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Україна рівних можливостей
Шановні співвітчизники!
Найближчим часом я зроблю широке інтерв’ю
на телебаченні і відповім на всі запитання. А сьогодні я хотів би підкреслити — альтернативи побудові суспільства європейських стандартів в
Україні немає. І моя політика на цьому шляху завжди була й залишається послідовною.
Реформи, які ми здійснюємо, — це підтвердження того, що ми йдемо європейським шляхом.
Ми будуємо державу, в якій права людини,
рівність усіх перед законом, право вибору, соціальний захист є найвищими цінностями для всіх,
без різниці, в якому ти регіоні проживаєш чи на
який майдан виходиш.
І як Президент хотів би запевнити громадян
України — я буду розбудовувати і зміцнювати ці
незаперечні фундаменти нашого життя.
У нас ніхто не вкраде мрію про Україну рівних
можливостей, про європейську Україну. Так само
як ніхто не зіштовхне нас з праведної дороги, що
веде до цієї мрії.
Ми багато пройшли, і ще немало нам пройти
належить. Найскладніше на цьому шляху — були,
є і завжди будуть економічні проблеми.
Але я був би нечесним і несправедливим,
якби не подбав про найбільш знедолених і незахищених, на яких може лягти основний тягар перехідного періоду.
Я був би, м’яко кажучи, неправий, якби не

зробив усього, що треба зробити, щоб люди не
втрачали робочі місця, щоб вони отримували заробітні плати і пенсії, стипендії.
Я хочу, щоб у нашій великій українській родині був мир і спокій. Як батько не може залишити
сім’ю без хліба, так і я не маю права залишити
людей напризволяще з тими проблемами, які можуть виникнути, якщо під тиском, який ми відчуваємо, зупиниться виробництво, і мільйони громадян будуть викинуті на вулиці.
Тому мені доводиться вдаватися до непростих рішень. Тому я інколи ризикую бути незрозумілим. І тому я прошу сьогодні наш народ уважно
вислухати мене особисто.
Я ніколи не зроблю жодного кроку на шкоду
Україні і народові. Воля громадян України була, є і
буде вирішальною для кожного мого рішення.
Я хочу, щоб люди знали це.
Я дякую всім за високу громадянську свідомість. В інтерв’ю телевізійним каналам я більш
детально розкажу про наші спільні кроки та дії, які
ми будемо робити разом.
Сподіваюся на розуміння і підтримку.
Я вірю — ми подолаємо всі труднощі на шляху
розбудови нашої держави, бо нема таких перепон, які не подолав би мудрий і згуртований народ.
Ми ніколи і нікому не повинні дозволяти заважати нам. Молитви і мрії мільйонів покладаються
на Господнє рішення.
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«В основі державних рішень мають
бути національні інтереси України»
В основі ухвалення будь-яких державних рішень, зокрема у зовнішній політиці, мають бути національні інтереси України, наголошує Президент Віктор Янукович.
«Головні чинники — це наші українські інтереси. В основу прийняття будь-яких рішень ми завжди ставимо, і я особисто буду ставити, тільки інтереси України, національні інтереси», — сказав Глава держави в інтерв’ю журналістам українських телеканалів.
Президент підкреслив, що Україна має підтримувати взаємовигідні відносини зі
своїми зовнішньополітичними партнерами.
«Ми маємо бути сильними. Тоді до нас будуть відноситись як до партнерів, рівних партнерів. Я вважаю і переконаний в тому, що ми
не повинні ніде бути «бідними родичами» з
простягнутою рукою», — сказав Віктор Янукович.
«Я не хочу і не дозволю, поки я очолюю
державу, щоб Україну хтось принижував», —
додав Президент.
Президент України Віктор Янукович дав
інтерв’ю тележурналістам Савіку Шустеру
(«Шустер LIVE», телеканал «Інтер»), Олександру Ткаченку («Студія 1+1»), Андрію Куликову
(телеканал ICTV), Ларисі Губіній («5 канал») та
Олегу Панюті (телеканал «Україна»).
Повну версію інтерв’ю див. на сайті телеканалу 1+1: http://www.1plus1.ua/video/show/
programy/interv-yu-z-prezidentom-ukrayiniviktorom-yanukovichem-308850.html
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Про все потроху
ЄВРОмайдани по-українськи
Експерти знову відзначають формування на теренах країни громадянського суспільства. Українці висловлюють своє ставлення до призупинення укладання Угоди
про асоціацію із ЄС. А розпочалося все із
соціальних мереж.
До громадських активістів, учасників
податкового майдану та свідомих блогерів,
які кинули у соцмережах клич відстоювати
право народу самому визначати своє майбутнє, приєдналися студенти, налаштовані
більш радикально. Разом вони відкинули
намагання лідерів опозиції приєднатися до
народного руху.
За інформацією українських ЗМІ, євромайдан зібрав від 60 до 150 тисяч українців. За євроінтеграцію проголосували
ради кількох населених пунктів. Станом
на 28.11.2013 на Україні вже понад 50 євромайданів. Крім того, із 21 листопада на
знак солідарності подібні акції відбулися у
46-ти містах 22-х країн світу.
На момент друку газети «Вишгород» ввечері у четвер, 28 листопада, понад десять тисяч студентів вишів столиці
та інших міст України прийшли на майдан
Незалежності у Києві, де, зокрема, виступали представники групи «1 грудня». Студенти скандували «Студентський
страйк», «Україна за ЄС», «Разом і до кінця», «Молодь нації – за євроінтеграцію!».
На Михайлівській площі у Києві з гаслом
«Будуємо Європу в Україні» вже тиждень
мітингують противники підписання Угоди
про асоціацію між Україною та Європейським союзом — за різними підрахунками,
від 10 до 21 тис. осіб.

Петиція США
У США незадоволені припиненням процесу євроінтеграції в Україні. На офіційному сайті адміністрації президента США
Барака Обами з’явилася петиція з вимогою
ввести санкції проти глави України Віктора
Януковича та членів українського уряду —
заборонити їм в’їзд на територію США і ЄС
і заморозити банківські рахунки пов’язаних
із ними компаній.
Білий дім розгляне петицію, якщо за
місяць вона набере 100 тисяч голосів. За
повідомленнями ЗМІ, за два дні її вже підписали 50 тис. осіб.

Підтримки недостатньо
21 листопада українська влада призупинила процес підготовки до укладання
Угоди про асоціацію з ЄС, яке мало відбутися під час саміту Східного партнерства
у Вільнюсі 28-29 листопада. В уряді пояснюють це рішення інтересами нацбезпеки
— збитки, від яких потерпають наші підприємства через заходи Росії щодо захисту
свого ринку, перевищили прогнози і про-

довжують зростати. А це значить зниження
обсягів виробництва, скорочення робочих
місць, зменшення надходжень до бюджету,
загрози для соціальних виплат.
Україна потребує більш суттєвої підтримки Євросоюзу, тож відповідні переговори триватимуть. КМУ запропонував
створити тристоронню комісію у складі
України, РФ та ЄС для вирішення проблемних питань.

У Вільнюсі
«Интерфакс-Украина» повідомляє, що у
проекті заключної декларації Вільнюського
саміту щодо України записано, що сторони «віддані зобов’язанню» підписати Угоду про асоціацію. Декларація називається
«Східне партнерство: дорога вперед».

