час служив у рекрутах і отримав наділ землі
у Вишгороді, як нагороду за службу від царя після російсько-турецької війни в 50-ті роки ХІХ-го століття.
Саме служба в армії дає версію — чому його прозвали Клюквою. Офіцери, які за хоробрість мали орден св. Анни 4 ступеня,
носили на шаблі темляк зі стрічки цього ордену (орденська стрічка червоного кольору з жовтою облямівкою). Темляк ордена святої Анни закінчувався круглим червоним помпоном, що називався «клюква». Таким орденом був нагороджений Іван Школьний.
Це був чоловік кремезної статури, з яскраво-червоним обличчям, фізично загартований. Одружувався двічі. Перша дружина померла від запалення легенів. Відомо, що вона мала сина
Дмитра та дочку Орину. Друга дружина Степанида народила 14
дітей.
Під час колективізації у 1930-роки Івана Школьного розкуркулили. Розселились Школьні по невеликих хатах, які довелося
поспішно зводити. Іван Федорович із дружиною виїхав у Київ до
дочки Мотрони, яка мешкала в старому особняку на Подолі по
вул. Борисоглібській (родина займала велику окрему кімнату).
Тут і закінчили свій вік Школьні — Іван Федорович помер у люто-
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Запросили й гостей, які теж прийшли до школи в українському вбранні. Серед них — давній друг школи,
кобзар, місцевий житель Анатолій
Дромарецький, якому було про що
розповісти учням.

Холодатиме…
«Гідрометцентр» України повідомив, що вже з п’ятниці на суботу
очікуються заморозки. 16 листопада
температура може знизитися до мінус 3 градусів вночі, а вдень стовпчики термометрів покажуть плюс 3-8
градусів.
Перший сніг очікується 25 листопада.

Добро — щодня
Всесвітній день доброти 14 листопада кияни відзначили у незвичайний спосіб: людей закликали збирати
на роботі гроші нужденним, вийти на
вулиці міста із гаслами: «Увімкни ава-

Будинок Клюкви

рійку, якщо сьогодні зробиш добро»,
«Якщо закоханий — посигналь двічі»
і тощо.
Організатори пропонували цього
дня зробити хоч одну добру справу,
наприклад, повернути візок у супермаркеті на місце, допомогти стареньким перейти вулицю, нікому не грубіянити й нікого не ображати і т. інш.
Наступного дня на Майдані Незалежності відбувся танцювальний
флешмоб на підтримку хворих на діабет — всі танцюристи були у блакитних шапочках (знак всесвітнього Дня
діабету).

Ялинку вже ставлять
На Майдані Незалежності почали
встановлювати головну ялинку країни. 35-метрову красуню прикрасять
лампочки, які створюватимуть ефект
падаючого світла, а верхівку зроблять за допомогою 3D-технологій.
До 19 грудня ялинка сяятиме у всій
красі.

му 1933-го, а Степанида — в 1942-му (у віці 112 років. Обох поховали у Києві).
Від 30-х років до Великої Вітчизняної війни в різні роки в будинку Клюкви знаходились сільрада, клуб, дитячі ясла, пізніше
школа (на першому поверсі — класи, а на другому — квартирували вчителі).
Під час бомбардування при наступах армії у підвалах будинку
ховались мешканці Вишгорода, тому що споруда була міцною. А
влучило в будинок, за переказами, аж сім снарядів.
Під час окупації в будинку була комендатура чи штаб. За свідченням старожилів, туди водили на допит червоноармійців та
місцевих жителів.
У листопаді 1943-го, коли Вишгород звільнили, в будинку
влаштували школу для молодших класів.
У 1950-х роках з Клюкви зробили гуртожиток для вчителів із
родинами та для старшокласників Вишгородської школи з навколишніх сіл.
Із 1979 року тут організували гуртожиток для робітників заводу «Карат», а з 1984-го — для спортсменів обласної дитячої
школи спортивної майстерності.
У 1995 році будинок Клюкви було передано Вишгородському історико-культурному заповіднику під адміністративне та виставкове приміщення.
Архітектура будинку відноситься до стилю неоренесансу. Приміщення двоповерхове з підвалом, цегляне. Воно є
пам’яткою архітектури місцевого значення (згідно рішення виконкому Вишгородської міської ради народних депутатів від
26.02.1991 року № 53) і чи не єдиним зразком мурованої будівлі
кінця ХІХ — початку ХХ століття у нашому місті.
Сьогодні пам’ятка знаходиться в аварійному стані і потребує
ремонту. Тут планується відтворити експозиції з історії Вишгорода та часів Великої Вітчизняної війни.

