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Читай і пиши про СВОЄ місто
Виходить з 4 листопада 1995 року
...а колії демонтують
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У наших друзів
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Запаліть свічу
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Молодіжний квартал

«Разом озирнутися на минуле
заради майбутнього» > 4-5

18 листопада в Німеччині відзначають День
всенародної скорботи, заснований 91 рік тому
в пам`ять про майже 2 млн полеглих і зниклих
безвісти під час Першої світової війни.
На німецькій землі є поховання німців, росіян, білорусів, українців, представників інших національностей, які загинули у боях чи

таборах військовополонених, Ці могили нагадують про необхідність взаєморозуміння та
збереження миру. День всенародної скорботи
є днем пам’яті й трауру за загиблими — вже
двох світових воєн, нагадуванням про жертви
тиранії й деспотизму незалежно від національності.

Марина КОЧЕЛІСОВА

ФОТО — Вікторія УНУЧКО, спеціально для «Вишгорода»

11 листопада до міста-побратима Льорраха (Німеччина)
відправилася делегація вишгородської молоді. Мета подорожі — участь у проекті школярів льорраської гімназії імені поета
Йогана Петера Гебеля.

Схилімо голови

Червоні робінгуди Молоді — жити, молоді — пам’ятати
> 12

Шановні друзі!
Сьогодні по всій Україні запалюють свічки пам’яті. Святі вогники
зігріватимуть душі замучених голодом українців.
Ми схиляємо голови перед пам’яттю наших невинно загиблих братів
і сестер.
Днями я з вишгородськими дітьми побував з дружнім візитом у Німеччині у місті-побратимі Льорраху. Німецькі друзі запросили нас на День
пам’яті і скорботи вшанувати полеглих у війнах. Вони показали, як бережуть пам’ять про своїх солдатів та загиблих українських бійців.
Наші діти представили Вишгород на найвищому рівні — зі знання
мови, історії. А головне те, що вони чітко усвідомили: наша сила — в єдності народів Європи. Це гарантія того, що в Україну більше не повернеться жахіття війни, не буде голодомору та геноциду української нації,
не бути у нас тоталітарного режиму. Тільки разом ми зможемо запобігти
проявам тероризму і екстремізму у сучасному світі.
Я пишаюся нашою молоддю, яка бере на себе відповідальність перед
майбутнім, зберігатиме пам’ять про українців, загиблих у війнах і голодоморах. Молоді жити далі, молоді треба це пам’ятати.
Світла пам’ять усім невинно убієнним українцям! Слава Україні!
Віктор РЕШЕТНЯК, Вишгородський міський голова

Житло: — 30%
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Україна побила
Францію…

> 14
…Франція
дала здачі
Державні програми
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Суспільство

Динаміка надходжень зростає
Оксана НЕДІЛЬКО, завідувач
інформаційно-комунікаційного сектору
Вишгородської ОДПІ
Надходження податку з доходів фізичних осіб — основний бюджетоутворюючий податок, що складає понад
70% у доходах місцевих бюджетів Вишгородського району. За 10 місяців поточного року це 130 млн грн, що на 17
млн грн більше, ніж за відповідний період минулого року, тобто динаміка надходжень складає майже 115%.
цьому році на засіданнях робочих
груп у податковій інспекції проведено чимало індивідуальних бесід
із посадовими особами суб’єктів господа-

У

Про все потроху

На яку чекаємо зиму
Директор Українського Гідрометцентру Микола Кульбіда вважає, що
його заокеанські колеги помилились,
прогнозуючи Україні сувору зиму. Навпаки — на нас чекає надто тепла зима,
особливо м’яким буде грудень. Щоправда, вже 4 грудня очікується сніг та
мороз.
Народний синоптик Валентин Некрасов згодний з Кульбідою, але прогнозує довгу зиму — весняне тепло
відчуємо лише у кінці квітня. А найморознішим буде лютий. Прогнози, звісно, справджуються на 70%. Отож, поживемо — побачимо.

Повернули зір
Дніпропетровські
офтальмологи
провели три унікальні операції не тільки
в Україні, а й у СНД: повернули зір практично сліпим у віці від 50 до 70 років —
поставили штучні імпланти німецького
виробництва, які дають можливість добре бачити і зблизька, і далеко.

Ми — найбідніші?
Україна знову потрапила до списків
найбідніших країн Європи за рейтингом
міжнародної компанії GFK за здатністю
купувати протягом року після сплати
всіх податків. Якщо у середньому кожний житель Європи витрачає 12 890
євро, то українець — усього 2 206. Найбагатші — мешканці крихітного Ліхтенштейну (58 848 євро), у Німеччині
витрачають на рік 20 621 євро.
При цьому Україна на 27-му місці у
світі за кількістю доларових мільярдерів — у нас їх 18.

Правила вступу
до вишів змінено
Мінюстом підписані правила вступу
до вишів наступного року.
Аби абітурієнта допустили до конкурсу, йому потрібно подати сертифікати ЗНО з трьох предметів. Набір на ту
чи іншу спеціальність буде однаковим,
незалежно від того, в які вузи вступатиме абітурієнт.
Прохідний мінімум залишається таким: на ЗНО — 124 бали з непрофільних
предметів, 140 — з профільних. Вузи
можуть підвищити прохідний мінімум з
профільних предметів і встановити не
одну, а дві профільні дисципліни. Як і
минулого року, середній бал атестата
оцінюється за 200-бальною системою у
загальній сумі балів.
Зберігаються додаткові бали для
призерів всеукраїнських олімпіад і конкурсів робіт членів МАН (Малої академії
наук). За диплом 1 ступеню — 50 балів,
другого — 40, третього — 30.
Наступного року додаткові бали

рювання щодо збільшення рівня заробітної
плати. За результатами аналізу звітності
податкових розрахунків сум доходу та сум
утриманого з них податку, 16 підприємств
підвищили розмір заробітної плати найманим працівникам вище законодавчо встановленої мінімальної зарплати. Що забезпечило додаткові надходження до бюджету
податку з доходів фізичних осіб.
116 підприємств упродовж 2 кварталу
2013 року виплачували заробітну плату найманим працівникам нижче встановленого законодавством мінімального розміру.
Працівники Вишгородської ОДПІ передали
органам прокуратури матеріали щодо них
для вжиття відповідних заходів та реагування.

нараховуватимуть ще одній категорії
вступників — це винахідники з патентом, переможці міжнародних олімпіад,
турнірів та конкурсів. На початку липня
в Академії педагогічних наук оберуть
100 кращих. Ті випускники, що увійдуть
до цієї сотні, отримають 70 додаткових
балів при вступі.
Право першочергового зарахування, як і торік, матимуть сироти, члени
сімей військових (при вступі у військові
виші), діти з малозабезпечених сімей,
медалісти.
Є й таке нововведення: якщо зарахований до вузу передумав там навчатися, на вакантне місце проводиться
додатковий набір.

Де зустріти Новий рік?
Туристичний ринок України пропонує тижневий відпочинок у Єгипті за
7000-7500 грн. Конкуренцію Єгипту
складають екзотичні Об’єднані Арабські Емірати і Таїланд — туди на тиждень
відправляється 68 рейсів. Ціни стартують від 700 до 1500 доларів на 7 днів.
Авіаквиток з Києва до Дубая коштує 160
євро з людини (в обидва кінці).
У 2000 доларів за 10 днів обійдуться
Мальдіви, Домінікана, Шрі-Ланка. Туристи можуть зекономити 25%, запланувавши поїздку не у пікові дати і обравши для відпочинку готелі, які щойно
відкрито.

Вишгород

Попереду — кампанія
декларування-2014
А. МЕЛЬНИК, ГДІ інформаційнокомунікаційного сектору
До закінчення року ще більше місяця, а працівники Вишгородської ОДПІ вже почали
готуватися до кампанії декларування-2014.
аступник начальника (начальник Поліського відділення)
Вишгородської
ОДПІ Микола Дашкевич провів засідання «круглого столу» з представниками активних громадських
організацій міста та району. Обго-

З

альностей і бізнес-освіти).
Внесок закордонних студентів у національну економіку Польщі становить
щорічно 100 млн євро.

Лауреат Гонкурівської
премії — письменник
П’єр Леметр
У Парижі найпрестижнішу премію
Франції, Гонкурівську — вручили П’єру
Леметру за роман «До зустрічі наверху», який розповідає про французьких
солдатів, що повернулися з Першої
світової війни. 62-річний автор написав 5 романів, за які отримав 10 різних
премій. Розмір Гонкурівської становить
усього 10 євро. Але найбільша цінність
її у тому, що книгу видадуть великим
тиражем.

ворювали креативні методи залучення громадян до декларування
доходів, отриманих ними у 2013
році.
Голова Вишгородського комунального фонду підтримки підприємництва запропонував провести конкурс на найоригінальніший
«стріт-арт», присвячений декларуванню, адже сплата податків —
конституційний обов’язок кожного.
Представники громадських організацій висловили свої ідеї та готовність до співпраці з органами Міндоходів.

ських рад.
Йшлося про Стратегію державної
політики, затверджену Указом Президента України Віктора Януковича, та
план заходів щодо її реалізації. Зокрема, для громадських організацій через
обласну програму «Турбота» виділено
понад мільйон грн. Позабюджетними
коштами підтримали обласний фонд
милосердя, «Союз Чорнобиль Україна»,
громадську організацію «Пожежні Чорнобиля».

Україна боротиметься
за Зимову Олімпіаду
Столицею Зимових Олімпійських
ігор може стати Львів, який виборюватиме право провести Олімпіаду серед
таких міст, як Осло, Стокгольм, Краків,
Мюнхен та Алма-Ата.
Прийняття рішення на користь України дасть колосальний поштовх для
розвитку зимових видів спорту у нас на
найближчі 20-30 років, — вважає президент Національного комітету України
Сергій Бубка.

Громадськість бере участь у роботі
Центру законодавчих ініціатив, гуманітарної ради, обласної міжвідомчої комісії у справах увічнення пам’яті жертв
війни та політичних репресій.

Дорога, що світиться
Родинні цінності

У Великій Британії дорогу вкрито асфальтом, що світиться у темряві: вдень
асфальт поглинає сонячне світло, а
вночі — віддає його. У результаті траса
освітлюється краще, ніж з допомогою
ліхтарів, і дешевше, бо економиться
електроенергія. Новиною зацікавилися
тисячі компаній усього світу.

Про них ішлося на II Всеукраїнському
форумі сім’ї, що відбувся 22 листопада
у київському міському Будинку вчителя
за участю громадських та просвітницьких організацій, науковців, представників релігійних конфесій, державних
органів та народних депутатів.

Пенсіонери! Шикуйсь!

Владу — громадам

Експерти Міжнародного центру
довголіття попереджають уряди країн
світу, що якщо не змінити існуючі пенсійні системи, кількість робітників, які
підтримують одного пенсіонера, скоротиться від 4-х до 2-х. Навіть потік
працездатних мігрантів не виправить
ситуацію.
«Пенсіонери можуть стати тим трудовим ресурсом, який розв’яже проблему», — ідеться у доповіді. Вже до
2020 року Європі знадобиться 11 млн
мігрантів. За останні кілька років вік виходу на пенсію серед європейців зріс
до 61,4 року.

Кроком до реалізації у районі ініціатив Президента України щодо розвитку громадянського суспільства та залучення громадськості до формування
державної та регіональної політики
стала активна робота Громадської та
Молодіжної рад при голові РДА, участь
представників громадських організацій
у розробці місцевих цільових програм.
Це обговорювалось на оперативній
нараді Вишгородської РДА та районної
ради. Порушувалось питання й реформування сільськогосподарської галузі
шляхом створення обслуговуючих кооперативів.

Їдуть вчитися до Польщі

Рівноправні партнери

Польща обігнала Німеччину за кількістю студентів з України — їх стало
10 000. Найбільше навчається у вишах
Варшави. Навчання у державних вишах у середньому коштує від 2 до 4 тис.
євро (без урахування медичних спеці-

У Обухові на Київщині заступник голови КОДА Тетяна Подашевська провела засідання правління Громадської
ради при Київській ОДА з участю Обухівської міської та районної громад-

Світ позашкілля
На Київщині – 150 позашкільних
навчальних закладів, вихованці яких
– 62 669 дітей та учнівської молоді; 29
дитячо-юнацьких спортивних шкіл. За
показниками позашкільної освіти Київщина – лідер в Україні.
Проблеми позашкільної освіти обговорювались на нараді голови КОДА
Анатолія Присяжнюка. Зокрема, про
реалізацію соціальних ініціатив Президента України у програмі «Діти — майбутнє України» та створення умов для
максимального задоволення потреб
учнівської молоді.

Наше місто

Вишгород
Доступне житло

Ви роками стоїте на квартирній черзі?
Великій родині затісно у «хрущовці»? Ви
живете у гуртожитку і мрієте про окреме сучасне житло? Хочете подарувати квартиру
дітям (онукам) на весілля, та бракує коштів?
Тоді уважно прочитайте цю інформацію.
Громадянам, які, згідно із законодавством,
визнані такими, що мають право на поліпшення житлових умов, держава надає підтримку —
сплачує 30% вартості будівництва (придбання) доступного житла та 13 % річних відсотків,
якщо ви узяли кредит у банку.
70 % вартості житла можна оплатити одразу, кредит — у термін до 15 років.
Охочим взяти участь у державній програмі
«Доступне житло 70/30» підкажуть, як це зробити, в Іпотечному центрі в м. Києві та Київській
області державної спеціалізованої фінансової
установи «Державний фонд сприяння молодіжному будівництву» за адресою: м. Київ, вул.
Кривоноса, 2-а, корпус 3 (4-й поверх).
Консультації за телефонами: (044) 24936-93, (050) 358-50-82.

Прибрали

Влас. інф.

21 листопада відбулося
чергове засідання виконавчого комітету Вишгородської міської ради, на якому розглянули 23 питання.
окрема, прийняли
на квартирний облік
ряд
вишгородців,
які потребують поліпшення
житлових умов, присвоїли поштові адреси будинкам.
Також надали дозволи на
приватизацію житлових приміщень у гуртожитку на вул. Б.
Хмельницького, № 7; дозволи
на здійснення благоустрою;
затвердили добові норми витрат питної води для населення, підприємств, організацій
та установ, споживачам —
при відсутності лічильників на
холодну і гарячу воду (докладніше — у наступному номері);
встановили режими роботи
об’єктів торгівлі та сфери по-

З

тань будівництва житлових будинків
«Житлоінвестбуд-УКБ», 9 000 грн — 1
кв. м
3 кв. 2014
вул. Комбінатна, 25, Дніпровський район, житловий будинок з підземним паркінгом, ПАТ «УКРЕНЕРГОМОНТАЖ», 8 500 грн — 1 кв. м
2-й мікрорайон житлового масиву Позняки, житловий будинок №
1 (перший пусковий комплекс — секція 1), ПАТХК «Київміськбуд», 9 300
грн — 1 кв. м
4 кв. 2014
вул. Трутенка, 3 (2-га черга на 432
кв.), ТОВ «УМК», 9 500 грн — 1 кв. м
вул.
Гарматна,
20,
Солом’янський
район,
реконструкція гуртожитку (надбудова та
прибудова) із переобладнанням під
житловий будинок (поквартирне заселення), КП з Утримання та експлуатації житлового фонду спеціального призначення «Спецжитлофонд»,
10 000 грн — 1 кв. м

слуг (ФОП Л. Арістовій, ФОП
Г. Дубині, ФОП Н. Колесник,
ТОВ
«Київміськвторресурси», ФОП А. Шоці, ПП «Бутан
Плюс»); надали дозвіл на проведення
проектно-вишукувальних робіт щодо встановлення світлофору на перетині
вулиць Набережної та Глібова;
видали матеріальну допомогу
малозабезпеченим верствам
населення.
Одноголосно
ухвалили
й рішення щодо впорядкування території кладовища
біля мікрорайону «Дідовиця».
Внесли зміни до кошторисів
дитячо-юнацького духового
оркестру-студії «Водограй» та
ДНЗ «Чебурашка». У зв’язку
із зміною розміру мінімальної зарплати затвердили з
01.12.2013 року нові штатні
розклади виконавчого комітету Вишгородської міськради,
оркестру-студії «Водограй»,
ВМЦХЕТУМ «Джерело», дитячим дошкільним закладам
«Сонечко», «Ластівка», «Че-

У міськвиконкомі
бурашка», «Золотий ключик» та
погодили штатні розклади КП
«УФКС» Вишгородської міської
ради, КП «Редакція газети «Вишгород», КП «Координаційний
центр з будівництва та земельних питань».
Ще одним рішенням ухвалили встановлення автобусної зупинки на вул. Н. Шолуденка.
І в черговий раз підняли й питання перенесення промзони із
вул. Набережної.

Міський голова Віктор Решетняк зазначив, що він тримає
активну позицію щодо втілення
давнього задуму — обернути похмурі «шанхаї» на зону відпочинку з житловим комплексом і дитсадком… І перший впевнений
крок — прийняте виконкомом
рішення «Про реалізацію положень Генерального плану», яке
передбачає демонтаж залізничних колій та пов’язаної з нею інфраструктури на старій промзоні.

Діло — труба, або Чому вдома немає води

Вікторія ШМИГОРА
Ви справно сплачуєте комунальні послуги,
але одного разу, повернувшись з роботи додому,
намагаєтеся помити руки, а у крані немає води.
Знайома ситуація?
ерша і найголовніша причина поломок і аварій — старі і зношені труби, якими в будинки
надходить вода. Близько 70 % системи водопостачання вичерпали нормативний термін експлуатації. Для прикладу, на вул. М. Ватутіна мережі прокладені ще 1939 року.
Із року в рік агресивні стічні води виїдають у стінках
труб тріщини і дірки.
А через брак коштів водопровідні системи у випадку аварії найчастіше не замінюють, а латають.
Цього року у системі водопостачання сталась 31
аварія. Минулого — всього 12.
Так, нещодавно виникли перебої з водопостачанням на вул. Ю. Кургузова. Прокладаючи тепломережу,
важка техніка продавила трубу. На даний час проблему розв’язано.
Ліквідації аварій — позапланові роботи. Звісно,
коли їх можна попередити, то оголошення із графіком подачі води вивішують біля під’їздів. Але часто
комунальники стикаються з нерозумінням мешканців.
Наприклад, коли у п’ятницю, 8 листопада, на вул. Ки-

П

4 кв. 2013
вул. Милославська, буд. 2 і
3, КП «Житлоінвестбуд-УКБ», 8 750
грн — 1 кв. м
1 кв. 2014
вул. Радунська, 28-32, ПАТХК
«Київміськбуд», 9 100 грн — 1 кв. м
вул. Генерала Матикіна, 12, Голосіївський р-н, ПАТ «Будівельна компанія «УКРБУД», 8 250 грн — 1 кв. м
вул. Милославська, Деснянський район, житловий будинок з
об’єктами
соціально-побутового
призначення, виставково-експозиційним центром та підземним паркінгом, ТОВ «ДБК-Партнер», 8 400 грн —
1 кв. м
2 кв. 2014
вул. Гарматна, 39-Г (житловий
будинок № 2), ПАТХК «Київміськбуд»,
10 500 грн — 1 кв. м
вул. Милославська, Деснянський район, житловий будинок № 1
на 200 квартир (із чотирьох 25-поверхових житлових будинків), КП з пи-

Нові зупинка та світлофор, а колії — демонтують
«Вишгород»

Депутат Валерій Виговський, водій
Валентин Лещенко і директор КПЖ і
КГ Михайло Шененко організували
вивезення трьох самоскидів сміття з
території нашого дитячого садочка.
Спасибі за велику допомогу та постійну турботу!

Шкідливі витоки

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
2 квартал 2013
смт Глеваха, вул. Вокзальна, 49, ТОВ «Сільбуд-Інвест», 6 850
грн — 1 кв. м
м. Біла Церква, вул. Леваневського, ПП «Еркер», 6 250 грн — 1 кв. м
3 квартал 2013
м. Вишгород, вул. Кургузова,
1-А, ТОВ «ДБК-Партнер», 7 200 грн —
1 кв. м
4 квартал 2013
м. Вишгород, вул. В. Симоненка, 4-А, ФК «Княгиня Ярославна» (3
пусковий комплект, секції 3, 4), 8 500
грн — 1 кв. м
м. Вишневе, вул. Машинобудівників, 2-га та 3-тя черги будівництва житл. кв., ПП «Еркер», 7 400
грн — 1 кв. м
м. КИЇВ
3 кв. 2013
вул. Хорольска, буд № 1-А,
ПАТХК «Київміськбуд», 8 400 грн — 1
кв. м

ФОТО — Андрій МАКСІМОВ,

Колектив ДНЗ «Ластівка»
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Об’єкти програми
«Доступне житло 70/30» у 2013 році

На 30%
дешевше

Дякуємо!