За лаштунками євроінтеграції
«Інтеграційні ризики України», які підготували економічні інститути Академії наук
України, стали причиною розпорядження
українського уряду про призупинення Асоціації з ЄС.
Згідно з розрахунками, чистий торговий баланс при вступі до зони вільної торгівлі з ЄС становитиме плюс 1% зовнішнього валового продукту. Однак є й ризики.
Відміна експортного збору на насіння
соняшника скоротить виробництво олії.
Через невідповідність української сільгосппродукції євростандартам імпорт з ЄС
збільшиться, а експорт залишиться той же.
Щодо енергозбереження — позитивний ефект Україна отримає не раніше, ніж
через 8 років. Треба витрачати 14,6 млрд
євро щороку, а економити будемо 5 млрд
євро. Лише у наступному десятиріччі економія перевищить вкладення, і Україна вийде у плюс 300 млн євро.
Вартість переходу на євростандарти
в усіх галузях — 156, 3 млрд євро. Втрати
від заходів Російської Федерації з експорту очікуються у 8 млрд євро. Найбільші — у
машинобудуванні, харчовій, хімічній галузях, металургії.

Депутатський прийом
Народний депутат Ярослав Москаленко
провів прийом громадян у Вишгороді. Скористалися нагодою поспілкуватися з представником нашої громади у Верховній Раді
України 27 листопада 2013 р. жителі Вишгорода та мешканці району.
Вишгородців передусім цікавило вирішення земельних (оформлення ділянок,
отримання державних актів), житлових,
соціальних (пільги) проблем. Багато хто з
мешканців міста звертався до Ярослава
Москаленка з проханням посприяти вирішенню комунальних проблем, наприклад,
опаленню та вентиляції будинків.

Із першого грудня

Кому підвищать пенсії
Ірина КРЕВСЬКА, заступник начальника
управління Пенсійного фонду України у
Вишгородському районі
Із 1 грудня 2013 року, відповідно до
Закону України «Про Державний бюджет
України на 2013 рік», пенсії, розмір яких
залежить від величини прожиткового мінімуму, перерахують.
агадаємо, що мінімальний розмір
пенсій, призначених відповідно
до статті 28 Закону України «Про
загальнообов’язкове державне пенсійне
страхування», визначається, виходячи із
розміру прожиткового мінімуму для осіб, які
втратили працездатність.
Відповідно до статті 42 цього закону (у
редакції, що діє з 01.10.2011), працюючим
пенсіонерам та особам, що зареєстровані як
особи-підприємці, розмір пенсії, обчислений
відповідно до статті 28, не перераховується у
разі збільшення розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.
При цьому, якщо розмір пенсійної виплати для працюючих пенсіонерів — з урахуванням передбачених законодавством надбавок і підвищень та без урахування пенсії
за особливі заслуги — менше прожиткового
мінімуму для осіб, які втратили працездатність, то до пенсії встановлюється щомісяч-
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на адресна допомога в сумі, якої бракує до
прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.
Отже, виходячи з розміру прожиткового
мінімуму для осіб, які втратили працездатність, тобто 949 грн 00 коп., з 1 грудня 2013
року буде підвищено такі пенсійні виплати:
— мінімальні розміри пенсій, призначених відповідно до законів України «Про
загальнообов’язкове державне пенсійне
страхування» та «Про пенсійне забезпечення
осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб»;
— мінімальні розміри пенсійної виплати
інвалідам війни та учасникам бойових дій;
— розміри пенсій за особливі заслуги перед Україною;
— розміри підвищень до пенсій ветеранам війни, жертвам нацистських переслідувань;
— додаткова пенсія особам, постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи;
— державна соціальна допомога на догляд;
— розміри надбавок до пенсій донорам
та ін.
Звертатися до управління по перерахунок пенсій не потрібно, оскільки він буде
проведений за матеріалами пенсійних справ
автоматизованим способом.

«Підтримуємо владу»
27 листопада у Київській облдержадміністрації
відбулися
засідання
тристоронньої, громадської та молодіжної рад. На першій, де зібралися
депутати Київоблради, голови райдержадміністрацій і міські голови з
усієї Київщини, представники підприємств та громадської ради, головував
очільник КОДА Анатолій Присяжнюк.
Зустріч із громадськістю, студентами та представниками молоді області
провели заступники голови КОДА Тетяна Подашевська та Андрій Спаський.
Обговорювали підписання Угоди про
асоціацію з ЄС.
Того ж дня у Вишгороді відбулась рада активу району, в якій взяли участь голова Вишгородської РДА

Заповідний Чорнобиль
Міністерство екології і охорони оточуючого середовища України планує створити
на площі 2,6 тисяч кв. м (зона відчуження,
міста Чорнобиль, Прип’ять і ті, де живе
і працює обслуговуючий персонал) біосферний заповідник. Зараз проект проходить дозвільні процедури.
Мета — популяризація знань про Чорнобиль, збереження унікальної природи.
Після аварії на ЧАЕС уся живність тут активно розмножується. Основні мешканці
зони — косулі, лосі, олені, кабани, зайці,
борсуки, видри, бобри, лиси, вовки, єнотовидні собаки. Можна зустріти тут і бурих
ведмедів.
Із птахів — тетеря, рябчик, сірий журавель, бородата неясить (сова), філін, дуже
рідкісний змієїд, орлан білохвостий.
Прижились тут і коні Пржевальського,
завезені 15 років тому, — їх чисельність
становить 70 голів, тобто вже утричі більше. Коли зона стане заповідником, вчені
пустять туди й зубрів.

Міжнародний авторитет
Україну обрано до Виконавчого комітету ЮНЕСКО на період до 2017 року, що посилить її авторитет на міжнародній арені у
галузях науки, освіти та культури. Україна
— член ЮНЕСКО з 1954 року і тричі обиралась до Виконавчої ради.

Зарплати вищі за інфляцію
Темпи росту зарплат в Україні — найвищі в Європі — такого висновку дійшли британські експерти, проаналізувавши зміни у
фондах зарплати 64 країн світу.
В Україні, Росії та Китаї номінальні доходи збільшилися на 8%, але з урахуванням
низької інфляції Україна вийшла на перше
місце у Європі. За нами — Болгарія і Греція.

Історія на дні
Археологи знайшли у Криму вісім затонулих кораблів часів Кримської війни. Два з
них уже ідентифіковано. Це — знаменитий
французький корвет «Плутон» і лінійний корабель «Генріх IV». Судна розкидані по морському дну від Новофедорівки до Євпаторії
на відстані 100-200 метрів від берега.

Кров — вода?
Румунські вчені винайшли штучну кров.
Препарат, створений на основі білка морських черв’яків, після розбавлення водою
готовий до використання для всіх — незалежно від групи крові і резусу.
Він може зберігатися без холодильника
досить тривалий час, має прозорий жовтий
колір. Зараз новинку перевіряють на мишах, а через два роки сподіваються випробувати на людях.