Передплата

Газета про вас і для вас
Індекс газети «Вишгород» у Каталозі місцевих періодичних видань — 40007
Триває передплата на 2014 рік. Та ви ще встигнете отримувати газету «Вишгород» у грудні 2013-го за старою ціною:
1 місяць — 6,70 грн + послуги пошти (п. п.);
Наступного 2014 року:
1 місяць — 7,05 грн + послуги пошти (п. п.) 0,90 грн;
3 місяці — 21,15 грн + п. п. (2,10 грн);
6 місяців — 42,30 грн + п. п. (2,55 грн);
1 рік — 84,60 грн + п. п. (3,90 грн).
Керівники підприємств і організацій! Згадайте про ваших колишніх працівників, порадуйте пенсіонерів — передплатіть їм газету «Вишгород» на рік. Вони будуть вдячні за
таку увагу та шану.
У Вишгороді відділ передплати Центру поштового
зв’язку № 10 (пл. Т. Шевченка, 2) працює: понеділок —
п’ятниця, з 8:30 до12: 30 і з 13:30 до 17:30.
Тел: (04596) 54-349
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Валентина ЧИСТЯК
ФОТО — автор, Ольга РАЛКО,
спеціально для «Вишгорода»

До України Джейк Белл приїхав
з американського штату Коннектикут кілька років тому (завів знайомство через Інтернет). Відтоді живе
між двома країнами, мандруючи з
однієї до іншої. Деякий час провів
у Криму, нині мешкає в Києві. Його
візит до Вишгорода був не випадковий: Джейк — художник, і нашим
майстрам пензля, керівникам студії творчості «Ра» Вишгородського
міського Центру творчості «Джерело» Ользі та Олені Ралко було цікаво
з ним поспілкуватися і побувати на
його майстер-класі. Запросили й не
байдужих до образотворчого мистецтва.
жейк не приховує — він самоучка. В університеті провчився
півтора року, а потім… Потім,
у 60-ті, у його життя увірвався рок-н-рол!
І Джейк «пропав». Музика поглинула його
всерйоз і надовго. Двоє хлопців із їхнього відомого гурту, каже Джейк, і сьогодні
з гітарами мандрують світом. Він також,
але… з пензлем у руках.
Вивчав класичні техніки образотворчого мистецтва, таємниці великого
Далі. Працював у багатьох стилях, гравірував на слоновій кістці. Але хотілося
писати не за усталеними канонами, а за
станом душі, як підказує уява. Пірнати у
творчість і натхнення, ніби в річку. Самому бути інструментом для створення
кожної роботи. Це схоже на ченнелінг,
незвичайний стан, коли отримуєш інформацію від вищого розуму.
— Так, потрібен талант. І він є у кожному з нас, — каже Джейк. — Але проблема в тому, що ми сумніваємось, ми
— невпевнені і критикуємо себе. А слід
вчитися у дітей, які не питають, як малювати і що. Вони роблять усе спонтанно, без обмежень.
Джейк багатьом допоміг подолати
невпевненість. Він і зараз цікавиться,

Д

чого чекають від його майстер-класу?
Відповіді різні: хтось сумнівається у
здібностях, інший переймається, що
подумають про його картину (вона неодмінно має усім подобатись!). У когось
страх перед чистим листком паперу,
хтось на деякий час хоче стати учнем,
просто дитиною. Іншого відволікають
надмірні роздуми, тобто заважає самоконтроль. Як вирватися з цього потоку
думок?
«Студентам» треба вказати шлях
безоціночного, безбоязного малювання
— так розуміє своє завдання майстер. І
починає працювати, слідуючи внутрішньому імпульсу, не турбуючись про безлад, одягнувшись не у найкраще.
На чистий аркуш паперу наливає
води, робить кілька рухів пензлем із
червоною фарбою і ставить підпис, аби
закріпити певну вібрацію. Відштовхуючись від неї, він творитиме далі… Без
претензій, без кордонів, без контролю
і тиску.
— Не бійтесь помилок, — каже
Джейк. — Коли ми боїмось — блокується енергія. Дозвольте помилкам вийти
на поверхню. Тоді у вас з’явиться ціла
історія з незвичайними образами і персонажами. Робіть помилки — і дивуйтесь сюрпризам!
І кожен творив так, як підказувала
уява, емоції і внутрішній світ. Сюрпризів
було багато. Роботи вийшли такими ж
різними, як і їхні автори. Про кожну художник говорив окремо. Але це не було
оцінювання. Скоріше, певна психологічна характеристика, порада і підтримка
для подальшої творчості.
… Лише Маша Путіліна, у доробку
якої уже багато полотен, продовжувала творити. Вона кілька разів витирала
написане, проявляла якісь нові структури, відтінки. Її мовби ніс стрімкий внутрішній потік, який вона ніяк не могла
зупинити. Аж ось полегшено зітхнула і
сказала слова, певно, дуже втішні для
Джейка: «У картині — багато моїх станів.
Це мій шлях. Сьогодні я справді можу
назвати себе художником…»