23 листопада 2013 року

ївській, 18 стався черговий порив, через небажання
власників машин прибрати їх із люків, довелося чекати
аж до обіднього часу понеділка, 11 листопада.
Інша проблема — засмічення каналізаційних систем. У цій ситуації найгірше те, що ремонтувати каналізаційні труби набагато важче і дорожче, бо вони
знаходяться значно глибше під землею, ніж інші комунікації, — в середньому на глибині 2-6 метрів. Тому КП
«Водоканал» наполегливо просить вишгородців не викидати непотріб у каналізаційні системи, аби уникнути
збою у їх роботі.
Із початку 2013 року бригади ВМКП «Водоканал»
ліквідували понад сотню засмічень. А це НП (надзвичайна подія) — кожні три дні. Така кількість звернень
свідчить про нецільове використання мешканцями
системи каналізування Вишгорода.
За словами начальника водоканалізаційної дільниці Сергія Вітова, халатність мешканців зменшує прохідність каналізаційної труби, що призводить до виливу нечистот або пориву труб.
Економлять споживачі і на гарячій воді. Через це
труби «заростають» жиром. І тут уже без спецтехніки
не обійтись. Нині профілактичну промивку проводять
з вул. М. Грушевського, 12 до вул. І. Мазепи, 2.
Люди мають розуміти, що не все можна викидати у
каналізацію. Яких тільки «скарбів» не діставали: засоби особистої гігієни, залишки будівельних матеріалів,

лушпиння, зіпсовані продукти харчування!
Особливо гостра ця проблема у багатоповерхівках. Адже система каналізації побудована так, що
від засмічення на одній невеликій ділянці можуть постраждати мешканці багатьох квартир.
Нині замінено кілька кілометрів труб на пластикові на вул. Набережній — від повороту на вул. Н. Шолуденка до затоки. Для того, щоб модернізувати всі
об’єкти, які перебувають на балансі ВКП «Водоканал»,
а це близько 63 км каналізаційних та 48 км водопостачальних мереж, потрібні величезні кошти.
А доки їх немає — аварійна служба працює на повну, аби в домівки мешканців міста безперебійно надходила вода.
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Молодіжний квартал

Вишгород

«Разом озирнутися на минуле
заради майбутнього»
Такі зустрічі проводяться у Німеччині щороку — для відзначення пам’яті
жертв світових воєн і тоталітарних режимів. У Льорраху, зокрема, побували
юні французи і поляки. А цього року —
українці.
Ось що про це пишуть німецькі видання «Бадіше цайтунг» (Badische
Zeitung) і «Мартгрефлер тагблатт»
(Martgrafler Tagblatt) та повідомляє
офіційний сайт міста Льорраха (переклад — довільний):
«Присвячено дружбі
Упродовж багатьох років День
пам’яті відзначається на головному
цвинтарі м. Льорраха. Цього року біля
меморіалу панувала німецько-українська дружба.
Тут зібралися не лише німецькі школярі. Аби вшанувати пам’ять молодих
жертв двох світових воєн, терору і насильства, до них приєдналися школярі
і студенти з м. Вишгорода (Україна) разом із мером.
«Молоді пощастило жити у мирному світі, — сказала обербургомістер
Льорраха Гудрун Хойте-Блюм. — Для
молодших пам’ятники і меморіали часто не мають такого значення, як для
літніх людей. Тому провідною ідеєю нашої зустрічі є об’єднання молоді».
На урочистій церемонії на кладовищі виступив її український колега.

Позашкілля

«Я дуже радий, що наші міста дружать.
Маємо цінувати те, що можемо разом
озирнутися на минуле сьогодні, — сказав мер Вишгорода Віктор Решетняк.
— Під час Другої світової в Україні були
мільйони жертв. У вишгородській землі
поховані тисячі солдатів різних народів. Є й безіменні поховання.
Важливо пам’ятати усіх. У Вишгороді шукають і впорядковують також і
могили чужоземних солдат.
У нас кажуть: війна закінчиться,
коли буде похований останній солдат».
Німецькі та українські студенти підготували два короткометражні фільми,
які показали під час церемонії.
Перша стрічка — портрети та біографії чоловіків з Льорраху, полеглих
у Першій світовій війні. На фотографіях — зовсім дитячі обличчя, багатьом
із них не було й 25 років. Лист Генріха
Шікле з Гертінгена — як заповіт: «Ми
хочемо миру».
Другий фільм — про німецький військовий меморіал з написом «Мертвим героям» і пам’ятник, де написано
«Сини України».
Після церемонії до пам’ятників полеглим поклали жалобні вінки. А потім
школярі та студенти читали вірші проти
війни.
У різних частинах Льорраха відбулися урочисті церемонії за участю хо-

рів та музичних товариств. У Бромбаху
в євангельській церкві Гааген — екуменічне богослужіння, а у Тюмрінгені —
поминальна служба у церкві Рьоттельн.
У Гауінгені пастор Вернер Хаффнер у
проповіді нагадав про відповідальність
перед Богом і про те, що Євангеліє закликає йти шляхом миру».
«Молодь з Вишгорода і Льорраха
біля меморіалу
Меморіал поминання загиблих біля
каплиці головного кладовища Льорраха, як і у минулі роки, став місцем молодіжного проекту.
Під час роботи над спільним проектом учнів з гімназії імені Гебеля (Льоррах) та школярів і студентів з Вишгорода (Україна) допомогу і супровід
українцям надали молодіжна соціальна
організація САК (Soziale Arbeitskreis
(SAK) і товариство «Льоррах міжнародний» (Lerrach International).
Обербургомістр Гудрун ХойтеБлюм відзначила, що теми насильства
і терору у ЗМІ більше з’являються до
ювілеїв (75 років «Кришталевої ночі»
тощо) та привітала молодих українців,
які продовжують міжнародний проект з
увічнення пам’яті загиблих.
Вишгородський міський голова у
своєму виступі сказав, що вражений
тим, як вшановують пам’ять загиблих
— незалежно від їх національності. Ві-

ктор Решетняк запропонував організувати міжнародний волонтерський табір
в Україні для пошуку військових, зокрема — німецьких, поховань періоду Другої світової. (Привітання та розмови
перекладала Штеффі Меммерт-Лунау,
товариство «Льоррах міжнародний».)
У жалобних
урочистостях узяв
участь і хор «72» на чолі з Бріджит Шнабель. Ганс-Петер Трьоендль грав на
органі, а Фелікс Грьобер — на флейті.
Після церемонії покладання вінків до
плит з іменами жертв тиранії та полеглих у війнах виступали німецькі та
українські школярі, а Корнеліус Майєр
виконав на трубі «Пісню хороших товаришів».
Українська молодь прибула у супроводі представника Вишгородської
міської ради Ольги Мельник — у вівторок перед Днем пам’яті. Оглядову екскурсію по Цюріху для них організував
«Льоррах міжнародний».
Над спільним проектом, присвяченим Дню пам’яті, підлітки працювали під керівництвом вчителя Йохена
Кньоллера і створили два фільми.
Основою першого став лист учасника Першої світової — юного студента Генріха Шікле. Слова листа лунали
на тлі фотографій загиблих.

Дитяче свято назвали «Країна творчості»

Анастасія СКЛЯРОВА, Школа
журналістики (керівник Ольга
Думанська) ЦТ «Дивосвіт»

З нагоди року дитячої творчості і
за плідну діяльність усі вони отримали
відзнаки від Вишгородської районної
державної адміністрації та Вишгородської районної ради. За багаторічну
невтомну працю в галузі позашкільної
освіти, високу професійну майстерність, незгасимий вогонь щирої відданості справі розвитку духовного та
інтелектуального рівня підростаючого
покоління також були нагороджені керівники гуртків Вишгородського районного Центру художньої творчості дітей,
юнацтва та молоді «Дивосвіт» Наталія
Гилюк («Петриківський розпис»), Любов
Янішевська («Чарівні кольори»), Наталія Худик («Орнамент»), Алла Лазуткіна
(«Український сувенір»), Віктор Мануков
(«Судномоделювання»), Ірина Маричева («Орнамент»),

ФОТО — Влад МАРУЩЕНКО, спеціально для
«Вишгорода»

20 листопада ЮНЕСКО оголосило Міжнародним днем дитини. А в
Україні 2013 рік оголошений Роком
дитячої творчості. З цієї нагоди у
Вишгородському районному Будинку культури «Енергетик» відбувся
концерт найкращих дитячих колективів району.
вері до «Країни творчості» відкрили група барабанщиць зразкового ансамблю «Рум’янок»
Вишгородського районного Центру творчості «Дивосвіт» (керівник Олена Могиль)
і зразковий ансамбль народного танцю
«Пролісок» Новопетрівської школи мистецтв (керівник Віктор Іванус).

Д

Ансамбль народного танцю міського Центру творчості «Джерело»
виконує таночок «Калинка»

Вишгород

Молодіжний квартал
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«Разом озирнутися на минуле
заради майбутнього»
Переклад був доступним для всіх
учасників проекту. Тож українська та
німецька молодь відчула і зрозуміла,

Позашкілля

що таке війна.
У другому фільмі йшлося по те, чи
можна назвати героєм людину, яка
віддала своє життя, вбиваючи інших у
боях.
На додаток до участі у міжнародному проекті школярі і студенти про-

водили вільний час разом, ходили до
спортзалу, у супроводі волонтерів Ханни Джон та Франциски Ловз готували
національні страви.
Юні українці також відвідали організовану
товариством
«Льоррах
міжнародний» та муніципальним де-

партаментом культури фотовиставку
мистецтвознавця Оксани Гізо «Україна
— земля між Сходом і Заходом».
Розповіді вишгородців про
поїздку до дружнього Льорраха під
час зустрічі за круглим столом —
читайте у наступному номері

Дитяче свято назвали «Країна творчості»

Ольга Думанська («Школа журналістики») та керівники гуртків районного Будинку культури «Енергетик»
Тетяна Катеринич («Мозаїка»), Юлія
Каталагіна («Астерія») і Вишгородської дитячої музичної школи — Наталія Кошелюк (ансамбль скрипалів
«Партіта»).
Цього року команда «Витівки» Центру творчості «Дивосвіт» представляла Київську область на Всеукраїнському конкурсі-фестивалі «Молодь
обирає здоров’я». Серед 30 найсильніших творчих команд України «Витівки» отримали срібло фестивалю. Тож
не дивно, що творча команда педагогів, яка підготувала переможців, — директор ЦТ «Дивосвіт» Олена Андріяш,
художній керівник Центру і режисер
Олена Титаренко та керівник творчого

об’єднання «Витівки» Оксана Данилова отримали грамоти від Вишгородської райдержадміністрації.
Окрім грамот та подяк художні колективи поласували ще й солодощами
від меценатів — голови Спілки підприємців Вишгородщини Олександра Семенова.
Далі свій доробок представляв
міський Центр творчості «Джерело».
Таночком «Калинка» привітав публіку гурток народного танцю (керівник
Світлана Стащук). Одну зі своїх колекцій моделей представила шоу-студія
мод «Фантазія», якою керує Олеся Халаш. Обом колективам було вручено
грамоти.
Діти нашого району всебічно охоплені позашкільною діяльністю в освітньо-культурних закладах, їм створені
всі умови для творчого, інтелектуального та духовного розвитку, організо-

ване змістовне дозвілля.
У міському центрі художньо-естетичної творчості учнівської молоді «Джерело» займається 550 вихованців. Тут діти розвивають свої
таланти у гуртках з вокального, хореографічного, театрального мистецтва,
займаються фольклором, декоративно-вжитковим та образотворчим мистецтвом, літературною творчістю.
Вишгородський районний центр
художньої творчості дітей, юнацтва та
молоді «Дивосвіт» за кількістю дітей
у гуртках та студіях не тільки найбільший в області, а й один із найбільших
в Україні. Він залучає до роботи у своїх творчих об’єднаннях близько двох
з половиною тисяч дітей з усього району. Гуртки «Дивосвіту» працюють на
базі майже кожної сільської та міської
школи.
Гуртківці займаються різними ви-

дами декоративного, музичного, хореографічного, театрального мистецтва,
історико-краєзнавчою, літературною
та технічною роботою, фотографією…
Усіх видів творчості й не перерахувати.
Таночком «Ляльки» привітали присутніх юні танцівниці зі студії «Ліберті»
(керівник Павло Лук’яненко). І знову
на сцені вихованці ЦТ «Джерело» —
Олександра Стецюк виконала пісню
«Весна». І ще дуже багато цікавих та
змістовних номерів продемонстрували юні таланти нашого міста. Ведучі —
Артем Буренок та Євгенія Зіньковська
заводили публіку блискучим конферансом.
Ось така вона, яскрава і весела
«Країна творчості». В ній — безліч
дзвінких голосів і барвистих відтінків,
надзвичайна фантазія і нестримний
політ творчої уяви, щастя відкриттів і
радість пізнання нового.
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Вишгород

У наших друзів
За сайтами міст-побратимів сторінку підготувала Вікторія ШМИГОРА

Вишкув
ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ
У листопаді жителі Вишкува відзначили 95-ту річницю незалежності Польщі.
Особливу увагу поляки приділяють
пропаганді патріотичного духу серед
молоді. Тому вікторини, конкурси під
час свята мали історичне спрямування.

Естафети в Суздалі склала близько 7
кілометрів, які були розподілені між 30
факелоносцями.
Естафета Олімпійського вогню
«Сочі-2014» – наймасштабніша серед
національних в історії Олімпійського
руху — пройде через 2 900 населених
пунктів країни і триватиме 123 дні, подолавши понад 65 000 кілометрів.

Бєлгород
ВІТАЛИ ПЕРШОКУРСНИКІВ
У Вишкуві склалася добра традиція:
щороку першокурсників навчальних
закладів вітає мер міста. Під час урочистостей у місцевому культурному
центрі звучать настанови, тут обмінюються подарунками, виступають творчі
колективи.

КОНКУРС НА КРАЩИЙ СУВЕНІР
У Бєлгороді стартував конкурс на
кращий місцевий сувенір: журі оцінювало авторську ідею, цілісність стильового рішення (єдність задуму і форми), оригінальність, функціональність
і можливість тиражування сувенірного
виробу (крім номінації VIP).
Призовий фонд: шість премій (20,
15 і 10 тис. руб. за перші три місця у
кожній із номінацій), дві заохочувальні премії по 5 тис. рублів. Перша — за
кращий жартівливо-іронічний сувенір
із використанням національного колориту (можливі кумедні слогани або
народні висловлювання). Друга — автору, який оригінально втілив народні
традиції.
Учасниками конкурсу стали професійні дизайнери, художники, майстри
народних ремесел, архітектори.

Суздаль
БІБЛІОТЕКИ МАЙБУТНЬОГО
12 листопада у Суздалі бібліотекарі
з усього світу обговорювали, якою має
бути бібліотека майбутнього.
Міжнародна конференція «Лібкен
– 2013» на тему «Інформаційні технології, комп’ютерні системи та видавнича продукція для бібліотек» зібрала
більше 400 фахівців з Азербайджану,
Білорусі, Великобританії, Німеччини,
Таджикистану, України та Швейцарії і
керівників у галузі бібліотечної справи
та інформаційних технологій.

ЕСТАФЕТУ ОЛІМПІЙСЬКОГО ВОГНЮ
«СОЧІ-2014» ЗУСТРІЛИ РАЗОМ
З COCA-COLA
Естафету
Олімпійського
вогню
«Сочі-2014», що проходить за підтримки компанії Coca-Cola, зустрічали
жителі Суздаля. Олімпійський вогонь
прибув до Суздаля з Володимира на
11-й день маршруту. Coca-Cola надала
можливість кожному мешканцю міста
відчути себе частиною Олімпійського руху і взяти участь у святі світового
спорту.
Загальна протяжність маршруту

УНІВЕРСИТЕТ ДЛЯ ПЕНСІОНЕРІВ
Вшосте у Бєлгороді розпочав роботу Університет для пенсіонерів із трьома факультетами: комп’ютерної грамотності, англійської мови, соціальної
активності. Навчання триває протягом
року.
Слухачі університету можуть відвідувати
факультативні
курси
з
православ’я і краєзнавства, зазначила
Олена Галіченко — заступник начальника управління соціального захисту
населення адміністрації Бєлгорода.

В університеті зараз 90 учнів. Читають лекції та ведуть семінари фахівці
управління соціального захисту населення, а також викладачі бєлгородських вузів. Із закінченням курсу пенсі-

онери отримають свідоцтва.
За п’ять років університет закінчили
500 бєлгородців похилого віку. І всі ведуть активне соціальне життя.
«МАТЕРИНСЬКА СЛАВА»
До Всеросійського Дня матері
(остання неділя листопада) шести багатодітним матерям вручать нагороду
I ступеня, 22 — II-го, 51 — III ступеня.
«Материнську славу» вручають у
Бєлгородській області з 2003 року. Її
отримали понад 2000 бєлгородських
багатодітних мам. На виплату одноразової грошової винагороди з бюджету
регіону щорічно витрачається майже
15 млн руб., а всього з регіональної
скарбниці — понад 152 млн руб.
Розмір грошової виплати при нагородженні почесним знаком Бєлгородської області «Материнська слава»
I ступеня — 143,4 тис. руб., II ступеня
— 107,5 тис. руб., III ступеня — майже
72 тис. руб.

мешканцями будинків. Тематика різна:
природа, історія краю, види Бєлгорода, казкові персонажі. А фарбами, пензлями та іншим необхідним інвентарем
молодих художників забезпечують керуючі компанії.
КРАЩІ КУЛІНАРИ — СТУДЕНТИ
XIII студентський професійний конкурс кулінарного мистецтва і сервіровки пройшов нещодавно на базі Бєлгородського університету кооперації,
економіки і права. Цього року участь у
фестивалі взяли 12 команд технологічного факультету. У секції «Тематична
сервіровка» за умовами конкурсу команда надала концептуальну сервіровку, витримавши всі необхідні вимоги.
Журі оцінювало відповідність столу обраній тематиці, оригінальність
оформлення та дотримання правил
сервіровки.

Льоррах
СВОЇМИ РУКАМИ
Нещодавно у Льоррасі відкрито
творчу майстерню під назвою «Своїми
руками».
За словами керівника майстерні Сари Кнаровзької, навчитися щось
творити — це те ж, що освоювати нову
мову. Вчаться жінки будь-якого віку.
Кожна з їхніх робіт — унікальна.

СЕМІНАР ДЛЯ КЕРІВНИКІВ
У Бєлгороді відбулося закриття семінару «Основні напрями інноваційної
модернізації міста, зручного для життя». Його учасниками стали керівники
структурних підрозділів адміністрації
та члени резерву управлінських кадрів.
За підсумками семінару учасники
представили свої пропозиції з інноваційної модернізації Бєлгорода як міста,
зручного для життя. Мер Бєлгорода
Сергій Боженов доручив узагальнити
ці проекти і на їх основі виробити покроковий план дій.
У СХІДНОМУ ОКРУЗІ — ВЕНЕЦІЯ
На вулиці Садовій, 120-Б з’явився
вид Венеції. Це вже 11-й під’їзд із тих,
що заплановано прикрасити цього року
в ході конкурсу з естетичного змісту та
благоустрою багатоквартирних будинків Східного округу.

Влада округу домовилася з активістами рад територій про спільну роботу з благоустрою. Вони очищають від
сміття двори, реконструюють підвали,
розширюють паркувальні кишені, розбивають квітники, оновлюють дитячі
майданчики, ремонтують під’їзди. Адміністрація Східного округу спільно з
керуючими компаніями визначили список під’їздів, які будуть відремонтовані
в поточному році.
Після ремонту стіни під’їздів художньо розписують. До цього залучені
студенти. Вони роблять ескізи настінного розпису, які потім узгоджують з

КРИЧІТЬ НА ЗДОРОВ’Я
Радистка Кет не стрималася і закричала у німецькому пологовому будинку
російською мовою: «Мама!» І цим видала себе. Сьогодні ми можемо кричати і народжувати, де захочемо. У кожній країні — свої традиції акушерства,
медичні стандарти. Майже всі породіллі міста і регіону Льоррах народжують
у клініці Elisabethen-Krankenhaus. Після
дня відкритих дверей у клініці для тих,
хто ще не уявляв, як народжують, все
стало яснішим. Екскурсія у пологовому
відділенні в супроводі лікаря-акушера
відповіла на всі запитання породіль.
Дні відкритих дверей тут влаштовують
систематично.