Олександр Приходько, голова Вишгородської райради Олександр Носаль, Вишгородський міський голова
Віктор Решетняк, голови виконавчих
комітетів місцевих рад району, директори навчальних закладів, керівники
правоохоронних органів, підприємств,
установ та організацій району, громадськість, ЗМІ.
Учасники зібрань підтримали стратегічний курс Президента України на
забезпечення європейських стандартів життя для кожного українця та виважений підхід українського уряду до
підписання Угоди про асоціацію з Євросоюзом.
Докладніше — див. сайт газети
«Вишгород»: www.vyshgorod.in.ua

Хмарочос пам’яті
На місці зруйнованого 11 вересня 2001
року торгового центру у Нью-Йорку збудовано хмарочос заввишки 300 метрів. 72 поверхи вже орендовано. Це перша найвища
споруда після теракту. Весь комплекс нового Торгового центру планують добудувати до
2020 року.

Ремонтують вокзали
«Укрзалізниця» здійснює масштабну
реконструкцію на 12 вокзалах і вокзальних
комплексах, на чотирьох із яких роботи вже
завершені. У жовтні ввели в експлуатацію
нову станцію Ніжин з оновленим зв’язком та
демонтованою платформою з шістьма коліями.
У 2013 році відремонтовано 99 вокзалів — виконані санітарно-технічні, електромонтажні, внутрішні і опоряджувальні
роботи, оновлюють фасади, замінюють
дахи, віконні і дверні блоки, благоустроюють території.

Рекордний урожай
Поточного року урожай зернових в
Україні перевищить 61 млн тонн і стане рекордним за всі роки незалежності. Минулого року зібрали 46,2 млн тонн. Як зазначив Президент України Віктор Янукович,
за показниками урожайності Україна не
поступається країнам Європи і США.

Зброю — у надійні руки
Комітет Верховної Ради з питань промислової та інвестиційної політики не підтримав законопроект про дозвіл вільного
продажу травматичної зброї. За думкою
експертів, документ повинен містити
більш детальне обґрунтування необхідності його прийняття, соціально-економічні, правові та інші наслідки його практичного застосування.

«Бесарабка» навіки
Пам’ятка архітектури — Бесарабський
ринок у Києві — не ремонтувався вже піввіку. Але цього року на реставрацію витрачено понад мільйон грн.
Наступного року планують витратити
ще 4 млн, а 14,5 млн грн. закладуть до бюджету 2015 року. Реставрація розпочнеться навесні наступного року, а через рік її
буде закінчено.
Можливо, на ринку відкриють музей
його історії. Цікаво, що під час реставрації
ринок працюватиме.

Наше місто

Вишгород

30 листопада 2013 року

Адмінкомісія запрошує

Громадські слухання

Житлово-торговельний комплекс
Керуючись ст.ст. 17, 21 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», Постановою
Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року
№ 555 «Про затвердження Порядку проведення громадських слухань щодо врахування громадських
інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні», повідомляємо
про проведення громадських слухань матеріалів
детального плану території земельної ділянки, розташованої на розі вул. П. Калнишевського та алеї С.
Поташника у м. Вишгороді, розробленого відповідно
до рішення Вишгородської міської ради № 26/14 від
29 жовтня 2013 року.
Основні техніко-економічні показники проекту: загальна площа — близько 3,0000 га. Забудова земельної ділянки, розташованої на розі вул.
П. Калнишевського та алеї С. Поташника у м. Вишгороді, комплексом громадських споруд із житловими
та торговельними приміщеннями, інженерною інфраструктурою та елементами благоустрою.
Замовник детального плану території — Вишгородська міська рада. Розробник — ТОВ «Центр

Надати дозвільні документи

АПЛД», ліцензія — серія АВ, №589398. Директор
— Коваленко Юлія Василівна. Контактний телефон:
(04596) 2-64-45.
Для ознайомлення звертатись за адресою: Київська область, м. Вишгород, вулиця Ю. Кургузова, 6,
офіс № 314. Строк ознайомлення з проектами містобудівної документації — місяць з моменту публікації
у засобах масової інформації.
Посадова особа, відповідальна за організацію
розгляду пропозицій громадськості, — Ликов Дмитро Ігорович, начальник відділу містобудування та
архітектури Вишгородської райдержадміністрації.
Строк подання пропозицій — протягом місяця з дня
публікації оголошення.
Прилюдне експонування матеріалів детального
плану території здійснюється щоденно за адресою:
Київська область, м. Вишгород, вул. Ю. Кургузова, 6,
офіс № 314.
Безпосереднє
обговорення
розпочнеться
30.12.2013 року о 13:00 за адресою: Київська область, м. Вишгород, пл. Т. Шевченка, 1, ІІ поверх, малий зал засідань.

Володимир СТЕФАНІВСЬКИЙ, секретар адмінкомісії
У м. Вишгороді на вул. Набережній (зупинка автобуса «Затока») — відповідно до декларації на початок будівельних робіт КС
№ 08312214662 від 02.11.2012 року — зводять багатоквартирний будинок.
Неподалік багатоповерхівки — у 10 м від зупинки автобуса —
розміщена одноповерхова нежитлова споруда. Інформації про
осіб, які нею користуються, у виконавчому комітеті Вишгородської міської ради немає.
Просимо осіб, причетних до даної споруди, терміново надати
дозвільні документи на споруду та земельну ділянку до каб. 96
(третій поверх дамінбудинку), пл. Т. Шевченка,1, м. Вишгород. Телефон приймальні міськради: (04596) 54-203.

У міськвиконкомі

Додаток №1
НОРМИ ВИТРАТ ПИТНОЇ ВОДИ

Про затвердження норм витрат
питної води у м. Вишгороді

водоспоживачами м. Вишгорода згідно з ДБН В. 2. 5 – 64: 2012 для підприємств, організацій та установ
Середньодобові норми
витрат води
в літрах

В т.ч гарячої води в
літрах

120
150
190
230
300

70
90
100
140
180

1 ліжко
«
«

120
200
240

75
90
110

«
«
«

130
150
200

65
75
100

1 місце
«

60
200

30

Водоспоживачі

Вимірювач

п/п
1

2

3

4

5

Готелі, пансіонати і мотелі :
- категорії *, з пральнею
- категорії **, з пральнею - категорії ***, з пральнею
- категорії ****, з пральнею
- категорії *****, з пральнею
Лікувально-профілактичні та санітарно- профілактичні
заклади
- із загальними ваннами та душами;
- із санітарними вузлами, які близько до палат;
- інфекційні
Санаторії та санаторії – профілакторії, заклади відпочинку та туризму:
- із загальними душами ;
- із душами при всіх житлових кімнатах;
- із ваннами при всіх житлових кімнатах;
Фізкультурно-спортивні та фізкультурно-оздоровчі
комплекси
- із їдальнями на півфабрикатах, без прання білизни;
- з їдальнями, які працюють на сировині, та пральнями
Навчальні заклади (спеціальні, санаторні), будинки
дитини, дошкільні спеціальні та санаторні школи-інтернати:
-із денним перебуванням дітей:
-з їдальнями на півфабрикатах
- з їдальнями, які працюють на сировині, і пральнями
- із цілодобовим перебуванням дітей:
- з їдальнями на півфабрикатах;
- з їдальнями, які працюють на сировині, і пральнями