ФутГОЛ

«Робіть помилки —
і дивуйтесь сюрпризам!»
Майстер-клас у «Джерелі»

Молодіжний квартал

Приходьте
підтримати
своїх
Юрій ОМЕЛЬЧЕНКО, завуч
ВМКДЮСШ КП «УФКС»
Закінчився чемпіонат Києва з футболу. Вихованці ФК «Чайка» відзначилися гарними результатами.
оманда 2000 р. н. (тренер
Валерій Сидорчук) у своїй
підгрупі посіла 2 місце та виборола право змагатися у Вищій лізі
2014 року. І цим перекрила невдачу
у Міжнародному турнірі імені Віктора Баннікова, що відбувся наприкінці
жовтня у Кончі-Заспі.
Вийшли на фінішну пряму вихованці 1999-го (тренер Сергій Малінін)
та 1998 р. н. (тренер Олександр Черкай). У найближчі вихідні вони гратимуть стикові матчі з киянами за право виступати у Вищій лізі наступного
року.
Трохи менше пощастило команді
2000 р. н. (тренер Ігор Леваков), яка
посіла третє місце у Першій лізі чемпіонату Києва. Наймолодші учасники
змагань на великому футбольному
полі — 2004 р. н. (тренер Олег Панченко) — також вибороли третє місце.
Вболівальники «Чайки»! Приходьте підтримати своїх на стадіон «Енергетик».

Тур з привидами

К

Сім шведських привидів. Третя зліва —
Катя Сивкова з Вишгорода
Катерина СИВКОВА
ФОТО — авторка,
спеціально для «Вишгорода»
Далеко на Півночі, на морському острові, у приміщенні
старої цукрової фабрики… Так
починається зовсім не казка,
а цілком реальна історія. Про
привидів, звісно. Кожен у Швеції знає, що Еланд — той самий
острів — це одне з наймістичніших місць в усій країні, а безліч
старих вітряків та маленьких
кам’яних стін лише роблять
його загадковішим.
Місцеві охоче підтримують

Про все потроху
Президент України В. Янукович наголошує на активізації залучення інститутів громадянського суспільства (ІГС) до формування та реалізації державної політики.
Під час апаратної наради у Київській обласній державній адміністрації йшлося про
те, що сьогодні в області діють 864 обласні
громадські організації, 169 благодійних фондів, 76 профспілкових організацій та 10 спілок об’єднань громадян.

Вишгород

легенди, а Хеловін святкують широко та заповзято. Одна з найулюбленіших розваг у містечку Мьорбілонга — це спьокрюнда, тур з
привидами.
У приміщенні старої цукрової
фабрики, яка зараз діє як молодіжний центр, щороку влаштовують власну кімнату страху. Величезний спортивний зал, сходи
та інші приміщення обертають на
лабіринт з перепонами: щось вологе, щось рипляче, щось таки
схоже на павутиння… Додайте
до цього вітер (на Еланді завжди
дме), що стогне під дахом та завиває у трубах, і слабке, мінливе