ТЕЛЕпрограма

Вишгород
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2+2
10:10 Без цензури
10:35, 16:40 Т/с «Таємниця
старого мосту»
11:25 Нехай Вам буде
кольорово
12:25 Шеф-кухар країни
13:35 Аудiєнцiя. Країни вiд
А до Я
14:10 Право на захист
14:30 Темний силует
14:40 Вiкно в Америку
15:20, 05:50 Дiловий свiт.
Агросектор
15:25 Життя на рiвних
15:45 Православна
енциклопедiя
16:10 «Секрети успiху»
18:05 Агро-News
18:40 Фiнансова
перспектива
18:50 Сiльрада
19:10 Фестиваль пiснi в
Коблево
19:30 ДПКЄ-2013.
Жеребкування
20:05 Концертна програма
«Пiсня об’єднує нас»
20:55 Офiцiйна хронiка
21:00 Пiдсумки дня
21:55 Концертна програма
«Мелодiя двох сердець»
22:55 Трiйка, Кено, Секунда
удачi
23:25 На слуху

06:45, 07:10, 08:10

06:30, 08:30 Свiт за
тиждень
09:00 ПРОФIЛАКТИКА
14:30 Моднi iсторiї з
Оксаною Новицькою
15:00, 18:30, 21:00
Соцiальний пульс
15:15, 21:25
Соцiальна економiка
16:20, 23:45 Д/с
«Дивовижнi мешканцi
саду»
16:40 Цивiлiзацiя
Incognita»
16:50 Алло, лiкарю
17:50 Алло, адвокате
18:50, 22:40
Економiчний путь
19:00 В гостях у
Дмитра Гордона
20:00 Слiпе кохання
21:35 Олексiй Герман
22:45 Людифеномени
00:30 Т/с «Ескорт
агентство»

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 «Тест
на кохання»
13:25 Судовi справи
14:35 Сiмейний суд
15:40 Жди меня
18:00, 04:40
«Стосується кожного»
19:05 Т/с «Пасiчник»
20:00 Подробицi
20:30 Т/с «Жити далi»
23:35 Т/с «Кулiнар»
00:35 Х/ф «Милi
кiстки»

06:15 Економiчний
iнтерес
Снiданок з 1+1
06:20 Т/с «Таксi»
07:00, 08:00, 09:00,
06:45 Т/с
19:30, 23:45 ТСН
«Леся+Рома»
07:35 Факти тижня
08:05 Економiчна
08:45 Факти. Ранок
правда
09:15, 19:25
09:05 Шiсть кадрiв»
Надзвичайнi новини
09:55, 17:10 Т/с
10:00 Анекдоти по«Любов та покарання» українськи
10:10, 22:15 Т/с
11:50 «Росiйськi
«Прокурорська
сiмейнi драми»
перевiрка»
12:55 Х/ф «Iспанський 11:40, 13:00 Т/с
«Лiтєйний»
вояж Степановича»
12:45 Факти. День
14:40 Х/ф «Тайський
14:00 Т/с «Знайти або
вояж Степановича»
знищити»
16:45 «ТСН.
18:45 Факти. Вечiр
20:10 Т/с
Особливе»
«Департамент»
20:15, 21:20 Т/с «Цiна
23:25 Свобода слова
життя»
01:30 Х/ф
«Сорокоп’ятка»
22:25 «Грошi»

07:00, 09:00, 17:00,
19:00 Подiї
07:30 Щиросерде
зiзнання
08:00 Т/c «Подружжя»
09:10 Т/c «Зведена
сестра»
13:10 Люблю Чекаю
14:10, 17:20, 22:30 Т/c
«Слiд»
16:00 Критична точка
18:00 Т/c «Поцiлуй.
Нова iсторiя»
19:20 «Говорить
Україна»
20:00 Т/c «П’ятницький.
Глава третя»
22:00 Подiї дня
23:20 Х/ф «Ультиматум
Борна»

Хочете, щоб ваші діти росли здоровими і слухняними? Педіатри рекомендують давати дітям
«Ремнішку»

09:35, 11:35, 17:30
«Мультляндiя»
07:10, 17:10 «Київ
музика»
08:35 «Ювелiрнi
шедеври»
10:15 «Зроблено у
Києвi»
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»
16:10 «У центрi уваги»
16:50, 19:20, 23:20
«Мiська варта»
18:00, 22:00, 00:50
«Клуб гумору»
19:25 «Столиця»
21:25 «Служба
порятунку»

05:10, 15:55 «Все буде
добре»
06:40, 18:20
«Неймовiрна правда
про зiрок»
08:05 «Нацiональне
талант-шоу
«Танцюють всi-6»
12:40 «Битва
екстрасенсiв.
Чоловiки проти жiнок»
14:55 «Звана вечеря»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
20:15 «Куб - 4»
22:25 «Детектор
брехнi - 4»
23:35 «Один за всiх»
01:05 Х/ф «Сiм Я»

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, 11:25 Суд
присяжних 16+
12:35 Лiкарська
справа 16+
13:30, 16:30 Огляд.
Надзвичайна подiя
14:25 Прокурорська
перевiрка 16+
15:40 Говоримо i
показуємо. 16+
17:30 Т/с «Шеф» 16+
19:25, 21:35 Т/с
«П’ятницький. Глава
третя» 16+
21:15 Сьогоднi.
Пiдсумки
22:30 Т/с «Стрiляючi
гори» 16+
23:35 Краще мiсто на
Землi 12+

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
14:10 Вони та ми
15:05 У наш час
16:00 Наодинцi з усiма
17:00 Вечiрнi новини
17:40 Давай
одружимося
18:55 Нехай говорять
20:00 Час
20:30 Т/с «Убити
Сталiна»
22:45 Вечiрнiй Ургант
23:15 Нiчнi новини
23:25 Познер
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07:15 Т/с «Слiдаки»
09:00 Х/ф «Бiла
ведмедиця»
11:00 Т/с «Гончi-4»
19:00 Т/с «Лiнiйний
вiддiл»
21:00 Новини 2+2
21:25 «ДжеДАI»
22:00 Х/ф «Мiцний
горiшок-3: Вiдплата»
00:30 Х/ф
«Смертельний рiй»

07:30 Мультфiльми»
09:45 Х/ф «Поспiшай
кохати»
11:50 Пороблено в
Українi
13:15 КВК
15:45 Вечiрнiй квартал
18:00 Звана вечеря
19:00 Орел i Решка
20:00 Т/с «Моя
прекрасна няня»
21:00 Розсмiши комiка
22:00 Леся Здєся
22:25 Х/ф «Час
розплати»
01:00 Х/ф
«Розмальована вуаль»

Коли Олег розійшовся з своєю
дівчиною – у нього всередині
щось зламалось....Травматолог
потім сказав, що це були ребра.

07:00 Агенти впливу
08:00 Правда життя
08:30 Легенди
шансону
09:30 Д/с «Пiвдень.
Нерадянський Союз»
10:30 Т/с
«Далекобiйники»
14:45 Т/с «Пандора»
19:00, 21:45 «Свiдок»
19:30 Т/с «Даїшники»
22:00 Т/с «Згадати
майбутнє»
23:00 Т/с «CSI: НьюЙорк»
00:00 Т/с «Закон i
порядок»

- Тату, а чому у
нас немає машини?
- Тому, синку,
що мамі у шубі
зручніше.

06:30, 07:30 М/с
«Лалалупси»
07:00 Малятатвiйнята
07:55 Мультик з
Лунтiком
08:20 М/с «Шоу
Гарфiлда»
08:55 Єралаш
09:55, 21:05 Країна У
11:00, 00:30 Одна
за всiх
12:00 Т/с «Якось у
казцi»
12:55 Любов з
майбутнього
13:55 Богиня шопiнгу
16:00 Т/с «Брати»
18:00 ТЕТки i шмотки
19:00 Моду народу
20:00 Т/с
«Вiсiмдесятi»
22:10 Вiталька
23:10 Дурнєв+1
23:50 Т/с «Секс i
мiсто»

06:40, 11:00 Загадки
планети
07:30, 12:00
Смертельна зустрiч
08:20, 14:00 Сучаснi
дива
09:10, 05:10 В пошуках
пригод
10:00 Аферисти проти
туристiв
13:00 Втрачена
фреска да Вiнчi
15:00, 18:50 Таємнича
Росiя
16:00 Пiдроблена
iсторiя
17:00, 19:40 В пошуках
iстини
18:00 Д/ф «На
гойдалцi влади»
20:40 Д/ф «Сонька
Золота Ручка»
21:40 Д/ф «Маскарад»
22:30 Пустелi: життя
на межi
23:30 Загадки Всесвiту
00:30 Покер

10:00 1000 дрiбниць
10:35 Про найголовнiше
11:15 Чорнi дiри. Бiлi
плями
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»
14:10 Т/с «Таємницi
iнституту шляхетних
панянок»
15:25 Aсademia
16:10 Д/с «Вiдбитий
у часi»
16:40 Новини культури
16:55, 18:40 Т/с «Пiлот
мiжнародних авiалiнiй»
19:35 Прямий ефiр
20:35 Т/с «Росiйська
спадкоємиця»
21:25 Т/с «Шерлок
Холмс»
23:00 Пiд владою смiття
23:50 Тим часом
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06:05, 07:00, 08:00,

06:25, 07:35 Дiловi
факти
09:00, 19:30 ТСН
06:30 Економiчний
iнтерес
06:45, 07:10, 08:10
06:35 Т/с «Таксi»
Снiданок з 1+1
07:00 Т/с
«Леся+Рома»
08:05 Економiчна
07:45 Надзвичайнi
правда
новини. Пiдсумки
08:45 Факти. Ранок
09:05, 17:10 Т/с
09:15, 19:25
«Любов та покарання» Надзвичайнi новини
11:15 Росiйськi сiмейнi 10:15, 13:00 Анекдоти
по-українськи
драми
10:20, 16:35 Т/с
«Лiтєйний»
12:20, 13:30 Т/с
12:45 Факти. День
«Костоправ»
13:05, 22:15 Т/с
«Прокурорська
14:35, 15:40, 20:15,
перевiрка»
21:20 Т/с «Цiна життя» 14:35, 20:10 Т/с
«Департамент»
16:45 ТСН. Особливе
18:45 Факти. Вечiр
22:30 Мiняю жiнку
23:25 Х/ф «Бiлий тигр»

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, 23:35 Столичнi
телевiзiйнi новини
15:10, 20:00 Т/с
«Шляхи Iндiї»
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

05:55, 15:55 Все буде
добре
07:25, 18:20
Неймовiрна правда
про зiрок
09:20 Х/ф «Мрiї з
пластилiну»
11:20 Х/ф «Zolushka.
ru»
13:50 Битва
екстрасенсiв
14:55 Звана вечеря
18:00, 22:00 ВiкнаНовини
20:00, 22:25 Врятуйте
нашу сiм›ю
23:25 Кохана, ми
вбиваємо дiтей

06:30, 08:30, 15:00,
18:30, 21:00 Соцiальний
пульс
06:55, 18:50, 22:40
Економiчний пульс
07:00, 05:00 Ранкове
еспресо
09:00 Слiпе кохання
10:00, 16:50 Алло,
лiкарю
11:15 Олексiй Герман
12:45 Алло, адвокате
13:10 Ронiн з Дмитром
Видрiним
14:00 Люди-феномени
15:15, 21:25 Соцiальна
економiка
16:20, 23:45 Д/с
«Дивовижнi мешканцi
саду»
17:45 Соцiальний
статус: ваша пенсiя
19:00 В гостях у Д.
Гордона
20:00 Загибель
адмiралiв
21:35 Кохання на все
життя
22:45 Кого вдарить
блискавка

05:25, 19:05 Т/с
«Пасiчник»
06:10, 23:20 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»
12:30 Д/с «Слiдство
вели... з Л. Каневським»
13:25 Судовi справи
15:10 Сiмейний суд
16:10 Давай одружимося
в Українi
17:10 Т/с «Домробiтниця»
18:00 Стосується
кожного
20:00 Подробиці
20:30 Т/с «Майор полiцiї»
00:25 Х/ф «Нiчний рейс»

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, 11:25 Суд
присяжних 16+
12:35 «Лiкарська справа»
16+
13:30, 16:30 Огляд.
Надзвичайна подiя
14:25 Прокурорська
перевiрка 16+
15:40 Говоримо i
показуємо 16+
17:30, 20:55 Т/с «Шеф»
16+
18:45 Футбол. Лiга
чемпiонiв УЄФА. «Зенiт»
(Росiя) - «Атлетiко»
(Iспанiя). Пряма
трансляцiя
21:35 Сьогоднi. Пiдсумки
21:55 Т/с «П’ятницький»
16+
22:55 Т/с «Стрiляючi
гори» 16+
23:55 Квартирне питання
0+
01:00 Т/с «Недiля в
жiночiй лазнi» 16+

08:00, 11:00, 14:00,
02:00 Новини
08:15 Контрольна
закупiвля
08:50 Жити здорово
09:55, 02:55 Модний
вирок
11:15 Час обiдати
11:55 Доброго
здоров’ячка
12:45 Iстина десь
поруч
13:00 Iншi новини
13:20, 00:30
«Зрозумiти.
Пробачити»
14:10 Вони та ми
15:05 У наш час
16:00 Наодинцi з усiма
17:00 Вечiрнi новини
17:40, 01:05 Давай
одружимося
18:55 Нехай говорять
20:00 Час
20:30 Т/с «Убити
Сталiна»
22:45 Вечiрнiй Ургант
23:15 Нiчнi новини
23:25 За крок вiд
Третьої свiтової

Закон підлості:
чим гірша ситуація, тим менше
зарядки в телефоні.

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, 11:35
Тема/Хронiка тижня
07:25, 08:25, 17:15, 22:45,
23:50 Погода в Українi
07:45, 18:20, 23:40 Час спорту
07:55, 09:10, 13:10 Погода на
курортах
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, 19:20 Час новин
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

Високошвидкісний Інтернет МТМ
Тел.: (093) 366-16-66; (095) 545-15-33; (098) 201-22-66

06:30, 07:00, 07:30, 08:00,
08:30, 12:00 Новини
06:45, 07:45, 08:20 Гiсть
студiї
07:25 Країна on line
07:35 Ера бiзнесу
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»
10:30 Т/с «МонтеКрiсто»
11:20 Нехай Вам буде
кольорово
12:10, 18:35, 21:30 Дiловий
свiт
12:30 Рояль в кущах
13:25 Х/ф «Бризки
шампанського»
15:00, 18:20 Новини (iз
сурдоперекладом)
15:15 Euronews
15:20 Хто в домi хазяїн?
15:40 Дiловий свiт.
Агросектор
16:55 Т/с «Тiнi зникають
опiвднi»
18:50 Фiнансова
перспектива
19:00 Останнє
попередження
19:25 Мелодiя двох сердець
22:55 Трiйка, Кено,
Максима

07:00, 09:00, 17:00,
19:00 Подiї
07:30, 15:25
Щиросерде зiзнання
08:00 Т/c «Подружжя»
09:10, 13:10, 17:20,
22:30 Т/c «Слiд»
10:00, 20:00 Т/c
«П’ятницький. Глава
третя»
12:00 Нехай говорять
16:00 Критична точка
18:00 Т/c «Поцiлуй.
Нова iсторiя»
19:20, 03:20 Говорить
Україна
22:00, 02:50 Подiї дня
00:15 Т/c «Мент у
законi»

06:15, 13:25 М/с
«Черепашки нiндзя»
06:35, 13:40 М/с «Губка
Боб»
07:00, 07:35, 08:35 Пiдйом
07:30, 08:30, 19:55 Погода
09:00 Х/ф «Казки на нiч»
10:55, 17:55, 22:00 Т/с
«Воронiни»
13:20, 14:25 Kids Time
14:55 Т/с «Друзi»
15:55 Т/с «Двi дiвчини без
гроша»
16:50 Т/с «Щоденник
лiкаря Зайцевої»
19:00 Репортер
19:15 Абзац
20:00 Т/с «Молодiжна
команда»
21:00 Т/с «Кухня»
23:00 Спiвай, якщо
зможеш
00:40 Т/с «Щоденники
вампiра-2»
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06:35, 13:45 М/с
«Губка Боб»
07:00, 07:35, 08:35
Пiдйом
09:00, 20:00 Т/с
«Молодiжна команда»
10:00 Т/с «Щасливi
разом»
11:00, 17:55, 22:00 Т/с
«Воронiни»
13:25, 14:30 Kids Time
14:55 Т/с «Друзi»
15:55 Т/с «Двi дiвчини
без гроша»
16:50 Т/с «Щоденник

- Де твій кіт?
- Переїхав.
- Куди?
- Я ЙОГО переїхав.

лiкаря Зайцевої»
19:00, 00:20 Репортер
19:15 Абзац
21:00 Т/с «Кухня»
23:00 Знайти
крайнього

06:45 Х/ф «Таємницi

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, 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
08:45 Трансмiсiя-новини
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 Час новин, 1 блок
19:30 Час новин, 2 блок
21:40 Час-Тайм
22:10 Агроконтроль
23:25 CRIME NEWS

06:30, 07:30 М/с
«Лалалупси»
07:00 Малята08:30 Ранковий
твiйнята
«Свiдок»
07:55 Мультик з
09:00 Кримiнальнi
Лунтiком
08:20 М/с «Шоу
справи
Гарфiлда»
10:00 До суду
08:55 Єралаш
12:00 Т/с «Детективи» 09:55, 21:05 Країна У
12:40, 19:30 Т/с
11:00, 00:30 Одна
за всiх
«Даїшники»
12:00 Т/с «Якось у
14:40, 17:00 Т/с
казцi»
«Павутиння»
12:55 Любов з
16:45, 19:00, 21:45
майбутнього
13:55 Богиня шопiнгу
Свiдок
16:00 Т/с «Брати»
22:00 Т/с «Згадати
18:00 ТЕТки i шмотки
майбутнє»
19:00 Моду народу
23:00 Т/с «CSI: Нью20:00 Т/с
«Вiсiмдесятi»
Йорк»
22:10 Вiталька
00:00 Т/с «Закон i
23:25 Т/с «Секс i
порядок»
мiсто»
мадам Вонг»

2+2

07:15 Т/с «Слiдаки»
09:00, 21:00 Новини
2+2
09:25 Т/с «Команда
ЧЕ»
11:30 Х/ф «800 льє
вниз Амазонкою»
13:25 Змова
ляльководiв
14:45 Цiлком таємно
15:45 Д/п «З усiх
знарядь «
16:40 Х/ф
«Вiдображення»
18:45 Лiга Чемпiонiв
УЄФА. Зенiт Атлетико. Пряма
трансляцiя
21:25 Лiга Чемпiонiв
УЄФА. Боррусiя
- Наполi. Пряма
трансляцiя
23:45 Про Лiгу
Чемпiонiв + огляд
iгрового дня

06:40, 11:00 Загадки
планети
07:30, 12:00
Смертельна зустрiч
08:20, 14:00 Сучаснi
дива
09:10, 05:10 В
пошуках пригод
10:00 Аферисти проти
туристiв
13:00 Таємницi
фараонiв: ДНК
15:00, 18:50 Таємнича
Росiя
16:00 Гучна справа
17:00, 19:40 В
пошуках iстини
18:00 Д/ф «Загадкова
смерть у Каннах. Сава
Морозов»
20:40 Д/ф «Щолоков»
21:40 Д/ф «Знайти i
знешкодити. Кроти»
22:30 Пустелi: життя
на межi
23:30 Загадки
Всесвiту
00:30 Покер

07:30 Мультфiльми
10:00 Х/ф «Єдина»
12:00 Т/с «Всi жiнки вiдьми»
13:50 Т/с «Дикий
ангел»
14:50, 19:00 «Орел i
Решка»
15:50, 20:00 Т/с «Моя
прекрасна няня»
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»

- Як писати:
«ОдужЕла» чи
«ОдужАла»?
- Пиши: «Шенездохла»

10:00 1000 дрiбниць
10:35 Про найголовнiше
11:15, 01:05 Т/с
«Детективне агентство
«Iван да Мар’я»
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»
14:10, 03:40 Т/с
«Таємницi iнституту
шляхетних панянок»
15:25 Aсademia
16:10 Д/с «Вiдбитий
у часi». «Вiтрина
соцiалiзму»
16:40, 00:45 Новини
культури
16:55, 18:40 Т/с «Пiлот
мiжнародних авiалiнiй»
19:35 Прямий ефiр
20:35 Т/с «Росiйська
спадкоємиця»
21:25, 04:25 Т/с «Шерлок
Холмс»
23:00 Спецiальний
кореспондент
23:55 Таємницi Першої
Свiтової вiйни
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08:35 Ранковi поради
08:45 Кориснi поради
09:00, 21:00, 05:25 Пiдсумки
дня
09:25, 20:55 Офiцiйна
хронiка
09:30 Уряд на зв’язку з
громадянами
10:00 Пряме включення
з КМУ
10:15 Т/с «МонтеКрiсто»
11:10 Не вiр худому кухарю
11:40 Книга.ua
12:10, 18:00, 21:30 Дiловий
свiт
12:35 Х/ф «Вони йшли на
Схiд»
15:00, 18:20 Новини
15:30, 05:50 Дiловий свiт.
Агросектор
15:45 Щоденник ДПКЄ-2013
16:05, 21:55 Українська
пiсня
16:55 Т/с «Тiнi зникають
опiвднi»
18:50 Бiатлон.Кубок свiту.
Iндивiдуальна гонка
20:50 Мегалот
21:45 Кроки на Захiд
22:50 Суперлото, Трiйка,
Кено
23:25 На слуху
23:50 Вiд першої особи

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»
11:15 Росiйськi сiмейнi
драми
12:20, 13:25, 02:10 Т/с
«Костоправ»
14:35, 15:40, 20:15,
21:20 Т/с «Цiна життя»
16:45, 03:05 ТСН.
Особливе
22:30, 04:55 Територiя
обману
00:05 Тачки

06:30, 08:30, 15:00,
18:30, 21:00 Соцiальний
пульс
06:55, 18:50, 22:40
Економiчний пульс
07:00, 05:00 Ранкове
еспресо
09:00 Гибель адмiралiв
10:00, 16:50 Алло, лiкарю
11:15 Кохання на все
життя
12:45 Соцiальний статус:
ваша пенсiя
13:15 Цивiлiзацiя
Incognita
14:00 Кого вдарить
блискавка
15:15, 21:25 Соцiальна
економiка
16:20, 23:45 Дивовижнi
мешканцi саду
17:50 Алло, адвокате
19:00 В гостях у Д.
Гордона
20:00 Подвиг Гастелло
21:35 Мiй син - Андрiй
Краско
22:45 НЛО. Очевидцi
00:30 Т/с «Ескорт
агентство»

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
«Майор полiцiї»
12:25, 04:00 Д/с
«Слiдство вели... з Л.
Каневським»
13:25 Судовi справи
15:10 Сiмейний суд
16:10 Давай
одружимося в Українi
17:10 Т/с
«Домробiтниця»
18:00 Стосується
кожного
20:00, 02:25
Подробицi
00:25 Х/ф «Всупереч
долi»

Довіряти людям? Так, був
такий косяк…

06:45 Т/с «Таксi»