6

7

8

9

Навчально-освітні та спеціалізовані школи, професійно-навчальні заклади, вищі навчальні заклади, інститути підвищення кваліфікації тощо з душовими при
гімнастичних залах і їдальнями, які працюють на півфабрикатах
Науково-дослідні інститути, проектні та конструкторські організації, установи органів управління та громадських організацій, бібліотеки та музеї, вокзали всіх
видів транспорту тощо
Підприємства загального харчування:
- без приготування їжі
- з приготуванням їжі, яка реалізується в обідньому
залі;
- з приготуванням їжі, яка реалізується на дому
Крамниці
- продовольчі (без холодильних установок);

- промтоварні
10

Поліклініки та амбулаторії

11

Аптеки
- торговельний зал і допоміжні приміщення
- лабораторія приготування ліків
Перукарні

12
13

14
15

16

17

18

19

20
21

1мешканець
«
«
«
«
«

1 дитина
«

40
80

«
«

60
120

1 учень (студент і
1 викладач)

100

20
30
30

Рішення від 21 листопада 2013 № 252
Розглянувши звернення Вишгородського міського комунального підприємства «Водоканал», керуючись ст.32 Закону України «Про питну воду та питне водопостачання»,
ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ДБН В. 2.5 — 64: 2012
(Державні будівельні норми України), виконавчий комітет Вишгородської міської ради
В И Р І Ш И В:
1. Затвердити добові норми витрат питної води для населення (додаток 2), підприємств, організацій та установ (додаток 1) у м. Вишгороді — при відсутності лічильників
на холодну і гарячу воду для населення, підприємств, організацій та установ.
2. Визнати таким, що втратило чинність, рішення виконавчого комітету Вишгородської міської ради від 20.12.2012 р. № 324 «Про продовження дії рішення виконавчого
комітету Вишгородської міської ради № 17 від 16.02.2012 р. «Про затвердження добових норм витрат питної води водоспоживачами м. Вишгорода».
3. Офіційно оприлюднити це рішення в газеті «Вишгород».
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на директора ВМКП «Водоканал» Г. В. Чебана.
Міський голова В. РЕШЕТНЯК

40

Додаток №2
НОРМИ ВИТРАТ ПИТНОЇ ВОДИ
20

8

водоспоживачами м. Вишгорода згідно з ДБН В. 2. 5 – 64: 2012 для населення
1працівник
15

1 страва
«

2
12
10

«
1 працівник у
зміну або
20 м2 торг.
залу
1 працівник у
зміну
1 хворий
1 працівник у
зміну

250
20
10
30

6

В т.ч. гарячої
води
в літрах

Водоспоживачі

Вимірювач

1

2

3

1.

Житлові будинки
- з водопроводом, каналізацією без ванн
- з газопостачанням

1 мешка- 100
нець

40

120

48

150

60

1
4
3

Середньо
добові
норми витрат
води в літрах
4

№
п/п

65

- те саме з газопостачанням

8
4

«

- з водопроводом, каналізацією і ваннами з водопідігрівачами, які працюють на твердому паливі
«

5

12

210

85

230

95

33

«
- з централізованим гарячим водопостачанням і сидя«
чими ваннами

8
40

3
25

- те саме з ваннами завдовжки більше ніж 1500 мм.

«

250

100

- при відсутності гарячої води

«

225

-

3
50
100

1
30
60

50

-

60
-

- з користуванням питною водою з вуличних водороз«
бірних колонок

% місткості

3
100
10

-

180
290
360
540

120
190
240
360

- з користуванням питною водою з дворових водороз«
бірних колонок або кранів

95

1 відвідувач
«
«
«

- у будинках без газової установки

120

-

1 кг. сухої білизни
«

40
75

15
25

150

-

25

90

50

на 1м3/год

1 працівник у
зміну
«

140

80

Душові в побутових приміщеннях промислових підприємств

1 душова сітка
у зміну

500

15
100

-

Заливання поверхні ковзанки
Витрати води на поливання
- покриття із трави;
- футбольного поля;
- решти спортивних споруд
- удосконалених покриттів, тротуарів, майданів, заводських проїздів
- зелених насаджень, газонів і квітників

1 м2

0,5

«
«
«
«

3
0,5
1,5
0,5
3-6

15
3-6

-

Кінотеатри,театри, клуби і дозвільно-розважальні заклади
- для глядачів
- для артистів
Стадіони і спортзали
- для глядачів
- для фізкультурників з урахуванням їжі
-для спортсменів з урахуванням приймання їжі
Плавальні басейни
- для глядачів
- для спортсменів (фізкультурників) з урахуванням
приймання душа;
- на поповнення басейну
Лазні
- для миття в мильній з полосканням у душі
- те саме з прийманням оздоровчих процедур
- душова кабіна
- ванна кабіна
Пральні
- немеханізовані
- механізовані
Виробничі цехи
- звичайні
- з тепловиділенням більше ніж 85 кДж

3

1 працівник
«
1 робоче місце
в зміну

30
310
56

1 чол.
«
1 місце
1 чол.
«
1 місце

«

1чол.

45

те саме з газовими водонагрівачами

12
55

2.

1

- у будинках з газовою установкою
3.
-з загальними душовими
- з душами при усіх житлових кімнатах

24

-

«
«

Гуртожитки

11

270

Приватні житлові будинки не обладнані каналізацією

4.

- утримання худоби : - свині на відгодівлі
- корови молочні
- полив : - грунтових теплиць
- сади та присадибні ділянки

«
«
на1 голову
на1 голову

1 м2

4

Дата

30 листопада 2013 року

Українські пластуни й французькі
скаути роблять ремонт у школі «Надія»

Особлива школа
Марина КОЧЕЛІСОВА
ФОТО — архів редакції газети «Вишгород»

Школу «Надія» — для дітей з особливими потребами — відкрили 28
серпня 1993 року. Тоді вона була зовсім маленька і займала напівпідвальне приміщення міського гуртожитку на вул. Б. Хмельницького, 7-б.
ість вчителів — логопед Наталія Петрівна Кравчук, дефектологи Олена Вікторівна
Велігурська, Людмила Костянтинівна
Пахомова, вчитель декоративно-вжиткового мистецтва Тетяна Іванівна Циблієва, вчитель початкових класів Лідія
Тимофіївна Касяненко і перший директор школи, двадцятип’ятирічна Олена
Юріївна Бурдук, — навчали дев’ятьох
учнів початкової школи.
Завдяки допомозі заступника голови
Вишгородської РДА Володимира Григоровича Кисляка та за сприяння зав. районного відділу освіти Олександра Ілліча
Сергієнка із 1996 року «Надія» оселилася у приміщенні двох груп ДНЗ «Золотий
ключик» на першому поверсі правого
крила будівлі.
Олену Бурдук, яка за рік після того
виїхала до Нової Зеландії, замінила Лідія Касяненко — на півдесятиліття. Далі
дев’ять років колектив школи очолювала
Марія Михайлівна Чух. Років з півтора на