зоряне світло, яке пробивається
крізь скляну стелю.
По двоє-троє, сперечаючись,
хто піде першим, підлітки зачиняють за собою величезні двері, залишаючись у майже повній пітьмі,
і один із них бере в руки довжелезну мотузку, яка не дає заблукати.
Перший крок… потім ноги відмовляються іти. І, чим ближче до
старих залізних шухлядок зі школи, тим страшніше повернути за
них і побачити…
Що? Підлітки тримаються
одне за одного, зрештою, найсміливіший ступає вперед, і … нічого
не трапляється. Розслаблені, вони
роблять ще кілька кроків і відскакують до стіни, страшенно перелякані дверцятами, що відкрилися
перед їхнім носом під акомпанемент нелюдського крику.
Перше місце зустрічі живого та потойбічного пройдено, але
скільки ще таких страхіть? Там, де
і не чекаєш, на тебе то вискакує
страшна маска смерті, що світиться мертвецьким зеленим, то хтось
клепає у долоні з-за твоєї спини,
то щось штрикає тебе у ноги з-під
сходів, то нагорі завиває. А коли
ти, полегшено зітхнувши, відкриваєш останні двері та виходиш на
вулицю, певний, що найгірше позаду, на тебе з-за стіни кидається
потвора без обличчя.
Ти вижив? Щасливчик! Хочеш
пройти лабіринт ще раз? Привиди
поміняються місцями, і на цей раз
серед них таки трапиться справжній.
Потім щасливчики спокійно

Розбудова громадянського суспільства
Новий імпульс — практика договірних
відносин про співпрацю КОДА і обласних
організацій ветеранів України, Української
спілки ветеранів Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів), Всеукраїнської громадської
організації інвалідів «Союз Чорнобиль України».
Очільник Київщини Анатолій Присяжнюк дав відповідні розпорядження головам
районних держадміністрацій та міським го-

ловам – провести зустрічі з членами громадських організацій з метою виявлення та
вирішення проблемних питань у житті району.
***
12 листопада відбулось розширене засідання Молодіжної громадської ради при
голові Вишгородської РДА. Підбито підсумки діяльності за 2013 рік, обговорено роботу
Ради молодих вчителів, відзначено діяль-

п’ють колу внизу та діляться пережитим, а втомлені «мешканці того
світу» обговорюють свої враження
нагорі, змиваючи залишки гриму.
— Поки сиділа на сходах, що
ведуть до пустої кімнати на горищі
(там двері ніколи не зачиняються), встигла так перелякатися, що
ледве не закричала від радощів,
коли почула голоси підлітків, —
каже одна.
— Мені самому трохи лячно
було в тій коморі, — зізнається інший. — Стою у суцільній темряві,
через маску нічого не видно, через двері нічого не чутно, і не знаєш, скільки так іще чекати.
— Я взагалі цієї зали боюся,
— здригається третя. — Страшно
навіть, коли ми цілою компанією
тут у хованки у напівтьмі граємось.
А коли взагалі ніякого світла, і тебе
ще й навмисне лякають… Одним
словом, на ніч я б тут нізащо в світі
не лишилася, є тут все ж щось непевне.
Всі кивають головами, погоджуючись. Величезна стара будівля з безліччю закутків, підвалів
та комірок неохоче розкриває свої
таємниці, і з кожним роком нові
покоління підлітків створюють нові
легенди. Як і всі інші еландці, вони
впевнені: краще зустріти страх у
ігровій формі, глузуючи над ним,
ніж кожної вітряної ночі дрижати під ковдрою, чекаючи, доки
холодні та слизькі долоні гостя з
моря доторкнуться до тебе, щоб
забрати на морське дно. Всяке
може трапитися на морському
острові далеко на Півночі.

ність пошукового загону «Легіон».
Для залучення якомога ширшого кола
громадян до громадського обговорення концепції місцевого самоврядування запропоновано розміщувати відповідні матеріали у
соціальних мережах (Facebook, ВКонтакте,
Однокласники тощо)
Представники ІГС району візьмуть участь
у ІІ Всеукраїнському форумі сім’ї , що відбудеться 22 листопада у Києві.
Докладніше — чит. на сайті
www.vyshgorod.in.ua

Людина

Вишгород
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Субсидії

На тверде паливо та скраплений газ
Мідя ЛI, начальник управління
соціального захисту населення
Вишгородської РДА
Субсидія на придбання скрапленого
газу, твердого та рiдкого побутового палива призначається один раз на календарний рік.
озпорядженням Київської обласної державної адмiнiстрацiї від
01.04.13 № 127 «Про затвердження
натуральних норм забезпечення населення
Київської областi твердим паливом i скрапленим газом, згiдно з якими у 2013 роцi

Р

надаються пільги i житлові субсидії готiвкою
для вiдшкодування витрат на їх придбання»
натуральні норми забезпечення населення
Київської областi у 2013 р. наступні:
а) тверде паливо — 2 т (цiна за одну тонну — 995,6 грн).
б) скраплений газ — 2 балони (42 кг) на
рік на 1-2 особи; 3 балони (63 кг) на 3-4 особи; 4 балони (84 кг) — 5 i більше осiб.
Цiна за один балон скрапленого газу
127,73 грн.
Призначення субсидії на тверде паливо
та скраплений газ закінчується: станом на
01.11.13 її уже призначено 382-ом сiм’ям.