06:00, 09:35, 11:35,
17:30 Мультляндiя
07:10, 17:10 Київ
«Леся+Рома»
музика
07:45 Провокатор
08:35 Ювелiрнi
08:45 Факти. Ранок
шедеври
09:15, 19:25
10:15 Повнота радостi
Надзвичайнi новини
життя
10:15, 13:00 Анекдоти 13:20, 23:25
по-українськи
Громадська
10:20, 16:35 Т/с
приймальня
15:00, 17:00, 19:00,
«Лiтєйний»
21:00, 23:00 Столичнi
12:45 Факти. День
телевiзiйнi новини
13:05, 22:15 Т/с
15:10, 20:00 Т/с
«Прокурорська
«Шляхи Iндiї»
перевiрка»
16:10 У центрi уваги
14:25, 20:10 Т/с
16:50, 19:20, 23:20
«Департамент»
Мiська варта
18:45 Факти. Вечiр
18:00, 22:00 Клуб
23:25 Х/ф «Шiсть куль» гумору
01:55 Кримiнальний
19:25 Столиця
21:25 Мiсто добра
облом
07:10 Т/с

07:00, 09:00, 17:00,
19:00 Подiї
07:30, 15:25
Щиросерде зiзнання
08:00 Т/c «Подружжя»
09:10, 13:10, 17:20,
21:00, 23:40 Т/c
«Слiд»
10:00, 20:00 Т/c
«П’ятницький. Глава
третя»
12:00 Нехай говорять
16:00 Критична точка
18:00 Т/c «Поцiлуй.
Нова iсторiя»
19:20 Говорить
Україна
21:30 Футбол.
Лiга Чемпiонiв
УЄФА. «Шахтар» «Сосьєдад»
00:30 Т/c «Мент у
законi»

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, 11:25 Суд
присяжних 16+
12:35 Лiкарська справа
16+
13:30, 16:30 Огляд.
Надзвичайна подiя
14:25 Прокурорська
перевiрка 16+
15:40 Говоримо i
показуємо 16+
17:30, 20:55 Т/с «Шеф»
16+
18:45 Футбол. Лiга
чемпiонiв УЄФА. ЦСКА
(Росiя) - «Баварiя»
(Нiмеччина). Пряма
трансляцiя
21:35 Сьогоднi. Пiдсумки
21:55 Т/с «П’ятницький.
Глава третя» 16+
22:55 Т/с «Стрiляючi
гори» 16+
23:55 Лiга чемпiонiв
УЄФА. Огляд
00:25 Головна дорога 16+

ЧЕТВЕР 28 ЛИСТОПАДА 2013 РОКУ

Передплачуйте газету «Вишгород».
06:30, 07:00, 07:30, 08:00,
08:30, 12:00 Новини
06:45, 07:45, 08:20 Гiсть
студiї
07:35 Ера бiзнесу
08:45 Кориснi поради
09:00, 21:00, 05:25
Пiдсумки дня
09:35, 16:00 Т/с
«Таємниця старого
мосту»
10:20 Т/с «МонтеКрiсто»
11:25 Нехай Вам буде
кольорово
12:10, 18:00, 21:30
Дiловий свiт
12:40 Х/ф «Iди i дивись»
15:00, 18:20 Новини
15:25 Дiловий свiт.
Агросектор
15:40 Щоденник ДПКЄ2013
16:45 Т/с «Тiнi зникають
опiвднi»
18:50 Останнє
попередження
19:20 Бiатлон.кубок свiту.
Iндивiдуальна гонка (чол)
20:55 Офiцiйна хронiка
21:40 Надвечiр›я з Т.
Щербатюк
22:55 Трiйка, Кено,
Максима

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»
11:20 Росiйськi сiмейнi
драми
12:25, 13:30 Т/с
«Iсторiя льотчика»
14:30, 15:40, 20:15,
21:20 Т/с «Цiна життя»
16:45 ТСН. Особливе
22:30 Iлюзiя безпеки

06:30, 08:30, 15:00, 18:30,
21:00 «Соцiальний пульс
06:55, 18:50, 22:40
Економiчний пульс
07:00, 05:00 Ранкове
еспресо
09:00 Подвиг Гастелло.
Правда i вимисел
10:00, 16:50 Алло, лiкарю
11:15 Мiй син - Андрiй
Краско
12:45 Алло, адвокате
13:10 Україна-Європа:
маятник Фуко
14:00 НЛО. Очевидцi
15:15, 21:25 «Соцiальна
економiка»
15:20, 16:45, 18:55, 21:30
«Погода»
16:20, 23:45 Д/с
«Дивовижнi мешканцi
саду»
17:45 Соцiальний статус:
вашi права i пiльги
19:00 В гостях у Д.
Гордона
20:00 Втеча з раю
21:35 Залiзний Гармаш та
його маленькi слабкостi
22:45 Iнодi вони
повертаються

05:25, 19:05 Т/с
«Пасiчник»
06:10, 22:25 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, 20:30 Т/с
«Майор полiцiї»
12:25, 03:55 Д/с
«Слiдство вели... з Л.
Каневським»
13:25 Судовi справи
15:10 Сiмейний суд
16:10 Давай
одружимося в Українi
17:10 Т/с
«Домробiтниця»
18:00 Стосується
кожного
00:30 Х/ф «Шоу
Трумана»

– Лікарю, у
мене воші.
– І як ви їх
лікуєте?
– А вони не
хворіють.

06:25, 07:35 Дiловi
факти
06:30 Економiчний
iнтерес
06:35 Т/с «Таксi»
07:00 Т/с
«Леся+Рома»
07:40 Стоп-10
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:25
Надзвичайнi новини
10:15, 13:00 Анекдоти
по-українськи
10:20, 16:35 Т/с
«Лiтєйний»
12:45 Факти. День
13:05, 22:20 Т/с
«Прокурорська
перевiрка»
14:30, 20:10 Т/с
«Департамент»
18:45 Факти. Вечiр
23:30 Х/ф «Вуличний
боєць»
01:40 Кримiнальний
облом

19:00 Подiї

06:25, 15:55 Все буде 06:20 М/с «Черепашки
нiндзя»
добре
06:35, 13:40 М/с
08:10, 18:20
«Губка Боб»
Неймовiрна правда
07:00, 07:35, 08:35
Пiдйом
про зiрок
09:00, 20:00 Т/с
09:50 Моя правда
«Молодiжна команда»
10:50 Врятуйте нашу 10:00 Т/с «Щасливi
разом»
сiм›ю
10:55, 17:55, 22:00 Т/с
13:50 Битва
«Воронiни»
екстрасенсiв
13:20, 14:25 Kids Time
14:55 Т/с «Друзi»
14:55 Звана вечеря
15:55 Т/с «Двi дiвчини
18:00, 22:00 Вiкнабез гроша»
Новини
16:50 Т/с «Щоденник
20:00, 22:40
лiкаря Зайцевої»
19:00 Репортер
«МастерШеф
19:15 Абзац
02:05 Х/ф «Давнiй
21:00 Т/с «Кухня»
знайомий»
23:05 Т/с «Свiтлофор»

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, 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, 08:35, 16:35,
19:45, 23:35 Тема/Хронiка
дня
07:20 Час економiки
08:45 Трансмiсiя-новини
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
17:35 Арсенал
18:35 Агроконтроль
19:00, 19:30 Час новин
21:40, 03:00, 04:00 ЧасТайм
22:10 Акцент
22:40 Хронiка дня
23:25 CRIME NEWS

08:00, 11:00, 14:00
Новини
08:15 Контрольна
закупiвля
08:50 Жити здорово
09:55, 02:55 Модний
вирок
11:15 Час обiдати
11:55 Доброго
здоров’ячка
12:45 Iстина десь
поруч
13:00 Iншi новини
13:20 Зрозумiти.
Пробачити
14:10 Вони та ми
15:05 У наш час
16:00 Наодинцi з усiма
17:00 Вечiрнi новини
17:40 Давай
одружимося
18:55 Нехай говорять
20:00 Час
20:30 Т/с «Убити
Сталiна»
22:45 Вечiрнiй Ургант
23:15 Нiчнi новини
23:25 Полiтика

06:30, 07:30 М/с
«Лалалупси»
07:00 Малятатвiйнята
07:55 Мультик з
Лунтiком
08:20 М/с «Шоу
Гарфiлда»
08:55 Єралаш
09:55, 21:05 Країна У
11:00, 00:30 Одна
за всiх
12:00 Т/с «Якось у
казцi»
12:55 Любов з
майбутнього
13:55 Богиня шопiнгу
16:00 Т/с «Брати»
18:00 ТЕТки i шмотки
19:00 Моду народу
20:00 Т/с
«Вiсiмдесятi»
22:10 Вiталька
23:25 Т/с «Секс i
мiсто»
01:25 Т/с «Закрита
школа»

08:30 Ранковий
«Свiдок»
09:00 Кримiнальнi
справи
10:00 До суду
12:00 Т/с «Детективи»
12:40, 19:30 Т/с
«Даїшники»
14:40, 17:00 Т/с
«Павутиння»
16:45, 19:00, 21:45
Свiдок
22:00 Т/с «Згадати
майбутнє»
23:00 Т/с «CSI: НьюЙорк»
00:00 Т/с «Закон i
порядок»

В животі ураган? Це все кухар-хуліган!

07:15 Т/с «Слiдаки»
09:00, 21:00 Новини
2+2
09:25 Т/с «Команда ЧЕ»
11:30 Х/ф «Арктичний
вибух»
13:30 Змова
ляльководiв
14:50 Цiлком таємно
15:50 З усiх знарядь
16:45 Х/ф «Ейр
Америка»
19:00 Т/с «Лiнiйний
вiддiл»
21:25 ДжеДАI
22:00 Х/ф «Спiймати i
вбити»
00:05 Х/ф «Тепловий
удар»

07:30 Мультфiльми
10:10 Т/с «Всi жiнки вiдьми»
13:50 Т/с «Дикий
ангел»
14:50, 19:00 Орел i
Решка
15:50, 20:00 Т/с «Моя
прекрасна няня»
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»

– Це нерозумно, – нагадав Досвід.
– Спробуй, у тебе все вийде... –
прошепотіла Мрія.
– 9 років колонії строгого режиму,
– сказали в суді.

06:40, 11:00 Загадки
планети
07:30, 12:00
Смертельна зустрiч
08:20, 14:00 Сучаснi
дива
09:10, 05:10 В
пошуках пригод
10:00 Аферисти проти
туристiв
13:00 Камiнь за 400
мiльйонiв
15:00, 18:50 Таємнича
Росiя
16:00 Гучна справа
17:00, 19:40 В
пошуках iстини
18:00 Д/ф «Кузькiна
мать. Пiдсумки»
20:40 Д/ф «Берiя»
22:30 Пустелi: життя
на межi
23:30 Загадки
Всесвiту
00:30 Покер

10:00 1000 дрiбниць
10:35 Про найголовнiше
11:15, 01:00 Т/с
«Детективне агентство
«Iван да Мар’я»
12:00, 15:00, 18:00 Вiстi
12:25, 15:10, 17:40
Мiсцевий час. ВiстiМосква
12:40 Особливий випадок
13:25 Т/с «Господиня
моєї долi»
14:10, 03:40 Т/с
«Таємницi iнституту
шляхетних панянок»
15:25 Aсademia
16:10 Д/с «Вiдбитий
у часi». «Вдаримо
автопробiгом»
16:40, 00:35 Новини
культури
16:55, 18:40 Т/с «Пiлот
мiжнародних авiалiнiй»
19:35 Прямий ефiр
20:35 Т/с «Росiйська
спадкоємиця»
21:25, 04:25 Т/с «Шерлок
Холмс»
23:00 Коли настане голод
23:50 Культурна
революцiя

Наш індекс у Каталозі місцевих періодичних видань 40007

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,
05:00 Громадська
приймальня
15:00, 17:00, 19:00,
21:00, 23:00 Столичнi
телевiзiйнi новини
15:10, 20:00 Т/с
«Шляхи Iндiї»
16:10 У центрi уваги
16:50, 19:20, 23:20
Мiська варта
18:00, 22:00, 00:50
Клуб гумору
19:25 Столиця
21:25 Прогулянки
мiстом

06:30 Рятувальники 16+
07:00 Медичнi таємницi
16+
07:35, 08:20 Т/с
07:30, 15:25
«Повернення Мухтара»
Щиросерде зiзнання 16+
08:00 Т/c «Подружжя» 08:00, 11:00, 14:00, 17:00
Сьогоднi
09:10, 13:10, 17:20,
08:55 До суду 16+
09:55, 11:25 Суд
22:30 Т/c «Слiд»
присяжних 16+
10:00 Т/c
12:35 Лiкарська справа
«П›ятницький. Глава
16+
13:30, 16:30 Огляд.
третя»
Надзвичайна подiя
12:00 Нехай говорять 14:25 Прокурорська
16:00 Критична точка перевiрка 16+
15:40 Говоримо i
18:00 Т/c «-Поцiлуй
показуємо16+
17:30, 20:55 Т/с «Шеф-2»
Нова iсторiя»
16+
19:20 Говорить
18:45 Футбол. Лiга
Європи УЄФА. «Кубань»
Україна
(Росiя) - «Санкт-Галлен»
19:50 Футбол. Лiга
(Швейцарiя). Пряма
Європи УЄФА. «Генк» трансляцiя
21:35 Сьогоднi. Пiдсумки
- «Динамо» (Київ)
21:55 Т/с «П’ятницький.
Глава третя» 16+
22:00 Подiї дня
22:55 Т/с «Стрiляючi
00:15 Т/c «Мент у
гори» 16+
23:55 Дачна вiдповiдь 0+
законi»

07:00, 09:00, 17:00,

Вишгород
2+2

05:50, 15:55 Все буде
добре
07:30, 18:20
«Неймовiрна правда
про зiрок»
08:55 Х/ф «Мiй принц»
11:00 Кохана, ми
вбиваємо дiтей
13:50 Битва
екстрасенсiв
14:55 Звана вечеря
18:00, 22:00 ВiкнаНовини
20:00, 22:40 Зваженi та
щасливi
01:10 Х/ф «Отрути,
або Cвiтова iсторiя
отруєннь»

Одного разу
білочка скуштувала пиво і
зрозуміла, для
чого вона все
життя збирала
горішки.

08:00, 11:00, 14:00
Новини
08:15 Контрольна
закупiвля
08:50 Жити здорово
09:55, 02:55 Модний
вирок
11:15 Час обiдати
11:55 Доброго
здоров’ячка
12:45 Iстина десь
поруч
13:00 Iншi новини
13:20 Зрозумiти.
Пробачити
14:10 Вони та ми
15:05 У наш час
16:00 Наодинцi з усiма
17:00 Вечiрнi новини
17:40 Давай
одружимося
18:55 Нехай говорять
20:00 Час
20:30 Т/с «Убити
Сталiна»
22:45 Вечiрнiй Ургант
23:15 Нiчнi новини
23:25 Проти ночi

06:20 М/с «Черепашки
нiндзя»
06:35, 13:45 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, 17:55, 22:00 Т/с
«Воронiни»
13:25, 14:30 Kids Time
14:55 Т/с «Друзi»
15:55 Т/с «Двi дiвчини
без гроша»
16:50 Т/с «Щоденник
лiкаря Зайцевої»
19:00, 00:05 Репортер
19:15 Абзац
21:00 Т/с «Кухня»
23:05 Т/с «Свiтлофор»
00:15 Т/с «Щоденники
вампiра»

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, 00:00
Мiсцевий час
06:55, 08:50, 23:45, 00:55
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
07:40 Автопiлот-новини
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, 01:15, 01:35, 05:00,
05:35 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

08:30 Ранковий
«Свiдок»
09:00 Кримiнальнi
справи
10:00 До суду
12:00 Т/с «Детективи»
12:40, 19:30 Т/с
«Даїшники»
14:40, 17:00 Т/с
«Павутиння»
16:45, 19:00, 21:45
Свiдок
22:00 Т/с «Згадати
майбутнє»
23:00 Т/с «CSI: НьюЙорк»
00:00 Т/с «Закон i
порядок»

06:30, 07:30 М/с
«Лалалупси»
07:00 Малятатвiйнята
07:55 Мультик з
Лунтiком
08:20 М/с «Шоу
Гарфiлда»
08:55 Єралаш
09:55, 21:05 Країна У
11:00, 00:30 Одна
за всiх
12:00 Т/с «Якось у
казцi»
12:55 Любов з
майбутнього
13:55 Богиня шопiнгу
16:00 Т/с «Брати»
18:00 ТЕТки i шмотки
19:00 Моду народу
20:00 Т/с
«Вiсiмдесятi»
22:10 Вiталька
23:25 Т/с «Секс i
мiсто»

Жіноча
народна
мудрість: чого
не пам’ятаю,
того й не було.

2+2

07:15 Т/с «Слiдаки»
09:00, 21:00 Новини
2+2
09:25 Т/с «Команда
ЧЕ»
11:30 Х/ф «Жах:
Торнадо у НьюЙорку»
13:30 Змова
ляльководiв
14:50 Цiлком таємно:
Чисто футбольне
вбивство
15:45 З усiх знарядь
16:45 Х/ф «Справжня
МакКой»
19:00 Т/с «Лiнiйний
вiддiл»
21:25 ДжеДАI
22:00 Лiга Європи
УЄФА. Днiпро Пандурiй. Пряма
трансляцiя
00:00 Про Лiгу Європи
+ огляд iгрового дня

06:40, 11:00 Загадки
планети
07:30, 12:00
Смертельна зустрiч
08:20, 14:00 Сучаснi
дива
09:10 В пошуках
пригод
10:00 Аферисти проти
туристiв
13:00 Скарб да Вiнчi
15:00, 18:50 Таємнича
Росiя
16:00 Гучна справа
17:00, 19:40 В
пошуках iстини
18:00 Д/ф «Старший
син Сталiна»
20:40 Д/ф «Кузькiна
мать. Цар-бомба»
21:40 Д/ф «Кузькiна
мать. Пiдсумки»
22:30 Пустелi: життя
на межi
23:30 Загадки
Всесвiту

07:30 «Мультфiльми»
10:10 Т/с «Всi жiнки вiдьми»
13:50 Т/с «Дикий
ангел»
14:50, 19:00 Орел i
Решка
15:50, 20:00 Т/с «Моя
прекрасна няня»
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»

— Невістко, ти
худобу нагодувала?
— Ні, мамо,
ваш синуля ще
спить!