Ш

Виступ учнів «Надії»
у Вишгородській РДА

Вишгородський міський голова
Віктор Решетняк дарує паски

20 років НАДІЇ
посаді директора був учитель-дефектолог Вячеслав Олександрович Зігура. Людмила Петрівна Войтюк виконує
обов’язки директора вже вдруге: дев’ять
місяців після Марії Чух і з 16 вересня
2013 р. — дотепер.
До колективу школи із 1996 року приєднався незамінний завгосп Микола
Васильович Кладковий, який добре розуміє потреби особливих дітей. Закінчив
Київський педагогічний університет ім.
М. Драгоманова та працює вчителемдефектологом.
До «Надії» приходили нові вчителі, та
не всі витримували психологічних навантажень. За 20 років школу витривалості
пройшли 72 педагоги — залишилося
20 основних викладачів, є два сумісники. Та це й не дивно. На таку зарплатню
може працювати тільки людина, яка посправжньому любить і переймається
проблемами особливих дітей.
Свого часу за сумісництвом у «Надії»
вчителем математики працювала Наталія Петрівна Рудько, котра справою свого життя обрала допомогу людям і нині
очолює Територіальний центр соціального обслуговування.
Школа щодня приймає діток з усього району. До кількох учнів учителі ходять додому, наприклад Ніна Іванівна
Дем’яненко – у Козаровичах. У трьох відділеннях Вишгородської районної спеці-

Новорічні подарунки

Майстер-клас від «Джерела»

Вишгород

До відомого футболіста
по автографи

альної загальноосвітньої школи «Надія»
навчаються 32 учні — за програмами
допоміжної, загальноосвітньої школи та
інтенсивної педагогічної корекції. Є й група корекційного розвитку — для найменших, яку відвідують дітки з трьох рочків.
За 20 років у «Надії» навчалися 140
учнів. Приходили до першого класу, в
середню чи старшу школу. Дехто продовжував навчання у середніх загальноосвітніх навчальних закладах. А 28 —
стали випускниками школи «Надія».
По-різному склалася їхня доля. Четверо — Дмитро Манашок, Тетяна Гаврищук, Микола Лємзяков та Марина
Бугайова — мають вищу освіту, яку використовують у своїй виробничій діяльності.
Частина колишніх учнів «Надії» отримала середню спеціальну освіту, дехто
навчається у коледжах, дехто отримав
фах у Всеукраїнському центрі професійної реабілітації інвалідів, що в Лютежі. Професії обрали — найпотрібніші
в суспільстві щодня. Багатьом у цьому
допомогли психологи школи.
За два десятиліття «Надія» виросла
й уже не вміщається у своєму приміщенні. Посприяти кращим умовам обіцяв «хрещений батько» — Вишгородський міський голова Віктор Решетняк,
який майже вісім років перераховує на
потреби особливої школи свої премії.

Районне керівництво — насамперед
голова Вишгородської РДА Олександр
Приходько та його заступник Валентина Духота — завжди НАДІЙно тримають
руку на пульсі цього особливого шкільного життя.
Завдяки увазі влади і спонсорів у
школі «Надія» з’явилося масажне ліжко «Нуга-бест». Громадські організації,
зокрема скаути, допомагали робити в
школі ремонт — причому не лише вишгородська молодь, а й французька.
Не забувають про цей заклад і депутати, об’єднання підприємців та благодійників, спортсмени, студенти — оплатили матеріал для сантехнічних робіт,
коли виникла необхідність поміняти каналізаційні труби під підлогою чотирьох
груп «Золотого ключика» (дві займає
«Надія»); подарували школі тенісний
стіл, велотренажер, синтезатор, канцелярське приладдя, магнітофон, книги,
підручники; щороку радують школяриків «Надії» солодкими подарунками на
Новий рік, квитками на циркові вистави,
ще й автобус для перевезення організовують.
Вихованці міського Центру творчості влаштовують концерти й вистави до
Миколая, Великодня, митці й музейні
працівники — цікаві екскурсії та майстер-класи. Для усіх двері школи відкриті.

Миколайчики від
Вишгородської міськради та РДА

Майстер-клас у гончарному центрі

ТЕЛЕпрограма

Вишгород
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2+2
07:00, 07:30, 08:00, 08:30
Новини
06:35 Доброго ранку,
Україно!
06:45, 07:45, 08:20 Гiсть
студiї
07:35 Ера бiзнесу
09:00 Пiдсумки тижня
09:55 Полiттеатр
10:15 Без цензури
10:40 Дитячий фестиваль
«Ангел»
11:30 «Зорянi мости»
12:00, 17:40, 21:30
Дiловий свiт
12:10 Шеф-кухар країни
13:00 Хто в домi хазяїн?
13:25 Аудiєнцiя. Країни
вiд А до Я
14:10 Право на захист
14:40 Вiкно в Америку
15:00, 18:20 Новини
15:15 Euronews
15:30 Дiловий свiт.
Агросектор
15:55 Т/с «Фронт без
флангiв»
17:15 Про головне
17:35 Свiт спорту
18:05 Агро-News
18:50 Сiльрада
19:15 Фестиваль гумору
«Умора»
20:55 Офiцiйна хронiка
21:00 Пiдсумки дня
21:40 Знак питання
21:50 До 25-рiччя дуету
«Свiтязь»
22:55 Трiйка, Кено,
Секунда удачi
23:00 Пiдсумки
23:25 На слуху
23:50 Вiд першої особи

06:45, 07:10, 08:10

06:50 Т/с

«Снiданок з 1+1»

«Леся+Рома»

07:00, 08:00, 09:00,

07:35 Факти тижня

19:30, 23:35 ТСН

08:45 Факти. Ранок

08:05 «Економiчна

09:15 Т/с «Лiтєйний»

правда»

11:35, 13:00 Т/с «Пiд

06:30, 08:30 «Свiт за
тиждень»
07:00 «Ранкове еспресо»
09:00 Великi династiї:
Строганови
10:00, 16:50 «Алло,
лiкарю»
11:15 Поклик кровi
12:45 «Будь в курсi!»
13:25 «Моднi iсторiї з О.
Новицькою»
14:00 Д/с «Сувора
планета»
14:35 «Щоденник для
батькiв»
15:00, 18:30, 21:00
«Соцiальний пульс»
15:15, 21:25 «Соцiальна
економiка»
15:20, 16:45, 18:55, 21:30
«Погода»
16:20 Д/c «Дивовижнi
мешканцi саду»
16:40 «Цивiлiзацiя
Incognita»
17:50 «Алло, адвокате!»
18:50, 22:40
«Економiчний пульс»
19:00 В гостях у Д.
Гордона: В. Литвин
20:00 Генерали
21:35 Родове прокляття
Надiї Кадишевої
22:45 Братство бомби

07:00, 07:30, 08:00,

09:05, 17:10 Т/с
«Любов та покарання»
(1)

зливою куль»
12:45 Факти. День
16:20 Х/ф «Бригада.