До 70-річчя визволення міста і району
Любов НІКОЛЕНКО,
старший науковий
працівник Вишгородського
історико-культурного
заповідника
Аби кожен, хто прочитає цю
статтю, міг оцінити подвиг звичайної вишгородської родини
під час воєнного лихоліття, наведу кілька цифр та фактів.
вересня 1935 року
були прийняті антиєврейські
Нюрнберзькі закони. Навесні 1942
розпочалась масова депортація
євреїв з Німеччини та окупованої
Європи у табори смерті і відкритий
для них ще 20 травня 1940 року табір Освенцим, який Червона Армія
звільнила 27 січня 1945 року.
Із 70 єврейських громад в
Україні 43 були знищені у 1941
році, решта — до середини 1942го.
Відомі всьому світові Бабин Яр
у Києві, де розстрілювали євреїв,
с. Богданівка у Миколаївській області, Дробицький Яр — у Харкові.
Масово знищено під час війни
6 млн євреїв (це число визначено
вироком Нюрнберзького трибуналу). А взагалі їх число перевищує
19 млн людей. Це — 60% євреїв
Європи і майже третина — єврейського населення світу.
Але у той час, коли проти євреїв налаштовували навіть мирне
населення, знаходились справжні
герої, що рятували їх від смерті. Німецький бізнесмен Оскар Шиндлер влаштував на свою фабрику
понад 1000 євреїв із концтабору
(про це знято кінофільм «Список
Шиндлера»). Рауль Валленберг
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Місцеве ТБ

На житлово-комунальнi послуги

із Швеції врятував десятки тисяч
євреїв.
Встановлені імена 23 226 рятівників, яким присвоєне звання
«Праведник світу». І серед них —
родина Підлісних з Вишгорода.
І Ірина Підлісна (за чоловіком
— Шевченко), і її батьки Наталія
Андріївна та Василь Терентійович, і брат Наталії Павло, рідні Іван
Якович та Поліна Федорівна Брагарники, і родина Бондаренків із
с. Старі Петрівці, і Оксана Іванівна
Гладченко добре усвідомлювали,
що за переховання єврея їм загрожує смерть.
Але не злякались. У той час це
було подвигом.
Коли у двері Ірини Шевченко,
чоловік якої воював, уночі постукали, вона обережно відчинила. На
порозі побачила чоловіка своєї сестри Івана Комашка і незнайомця,
якого Іван називав Борисом.
Обидва втекли з німецького
полону. Київ у той час був окупований, залишатись тут було небезпечно, та і хтось із сусідів або
поліцайських поплічників міг бачити, як впустила вона чоловіків до
квартири, і донести.
Батьки Ірини мешкали у Вишгороді, який теж був окупований.
Але тут німці та поліцаї не нишпо-

Із першого жовтня 2013 р. розпочався
опалювальний сезон. Для того, щоб отримувати субсидію на оплату житлово-комунальних послуг, треба звернутися до управлiння
соціального захисту населення Вишгородської райдержадмiнiстрацiї. Попередньо записатися на прийом за телефоном (04596)
5-26-34 на день i час, який вас влаштовує.
ім’ї, що складаються лише з
пенсiонерiв та інших непрацездатних громадян, мають сплачувати за житлово-комунальнi послуги не
більше 10% сукупного доходу сім’ї (у межах
норм споживання). Родини з працездатних

С

осіб — не більше 15 % сукупного доходу (у
межах норм споживання).
Субсидія на оплату житлово-комунальних послуг призначається власнику житла (власнику особового рахунку) на шiсть
мiсяцiв, в опалювальний перiод — з жовтня по квітень.
Після закінчення термiну отримання
субсидії громадяни підтверджують своє
право на призначення субсидії на наступний
термiн, звернушись до управлiння соціального захисту населення з відповідною заявою. Автоматично субсидія не призначається.