06:00 Ранок Росiї
10:00 1000 дрiбниць
10:35 Про найголовнiше
11:15, 01:00 Т/с
«Детективне агентство
«Iван да Мар›я»
12:00, 15:00, 18:00 Вiстi
12:25, 15:10, 17:40
Мiсцевий час. ВiстiМосква
12:40 «Особливий
випадок»
13:25 Т/с «Господиня
моєї долi»
14:10, 03:40 Т/с
«Таємницi iнституту
шляхетних панянок»
15:25 Aсademia
16:10 Д/с «Вiдбитий
у часi»
16:40, 00:35 Новини
культури
16:55, 18:40 Т/с «Острiв
непотрiбних людей»
19:35 Прямий ефiр
20:35 Т/с «Росiйська
спадкоємиця»
21:25 Т/с «Шерлок
Холмс»
23:00 Двобiй
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2+2
06:05, 23:00 Пiдсумки
06:25 Доброго ранку, Україно
06:30, 07:00, 07:30, 08:00,
08:30, 12:00 Новини
06:45, 08:20 Гiсть студiї
07:20, 07:40 Країна on line
07:45 Тема дня
08:35 Ранковi поради
08:45 Кориснi поради
09:00, 21:00, 05:25 Пiдсумки
дня
09:35, 16:20 Т/с «Таємниця
старого мосту»
10:20 Т/с «МонтеКрiсто»
11:20 Нехай Вам буде
кольорово
12:10, 18:50, 21:30 Дiловий
свiт
12:15 Вiра. Надiя. Любов
13:05 Українського роду
13:25 Х/ф «Безсмертний
гарнiзон»
15:00, 18:20 Новини
15:15 Дiловий свiт. Агросектор
15:20 Щоденник ДПКЄ-2013
15:40 Крок до зiрок
17:10 Т/с «Тiнi зникають
опiвднi»
18:40 Фiнансова перспектива
19:15 Бiатлон.кубок свiту.
Спринт (жiн)
21:40 Без цензури
22:05 Фольк-music
22:55 Трiйка, Кено, Секунда
удачi
23:20 На слуху
23:45 Вiд першої особи

06:15, 07:30 Дiловi
06:00, 07:00, 08:00,
факти
09:00, 19:30 ТСН
06:25 Економiчний
06:45, 07:10, 08:10
iнтерес
Снiданок з 1+1
06:30 Т/с «Таксi»
08:05 Економiчна
06:50 Т/с «Леся+Рома»
07:35 Зiрка YouTube
правда
08:45 Факти. Ранок
09:05, 17:10 Т/с
09:15, 19:25
«Любов та покарання» Надзвичайнi новини
11:25 Росiйськi сiмейнi 10:15, 13:00 Анекдоти
по-українськи
драми
10:20, 16:35 Т/с
12:30, 13:30 Т/с
«Лiтєйний»
«Iсторiя льотчика»
12:45 Факти. День
14:35, 15:40 Т/с «Цiна 13:05, 21:55 Т/с
«Прокурорська
життя»
16:45 ТСН. Особливе перевiрка»
14:30 Т/с
20:15 Вечiрнiй Київ
«Департамент»
- 2013
18:45 Факти. Вечiр
22:15 Супергерої
20:00 Машина часу.
23:20 Х/ф «Що коять Телепорт-шоу
23:05 Максимум в
чоловiки»
Українi
01:10 Т/с «Iсторiя
23:35 Х/ф «Подвiйний
льотчика»
удар»

06:30, 08:30, 15:00,
18:30, 21:00 Соцiальний
пульс
06:55, 18:50, 22:40
Економiчний пульс
07:00 Ранкове еспресо
09:00 Втеча з раю
10:00, 16:50 Алло, лiкарю
11:15 Залiзний Гармаш
та його маленькi
слабкостi
12:45 Соцiальний статус
13:20 Цивiлiзацiя
Incognita
14:00 Iнодi вони
повертаються
15:15, 21:25 Соцiальна
економiка
16:20, 23:45 Д/с
«Дивовижнi мешканцi
саду»
17:50 «Алло, адвокате»
19:00 В гостях у Д.
Гордона
20:00 В бiй iдуть однi
дiвчата
21:35
Спецрозслiдування.
Вчитель пiд прицiлом
22:45 Раби забобонiв

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 «Майор
полiцiї»
11:10, 12:20, 03:50
Д/с «Слiдство вели...
з Л. Каневським»
13:20 Судовi справи
15:10 Сiмейний суд
16:10 Давай
одружимося в Українi
17:10 Т/с
«Домробiтниця»
18:05 Х/ф «Кохати не
можна забути»
20:00, 02:45
Подробицi
20:30 Шустер Live

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, 00:50,
05:00 Громадська
приймальня
15:00, 17:00, 19:00,
21:00, 23:00 СТН
15:10, 20:00 Т/с
«Шляхи Iндiї»
16:10 У центрi уваги
16:50, 19:20, 23:20
Мiська варта
18:00, 22:00 Клуб
гумору
19:25 Столиця
21:25 Гаряча лiнiя
«102»

07:00, 09:00, 17:00,

06:35, 08:20 Т/с
«Повернення
Мухтара» 16+
07:30, 15:25
08:00, 11:00, 14:00,
Щиросерде зiзнання 17:00 Сьогоднi
08:00 Т/c «Подружжя» 08:55 До суду 16+
09:55, 11:25 Суд
09:10, 13:10, 17:20
присяжних 16+
Т/c «Слiд»
12:35 Лiкарська
справа 16+
10:00, 21:00, 22:30
13:30, 16:30 Огляд.
Т/c «П’ятницький.
Надзвичайна подiя
14:25 Прокурорська
Глава третя»
16:00 Критична точка перевiрка 16+
15:40 Говоримо i
18:00 Т/c «Поцiлуй.
показуємо 16+
17:30 Т/с
Нова iсторiя»
«П’ятницький. Глава
19:20 Говорить
третя» 16+
Україна
21:20 Кiнець свiту 16+
23:05 Х/ф «Сьома
22:00 Подiї дня
жертва» 16+
23:30 Х/ф «Моє
01:00 Рятувальники
прiзвище Шилов»
16+
19:00 Подiї
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Передплачуйте газету «Вишгород».
06:20 Концерт «Ми - дiти
твої, Україно»
08:15 Олiмпiйський
виклик
08:30 Панянка та кулiнар
09:05 Життя на рiвних
09:15 Армiя
09:30 Православний
вiсник
09:55 Моменти життя
10:55, 05:05 Дорослi iгри
12:10 Х/ф «Гарячий снiг»
14:00 Театральнi сезони.
Тадей Едер
14:55 В гостях у Д.
Гордона
16:10 Бiатлон. Кубок
свiту. Спринт (чол)
17:45 Український акцент
18:05 Слово регiонам
18:20 Золотий гусак
18:50 Дитяче
Євробачення. Ми першi
19:25 Щоденник ДПКЄ2013
20:00 Євробачення 2013
22:10 Пiдсумки дня
22:50 Суперлото, Трiйка,
Кено
23:10 Ми єдинi

06:35 М/ф «Феї.
Утрачений скарб»
08:15, 19:30 ТСН
09:00 Хто там?
10:00 М/ф «Енгрi
бердс»
10:05 М/ф «Вiннi Пух и
день турбот»
10:25 Свiтське життя
11:30 Чотири весiлля
12:40, 05:20 Моя
сповiдь
14:00 Мiняю жiнку
15:30 М/ф «Маша i
ведмiдь»
15:50 М/ф «Ну,
постривай»
16:20 Вечiрнiй Київ
- 2013
18:30 Розсмiши комiка
20:00, 01:55 Х/ф
«Висоцький. Дякую,
що живий»

07:35 Будь в курсi
08:00 Служба новин
08:25, 18:55 «Погода»
09:00 В бiй iдуть однi
дiвчата
10:00 Свiтськi хронiки
10:55 Х/ф «Калина
червона»
13:45 За сiм морiв
14:05 Раби забобонiв
15:25 Д/с «Таємний
свiт крокодилiв з
Беном Фоглом»
16:15, 23:15 Д/с
«Бебi-бум у зоопарку»
16:50, 05:25 «Ронiн з
Д. Видрiним»
17:35 Щоденник для
батькiв
18:15 Цивiлiзацiя
Incognita
18:30 Соцiальний
пульс вихiдних
19:00 Великi династiї:
Долгорукови
20:05 Надлюди
21:10 Х/ф «Ганна»

09:00 Все для мами
10:00 Д/ф
«Володимир
Меньшов. Режисер
свого часу»
11:00 Х/ф «Любов i
голуби»
13:10 Х/ф «Кохати не
можна забути»
15:10 Юрмала-2012
18:00, 20:30 Т/с «Птах

07:10, 18:20
«Неймовiрна правда
про зiрок»
08:45, 15:55 Х/ф
«Тiльки ти»
14:55 Звана вечеря
18:00, 22:00 ВiкнаНовини
20:00 Танцюють всi
23:35 Куб

Якщо я вас
дратую, то ви
завжди можете поплакати в
кутку.
***
На вимогу даїшника віддати
права я сказала: «Не можу,
це подарунок!»

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
14:10 Вони та ми
15:05 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
23:05 Б.Гребенщиков

06:35, 13:50 М/с
«Губка Боб»
07:00, 07:35, 08:35
Пiдйом
09:00, 20:00 Т/с
«Молодiжна команда»
10:00 Т/с «Щасливi
разом»
11:00, 17:55, 22:00 Т/с
«Воронiни»
13:25, 14:30 Kids Time
14:55 Т/с «Друзi»
15:55 Т/с «Двi дiвчини
без гроша»
16:50 Т/с «Щоденник
лiкаря Зайцевої»
19:00 Репортер
19:15 Абзац
21:00 Т/с «Кухня»
23:05 Т/с «Свiтлофор»
00:15 Т/с «Щоденники
вампiра»

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,
22:35 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
07:40 Автопiлот-новини
08:45 Трансмiсiя-новини
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, 19:30 Час новин
21:40 Час-Тайм
22:10 Особливий погляд

08:30 Ранковий
«Свiдок»
09:00 Т/с «Вулицi
розбитих лiхтарiв»
12:30 Т/с «Даїшники»
14:35, 17:00 Т/с
«Павутиння»
16:45, 19:00 Свiдок
19:30 Х/ф
«Оперативна
розробка»
21:30 Х/ф «Мiсiя
нездiйсненна»
00:10 Х/ф «600 кг
золота»

06:30, 07:30 М/с
«Лалалупси»
07:00 Малятатвiйнята
07:55 Мультик з
Лунтiком
08:20 М/с «Шоу
Гарфiлда»
08:55 Єралаш
09:55 Країна У
11:00 Одна за всiх
12:00 Т/с «Якось у
казцi»
12:55 Любов з
майбутнього
13:55 Богиня шопiнгу
16:00 Т/с «Брати»
18:00 ТЕТки i шмотки
19:00 Iкона стилю
20:15 Х/ф «102
далматинцi»
22:20 Вiталька
23:20 Т/с «Секс i
мiсто»

Погано виглядаєш – це
коли приходить
смерть і, побачивши тебе, судомно починає
косити траву.

20:00 Х/ф «Сволота»
22:05 Х/ф
«Ворошиловський
стрiлець»
00:10 Х/ф «Параграф
78»

06:00, 08:00

18:25 Клуб гумору
19:15 Х/ф «»Таємниця
сестри»
21:00, 00:00, 02:50
СТН-тижневик
21:30 Х/ф «Нова

06:55 Караоке на

Ви ніколи не їли пельмені під душем? Та ви просто ніколи не спізнювалися на роботу!
***
Якщо гроші вимірювати купками,
то в мене ямка.

Францiя»

06:00, 08:00, 11:00
Сьогоднi
07:10 Х/ф «Вiн, я та
06:15 Золотий ключ 0+
06:45 Їхнi вдачi 0+
його друзi»
07:25 Готуємо з
Олексiєм Зимiним 0+
09:20, 10:00 Т/c
08:20 Головна дорога
16+
«Iнтерни»
08:55 Кулiнарний двобiй
11:00 1 за 100 годин 0+
10:00 Квартирне
питання 0+
12:00 Т/c «Адвокат»
11:25 Я худну 16+
15:00 Х/ф «Карусель» 12:30 ДНК 16+
13:30 Своя гра 0+
у клiтцi»
17:00, 19:20 Т/c
14:20 Слiдсво вели...
16+
20:00 Подробицi
«Багаття на снiгу»
15:20 Очна ставка 16+
22:30 Велика Рiзниця
16:20 Огляд.
21:20 Т/c «Любов з
по-українськи
Надзвичайна подiя
23:30 Х/ф «Будинок
17:00 Центральне
пробiрки»
телебачення
на краю»
23:30 Х/ф «Королева 17:50 Новi росiйськi
01:25 Х/ф
сенсацiї 16+
льоду»
«Настоятель»
18:45 Ти не повiриш 16+
19:45 Острiв 16+
Принциповий: за обідом встиг 21:15 Промiнь Свiтла
посваритися з чотирма котле- 16+
21:50 Єгор 360 16+
тами.
22:25 Х/ф «Утiкачi» 16+

07:00, 19:00 Подiї

06:40, 11:00 Загадки
планети
07:30, 12:00 Смертельна
зустрiч
08:20, 14:00 Сучаснi
дива
09:10, 05:10 В пошуках
пригод
10:00 Аферисти проти
туристiв
13:00 Мексика:
наркокартелi
15:00, 18:50 Таємнича
Росiя
16:00 Гучна справа
17:00 В пошуках iстини
18:00 Д/ф «Сталiнськi
Соколи. Крилатий
штрафбат»
19:40 Пiдроблена iсторiя
20:40 Д/ф «Замах на
Гiтлера»
22:30 Д/ф «Старший син
Сталiна»
23:30 Д/ф «Прах
третього Рейху»
00:00 Д/ф «Маестро»

07:30 «Мультфiльми»
10:10 Т/с «Всi жiнки вiдьми»
13:50 Т/с «Дикий ангел»
14:50, 19:00 Орел i Решка
15:50 Т/с «Моя прекрасна
няня»
17:00, 22:40 Розсмiши
комiка
18:00 Звана вечеря
20:00 КВК
23:40 Хi та Ха
00:30 Т/с «Вiдчайдушнi
домогосподарки»

Запис у щоденнику:
«Подяка: Ваш
син
сьогодні
знову бився на
перерві. Я поставив на нього
і виграв 50 гривень. Дякую.»

06:00 Ранок Росiї
09:55 Вся Росiя
10:10 1000 дрiбниць
10:40 Про найголовнiше
11:15 Т/с «Детективне
агентство «Iван да Мар’я»
12:00, 15:00, 18:00 Вiстi
12:15 Щоденник Сочi
2014
12:25, 15:10, 17:40
Мiсцевий час. ВiстiМосква
12:40 Особливий випадок
13:25 Т/с «Господиня
моєї долi»
14:10, 03:40 Т/с
«Таємницi iнституту
шляхетних панянок»
15:25 «Aсademia».
«Вiд бiотехнологiй - до
бiоекономiки»
16:10 Генiї та лиходiї
16:40, 00:05 Новини
культури
16:55, 18:40 Т/с «Острiв
непотрiбних людей»
19:35 Прямий ефiр
20:35, 04:25 Х/ф «Там, де
є щастя для мене»
22:10 Живий звук
23:25 Бiла студiя

Наш індекс у Каталозі місцевих періодичних видань 40007

07:10 Вiйна свiтiв.
Ревiзор проти Шефа
Мультляндiя
боєць»
Майданi
11:00 Уральськi
07:10 Київ музика
08:25 Зiрка YouTube
пельменi
07:50 Їмо вдома
09:25 Школа
12:05 Шурочка
09:35 Дача
09:00 Все буде смачно 13:05 Рудi
Ромашкiно
10:05 Квартирне
14:05 Дорослi, як дiти
10:00 Якiсне життя
10:00 ВусоЛапоХвiст 15:05 Вже котрий день
питання
10:30 Зроблено у
16:10 Про що говорять
11:10 Танцюють всi
11:00 За кермом
тварини
Києвi
14:10 Зваженi та
11:35 ПуТЬОва країна
17:35 Т/с «Воронiни»
11:00 Нова адреса
18:00 М/ф «Три
12:20 Х/ф «V Центурiя» 12:10 Актуальна тема щасливi
богатирi на далеких
14:25 Т/с «Пiд зливою 12:45 Повнота радостi
берегах»
19:00 Х-Фактор
19:50 Х/ф «Гаррi
куль»
життя
21:50 Таємницi
Поттер i Орден
13:45 Час вiдповiдей
18:45 Факти. Вечiр
Фенiкса»
Х-фактора
16:40 Шевченкiвський
19:00 Надзвичайнi
22:35 Х/ф «Божевiльна
00:10 Детектор брехнi їзда»
вечiр
новини
06:25 Х/ф «Вуличний

07:15, 08:15 Т/с
«Слiдаки»
09:00 Новини 2+2
09:25 Т/с «Команда
ЧЕ»
11:30 Х/ф «Не
вiдступати та не
здаватися»
13:30 Нове Шалене
вiдео по-українськи
15:30 Облом UA.
Новий сезон
16:50 Х/ф «Десант»
18:55 Баскетбол.
«Євролiга».
Будiвельник (Україна)
- ЦСКА (Росiя) Пряма
трансляцiя
21:00 Х/ф
«Шанхайський
полудень»
23:15 Х/ф «Захисник»
01:05 Х/ф
«Рептизавр»

06:40 Грай, гармонь
улюблена
07:25 Смішарики
07:55 Розумницi й
розумники
08:45 Слово пастиря
09:00, 11:00 Новини
09:15 Смак
09:55 Валерiй
Меладзе
11:15 Iдеальний
ремонт
12:25 Льодовиковий
перiод
15:45 Т/с «Вепр»
17:00 Вечiрнi новини
17:15 Весiльний
переполох
18:05 Угадай мелодiю
18:40 Хвилина слави
20:00 Час
20:20 Сьогоднi
ввечерi
22:10 Встигнути до
опiвночi
22:50 Х/ф «Мiмiно»
00:40 Х/ф «Нежданий
гiсть»

08:15 Т/с «Вулицi
розбитих лiхтарiв»
11:30 Речовий доказ
12:00 Головний свiдок
13:00 Випадковий
свiдок
13:30 Правда життя
14:00 Легенди
шансону
14:55 Х/ф
«Оперативна
розробка»
16:45 Х/ф «Мiсiя
нездiйсненна»
19:00 Т/с «Таємницi
слiдства»
23:00 Втеча. Реальнi
iсторiї
23:30 Х/ф
«Паранормальне
явище»
01:20 Х/ф «600 кг
золота»

06:50, 14:50, 18:35, 19:15,
20:20, 22:00 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
07:20, 08:25, 22:25, 23:20
Бiзнес-час
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 Я. Соколовою
16:35 Арсенал
17:15 Мiграцiйний вектор
17:35 Феєрiя мандрiв
19:35 Машина часу
20:35 Кабiнети
21:10 Велика полiтика
21:35 Вiкно в Америку
22:35 Майстер-клас iз
Н. Фiцич

07:30 Малятатвiйнята
07:55 Телепузики
08:30 М/с
«Смiшарики. Пiн-код»
09:00 Мультик з
Лунтiком
09:40 М/с «Дашадослiдниця»
10:05 М/с «Вперед,
Дiєго, вперед»
10:40 М/ф «Астерiкс
iз Галiї»
12:00 Т/с «Ксена принцеса-воїн»
15:55 Х/ф «101
далматинець»
18:00 Х/ф «102
далматинцi»
20:00 Країна У
21:05 Т/с
«Вiсiмдесятi»
22:10 Велика рiзниця
00:20 Х/ф
«Катакомби»

2+2

07:00 Д/п «Елiта ВДВ» 07:30, 10:20
08:55 Х/ф «Десант»
11:00 Т/с «Гончi»

«Мультфiльми»
09:00 М/с «Казки
Ганса Крiстiана

19:00 Х/ф «Сорок»

Андерсена»

20:45 Х/ф «Мiцний

11:30 М/ф «Коти-

горiшок»

аристократи»

00:00 Х/ф «Нова
земля»

На світі багато
чужих нервів.
Не треба тріпати свої!
***
«Не їж з ножа –
злою будеш».
Здається, мене
годували з бензопили.

13:00 Х/ф «Пригоди
кулiнара»
14:55 Т/с «Всi жiнки вiдьми»
16:50 Т/с «Моя
прекрасна няня»
18:40 Велика рiзниця
19:45 Вечiрнiй
квартал
21:40 Т/с
«Надприродне»
00:20 Х/ф «Одружуся
з першою зустрiчною»

06:00, 09:00, 12:00 Вiстi
06:10, 09:10, 12:20
Мiсцевий час. Вiстi09:10 Руйнiвники
Москва
06:20 Х/ф «Пiвнiчне
мiфiв
сяйво»
11:00 Top Gear
07:55 Планета собак
13:00 Пустелi: життя 08:25 Суботник
09:20 «Королева тигрiв.
на межi
Маргарита Назарова»
16:00 Народження
10:10 Мультфiльми
10:25 Х/ф «Людина з
континентiв
iншої сторони»
20:00 Д/ф «Нi кроку
12:25 Чесний детектив
12:55 Городок
назад. Битва за
13:20 Битва за гiтару
Москву»
14:00 Чорнi дiри. Бiлi
21:00 Д/ф «Сталiнськi плями
14:45 Шукачi
Соколи. Крилатий
15:35 Х/ф «Чорна
штрафбат»
мiтка»
17:05 Суботнiй вечiр
22:00 Д/ф «Прах
18:00 Вiстi в суботу
третього Рейху»
18:45 Танцi з Зiрками
22:30 Д/ф «Маестро» 20:50 Х/ф «Матусина
23:00 Вiйна всерединi любов»
22:25 Романтика
нас
романсу
23:45 Лiнiя життя
00:00 Сучаснi дива

06:40 Планета
динозаврiв
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2+2
07:00, 08:50, 16:50, 23:30
Погода
06:40 Криве дзеркало
07:05 Панянка та кулiнар
09:00 Шеф-кухар країни
09:50 Околиця
10:15 Подорожуй свiтом з
Ю.Акунiною
10:40 Як Ваше здоров’я?
11:30 Крок до зiрок
12:25 Бiатлон.Кубок свiту.
Гонка переслiдування (жiн.)
13:30 Золотий гусак
13:55 Баскетбол. Чемпiонат
України. Суперлiга
15:55 Бiатлон. Кубок свiту.
Гонка переслiдування (чол.)
16:55 Караоке для дорослих
17:50 Маю честь запросити
18:40 Дiловий свiт. Тиждень
19:20 Вечiр пам’ятi Назарiя
Яремчука
20:30 Ми хочемо, щоб ви
знали
21:00 Пiдсумки дня
21:55 Полiттеатр
22:15 Концертна програма
«Здрастуй, рiдне село»
22:55 Трiйка, Кено,
Максима
23:00 Ера бiзнесу. Пiдсумки
23:35 Олiмпiйський виклик
23:55 Концерт «Ми єдинi»

07:50 Мультфiльм
08:25 ТСН
09:00 Лото-забава
10:00 Смакуємо
10:40 Х/ф «Сусiди»
19:30 ТСН-Тиждень
20:15 Битва хорiв
22:15 Свiтське життя
23:20 Що? Де? Коли?
00:25 Альманах
українських
короткометражних
фiльмiв

07:35, 20:10 Кумири
07:50, 20:00, 05:50
Цивiлiзацiя Incognita
08:00 Соцiальний
пульс вихiдних
09:00 Надлюди
10:00 Будь в курсi
10:40 Щоденник для
батькiв
11:20 Х/ф «Страх
висоти»
13:35 За сiм морiв
14:45, 00:20 Д/с
«Дика Аравiя»
15:50 Мелодiя двох
сердець
17:15 Д/с «Сувора
планета»
17:50 Моднi iсторiї з
О. Новицькою
18:30, 05:00 Свiт за
тиждень
19:00 Великi династiї:
Строганови
20:40, 05:25 «Свiтськi
хронiки»
21:10 Поклик кровi
22:10 Х/ф «Нiжнiсть»

07:30 Юрмала-2012

Є люди, як наркотик, – знаєш,
що не можна, а
тягне...
А є люди, як
торт, – солодко, смачно, але
вже нудить.