11:15 Х/ф «Висоцький.
Дякую, що живий»
15:40 «Росiйськi
сiмейнi драми»
16:45 «Тсн. Особливе»

Нащадок»
18:45 Факти. Вечiр
19:25 Надзвичайнi
новини

20:15 Т/с «Шерлок

20:10 Т/с «Лютий»

Холмс»

22:20 Т/с

22:15 «Грошi»

«Прокурорська

23:50 Х/ф «У краю

перевiрка»

кровi та меду» (2)

23:30 Свобода слова

07:00, 09:00, 17:00,
19:00 Подiї
07:30 Щиросерде
17:50 Новини
зiзнання
07:10, 07:35, 08:10,
08:00 Т/с «Подружжя»
08:35 «Ранок з
(1)
09:10 Т/с
IНТЕРом»
09:10, 12:20 Т/с «Птах «П’ятницький. Глава
третя» (1)
у клiтцi»
11:00 Х/ф «Любов з
13:35 «Судовi справи» пробiрки» (1)
14:35 «Сiмейний суд» 13:10 Люблю! Чекаю!
14:10, 17:20, 22:30
15:40 «Жди меня»
Т/с «Слiд» (1)
18:00 Ток-шоу
16:00 Критична точка
«Стосується кожного»
18:00 Т/с «Поцiлуй!
19:05 Т/с «Пасiчник»
Нова iсторiя» (1)
20:00 «Подробицi»
19:20 Ток-шоу
«Говорить Україна»
20:30 Т/с «Майор
20:00 Т/с «Балабол»
полiцiї»
(1)
22:25 Т/с «Кулiнар 2»
22:00, 03:40 Подiї дня
00:30 Т/с «Картковий 23:20 Х/ф
будинок»
«Апокалiпсис» (2)
08:30, 09:00, 12:00,

09:35, 11:35, 15:45,
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 «Якiсне життя»
16:10 «У центрi уваги»
16:50, 19:20, 23:20
«Мiська варта»
18:00, 22:00 «Клуб
гумору»
19:30 «Столиця
з Олександром
Поповим»
21:25 «Служба
порятунку»

06:00, 15:55 «Все буде
добре!»
07:45, 18:20
«Неймовiрна правда
про зiрок»
09:05 «Таємницi
Х-фактора. Без права
на слабкiсть»
10:05 Х/ф
«Сонцеворот»(1)
12:40 «Битва
екстрасенсiв.
Чоловiки проти жiнок»
14:55 «Звана
вечеря-2»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
20:10 «Куб - 4»
22:25 «Детектор
брехнi - 4»
00:10 «Один за всiх»

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 Ток-шоу
«Говоримо i
показуємо». 16+
17:30 Т/с «Розшук»
16+
21:15 «Сьогоднi.
Пiдсумки»
21:35 Т/с «СОБР» 16+
00:30 Дикий свiт 0+

07:15 «Доброго
здоров’ячка!»
08:00, 11:00, 14:00
Новини
08:15 «Жити
здорово!»
09:30 «Модний вирок»
10:40 «Iстина десь
поруч»
11:15 «Контрольна
закупiвля»
11:55 «У наш час»
13:00 Iншi новини
13:20 «Зрозумiти.
Пробачити»
14:15 «Час обiдати!»
14:55 «Вони та ми»
15:55 «Наодинцi з
усiма»
17:00 Вечiрнi новини
17:35 «Давай
одружимося!»
18:55 «Нехай
говорять»
20:00 «Час»
20:30 Т/с «Вiдлига»
23:15 Нiчнi новини
23:25 «Познер»
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Передплачуйте газету «Вишгород».
07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
12:00 Новини
06:35 Доброго ранку,
Україно!
06:45, 07:45, 08:20 Гiсть
студiї
07:35 Ера бiзнесу
08:45 Кориснi поради
09:00, 21:00 Пiдсумки дня
09:25, 20:55 Офiцiйна
хронiка
09:40, 15:30 Т/с
«Таємниця старого
мосту»
10:25 Т/с «МонтеКрiсто»
11:20 Нехай Вам буде
кольорово!
12:10, 17:35, 21:30
Дiловий свiт
13:50 Х/ф «Майор Вихор»
15:00, 18:20 Новини
15:25 Дiловий свiт.
Агросектор
16:15 Т/с «Фронт без
флангiв»
17:50 Останнє
попередження
18:40 Фiнансова
перспектива
18:55 Футбол. Чемпiонат
України. Прем’єр-лiга.
«Чорноморець» (Одеса) «Шахтар» (Донецьк)
21:40 Вечiр пам’ятi
Назарiя Яремчука (ч.1)
22:55 Трiйка, Кено,
Максима
23:00 Пiдсумки
23:25 На слуху
23:50 Вiд першої особи

07:00, 08:00, 09:00,

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, 20:00 Генерали
10:00, 16:50 «Алло,
лiкарю»
11:15 Родове
прокляття Надiї
Кадишевої
12:45 «Алло,
адвокате!»
13:10 «Ронiн. Ток-шоу
з Д. Видрiним»
14:00, 22:45 Братство
бомби
15:15, 21:25
«Соцiальна
економiка»
15:20, 16:45, 18:55,
21:30 «Погода»
16:20 Д/с «Дивовижнi
мешканцi саду»
17:45 «Соцiальний
статус: ваша пенсiя»
19:00 В гостях у Д.
Гордона: Володимир
Литвин
21:35 Мама вийшла
замiж

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»
11:10, 12:20 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 Ток-шоу
«Стосується кожного»
19:05 Т/с «Пасiчник»
20:00 «Подробицi»
22:25 Т/с «Кулiнар 2»
00:30 Т/с «Картковий
будинок»

06:20, 07:35 Дiловi
факти
19:30, 23:45 ТСН
06:30 Економiчний
06:45, 07:10, 08:10
iнтерес
«Снiданок з 1+1»
06:35 Т/с «Таксi»
08:05 «Економiчна
07:00 Т/с
правда»
«Леся+Рома»
09:05 «Шiсть кадрiв»
07:45 Надзвичайнi
09:40, 17:10 Т/с
новини. Пiдсумки
«Любов та покарання» 08:45 Факти. Ранок
(1)
09:15, 19:25
11:35, 20:15 Т/с
Надзвичайнi новини
10:15, 13:00 Анекдоти
«Шерлок Холмс»
по-українськи
13:35, 14:35 Т/с
10:25, 14:35 Т/с
«Iсторiя льотчика»
«Лiтєйний»
15:40 «Росiйськi
12:45 Факти. День
сiмейнi драми»
13:05, 22:15 Т/с
16:45 «ТСН.
«Прокурорська
Особливе»
перевiрка»
22:15 «Мiняю жiнку
18:45 Факти. Вечiр
- 8»
20:10 Т/с «Лютий»
00:00 Х/ф «Хлопчики з 23:25 Х/ф «Прямий
контакт» (2)
календаря» (1)

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

06:30 ПРОФIЛАКТИКА
14:00 Хронiка тижня
14:30, 15:30, 16:30, 17:30,
18:30, 22:30, 23:30 Час.
Важливо
14:35 5 елемент
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
22:00, 23:00 Час новин
15:35 Новини Київщини
16:10 Погода у свiтi
16:35 Машина часу
17:15, 22:45, 23:50
Погода в Українi
17:35 В кабiнетах
18:10 Мiсцевий час
18:20, 23:40, 06:20 Час
спорту
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
22:35, 23:15 Бiзнес-час
23:25 CRIME NEWS