Врятований (?-1943)
рили кожної ночі по хатах. Тому
Василь Терентійович та Наталія
Андріївна Підлісні знайшли, де
сховати втікачів до певного часу.
Єдино вірним було рішення —
постійно змінювати схованку, шукати більш надійний варіант. Від
Павла перебралися до Брагарників, а потім — у Старі Петрівці, до
рідних Підлісних — Бондаренків.
Останнім притулком була оселя
Оксани Іванівни Гладченко.
Та людина не може весь час
ховатися, які б жахи не очікували
на волі. І Борис вирішив легалізуватися.
Одного разу дістався до Києва
і зайшов до Ірини по інструмент.
Тут же побачили і донесли. Мабуть, за квартирою давно стежили.
Заарештували обох і відправили у Сирецький концентраційний
табір. Тортури, знущання не змусили Ірину зізнатися, що ховала
єврея. Та й Борис, як не знущалися над ним, твердив одне: жінка
навіть не здогадувалась про його
національність.
Знаходились вони у різних
зонах табору. Одного разу Ірина
побачила Бориса на прогулянці і
кинула йому картоплину. А незабаром дізналась, що Бориса... повісили.
Через півроку влітку 1943-го
її випустили на волю. Після війни
вона працювала прибиральницею
у різних закладах Києва.
Як до, так і після війни уся велика родина Підлісних працювала
у місцевому колгоспі та піднімала
на ноги 13 дітей. Але до дорослого віку дожили одинадцять — п’ять
синів і вісім дочок.
Старші сини Павло, Йосип,

Володимир, Олександр воювали,
а найменший Микола разом із ремісничим училищем, де навчався,
кував перемогу на одному з оборонних заводів Уралу. Рвався на
фронт. Пішов добровольцем і загинув під час визволення Тернопільщини (похований у братській
могилі у м. Чортків).
З фронту повернувся лише
старший син Підлісних — Павло.
Працював у Києві, а жив у Вишгороді. Помер 1977 року.
Про дружну родину написав
І. М. Левітас у книзі «Праведники
Бабиного Яру»: «Під час німецькофашистської окупації ця родина
виявила християнське милосердя:
намагалася врятувати життя чоловіку єврейської національності.
При цьому ризикували не лише
своїм життям, а й життям дітей та
онуків».

Фондом
України
«Пам’яті
жертв фашизму» удостоєні звання
«Праведник Бабиного Яру» всі, хто
брав участь у рятуванні Бориса:
Наталія Андріївна Підлісна, Ірина
Василівна Шевченко (Підлісна),
Василь Терентійович Підлісний,
Павло Васильович Підлісний, Ірина Миколаївна Підлісна, Галина
Василівна Єрмоленко (Підлісна),
Іван Якович Брагарник, Поліна Федорівна Брагарник, Оксана Іванівна Гладченко.
На жаль, Ірини Василівни Шевченко вже немає. Невідоме й прізвище Бориса, якого рятували. Але
живі їх нащадки, рідні та близькі.
До речі, матеріали і фотографії героїчної родини Підлісних
передала музею одна з рідні Комашка — Олена Роговенко (Комашкова), вихователь-методист
вишгородського ДНЗ «Ластівка».

Без «смажених» фактів, але динамічно

Те, що в регіонах є професійні журналісти, яким за наявності незначних ресурсів вдається реалізувати цікаві й важливі телевізійні проекти, — безсумнівно.
— Яких проектів потребує наше місцеве телебачення? — із таким запитанням ми звернулися до вишгородців.
Більшість відповідей були однозначними: професійної економічної та соціальної аналітики, блоків гарячих новин,
культурологічних і розважальних програм.

дивлюся. Було б цікаво, якби депутати від
різних політичних партій влаштовували дебати — з фактами, хто що зробив, з коментарями фахівців. Тоді б і ми знали їх краще.
І — побільше спортивних програм, так
само — з аналітикою.

Сергій Іванович, 52 р.:
— Якщо я вдома о 19-й годині, то до 23-ї
переглядаю усі без винятку інформаційні
програми. Крім того, люблю дивитися історико-мемуарні фільми. Обожнюю ретро-музику. Хотілося б, аби і на нашому міському
телебаченні транслювали більше блоків новин, соціальної аналітики. І про різні музичні
групи. А вони у Вишгороді є, хто знає? Бачили їх хіба що у безслівних показах великих
свят (День міста тощо).