09:25 Школа доктора
Комаровського
10:00 Орел i Решка.
Назад у СРСР
11:00 Осiння кухня
12:00 Т/с «Школа для
товстунок»
16:05 Х/ф «Лiсове
озеро»
18:00 Одна родина
20:00 Подробицi
тижня
21:00 Т/с «Диван для
самотнього чоловiка»
01:00 Х/ф «... У стилi
джаз»

06:50 Квартирне
питання
07:40 Анекдоти поукраїнськи
08:00 Дача
08:45 Х/ф «Подвiйний
удар»
11:00 Козирне життя
11:45 Так$i
12:10 Машина часу.
Телепорт-шоу
14:10 Х/ф «V Центурiя»
16:40 Х/ф
«Ворошиловський
стрiлець»
18:45 Факти тижня
19:55 Наша Russia
20:30 ПуТЬОва країна
20:50 Х/ф «Бригада.
Нащадок»
23:00 Х/ф «Сволота»
01:10 Х/ф «Прямий
контакт»

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
17:15 Клуб гумору
19:00 Передвиборна
агiтацiя
22:25, 03:25 Х/ф
«Дзига»
00:15 СТН-тижневик

Продам граблі
з кривою ручкою: наступаєш ти, а по лобі
отримує той,
хто йде поруч.

07:00 Х/ф «Карусель» 06:00, 08:00, 11:00
Сьогоднi
06:15 Росiйське лото
09:00 Свiт на смак
плюс 0+
06:45 Їхнi вдачi 0+
10:00, 11:00 Таємницi 07:25 Їмо вдома 0+
08:20 Перша передача
16+
зiрок
08:55 Диво технiки 12+
09:25 Їдьмо, поїмо 0+
12:00 Т/c «Багаття на 10:00 Дачна вiдповiдь
0+
11:20 СОГАЗ снiгу»
Чемпiонат Росiї з
футболу 2013/2014.
16:00, 17:00, 18:00
«Терек» - «Зенiт». Пряма
трансляцiя
13:30 Своя гра 0+
Т/c «Iнтерни»
14:20 Слiдство вели...
16+
19:00 Подiї тижня
15:20 Очна ставка 16+
16:25 Надзвичайна
подiя. Огляд за тиждень
20:00 Як двi краплi
17:00 Сьогоднi
17:50 Х/ф «Гончi: Гарнi
23:30 Великий футбол хлопцi» 16+
21:35 Мов на духу 16+
22:40 Школа
01:20 Х/ф «Моє
лихослiв’я16+
23:25 Радянськi
прiзвище Шилов»
бiографiї 16+

Лист у номер

Справа не у велосипеді
До міліції прийшов лист. Мешканка м. Вишгород Віта
К. дякує працівникам Вишгородського райвідділу за
оперативність.
На Шолуденка, 6-Г викрали дитячий велосипед, подарунок для змістовного дозвілля. Велосипед був надсучасної моделі та недешевий. Дитина засмутилась, а
батьки звернулися із заявою до міліції, хоча й не подівалися, що велосипед знайдуть.
Справу доручили досвідченим правоохоронцям — старшому СТ ОУП сектору карного розшуку Руслану Паладійчуку,
оперуповноваженому СКР лейтенанту міліції Олегу Мартинову та слідчому СВ лейтенанту Назару Юрченку.
Оперативники провели кропітку роботу та вийшли на слід
зловмисника.
Одразу ж повідомили власника про те, що велосипед знайшли. Раді заявники написали подяку. Кримінальну справу
стосовно крадія буде передано до суду. А названі у листі співробітники Вишгородського РВ ГУ МВС України в Київській області вважають розкриття злочину буденною справою.
Для професіоналів дрібниць не буває.
Розкриття найменшого
злочину,
викриття правопорушника — все це
зміцнює авторитет
органів міліції. Райвідділ міліції — на
чолі з Леонідом Паланичком — справжні правоохоронці,
сенс буття яких —
прагнення допомогти людям.

Вишгородський районний суд Київської області
оголошує конкурс на заміщення вакантної посади
секретаря судових засідань.
Вимоги до кандидата: вища освіта за спеціальністю
«Правознавство» з освітньо-кваліфікаційним рівнем не нижче
молодшого спеціаліста без вимоги до стажу роботи.
Додаткова інформація за телефоном 04596-22-710.

07:05 Їмо вдома

07:45 Церква
Христова
08:00 Х/ф «Уривки»
МастерШеф
09:40 Спiвай, якщо
зможеш
09:00 Все буде смачно
11:25 Божевiльний
10:00 Караоке на
автостоп
12:10 Х/ф «Гаррi
Майданi
Поттер i Орден
14:45 Х-Фактор
Фенiкса»
15:00 М/ф «Три
19:00 Битва
богатирi на далеких
екстрасенсiв
берегах»
16:45 Т/с «Кухня»
21:15 Один за всiх
19:30 Вiйна свiтiв.
22:30 Х/ф «Нiколи не Ревiзор проти Шефа
21:20 Х/ф «Шопо-коп»
забуду тебе»
23:10 Х/ф «Тачка 19»
00:50 Х/ф «Коханий за 01:00 Х/ф
«Нескiнченний свiт»
наймом»
08:30, 11:00

06:35, 07:20, 08:25, 22:25,
23:20 Бiзнес-час
06:55, 10:50, 11:50, 13:50,
14:50, 18:10, 19:20, 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, 23:00 Час
новин
08:35 Феєрiя мандрiв
09:10, 19:35 Велика
полiтика
09:35 Вiкно в Америку
10:15 Здоровi iсторiї
11:15 Трансмiсiя-тест
12:35 Життя цiкаве
14:35 Гра долi
15:35 Машина часу
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

07:35 Журнал Лiги
Чемпiонiв УЄФА 20132014
08:00 Маски-шоу
10:00 Т/с «Мисливцi
за старовиною»
13:00 Т/с «Пригоди
Мерлiна»
15:20 Про Лiгу
Чемпiонiв. Дайджест
16:10 Про Лiгу
Європи. Дайджест
16:50 ЧУ 18 Тур.
Волинь - Металург З
19:00 Х/ф
«Шанхайський
полудень»
21:30 Профутбол
23:15 Х/ф «Захисник»
01:05 Х/ф «Хижак
Юрського перiоду»

07:30, 10:00
«Мультфiльми»
08:30 М/ф «Котиаристократи»
10:50 Х/ф «Перша
донька»
13:00 Т/с «Моя
прекрасна няня»
14:45 КВК
17:10 Вечiрнiй
квартал
19:00 Х/ф «Залiзна
людина»
21:40 Т/с
«Надприродне»
00:20 Х/ф
«Пропащий»

Високошвидкісний Інтернет МТМ
Тел.: (093) 366-16-66; (095) 545-15-33; (098) 201-22-66
07:30 Т/с «Таємницi
слiдства»
11:30 Легенди
07:40 Смiшарики.
карного розшуку
Пiн-код
12:00 Агенти впливу
07:55 Здоров’я
13:00 Х/ф «Добрi та
09:00, 11:00 Новини
поганi»
09:10 Непутнi нотатки 15:00 Т/с
09:35 Доки всi вдома «Далекобiйники.
Десять рокiв по тому»
10:25 Фазенда
19:00 Т/с «Пандора»
11:15 До 400-рiччя
23:20 Д/с «Таємницi
царської династiї.
радянського
«Романови»
дефiциту». Про
12:25 Х/ф «Шкiльний смачну i здорову їжу
00:30 Т/с «NCIS:
вальс»
полювання на
14:25 «Єралаш»
вбивцю»
15:00 До 35-рiччя АiФ
07:05 Армiйський
магазин

16:45 Льодовиковий
перiод
20:00 Недiльний «Час»
21:00 Повтори
23:30 Х/ф «Жорстокий
романс»

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

АВТОломбард
Кредити під заставу АВТОМОБІЛІВ
і виробів із дорогоцінних металів.
Найвигідніший процент у місті –
0,45 % у день!
Зі 100 грн – 45 коп у день.
вул. Набережна 4-Г
(на території автостоянки);
тел: (04596) 25-046;
067 356 65 22.
Чекаємо на Вас кожен день
з 10:00 до 16:00!

Асоціація роботодавців
Вишгородщини
ВІТАЄ з днем народження
Людмилу Федорівну
ЧЕРВ’ЯКІВСЬКУ!
Бажаємо щастя, достатку й любові
Великої радості в рідному домі
Хай Ваші бажання усі до одного
Здійсняться в цей час!
Від щирого серця вітаємо Вас!

07:30 Малятатвiйнята
07:55 Телепузики
08:30 М/с
«Смiшарики. Пiн-код»
09:00 Мультик з
Лунтiком
09:40 М/с «Дашадослiдниця»
10:05 М/с «Вперед,
Дiєго, вперед»
10:40 М/с «Бiлка та
Стрiлка»
11:30 М/ф «Воруши
ластами»
13:25 Х/ф «101
далматинець»
15:30 Х/ф «Школа
супергероїв»
17:40 Дайош
молодьож
18:45 Країна У
19:50 Вiталька
20:55 Т/с
«Вiсiмдесятi»
22:00 Зупинiть, я
закохалась
00:00 Х/ф «Iндiго»

08:00 Смiхопанорама
08:25 Ранкова пошта
09:00, 12:00 Вiстi
11:00 Top Gear
09:10 Мiсцевий час.
13:00 Пустелi: життя Вiстi-Москва
09:45 У свiтi тварин
на межi
10:10 Росiя - любов
16:00 В пошуках
моя
10:45 Х/ф «Моя
пригод
вулиця»
19:00 Д/ф «СССР.
12:20 Мiсцевий час.
Крушение»
Вiстi-Москва
23:00 Вiйна всерединi 12:25 Мосфiльм
12:40, 05:10 «Бiльше,
нас
нiж любов»
00:00 Сучаснi дива
13:20 Влада факту
14:05 «Абсолютний
ТРК
слух»
14:50 Х/ф «Чорна
«Више Град»
мiтка»
на постійну
роботу потрібні: 16:25, 02:05 «Смiятися
дозволяється»
оператор;
18:00 Вiстi тижня
відеоінженер; 19:30, 03:35 Х/ф «Шлях
ведучий
до серця чоловiка»
програм
21:05 «Недiльний
вечiр»
Тел:
(04596) 25-489 22:40 Х/ф «Остання
жертва»

09:10 Руйнiвники
мiфiв

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

ЗДАМ
Ліжко-місця. Тел: (04596) 5-12-77
067-455-97-94

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

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

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
Адвокатське бюро Сергія Миколайовича Заріцького
надає кваліфіковані юридичні послуги з питань господарського,
кримінального, сімейного, трудового, земельного, житлового права.
Представництво в судах, складання документів, заяв, скарг.
Гарантуємо високу якість в обслуговуванні та добросовісність у
виконанні роботи. Тел: (050) 525-51-51, (096) 117-73-37

Вишгородська об’єднана
державна податкова інспекція оголошує
конкурс на заміщення вакантних посад:
— начальника управління
— начальника відділу
— заступника начальника відділу
— завідувача сектору
— головного державного ревізора-інспектора
— головного державного інспектора
— старшого державного інспектора

Участь у конкурсі можуть взяти громадяни України з повною вищою освітою (за фахом фінансово-економічного, юридичного спрямування з освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста), які вільно володіють
державною мовою, є впевненими користувачами ПК та
мають досвід роботи за фахом не менше трьох років.
Термін подання документів — 30 днів від дня опублікування оголошення.
За інформацією звертатись до відділу персоналу за
адресою: м. Вишгород, пл. Шевченка, 1а, кім.15.
Тел. (04596) 5-10-16

Вишгород
Олександр ДРОБАХА
Нині у багатьох на устах слова Асоціація, Україна — з ЄС… Більшість «за»
— хтось «проти». Якось на книжковому ярмарку зайшла розмова про цей
наш історичний вибір. Встряю у бесіду дискутанток. «Стійте, — кажу, — не
падайте! Ось бронебійний факт. Жінка, наша землячка за походженням, у
Франції 24 рік безперервно обирається мером. А до того була заступником,
депутатом муніципалітету».
ої слова підхоплює одна із сперечальниць:
— Справді, гендерна політика в нас ще далека од рівня Європи!
У фінів, шведів до третини і більше членів
парламентів — жінки.
— Це означає нерівноправність статей у нас, як кандидата до Асоціації, — додає друга.
Пробую підсумувати: — Одна з головних переваг, цінностей цивілізованих
країн: моральна, здібна, підприємлива,
талановита людина. Звідси — коефіцієнт
корисної дії всіх справ.
Ми часом не знаємо, як треба, про
наші таланти найвищого калібру. Це Леся
Українка (література), Олена Теліга (культура), Оксана Мешко (політика), Катерина Білокур (живопис), Єлизавета Милорадович/Скоропадська
(громадська
діяльність)…
Так ось — про Оксану Онищук (Оніс —
для зручності французької вимови). Як
відомо, нашого брата за межами України — до 20 мільйонів. Батьки Оксани опинилися у містечку Ла-Постоль, провінція
Бургонь (Бургундія), у 30-ті роки ХХ віку.
Там з’явилася на світ Оксана, де головує
дотепер.
1999 року ми поспілкувалися хвилин
5-7. Тоді я дізнався, що мер містечка брала участь у протестах проти переслідування правозахисників в Україні… Тепер
ми листуємося, інколи гомонимо телефонічно.
— Усміхнулась доля мені. Зустрілись
на зорі життя гарні люди. Це були, окрім
батьків, брати Василь та Порфир Недайкаші. Бувають характери людські, — веде
далі п. Оксана, — в яких є щось магнетично-притягувальне. Тепер я розумію,
що це правдивість натури. Ця риса мого
хрещеного батька В. Н. імпонувала багатьом. Ми зажили на фермі Недайкашів,
ніби одна сім’я…
Такий принциповий чоловік, як пан
Василь, не міг не помітити схильності ще
малої Оксани до українства. Батькам казала: — Розмовляйте зі мною тільки понашому. І не соромилась цього перед етнічними французами.
Із пересилань п. Оксани (копії документів, уривків, газет, книжок, фотосвітлин) дізнаюсь про героїчний здвиг Центрально-українського регіону, зокрема с.
Глодосів і околиць за свободу і свою державу (1917-1922 рр.), про трагічну долю
сім’ї Недайкашів (5 хлопців, 2 дівчат).
Четверо братів воювали за Україну. Іван
загинув, батько помер у в’язниці. Василь,
Порфир і Петро — емігрували.
Українці у Франції до Другої світової
були дуже активні, хоча й різнобарвні за
політспектром. В «Українському Народному Союзі» (найчисленніша структура
30-х років) було 5000 чоловік (очільники —
генерали УНР Микола Капустянський,
Олександр Удовиченко та ін.).
Було організовано видання газети
«Українське Слово» (виходить дотепер у
Парижі з травня 1933 року), яке є найповажнішою, найстарішою газетою української еміграції у Європі. Близькі за світоглядом до кіл УНР вчені видали 10 томів
«Енциклопедії Українознавства».
Під час Другої світової тисячі членів
УНС боролися у лавах Французької армії
проти гітлерівських окупантів. Підполковник (сотник) армії УНР пан Василь брав
активну участь у вдалому змагу з польською стороною, яка намагалась будьякою ціною залучити українців до польських формувань і розцінювала відмову
іти до них наших хлопців, як «бунт гайда-

М

Сусіди
макуф».
Тут варто зупинитись на світоглядних
рисах п. Василя, актуальних і сьогодні
для України: «...Ідеології політичних партій носять свої «правди» і «патріотизми»,
що гальмує нормальний людський розвиток...» Це хворобливе явище, коли
корпоративно-партійне заслоняє спільно-українське. Оця партоманія, додамо,
як і колишня отаманія, більше шкідлива,
ніж корисна для української справи. Пан
Василь вважав основними принципами

23 листопада 2013 року
тини — м’яса 3 000 кг і т. д. Коли хто думає, що це наше персональне багатство,
то помиляється. Гроші ідуть на оновлення
техніки і т. д. Наш капітал є загальним народним добром. А щодо французької буржуазії, то переважна більшість її — прекрасні працівники, в суспільстві веселі та
інтелігентні, не бракує їм і серця».
Цей формат хліборобського господарювання, розв’язання екологічних
проблем у Франції (за словами В. Н.,
найближчого із європейців до нас психо-

Феномен
українського роду

Виступає п. Оксана Оніс.
Тримає фотосвітлину Вишгородський міський голова Віктор Решетняк

організації української держави:
1. Внутрішній спосіб.
2. Економічний розвиток.
Вірні своєму принципу В. Недайкаша і
його брат Порфир організували фермерське господарство, а потім разом із родиною Онищуків викупили ферму (всього до
100 га).
Господарство з роками мало успіх. В.
Н. вникав у мікрокосмос економічних законів, бухгалтерії. За його ж визначенням,
він, мрійник за натурою, вольовими зусиллями розвинув свій інтелект і дійовий
реалізм. Не дискутував, як буває часто, з
висоти свого пенька, а практично допомагав.
Розумів, що з досвіду змагань за нашу
свободу найважливіше передати молодшим навички господарювання також…
Ночей недосипав, щоби проаналізувати
досягнення, прогнози, політичні події. У
п. Оксані він бачив ту, яка візьме естафету
його поглядів і дій.
В одній розмові вона згадує: — Його
економічні погляди були на рівні досягнень європейської науки того часу:
«...Господарка сьогодні на 3/4 індустріальна… Цей процес наростатиме. Коли
фермер не зважає на це — індивідуальне
господарство зачахне, а на його місце постануть великі землеволодіння». Ця думка важлива в теперішній Україні, бо ставка деяких партій і урядовців — на великі
земельні латифундії. Прихильники такого
господарювання твердять: малі господарства нерентабельні. Це, м’яко кажучи, — недалекоглядно.
Як людина широкого світоглядного
діапазону В. Н. цікавився проблемами
культури, зокрема української літератури,
і вважав, що до 1928 року вона мала значні досягнення. У книжці Анатолія Ковирьова, виданій у Новоукраїнці 2012 року
не без сприяння п. Оксани, є відповідь В.
Н. радянському поету-земляку Тереню
Масенку (поема «Степ», 1938) на його нетактовні і вивихнуті закиди про українське
емігрантське життя.
Думки злободенні для нашого господарювання на землі у ХХІ віці: «Ми — фермери (77 га) — з братом кидаємо на ринок
55 000 літрів молока на рік, багато куря-

логічно!) потребує узагальнення, поширення ще й методом народної дипломатії,
побратимства міст Вишгорода-Санса,
Києва-Тулузи, Одеси-Марселя і т. д., щоб
збити злісну піну тов. Сіманєнка і Ко про
«загниваючий» Захід…
На мій запит про вкрай болючу проблему для нас роздільного збирання
сміття п. Оксана ділиться досвідом, висилає зразки технології організації цієї
справи. Спробую зв’язатись із міською
радою, щоб втілити французький досвід.
Трохи ще про мерську роботу п. Оксани. …Збудоване 1986 року кооперативне
зерносховище довелося 2008 року розширити. П. Оксана як добрий впередвзорець бачила: технологія виробництва
могутнішає, зерна більшає, автомобільні
черги із зерном ростуть…
Не все йшло як по маслу. Були недалекоглядні противники наміру, які здійняли паніку — екологічно не додумано
тощо. Проте переміг здоровий глузд, як
і в організації реставрації та капітального
ремонту старезної церкви (обійшлося у
410 тисяч євро).
Ла-Постоль розташована в низині.
Тож завжди у мера пильна увага дорогам.
Система обслуговування шляхів у Франції
складніша, як у нас, більш правильніша —
тому дороги якісніші.
Переглядаю світлини, витяги з газет департаменту ль’Йонн, міста Санса… Ось за ініціативою мера до громади
Ла-Постоль прибув Повноважний посол
України у Франції п. Юрій Сергєєв. Зустріли витончено, пишно, з українським
колоритом: хліб-сіль, рушники, українські
пісні, виконані французами…
Ось згадувана «Ніч прав людини». Початок восьмидесятих. Український стенд.
На світлинах: В’ячеслав Чорновіл, Оксана
Мешко, генерал Петро Григоренко, Олекса Тихий…
Ось святкування 1000-ліття Християнства Русі-України… Ось — вишгородські
дівчата-пластунки… Ось…
Багато хто з українських туристів побував у її господі. З Вишгородом особливі
стосунки. Тож були гостями у неї два-три
десятки вишгородців. Вишуканою мовою
вітають — відповідають їй згадані вишго-
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родські пластунки: «Велика вдячність за
гостину та щедру українську душу. І далі,
п. Оксано, і завжди сіяйте серцем».
Можна з певністю сказати: взяту на
себе місію координатора добрих дій на
аркодужних мостах дружніх взаємопочувань вона здійснює. Відчуває — її покоління теж відходить, як відійшов гурт
вояків УНР, її хрещений, воїн і мислитель,
один із провідників еміграції і знавців радянської системи, який віри в український
народ ніколи не втрачав. Останньою акцією В. Н. була петиція від Управи колишніх
вояків УНР до Генсека ООН Курта Вальдгайма у справі переслідування членів
українського Опору у 70-ті роки…
Особлива увага, як бачимо, у п. Оксани до молоді. Олеся Мамчич (киянка),
член Національної спілки письменників
України, відгукнулася на перебування у
Франції у Ла-Постоль щирими віршами…
Вітає Оксану з Башкиркостану товариство «Кобзар»…
Згадувана книжка про В. Н. багато
втратила би без її пересилань: копій листів, документів, світлин п. Василя і його
побратимів.
Нещодавно мені переслав це видання
із Глодос небіж п. Василя, український народний умілець (хата у нього — як писанка!) Микола Паскарь. До всього він ще й
віршує, зокрема є кілька поезій про славного дядька…
До багатьох цікавих людей українського роду дотична доля п. Оксани. Не
можна не згадати про стосунки її з п. Галиною Козакевич (Хоткевич), донькою
Гната Хоткевича (1878-1938), визначного
українського письменника, композитора,
культурного і громадського діяча. Вперше вони зустрілися в Ла-Постоль 1945
року. Оксані — 7, Галині — 17-ий.
Потім їхні долі розбіглися... Тільки
2005-го знов зустрілися у Ла-Постоль.
Було розмов, радощів і сліз... Тільки уявити...
Галина — дочка «ворога народу»,
«шпигуна», розстріляного у 1938 р. (взнала рідня про це через 17 років).
Мати Платоніда і старший брат Богдан
відбули «десятирічки» за Уралом. Повернулися 1956-го.
Галині з чужими людьми вдалося
втекти за кордон. Жила у Греноблі, Парижі, з чоловіком і синами в Марокко до
1974 р. Життя своє присвятила рідній
музиці і пісні, малярству, писанкарству…
Та із 1989 — змаганню з чиновниками
за поновлення доброго імені видатного
батька, організацію музею в його садибі
в Харкові…
Про все це я дізнаюся знов же з пересилань п. Оксани та з книжки п. Галини
«Слідом за пам’яттю» — у книгозбірні ім.
Вернадського (Фонд Президентів України) є подароване Президенту Віктору
Ющенку видання.
Кружляло чорне вороння наклепів і
над Оксаниною долею. Однієї виборчої
кампанії були розклеєні летючки трохи
не на кожному будинку з вигадками про
неї. Правда спецслужби швидко виявили
ябедника та покарали брехуна.
Тепер пані Оксана вже в роках… —
Все білію, — каже. Та не здається. Громадяни підтримують її багато років, як нікого
до неї, бо громадські гаразди і негаразди
сприймає, мов свої.
Як бачимо, стежить за всім, що діється у Франції та на предківській землі. Частенько телефонує мені не тільки про те,
приміром, що Петро Порошенко хоче відкрити у Санлісі біля пам’ятника Анні Ярославні культурно-інформаційний центр, а й
вводить у курс київських справ, бо я телеящик майже не дивлюсь.
Пані Оксана своїм життям і діяльністю стверджує думку: українці можуть і
вміють не тільки виживати, а добре жити,
захоплюють своєю ідентичністю другі етноси, збагачуючи тамтешнє життя новою
якістю.
Більше як 40 років минуло, як одійшов
до Царства Небесного Василь Недайкаша і його покоління, та естафета подвижництва в ім’я Країни Калинового Вогню не
впала, не гасне.
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Дата