05:25, 19:00, 21:40
«Свiдок»
06:25 Х/ф «Потерпiлi
претензiй не мають»
08:00 «Агенти впливу»
09:00 «Правда життя.
Професiя тамада»
09:40 «Легенди
шансону»
10:45 Т/с
«Далекобiйники.
Десять рокiв по тому»
14:50 Т/с «Пандора»
19:30 Т/с «У зонi
ризику»
22:00 Т/с «Згадати
майбутнє» (2)
23:00 Т/с «CSI: НьюЙорк» (2)
00:00 Т/с «Закон i
порядок» (2)
01:00 Т/с «NCIS: ЛосАнджелес» (2)

06:30, 07:30 М/с
«Лалалупси» (1)
07:00 Малятатвiйнята
07:55 Мультик з
Лунтiком
08:20 М/с «Шоу
Гарфiлда» (1)
08:55 Єралаш
09:55, 21:05 Країна У
11:00 Одна за всiх
12:00 Т/с «Якось у
казцi» (1)
12:55 Любов з
майбутнього
13:55 Богиня. Нова
колекцiя
16:00 Т/с «Брати» (1)
17:00 Т/с
«Вiсiмдесятi» (1)
18:00 ТЕТки i шмотки
19:00 Моду народу
20:00 Т/с «Два батька
i два сина» (1)
22:10 Вiталька
23:10 Дурнєв+1
23:50 Т/с «Секс i
мiсто» (2)

06:00 Мультфiльми (1) 07:30
«Мультфiльми»(1)
06:55 Т/с «Команда
09:20 Х/ф «Перша
донька» (1)
ЧЕ» (1)
11:30 «Пороблено в
09:00 Х/ф «Сорок» (1) Українi»
13:10 «КВК»
11:00 Т/с «Гончi-5» (1) 15:50 «Вечiрнiй
квартал»
19:00 Т/с «Лiнiйний
18:00 «Звана вечеря»
19:00 «Орел i Решка»
вiддiл» (1)
20:00 Т/с «Моя
21:00 Новини 2+2
прекрасна няня» (1)
21:00 «Розсмiши
21:25 «ДжеДАI»
комiка»
22:00 «Леся Здєся»
22:00 Х/ф «Мiцний
22:25 Х/ф «Залiзна
горiшок-4» (2)
людина 2» (2)
01:00 Х/ф «Одружуся
00:30 Х/ф «Нова
з першою зустрiчною»
(2)
земля» (3)

Високошвидкісний Інтернет МТМ
Тел.: (093) 366-16-66; (095) 545-15-33; (098) 201-22-66
06:00, 11:00
Аферисти проти
туристiв
06:40, 13:00 Як секс
змiнив iсторiю
07:40, 20:40 Шукачi
08:30, 12:00
Смертельна зустрiч
09:20, 14:00 Сучаснi
дива
10:10 У пошуках
пригод
15:00, 18:50 Таємнича
Росiя
16:00 Пiдроблена
iсторiя
17:00, 19:40 У
пошуках iстини
18:00 Д/ф «Нi кроку
назад. Битва за
Москву»
21:30 Д/ф «Шарль де
Голль»
22:30 Пустелi: життя
на межi
23:30 Загадки
Всесвiту
00:30 Покер

06:00 «Ранок Росiї»
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 «Господиня
моєї долi»
14:10 Т/с «Таємницi
iнституту шляхетних
панянок»
15:25 «Aсademia».
«Революцiя в хiмiї»
16:10 Д/с «Вiдбитий
у часi». «На зорi
повiтроплавання»
16:35 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 «Черговий по
країнi». М. Жванецький
23:50 «Тим часом»

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 «Громадська
приймальня»
15:00, 17:00, 21:00,
23:00 «Столичнi
телевiзiйнi новини»
15:10, 21:25 Т/с
«Шляхи Iндiї»
16:10 «У центрi уваги»
16:50, 18:55, 23:20
«Мiська варта»
18:00, 23:25 «Клуб
гумору»
19:00 «Передвиборна
агiтацiя»
22:25 «Київськi iсторiї»

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/с «Подружжя» 08:55 «До суду» 16+
09:55, 11:25 Суд
(1)
присяжних 16+
09:10, 13:10, 17:20,
12:35 «Лiкарська
22:30 Т/с «Слiд» (1)
справа» 16+
10:00, 20:00 Т/с
13:30, 16:30 Огляд.
«Балабол» (1)
Надзвичайна подiя
12:00 Ток-шоу «Нехай 14:25 «Прокурорська
перевiрка» 16+
говорять»
15:40 Ток-шоу
16:00 Критична точка
«Говоримо i
18:00 Т/с «Поцiлуй!
показуємо». 16+
Нова iсторiя» (1)
17:30 Т/с «Розшук»
16+
19:20 Ток-шоу
21:15 «Сьогоднi.
«Говорить Україна»
Пiдсумки»
22:00 Подiї дня
21:35 Т/с «СОБР» 16+
00:15 Т/с «Мент у
00:25 Головна дорога
законi 6» (2)
16+
19:00 Подiї

06:15, 13:15 М/с
«Черепашки-нiндзя»
06:35, 13:35 М/с
«Губка Боб»
07:00, 07:35, 08:35
Пiдйом
07:30, 08:30, 19:55
Погода
09:00 Х/ф «Шопо-коп»
10:50, 18:00, 22:00 Т/с
«Воронiни»
13:10, 14:20 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
19:20 Абзац!
20:00 Т/с «Молодiжна
команда»
21:00 Т/с «Кухня»
23:00 Х/ф «Бумер» (2)
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06:05, 15:55 «Все буде 06:15, 13:25 М/с
«Черепашки-нiндзя»
добре!»
06:35, 13:45 М/с
07:50, 18:20
«Губка Боб»
«Неймовiрна правда
07:00, 07:35, 08:35
Пiдйом
про зiрок»
07:30, 08:30, 19:55
09:40 Х/ф «Нiколи не
Погода
забуду тебе»(1)
09:00, 20:00 Т/с
11:45 Х/ф «Алiса
«Молодiжна команда»
10:00 Т/с «Щасливi
назавжди»(1)
разом»
13:50 «Битва
11:00, 18:00, 22:00 Т/с
екстрасенсiв»
«Воронiни»
13:20, 14:30 Kids Time
14:55 «Звана
14:55 Т/с «Друзi»
вечеря-2»
15:55 Т/с «Двi дiвчини
18:00, 22:00 «Вiкнабез гроша»
Новини»
16:50 Т/с «Щоденник
20:00, 22:25 «Врятуйте лiкаря Зайцевої»
19:00 Репортер
нашу сiм’ю - 2»
19:20 Абзац!
23:25 «Кохана, ми
21:00 Т/с «Кухня»
вбиваємо дiтей»
23:00 Х/ф «Бумер-2»

07:15 «Доброго
здоров’ячка!»
08:00, 11:00, 14:00
Новини
09:30 «Модний вирок»
10:40 «Iстина десь
поруч»
11:15 «Контрольна
закупiвля»
11:55 «У наш час»
13:00 Iншi новини
13:20 «Зрозумiти.
Пробачити»
14:15 «Час обiдати!»
14:55 «Вони та ми»
15:55 «Наодинцi з
усiма»
17:00 Вечiрнi новини
17:35 «Давай
одружимося!»
18:55 «Нехай
говорять»
20:00 «Час»
20:30 Т/с «Вiдлига»
22:50 «Вечiрнiй
Ургант»
23:25 Нiчнi новини
23:35 «За крок вiд
Третьої свiтової»