Валерія, 29 р.:
— У нас є кабельне телебачення, але, на
жаль, не маю змоги його дивитися — бракує
часу. Приходжу пізно з роботи, дитина вже
спить.
Щодо вишгородського телебачення…
Побажаю успіхів та натхнення. Сама кілька
років тому працювала на місцевому телебаченні. Знаю, що це важка праця. Штат мізерний, та і зарплати… Та на голому ентузіазмі,
як кажуть, далеко не заїдеш.

Ярослав, 25 р.:
— Дивлюся усі інформаційні блоки загальнонаціональних каналів, політичні токшоу. Крім того, з великим задоволенням
переглядаю передачі телестудій чи телеканалів територіальних громад.
Вишгородський телеканал майже не

Лариса Петрівна, 46 р.:
— Вишгородське телебачення дивлюсь.
Хотілося б, аби канал працював цілодобово.
Побільше б новин по гарячих слідах. Можливо, навіть прямих ефірів, де б можна було
без купюр поспілкуватися із владою, фахівцями різних галузей.

Тетяна, 16 р.:
— ТРК «ВишеГрад» дивлюся час від часу.
Радує, що немає там «мильних опер» і різних
телешоу. Не люблю їх. Та на рідному каналі
хотілося б бачити більше «молодіжки».

Ну і, звісно, телепередачі для дітей, поетичні вітальні, огляди книг.
Передачі для городників були б дуже
популярні, упевнена, що вишгородці мають
багато секретів правильного землеробства.
І вести їх могли б самі люди, у нас чимало артистичних, творчих особистостей.
Ганна, 33 р.:
— Коли вишгородське телебачення починалося, була цікава передача «Що і де
знайти в інтернеті» — для інтернет-користувачів-початківців. І передачі з участю дітей
були. Може, відновити?
Володимир, 39 р.:
— Зробіть кримінальний блок: на що
звернути увагу вишгородцям, де небезпечні місця і т. інш. А також про ремонти: у яких
будинках їх роблять і хто.
Добре було б наперед знати, де і які акції, словом — що, де і коли.
Іван Микитович, 74 р.:
— Пропоную рубрику «Народна трибуна»
— хай кожен говорить, що йому болить, відповідальні особи коментують проблеми, а
ТРК «Више Град» показує, що де зроблено. І
жваво — журналісти мають пхати свого носа
всюди, без «смажених» фактів, але динамічно.
Про ціни не завадило б — які у якій крам-

ниці, бо ходити у пошуках дешевшого літнім
людям уже несила.
Віталій, 57 р.:
— Де передачі для рибалок? Як борються з браконьєрами — є, а от де і як можна ловити рибу — немає. Бракує автоблоку із соціальною рекламою: на якій дорозі ремонт,
де можна дешевше придбати чи обміняти
деталь для автівки.
Валентина Іванівна, колишня вчителька:
— Освітянські новини можна робити щодня і, до речі, силами юних журналістів, які є
у кожному навчальному закладі. Діти краще
підмічають цікаві моменти шкільного життя.
І ще: зробіть телеприймальні депутатів з
прямим ефіром.
Потрібен ефір для громадських організацій — не нудні звіти, а жива розповідь про
те, чим вони займаються і для якої категорії
населення працюють. Щоб люди знали, куди
звертатися.
Ігор Беркун, директор ТРК «ВишеГрад»:
— У наших планах — вихід у соціальні мережі (інтернет-сайт, блоги і т. інш., що охоплює не один-два квартали міста, а доступно району і далі). Справа — у кадрах і техніці
(тобто — коштах).
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Мозаїка

16 листопада 2013 року

Вишгород

Меблевий магазин «Ярок»
23 та 24 листопада
святкує день народження.
Нам 1 рік.
На честь святкування кожному
покупцеві — ПОДАРУНОК
ПОДАРУНОК..
Можливість оформлення
кредиту в магазині.
Доставка по місту безкоштовно
Адреса: м. Вишгород, вул. Грушевського, 1
Тел: (098) 36-715-38, (099) 03-26-547

Телебачення

ГРОШІ В КРЕДИТ
до 20 000 грн.

Pt

«Клерико» – 12!