23 листопада 2013 року

«Останніми помирали жінки»

Запаліть свічу!..
Микита ВОЗНИЙ, Поліна ПАКАРІНА,
Настя КУЧЕР, Мирослав ВЛАСЕНКО,
Дар’я КУРГАН, Тетяна ВАСИЛЬЄВА,
Євген НАГОРНЮК, 10 клас, Технічний
ліцей НТУУ «КПІ»
Ровеснику, запали 23 листопада свічу
пам’яті про тих, хто був убитий кістлявою
рукою голоду 1932-33-го років. Схилимо
низько голови у хвилину мовчання…
нями ми відвідали меморіал
пам’яті жертв голодоморів в Україні. Нас глибоко вразили доку-

Д

… Весною 1930 року було проведено
судовий процес проти «Спілки визволення України». Засуджено до різних термінів
ув’язнення 45 відомих українських науковців і письменників...
…У жорстокі 30-ті, в період колосальних соціально-економічних змін індустріалізації примусова колективізація
викликала запеклий опір селян, які нищили худобу, коней, ламали реманент, а
потім взагалі повставали (біля 3 тисяч повстань)...

ментальні кадри фільму, занотовані спогади
очевидців, тих, хто вижив у тому страшному
випробуванні, що випало на долю українського народу з жорстокої волі тодішньої
сталінської керівної верхівки.
Голодомором
тероризували
людей,
щоби вони прийняли тодішнє правляче коло.
Сталін заявив, що урожай 1932-го року перевищив усі норми, навіть за 1931 рік. Але,
піднявши плани заготівлі урожаю до недосяжного рівня, правлячий режим почав
конфісковувати хліб у людей. Про це ми дізнались із кадрів кінохроніки та документів.

Інакше кажучи, Голодомор 32-33-го років був
штучним.
«Не давати людям колгоспного зерна,
допоки не буде виконано план державної заготівлі», встановити смертну кару за розкрадання соціалістичної власності, тобто за три
колоски, за бажання поїсти хоч що-небудь —
такими були методи знищення люду.
«Першими вмирали чоловіки, потім діти.
В останню чергу помирали жінки. Але перш,
ніж померти, люди часто божеволіли, втрачаючи своє людське єство», — описує канібалізм у роки Голодомору один із радянських

… На Україну наклали план хлібозаготівель у розмірі 455 мільйонів пудів…

… Восени 1932 року більшовики ставили перед собою завдання не знищити
ворожий етнос, а приборкати і потім використати його. Тому сільське населення
спершу відчуло повну безнадію пошуку
порятунку — це коли у селян були відібрані буквально всі засоби до життя, потім
пройшла чистка «ненадійних елементів» у
партійних і радянських структурах, а потім
уже для найбільш слухняних і фізично витривалих селян влада організувала харчувальні пункти у колгоспах. Одночасно по
всій країні згорталася українізація.
Підготував Володимир САЮК

… Стягували з українського села весь
хліб, навіть і посівний матеріал. Усе, що
вдалося зібрати, становило 365 млн пудів
зерна. Навесні 1932 року в українському
селі розпочався голод…
… 7 серпня 1932 року вийшов закон
про охорону соціалістичної власності,
який було прозвано народом як «закон
про три колоски»…

Червоні робінгуди
Марта КВІТКА
ФОТО — Володимир ЛИТВИНЕНКО,
спеціально для «Вишгорода»

Майже кожного року до Дня партизанської слави, що відзначається 22 вересня, у ліси, де дислокувався загін «Перемога», відправляється група ветеранів
і рідних колишніх партизанів. У Вишгороді живе донька комісара Василя Юхимовича Науменка — Лідія, зять Андрій, їхні
діти, онуки.
У селах лівобережжя — рідні двох братів Василя — Степана і Терентія..
е три роки тому за сприяння заступника голови Вишгородської
райдержадміністрації Валентини Духоти у ліси вирушили шість машин. До
поминальних акцій приєднуються зазвичай і
мешканці села Ошитки, що сьогодні під водою Київського моря. Тільки останні до лісу
не доїжджають — зупиняються на березі во-
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Календар

Чи знаєте ви,
що…
…24 листопада – День матері в
Росії; День друзів у США
…26 листопада – Всесвітній
день інформації
…28 листопада – День подяки в
Америці; Ханука

Вишгород

досховища, приблизно навпроти того місця,
де було село.
Тризна триває недовго. Зате цілий рік
потім не рвуть душу гіркі спогади. Аж до наступного року.
Нинішню поїздку її організатори присвятили 70-річчю визволення Вишгорода та Києва від німецько-фашистських загарбників.
І, мабуть, не була б вона такою яскравою,
якби не Володимир Литвиненко — полковник
МВС у відставці, який не тільки добре освоїв
кінофотосправу, а й чимало корисного робить для музею — нещодавно передав туди
вісім величезних папок, спадщину журналіста та письменника Володимира Кисленка —
автора книжки «Грози над Межигір’ям».
Рано пішов Кисленко з життя, не встиг
упорядкувати зібране. Отож і сподівається
полковник, що його справу закінчать фахівці
— історики, краєзнавці.
Ось і розпочали гортати сторінки історії
учасники незвичайного рейду.

Анатолій ЧЕРНЯХІВСЬКИЙ
***
Перед очима – мутна пелена,
Від голоду опухло навіть личко.
В холодній хаті я лежу одна –
Нема ні тата вже, ні мами, ні сестрички…
Я б плакала, та в мене сліз нема.
Несила вже і випити водиці.
Страшенна тиша душу обійма…
Засну, а, може, хліб мені присниться…
авторів. Ми ціпеніли від жаху, коли вчитувались у ці страшні свідчення.
Особливо вражають цифри про число загиблих: за одним із підрахунків — біля 5 мільйонів чоловік. І це тільки за один Голодомор.
А таких голодоморів за два десятиліття Україна пережила три.
По цей день вона оплакує своїх синів і
дочок, загиблих від жорстокого геноциду тодішньої влади.
Звертаємось до всіх і перш за все до своїх ровесників: вчитайтеся в сторінки нашої історії, вдумайтеся, хто ми, чиї діти і чиї онуки,
для чого в світі живемо. Щоб лихоліття не повторилося, ніколи не забувайте свою історію.
Запаліть свічу!..

До 70-річчя визволення Вишгородщини

У неблизьку путь відправились, крім
Литвиненка, директор Вишгородського історичного музею Олег Коваль, подружжя
Пироженків — Лідія та Андрій, директор
Вишгородського історико-культурного заповідника Ірина Пироженко, вишгородець Валентин Грищенко, двоюрідний брат Литвиненка, і дружина журналіста — Раїса Яківна
Захарченко.
Як влучно помітив Коваль, попри численні дачні котеджі, що мало не на кожному кроці нахабно визирають з лісових хащ, — ліс і
донині залишається дрімучим, особливо на
межі з Чернігівщиною. Саме цей ліс, на його
думку, й рятував червоних робінгудів від знищення, допоміг не тільки надійно заховатись
від фашистів, а й помститися за те горе, що
вони принесли на нашу землю.
Автору невеличкої тієї книжки вдалося
відшукати в архівах за 1943 рік такі дані: із 19
сіл Вищедубечанського району дев’ять німці
спалили повністю, п’ять — наполовину. Спалено 4 340 дворів. Вбито понад 4 000 селян,
13 200 людей потрапили до концтаборів….
Фашисти пожерли 6 286 корів, усіх свиней і
всю птицю. Вони обернули на пустелю плодючі ниви…»
Терпіти таке більше не було сил. Люди
йшли у ліси, де діяли загони імені Щорса,

«Перемога». Як згадує Лідія Пироженко,
батько казав, що «Перемога» налічувала тоді
до 2500 партизанів.
На початку березня 1943 року, коли розпочалось масове полювання на жителів від
18 до 60 років для відправки їх у Німеччину, партизани під командуванням Степана
Науменка розгромили німецькі гарнізони і
відновили радянську владу у восьми селах
— Ошитках, Новосілках на Дніпрі, Чернині,
Завалівці, Жукині, Боденьках, Сувиді, Тарасовичах і у трьох селах Чернігівської області.
Партизанський батальйон під командуванням Терентія Науменка вибив фашистів із
Пірнова…
Нинішній рейд проходив через Хотянівку,
Пірново, Жукин і Сувид до урочища «Видра»
— місця дислокації партизанського загону
«Перемога». Зупинились перед пам’ятним
знаком неподалік траси на Чернігів — на
честь загону Збанацького, потім рушили
далі, на 15 кілометрів углиб лісу.
А ось і галявина, де між двома кремезними дубами стоїть пам’ятний знак партизанам
«Перемоги». Турботливі лісники встановили
тут журавля над криницею. Є й на чому посидіти, де розкласти скатертину із поминальним обідом. …Поклали квіти. У тиші лісу
кожний із восьми згадав найдорожче.

Ultra HDTV — телебачення найближчого майбутнього
Ще далеко не всюди увійшов в обіг
формат HDTV (телебачення високої роздільності), а японські вчені працюють над
його наступником — Ultra HDTV. 33-мегапіксельне зображення, 22,2-канальний
звук — ось що чекає нас років так через
п’ять-десять.
аксимальна роздільна здатність
UHDTV становить 7680 x 4320. Для
порівняння, HDTV має роздільність 1920 x 1080. Таку картинку без проблем
можна проектувати на екран з діагоналлю
11,4 метра, і кожна дрібна її деталь не втратить своєї чіткості. Звук у цьому стандарті
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відтворюють 24 динаміки: 10 знаходяться на
рівні вух, 9 — рівнем вище, 3 — рівнем нижче і 2 відповідають за низькочастотні ефекти.
Таким чином цю звукову систему називають
22,2-канальною. Вона значно перевищує
можливості сучасних 5,1 та 7,1 систем.
За допомогою надчіткої картинки та реалістичного звуку розробники UHDTV хочуть
досягти повного занурення глядача в атмосферу відео.
Розробки ведуться в Японії за підтримки
місцевої телерадіокомпанії NHK, англійської
BBC та італійської RAI. Японці планують почати повноцінне UHDTV-телемовлення в 2020-

му році, а поки що застосовують ці технології для трансляції деяких подій на наступних
Олімпійських іграх у Лондоні.
Однією з перешкод у поширенні UHDTV
є те, що потік такого відео у нестисненому форматі відбувається зі швидкістю 24
гігабіти в секунду, а 20 хвилин такого відео
займають на диску 4 терабайти місця. Але
необхідне обладнання вже існує та активно
вдосконалюється японськими вченими та
інженерами. І, якщо телебачення надвисокої
роздільності чекає нас не так скоро, як хотілось би, то UHD-кінотеатри з’являться вже
незабаром.

КОЛО жінки

Вишгород
Дім. Сад. Город

Сіємо під зиму
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У барвінчат – поповнення
Школа

Батьківський комітет 4-Б класу
ФОТО — Тетяна АЙЗІНА,

Валентина ЛОСЄВА,
організатор Вишгородського
клубу органічного землеробства

спеціально для «Вишгорода»

Із закінченням дачного сезону у нашому клубі розпочались
семінари. Осінь та зима — найкращий час для навчання. А запитань накопичилось чимало.
Чи потрібно скошувати на зиму сидерати? Чи доцільно сіяти під зиму овочі — і якщо так, то які? Чи витримає морози
картопля, якщо посадити її взимку?
а всі запитання детально відповідає біолог Берта Рихлєвська, яка вже не вперше у Вишгородському клубі. Її цікаві,
науково обґрунтовані висновки, особистий досвід уже знадобились багатьом. Так, особисто вона не прихильниця осінніх посівів. Минулого року частина насіння на її ділянці не зійшла через високий сніговий покрив — сніг просто задушив паростки ще під землею.
Зате справжнім відкриттям для неї стали так звані лютневі вікна,
коли доводиться сіяти по мерзлоталому грунту. Лише треба заздалегідь приготувати грядки і укривний матеріал, а зверху накрити
посіви чорним спанбондом. З настанням весни спанбонд зняти.
Сіють капусту пекінську, салат, кріп, пастернак, цибулю-сівок і
на зелень, редис, шпинат, моркву, петрушку, цибулю-часник, кануфер.
Аби всю зиму мати зелень до столу, можна зараз викопати петрушку з коренем, трішки підсушити корінці і посадити у горщик.
Селеру і мангольд (з грудкою землі) теж можна вирощувати на підвіконні заради хлорофілу, який конче потрібний нашому організму.
Щодо сидератів, то під зиму їх краще скосити і залишити на
грядці, якщо фацелія, жито чи овес уже мають велику зелену масу.
Зимою маса перегниє і буде чудовим добривом. На місці, де росло
жито, добре садити картоплю.
І найголовніше, пам’ятати золоте правило прихильників органічного землеробства — не копати землю більш як на 5 сантиметрів, навіть у пристовбурних колах. Краще використовувати плоскоріз Фокіна.
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У «ДЖЕРЕЛІ»
Валентина ЯКОВЕНКО,
методист міського ЦТ «Джерело»
ФОТО — автор, спеціально для «Вишгорода»

Багатий урожай грибів подарувала нам нинішнього року осінь.
Хазяйновиті жінки Спілки майстрів
народного мистецтва вишивки м.
Вишгорода, Творчого об’єднання
«Світлиця» не тільки вдосталь заготували грибів на зиму, а й подбали про те, щоб зберігалися вони
естетично й оригінально. Приєдналися до майстринь і вихованці
гуртка «Золоті ручки» зі своїми мамами та бабусями. Не втримались
від спокуси і педагоги.
ож у кімнаті, де проходять
заняття гуртка, а також збираються колективи майстринь, — справжнє грибне царство.
Ця тематика, відтворена у техніці декупажу, — на скриньках Лізи Ступко та
її мами Наталі, Андрія Дубини і його
мами Ніни.
Тут і казковий грибний дім, створений майстринею Галиною Базяк.
Жінка вишиває стрічками, бісером,
щойно закінчила роботу над плащаницею для церкви св. Миколая, що у
Демидові. Та, надихнувшись творчістю колег, виготовила й таку цікаву
композицію, яка може цілком слугувати декорацією для лялькового театру.
Найменша вихованка гуртка — чотирирічна Даша Вараєва з бабусею
Людмилою Василівною із солоного
тіста, природних матеріалів зробили справжнісінького казкового гриба
(фото вгорі праворуч). Великими очима він здивовано спостерігає за всім,
що відбувається довкола.
Полінка Панасенко, їй 11 років,
виготовила композицію «Мухомори
у горщику» (фото внизу праворуч).
Хоча ці гриби неїстівні, проте дуже
гарні, яскраві. Мабуть, тому торбинки з їх зображенням пошили педагог
Оксана Миненко, Ірина Шаль – мама
гуртківця Андрія та найповажніша
майстриня Олена Кобзар.
Її колега Раїса Іноземцева намаринувала, насушила грибів стільки,
що вистачить і собі, і друзям. А дару-
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14 листопада у Вишгородській ЗОШ № 1 школярів урочисто посвячували у лави барвінчат.
чні 4-Б класу зробили
чудовий екскурс по Барвінкраю. Кожен клас відгадував загадку квітки, говорив
девіз та отримував завдання. Завершальним акордом стало вручення трьом першим класам емблем-квітів.
Свято, яке організувала вчителька Тетяна Грицик, закінчилося, а подорож по країні Барвінковій продовжується. Тож цікавого
шляху! Здоров’я, перемог у творчих справах та гарних успіхів у навчанні, любі барвінчата!

У

Аня Айзіна, Давид Чеботар

«Барвінкова країна»
Це дитяча організація, яка
об’єднує учнів 1-4-х класів і
координує діяльність класних
об’єднань. Девіз її жителів:
наша Барвінкова країна — це
спільна для нас родина. В цій
країні живемо ми залюбки. Доброзичливі, веселі, фантазери
та мандрівники.
У країні є свої традиції, закони, символи і атрибутика.

Для всіх жителів існує єдиного
зразка значок із зображенням
Барвінка, а кожен колектив має
свої знаки розрізнення, емблеми, значки.
Закони «Барвінкової країни»:
— Будь вільним і веселим,
мудрим і кмітливим.
— Ніколи не падай духом.
— Не кривдь людину.

Грибний сезон
ватиме цю духмяну смакоту у банках
та підносах, які сама й декупажила (на
фото).
Керівник гуртка сучасного танцю
Катерина Барладян теж не залишилась байдужою: попри зайнятість,
пошила мухомор і виплела серветку з
грибним обличчям.
У цьому диво-куточку примостилися і заєць з їжачком — їх за допомогою техніки валяння виготовила
майстриня Тетяна Швидка. Ця робота забирає немало часу. Наприклад,
їжачок з’являвся на світ протягом
семи днів.
Галерейності усій цій красі додає
виставка написаних олією і вишитих
картин майстрині Ніни Гордієнко, яку,
з усього видно, полонила красуняосінь. На її полотнах не лише урожай
грибів, але й натюрморти, пейзажі.
У керівника Спілки і гуртка «Золоті ручки» Олени Кольвах для кожного
автора, кожної роботи знаходяться
теплі слова. Але вона не забуває сказати хороше насамперед і про Вишгородську міську раду, яка створює
сприятливі побутові умови для творчості дітей і майстрів.

— Стався до інших так, як би
хотів, щоб вони ставилися до
тебе.
— Люби людей і вибачай їм.
— Пізнай себе і світ.
— Знай свою мету в житті.
— Не лінуйся, не шукай виправдання своїм слабкостям.
— У хвилини відчаю не губи
віру в себе, зумій сказати собі:
«Хай живе надія»!
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Живемо ЗДОРОВО

Вишгород

Україна побила Францію…

Тарас ПАНЧЕНКО, Школа журналістики
(керівник Ольга Думанська) ЦТ
«Дивосвіт»
ФОТО — Дмитро ЮРЧЕНКО, спеціально для
«Вишгорода»
(більше фото — див. газета — рубрика
«Новини» на сайті www.vyshgorod.in.ua)

У п’ятницю, п’ятнадцятого листопада на НСК «Олімпійському» у рамках
відбору на чемпіонат світу відбувся
феєричний матч, у якому збірна України героїчно переграла збірну Франції і
цим наблизила себе до місця на мундіалі в Бразилії.
одії у матчі розвивались дуже
стрімко, і з перших хвилин на
полі велась жорстка чоловіча боротьба, про що свідчить велика кількість
порушень із обох сторін. У першому таймі
команди грали доволі обережно, адже ніхто не хотів пропустити гол.
На перших хвилинах матчу команди
обмінялись моментами, які лише з натяжкою тягнуть на гольові. Спочатку на ударну позицію вийшов нападник Олів’є Жиру,
але пробив по центру воріт, і м’яч без проблем приборкав голкіпер збірної України
Андрій П’ятов. Уже через декілька хвилин перший удар у рамку воріт завдали й
українські збірники. Це Євген Коноплянка
відпасував на Андрія Ярмоленка, останній
намагався зіграти у своєму стилі: підібрати м’яч під ліву ногу і пробити по воротах,
але акцентованого удару Андрію завдати

П

Люстерко

Роман Зозуля
поклав на лопатки
Патріса Евра
не вдалося, і м’яч опинився в Уго Льоріса.
До перерви гра продовжувалась без
особливих небезбечних моментів. На
кожному клаптику поля велася справжня
битва — не на життя, а на смерть — з великою кількістю порушень правил. Наші
захисники у першому таймі зіграли блискуче. Особливо — правий захисник Артем
Федецький, який не давав проходу головній рушійній силі атак французької збірної і головному претенденту на «Золотий
м’яч» — Франку Рібері.
До речі, Артем пропускатиме поєдинок у Парижі, і у нашої збірної з’являється
суттєва прогалина на правому фланзі захисту. Теоретично у другому матчі на цій
позиції міг би вийти Олег Гусєв, але не
слід забувати, що він насамперед гравець
атакувального плану. Але це вже проблема тренерського штабу.
Другий тайм розпочався так само, як

ФОТО — автор, Пєлагєя ХАЛІШКОВА,
спеціально для «Вишгорода»

Моя бабуся часто каже,
що мода повертається. І це справді так. Наприклад,
гостроносі туфельки-човники, які зараз у тренді,
були модні 20 років тому. Це стосується й зачісок.
Нині часто можна побачити дівчат із охайно заплетеними косами. А звідки бере початок мистецтво
косоплетіння?
оно передавалося з покоління в покоління. Ще
за часів Київської Русі коса була не лише одним
із способів укладання волосся, а й показником
дівочої краси. Чим довша і міцніша коса, тим привабли-
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вішою і красивішою вважалася дівчина.
Коса свідчила про соціальний статус.
Якщо дівчина носила одну косу, це означало, що вона незаміжня. Якщо у косу вплетена стрічка — дівчина готова до заміжжя.
Якщо ж стрічка вплетена тільки в половину
коси, — у дівчини вже є наречений. І тільки
заміжні жінки носили дві коси.
Про це я дізналась, побувавши в Центрі
творчості «Джерело» на відкритому занятті
керівника шоу-студії мод «Фантазія» Олесі
Халаш.
Її вихованки продемонстрували різні
види косоплетіння. У дефіле ми побачили ажурну косу, «риб’ячий хвіст», колосок,
косу на бік та інші. Ці зачіски створили сестрички Катерина та Марина Іллєнок.
Дівчатка заплели волосся й охочим. Я не могла відмовитися від такої розкішної пропозиції і стала моделлю на 8 хвилин — саме за такий час Марина заплела

Із дитячого садка

Влас. інф.
Ранні тренування з футболу для дітей дають можливість правильно розвиватися дитині як у фізичному плані,
так і в плані здоров’я, бо зміцнюють
імунітет.
риває набір дітей 2007-2008 р.н.
у секцію з футболу Вишгородського КП «Управління з розвитку
фізичної культури і спорту Вишгородської
міської ради».

Т

ко, забивши ще один гол у ворота суперника. Далі французи відверто розклеїлись. А
нам лишалось лише спокійно дограти поєдинок до логічного завершення.
Та спокійно в нас не вийшло. На останній додатковій хвилині червону картку
отримав Олександр Кучер. І тепер Олександр не зіграє у другому матчі цих команд.

…Франція дала здачі
2014 року збірної України не буде на
чемпіонаті світу з футболу у Бразилії. Після
блискучої перемоги у Києві підопічні Фоменка зазнали нищівної поразки у Франції
(0:3 на користь французької збірної). Чи то
супротивник виставив сильніших гравців,
чи то поле на «Стад-де-Франс» допомагало господарям, чи зірки не так зійшлися
для української збірної… Та результат, як
кажуть, наочний.

Заплетемо косу
Ірина ЯКОВЕНКО,
учениця 9-А класу ВРГ
«Інтелект»,
гурток журналістики
(керівник Валентина
Яковенко) ЦТ «Джерело»

ФізкультУРА!

закінчувався перший. У наших нічого не
виходило в атаці. Оборона збірної Франції
легко прораховувала випади збірної України. Але на шістдесят першій хвилині оборона французів дала збій, і Роман Зозуля
відкрив рахунок: після пасу Едмара прибрав на замасі захисника і вдарив у кут
воріт. «Олімпійський» вибухнув шаленою
радістю вболівальників.
Після цього голу французи пішли в атаку і мали декілька моментів, аби зрівняти
рахунок, але у цих епізодах на відмінно зіграв Андрій П’ятов. Спочатку Самір Насрі
виходив на побачення з нашим воротарем, а потім Франк Рібері пробивав з рикошетом від Артема Федецького. Франція
насідала на наші ворота. Але це був вечір
одного героя, яким став Роман Зозуля.
Роман впав у боротьбі із Лораном Косельни, і арбітр матчу призначив пенальті,
яке впевнено реалізував Андрій Ярмолен-

Тренер – Юрій Омельченко (063) 57887-42, (095) 329-05-67
Близько тридцяти маленьких вишгородців, серед них і одна дівчинка, вже відвідують секцію футболу. За словами тренера,
у такому віці діти грають із малечим ентузіазмом та запалом, виявляють непідробну
цікавість до всього нового. Вони всотують
основні елементи техніки гри у футбол, як
губка, оволодівають окремими тактичними
комбінаціями цієї гри. Взагалі, дошкільнята
дуже люблять спортивні вправи.

мені ажурну косу.
Вона захоплюється косоплетінням уже два роки, а
ще займається у вокальній студії та театральному гуртку. Мріє стати модельєром. Гадаю, її мрія здійсниться. А
допоможуть цьому заняття в шоу-студії мод «Фантазія».

Вітаємо!

Кращий
арбітр року
Юрій Омельченко закінчив Національний університет фізичного виховання і спорту України.
Тренував футбольний клуб «Оболонь» 2004 р.н.
Нині працює завучем КП «УФКС Вишгородської міськради», тренує команди 2001 р. н.
Учасники чемпіонату Вишгородського району визнали його кращим арбітром 2013 року.

Людина

Вишгород
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Книгозбірня

Галина МАКАРЕНКО,
завідуюча відділенням ВРТЦСО
ФОТО — Олександр КОВАЛЕНКО, «Слово»,
спеціально для «Вишгорода»

Вишгородська районна централізована бібліотечна система перемогла у ІV (обласному) раунді конкурсу
«Організація нових бібліотечних послуг на основі безкоштовного доступу до Інтернету», оголошеного
програмою «Бібліоміст». На цьому
тижні, 19 листопада, у райбібліотеці
відбулася презентація нових послуг,
передбачених програмою.
«Бібліоміст» — спільний проект Міністерства культури і туризму України, Української бібліотечної асоціації,
Агентства США з міжнародного розвитку, Ради міжнародних наукових досліджень та обмінів. Фундація Білла та
Мелінди Гейтсів надала грант у сумі 25
мільйонів доларів США: проект у рамках
ініціативи «Глобальні бібліотеки» вже
реалізовано в Азії, Африці, Латинській
Америці та у деяких країнах Європи.
Щоб презентувати проект, мета якого — підтримка вільного громадського
доступу до комп’ютерів та Інтернету,
до Вишгородської районної бібліотеки
прибули заступник директора програми
«Бібліоміст» Меган Волк, регіональний
представник у Київській області Вікторія
Рубан, регіональний координатор Юлія
Пухальська.
«Ми з радістю можемо назвати сьогодні вашу бібліотеку своїми партнерами, які спроможні перетворити її з
простої книгозбірні у доступну і активну
мережу, яка об’єднує весь світ», — пані
Меган подякувала місцевій владі і громаді, які підтримують бібліотечну систему.
«Важливо з дитинства розвивати в
дітях творчий потенціал, створювати
умови для їх інтелектуального, духовного та фізичного розвитку, — у свою

Лебедина пара

Інтернет-мости до знань
чергу наголосила заступник голови
райдержадміністрації Валентина Духота. — Бібліотека — саме те середовище, де діти та підлітки в змозі отримати
необхідні знання, навчитися самостійно
знаходити інформацію. І сьогоднішня
подія — реальне підтвердження виконання у нашому районі соціальних ініціатив Президента України «Діти-майбутнє України» щодо розширення мережі
позашкільних навчальних закладів (центрів, гуртків, секцій) та створення додаткових умов для всебічного розвитку
дітей».
На презентації нової бібліотечної
програми серед інших гостей якраз і
були школярі — учні Вишгородської
гімназії «Інтелект», які показали не тільки свою зацікавленість програмою, а й
досить пристойні знання інтернет-технологій, разом з Валентиною Духотою
запустили в роботу нове комп’ютерне
обладнання. А ось перший відеозв’язок
з читального залу райбібліотеки відбувся з Київською обласною бібліотекою
для дітей. Генеральний директор закладу Микола Зніщенко, звертаючись
до присутніх у Вишгородській ЦРБ, подякував райдержадміністрації та відділу
культури, національностей та релігій за

підтримку бібліотечної системи, висловив сподівання, що робота Інтернетцентру буде активною і корисною.
Під час презентації проекту в читальному залі було і чимало людей поважного віку. «Це, в основному, наші підопічні,
— говорить директор Вишгородського
територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Наталія Рудько. — Ми переконані,
що нова програма буде цікавою і для
них. Старше покоління доволі часто дивиться на інтернет-технології з осторогою, та люди у віці зможуть ними оволодіти. Ми їм у цьому допоможемо разом
з працівниками бібліотечної системи».
Романтичну нотку у захід внесла
почесний громадянин Вишгорода, поетеса Ольга Дяченко, звернувшись до
присутніх з емоційними віршованими
рядками, головною думкою яких стала тема любові до рідної землі, рідної
мови: «Хай усі ваші стежки ведуть до
любові і добра…»
Директор Вишгородської районної
централізованої бібліотечної системи
Марія Міляновська розповіла, що працівникам бібліотечної системи довелося чимало попрацювати, аби заявка на
грант зацікавила координаторів про-

грами: «Наша робота не була даремною
— ми перемогли в конкурсі і, як бачимо,
програма зацікавила мешканців Вишгорода різних вікових категорій. Ми
отримали 11 комп’ютерів з ліцензійним програмним забезпеченням, вебкамерами, навушниками, роутерами та
іншим обладнанням. П’ять комп’ютерів
встановлено у Вишгородській центральній районній бібліотеці, по три
— у Димерській бібліотеці для дітей та
Демидівській сільській бібліотеці-філіалі. Перемогою в цьому проекті ми значною мірою завдячуємо районній державній адміністрації, відділу культури,
національностей та релігій та органам
місцевого самоврядування, які надали
нам велику підтримку під час участі в
конкурсі».
Програма «Бібліоміст» стартувала в
районі. Працівники бібліотечної мережі
переконані, що їх перемога у конкурсі
допоможе створити умови для інтелектуального, духовного та фізичного розвитку молоді і представників старшого
покоління.
Читайте також
«Відкриття Інтернет-центру» та
див. більше фотографій
на сайті www.vyshgorod.in.ua

Замовк співочий дует...
(один за одним пішли з життя подружжя Лісоволів)

Антоніна ШУЛЬГА,
Олена МИХАЙЛОВА,
друзі родини Лісоволів
Люди народжуються, живуть і відходять в інший світ.
Одні залишають після себе
матеріальні цінності, інші — духовні. Так, залишили по собі
добру пам’ять кобзар Віктор
Іванович Лісовол та його дружина Зоя Микитівна.
іктор народився у селі
Оболонь на Полтавщині.
Багата ця земля талантами. Микола Лисенко, Григорій
та Платон Майбороди, Олександр
Білаш — теж полтавчани.
А Зоя Микитівна — з Одещини, із с. Любашівка.
Обоє виросли в співучих родинах. А познайомились, коли
прожили один без одного чимало
років. Зоя Микитівна жартувала:
«У нас є пісня зі словами: «Очі сині
та карі не підходять до пари…» А у
нас — підійшли. У мене — сині, а
у Віктора — карі…» А Віктор Лісовол був переконаний, що то була
не просто зустріч, що Зоя — небесне провидіння.
Познайомились вони у хорі
Леопольда Ященка «Гомін». Були
щирими українцями в усьому.
Коли запитували в Лісовола:
«Композитор — це професія, поклик душі чи доля?», він відповідав: «Мабуть, поклик душі».
Кобзарів завжди вважали атлантами, які тримали на плечах
небо української свободи. У піснях Віктора Івановича і виконанні
Зої Микитівни завжди відчувався

В

національний дух і духовна краса,
які так потрібні на шляху нашого
державного і культурного відродження. Віктор Іванович ще добре
малював. Але музика була його
життям.
Пісні у його виконанні, а особливо авторські — «Нащо мені
женитися» на слова Т. Шевченка,
«Кину пером, лину орлом» — козацька пісня ХVII століття (із запису Миколи Костомарова) в обробці Віктора Лісовола, «Наливаймо,
браття, кришталеві чаші…» на
слова Вадима Крищенка, — знані
і улюблені в Україні.
Кобзар-бандурист
Василь
Литвин вважав Віктора Лісовола
і Зою Микитівну «людьми з Божою іскрою». Пережили багато.
Довелось Віктору Івановичу два
роки пожити у Нижньовартівському районі Тюменської області.
Був такий час, коли і його викликали до КДБ і пропонували стати

«стукачем». Тоді він поїхав подалі — у Тюмені перечекав ті важкі
часи. Там працював художникомоформлювачем.
Бандура подружила Віктора
з митцями. Виступав на Кубані, у
Польщі, в Якутії. А Зоя Микитівна — у Франції, Німеччині, Польщі.
Віктор — корифей бандурних
мелодій. Він грав так, що було
чути шум морських хвиль, шепіт
лісу. Козаки у його піснях — бойові, відважні, благородні, яким був і
сам кобзар. А одна із його пісень
– «Наливаймо, браття, кришталеві чаші!» – стала народною. Віктор
Іванович казав: «Зараз у моді барабанна музика. Телеекран безжально випалює із слов’янської
душі красу тисячоліть, яка брунькувала й не давала заглушитися
древу нашої нації…»
Спочатку Віктор працював у
капелі бандуристів, а коли вийшов
на пенсію, то разом із Зоєю Мики-

тівною майнули співочим дуетом
усією Україною. Він співав думи,
козацькі пісні, а ліричні твори
вони виконували вдвох. Це треба
було чути, як звучав романс на
слова Дмитра Павличенка «Чого
ти мною так гордуєш?» чи Павла
Тичини: «Десь на дні мого серця»
(музику написав Віктор Іванович).
Обоє шляхетні, витримані.
Віктор Іванович був відданий музиці, й, на щастя, його Зоя Микитівна вміла влаштувати все так,
що творчість у сім’ї — головне. У
Зої Микитівни був чудовий голос
і душа, залюблена у мистецтво.
Вона була членкинею «Союзу
українок» із 1998 року.
Ми познайомилися з цією
чудовою парою у 2006-му, коли
Лісоволи переїхали із Києва до
Вишгорода, ближче до доньки,
яка оселилась тут раніше. Коли
приходили до них гості, Віктор
Іванович брав свою бандуру і ра-

зом із дружиною співали для них.
Ліричне сопрано Зої звучало в унісон з басом-баритоном Віктора
Івановича. Він написав музику до
ста пісень.
Зоя Микитівна часто нас пригощала смакотою, що сама готувала. Це в неї добре виходило —
мала свої секрети в кулінарії.
Письменниця Ольга Страшенко написала про подружжя чудову
книгу: «Кобзар Віктор Лісовол —
співець козацької долі». Книга
гарна і оформлена зі смаком (НА
ФОТО).
В останні роки Віктор Лісовол
дуже хворів. Коли хвороба його
відпускала, хапався за олівець і
писав рядок за рядком.
Зоя Микитівна теж останні
роки нездужала. Так вийшло, що
Віктор Іванович помер у травні
цього року, а через чотири місяці
пішла й вона. Забрав її з собою
чоловік, не зміг на небесах без коханої дружини.
Понад 40 днів немає серед
нас Зої Микитівни. Душа її там, де
чекав на неї Віктор Іванович.

Мозаїка
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Вишгород

Їдальня для птахів

Власноруч

Антоніна КАТЕРЕНЧУК,
за дорученням батьківського комітету 1-Б класу
Ось і промайнули останні теплі дні. Незабаром зима –
найтяжча пора року для пташок.
Білий килим пухнастого снігу вкриє землю, тому пернаті
прилітають до наших домівок з надією на порятунок.
А його вони отримають, якщо завітають до саду Вишгородської
ЗОШ №1.
З ініціативи вчителів, у рамках акції благодійності, тут відбувся
парад годівничок. Перед школою вишикувались учні 1-4 класів, які
з гордістю демонстрували свої годівнички, а вчителі та батьки підтримували їх гучними оплесками.
З допомогою старшокласників школярі розвісили свої вироби
на деревах, що скинули листя і неохоче чекають холодів.
Але пташки оберуть собі «їдальню» на будь-який смак. Черговий клас піклуватиметься, аби в годівничках завжди було щось
смачненьке.
Дзвінкі голоси вдячних птахів надихатимуть учнів на нові гарні
вчинки.
Такими заходами вчителі прищеплюють дітям доброту, милосердя та співчуття.

Передплата
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Кросворди від Бориса Руденка

Відповіді на кросворд «Телебачення»,
надрукований у попередньому номері
По горизонталі: 4. НТН. 9. Куліков. 10. Адресат. 11. Телефон. 13. Рало. 14. Арат. 16. Радикал. 18. Формат. 19. Лекція. 20. Триб. 21. Бейт. 23. Клен. 24. Жарт. 27. Бароко. 28. Панюта. 29. Безулик. 32. Мапа. 34.
Міна. 35. Реклама. 38. Діалект. 39. Стогній. 40. Ток.
По вертикалі: 1. Суханов. 2. Кіно. 3. Автор. 4. Ніл. 5. Неф. 6. Канал. 7. Мега. 8. Наталія. 12. Ефи. 15.
Даниленко. 17. Телеканал. 20. ТРК. 22. ТЕТ. 25. Наталія. 6. Станція. 29. Борть. 30. Уїл. 31. Краса. 33. Алла.
34. Мага. 36. Кит. 37. Арк.
Оголошення приймаються тільки від приватних осіб. Текст, написаний
друкованими літерами, має вміщувати до 7 слів і відноситися до рубрик: «Продам» , «Куплю» , «Обміняю» (3), «Подарую» (4), «Найму» (5), «Здам» (6), «Знайомство» (7), “Інше” (8). На одному талоні писати одне найменування. Все, що

понад 7 слів, — оплачується за існуючими розцінками. Термінові, виділені рамкою оголошення, — платні.

ТАЛОН БЕЗПЛАТНОГО ОГОЛОШЕННЯ
23.11.2013 року
ТЕКСТ ОГОЛОШЕННЯ
(в газеті друкується не
більше 7 слів)
№ рубрики___________
на «__»_________2013р.

писати
друкованими
літерами

P. S.

Ваші дані
(в газеті не друкуються)

Прізвище __________
Ім’я _______________
Адреса ____________
Телефон___________
Наші рубрики
1. ПРОДАМ
2. КУПЛЮ
3. ОБМІНЯЮ
4. ПОДАРУЮ
5. НАЙМУ
6. ЗДАМ
7. ЗНАЙОМСТВО
8. ІНШЕ

Останній термін подання безкоштовних оголошень - вівторок до 12.00

Справжній
чоловік не
падає —
він атакує
підлогу

Без читачів видання будь-якої газети — марна справа. Це
стосується і тижневика «Вишгород» — улюбленого міського
видання. Що написане пером — не вирубаєш сокирою. Тому
й така висока відповідальність журналістів за кожне слово у
газеті.
Шановні читачі! Створений вашими думками, ідеями, повідомленнями, «Вишгород» уже 18 років щосуботи потрапляє до вас
з інформацією про життя міста, країни, світу, з розповідями про
людей.
На відміну від електронних засобів інформації, газета – живий,
творчий організм: її можна читати і перечитувати, зберігати у підшивці і повертатися до публікацій через багато років.
Але подальше видання «Вишгорода» ускладнюється без вашої
фінансової підтримки, шановні вишгородці. Редакція дякує всім,
хто передплатив газету, і запрошує надалі бути разом з нами, а
значить – завжди тримати руку на пульсі часу.
Індекс газети «Вишгород» у Каталозі місцевих періодичних видань — 40007
Триває передплата на 2014 рік.
Її вартість:
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

Головний редактор —
Марина Кочелісова
Заступник головного редактора — Вікторія Шмигора
Кореспонденти — Марта Квітка, Валентина Чистяк
Літредактор — Валентина Яковенко
Фотокореспондент, набірник — Андрій Максімов
Художній редактор — Максим Буяло
Бухгалтер — Ірина Поліщук
Погляди редакції не завжди збігаються з
думкою авторів публікацій.
Редакція залишає за собою право
скорочувати надані матеріали,
які не рецензують і не повертають.
Відповідальність за достовірність даних
несуть автори публікацій
(рекламодавці).
Матеріали, опубліковані під знаком ,
друкуються на платній основі.
Останній термін надання матеріалів —
середа, 13-00

Засновник — Вишгородська міська рада
Передплатний індекс газети у Каталозі місцевих
періодичних видань 40007
Газета виходить щосуботи. Ціна договірна
Свідоцтво про реєстрацію
КВ № 957 від 20.09.1994 року
Адреса редакції: 07300, м. Вишгород,
вул. Б. Хмельницького, 2;
Тел/факс: (04596) 5-27-25
Надруковано у ЗАТ “Сьогодні Мультимедіа”,
м. Київ, вул. Борщагівська, 152-б.
Наклад 3000 примірників