Platinum
Bank

11 листопада вдванадцяте свій день народження відсвяткував запальний, яскравий танцювальний колектив «Клерико», який уже давно став дружною родиною.
Талант плюс професіоналізм — головні критерії, якими керуються у своїй творчій роботі керівник
танцювального колективу Ольга Пінчук та увесь
творчий склад.
Бажаємо їм незгасаючого натхнення і постійного руху вперед. Хай ваша наполеглива праця та
любов, які вкладаєте у кожний танець, знаходять
відгуки у серцях глядачів.
Вишгородський міський голова,
міська рада, редакція газети «Вишгород»

®

Детальна інформація про умови кридитування
за адресами:
м. Вишгород
м-н «Ярок» (меблі)
м-н «Віта Центр»
вул. Грушевського, 1 (новий ЕКО МАРКЕТ) 2. пов
(біля ринку)
вул. Набережна, 2-Б
095-282-35-52*
050-440-82-38*
с. Гаврилівка
м-н «Вдала покупка» вул. Леніна, 52-А
тел. 050-416-60-42, 34-2-51
* Вартість дзвінків відповідно до тарифів вашого оператора зв’язку.
Ліцензія НБУ №217 від 20.10.2011р.

Меню

Кросворд від Бориса РУДЕНКА

По горизонталі: 4. Український телеканал. 9. Андрій …, український телевізійний ведучий політичного ток-шоу. 10. Одержувач листа, телеграми.
11. Апарат для телефонного зв’язку. 13. Плуг (заст.). 14. Селянин-кочовик
у Монголії. 16. Математичний знак. 18. Розмір чого-небудь. 19. Навчальне
заняття у вищому навчальному закладі. 20. Порядок, спосіб (заст.). 21. Двовірш у поезії східних народів. 23. Дерево родини кленових. 24. Витівка, дотеп. 27. Мистецький стиль у літературі та мистецтві (16-18 ст.). 28. Олег …,
український телевізійний ведучий. 29. Анна …, українська телевізійна ведуча
ток-шоу. 32. Географічна карта. 34. Вираз обличчя. 35. Популяризація чогонебудь за допомогою телебачення. 38. Місцевий різновид мови. 39. Костянтин …, український телевізійний ведучий новин. 40. С. Шустер, телевізійний
ведучий українського політичного … -шоу.
По вертикалі: 1. Олексій …, український телевізійний ведучий. 2. Кінофільм. 3. Творець чого-небудь. 4. Річка в Африці. 5. Приміщення, відокремлене рядом колон. 6. Український телевізійний … 2+2. 7. Український телевізійний канал. 8. … Мосейчук, ведуча «ТСН» 1+1. 12. Отруйні змії родини
гадюк. 15. Тетяна …, українська телевізійна ведуча новин. 17. Телевізійний
канал. 20. Телеканал … -Київ. 22. Український телеканал. 25. Жіноче ім’я.
26. Радіо … . 29. Вулик — видовбана колода. 30. Річка в РФ і Казахстані. 31.
Гарна, приваблива зовнішність. 33. … Мазур, українська телевізійна ведуча
новин. 34. Ведучий телевізійного політичного ток-шоу «Шустер- LІVE». 36.
Морський ссавець. 37. Фортеця у середньоазіатському феодальному місті.

Кефір у лікувальному раціоні

Регулярне вживання кефіру приносить організму
велику користь. Після проведених досліджень цей
кисломолочний продукт рекомендований у лікувальний раціон. Спектр «корисливості» кефіру дуже широкий. Особливо корисний цей продукт для дітей, які
видужують після хвороби, і літніх людей.
авдяки молочній кислоті і вуглекислоті він добре угамовує спрагу і збуджує апетит. Слабкий
(однодобовий) кефір допомагає людині, котра
страждає закрепами. А міцний (тридобовий), навпаки, заспокоює кишечник, який не в міру «розійшовся».
Кефір корисний і для інших систем організму. Хворим
СНІДом та хронічними інфекціями лікарі рекомендують його
як стимулюючий імунну систему напій. При порушенні сну, невротичних станах – як заспокійливий засіб.
Нежирний кефір корисний людям із зайвою вагою, набряками, при захворюваннях нирок – як сечогінний засіб.

З

Відповіді на кросворд «Наша мова»,
надрукований у попередньому номері

Курячі яйця проти раку
Дієтологи закликають сміливо включати до свого меню курячі яйця, які вважають цінним продуктом.
Вони містять менше жиру і калорій, ніж 30 років тому,
натомість більше вітамінів та мінералів, оскільки змінився раціон курей.
Міністерство охорони здоров’я Великої Британії
заявило: у яйцях на 70 % збільшився вміст вітаміну Д

понад 7 слів, — оплачується за існуючими розцінками. Термінові, виділені рамкою оголошення, — платні.
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і вдвічі — селену, який знижує ризик захворювання на
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