07:30, 08:30, 09:30, 10:30,
11:30, 12:30, 13:30, 14:30,
15:30, 16:30, 17:30, 18:30,
18:55, 22:30, 23:30 Час.
Важливо
06:35, 07:10, 08:10, 22:35,
23:15 Бiзнес-час
06:40, 18:10 Мiсцевий час
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
07:25, 08:25, 11:50, 17:25,
22:50, 23:50 Погода в
Українi
07:45, 18:20, 23:40 Час
спорту
07:55, 09:10 Погода на
курортах
09:35, 13:35, 14:35 5
елемент
10:10, 10:35, 11:15,
11:35, 12:15, 20:00 Час.
Пiдсумки дня
13:10 Податковий
щоденник
15:35 Машина часу
17:35 Особливий погляд
18:35 Дорогi депутати
19:00, 19:30 Час новин
21:40 Час-Тайм
22:10 Агроконтроль
23:25 CRIME NEWS

06:30, 07:30 М/с
«Лалалупси» (1)
07:00 Малята09:00 «Засуди мене» твiйнята
07:55 Мультик з
10:00 «До суду»
Лунтiком
08:20 М/с «Шоу
11:50 Т/с
Гарфiлда» (1)
«Детективи»
08:55 Єралаш
09:55, 21:05 Країна У
12:55, 19:30 Т/с «У
11:00 Одна за всiх
зонi ризику»
12:00 Т/с «Якось у
казцi» (1)
14:45, 17:00 Т/с
12:55 Любов з
«Павутиння - 6»
майбутнього
13:55 Богиня. Нова
16:45, 19:00, 21:40
колекцiя
«Свiдок»
16:00 Т/с «Брати» (1)
17:00, 20:00 Т/с «Два
22:00 Т/с «Згадати
батька i два сина» (1)
майбутнє» (2)
18:00 ТЕТки i шмотки
19:00 Моду народу
23:00 Т/с «CSI: Нью22:10 Вiталька
23:25 Т/с «Секс i
Йорк» (2)
мiсто» (2)
00:00 Т/с «Закон i
01:25 Т/с «Закрита
школа» (2)
порядок» (2)

08:30 Ранковий
«Свiдок»

2+2
06:55 Т/с «Команда
ЧЕ» (1)
09:00, 21:00 Новини
2+2
09:25 Х/ф «Тiнi
зникають опiвднi.
Перша серiя» (1)
11:15 Х/ф «Iнспектор
ДАI» (1)
13:00 Д/п «Змова
ляльководiв. Бiси
Росiї»
14:00 Д/п «Змова
ляльководiв»
15:05 Д/п «Цiлком
таємно: Краса
вимагає жертв»
16:05 Д/п «З усiх
знарядь «
17:00 Х/ф
«Детонатор» (1)
19:00 Т/с «Лiнiйний
вiддiл» (1)
21:25 «ДжеДАI»
22:00 Х/ф «Кiкбоксер»
(1)
00:05 Х/ф
«Експеримент
Карнозавр» (2)

06:00, 11:00
Аферисти проти
туристiв
06:40, 13:00 Як секс
змiнив iсторiю
07:40, 20:40 Шукачi
08:30, 12:00
Смертельна зустрiч
09:20, 14:00 Сучаснi
дива
10:10 У пошуках
пригод
15:00 Прибульцi
державної важливостi
16:00 Гучна справа
17:00, 19:40 У
пошуках iстини
18:00 Д/ф «Прокляття
клану Онассiсiв»
18:50 Таємнича Росiя
21:30 Д/ф «Прокляття
фараонiв»
22:30 Пустелi: життя
на межi
23:30 Загадки
Всесвiту
00:30 Прихована
iстина

07:30
«Мультфiльми»(1)
10:05 Х/ф «Пригоди
кулiнара» (1)
12:00 Т/с «Всi жiнки вiдьми» (1)
14:00 Т/с «Дикий
ангел» (1)
15:00, 19:00 «Орел i
Решка»
16:00, 20:00 Т/с «Моя
прекрасна няня» (1)
17:00, 21:00
«Розсмiши комiка»
18:00 «Звана вечеря»
22:00 «Велика
рiзниця»
23:00 «Хi та Ха»
00:30 Т/с
«Вiдчайдушнi
домогосподарки» (2)

10:00 Ток-шоу «1000
дрiбниць»
10:35 Ток-шоу «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 Т/с «Таємницi
iнституту шляхетних
панянок»
15:25 «Aсademia».
«Революцiя в хiмiї»
16:10 Д/с «Вiдбитий
у часi». «На чудовому
святi»
16:40 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 «Спецiальний
кореспондент»
23:55 «Гра в бiсер»
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06:30, 07:00, 07:30, 08:00,
08:30, 12:00 Новини
06:10, 07:05, 08:05, 23:15
Спорт
06:15, 07:10, 08:10, 23:20
Погода
06:35 Доброго ранку,
Україно!
06:45, 07:45, 08:20 Гiсть
студiї
09:00, 21:00 Пiдсумки дня
09:30 Уряд на зв’язку з
громадянами
10:00 Пряме включення
з КМУ
10:15 Т/с «МонтеКрiсто»
12:10, 18:40, 21:30 Дiловий
свiт
13:25 Контрольна робота
13:45 Х/ф «Майор Вихор»
15:00, 18:20 Новини
15:20 Дiловий свiт.
Агросектор
15:35 Крок до зiрок
16:25 Т/с «Фронт за лiнiєю
фронту»
17:55 Про головне
18:55 Фiнансова
перспектива
19:15 Фестиваль гумору
«Умора»
20:50 Мегалот
21:40 Вечiр пам’ятi Назарія
Яремчука (ч.2)
22:50 Суперлото, Трiйка,
Кено
23:00 Пiдсумки
23:50 Вiд першої особи

07:00, 08:00, 09:00,

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, 20:00 Генерали
10:00, 16:50 «Алло,
лiкарю»
11:15 Мама вийшла
замiж
12:45 «Соцiальний
статус: ваша пенсiя»
13:20 «Цивiлiзацiя
Incognita»
14:00, 22:45 Братство
бомби
15:15, 21:25 «Соцiальна
економiка»
15:20, 16:45, 18:55,
21:30 «Погода»
16:20, 00:00 Д/с
«Дивовижнi мешканцi
саду»
17:50 «Алло, адвокате!»
19:00 В гостях у Д.
Гордона: Володимир
Литвин
21:35 Вижити всупереч
00:30 Т/с «Ескорт
агентство» (3)

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»
11:10, 12:20 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 Ток-шоу
«Стосується кожного»
19:05 Т/с «Пасiчник»
20:00 «Подробицi»
22:25 Т/с «Кулiнар 2»
00:30 Т/с «Картковий
будинок»

06:30, 07:40 Дiловi
факти
06:35 Економiчний
06:45, 07:10, 08:10
iнтерес
«Снiданок з 1+1»
06:40 Т/с «Таксi»
08:05 «Економiчна
07:05 Т/с
правда»
«Леся+Рома»
09:05 «Шiсть кадрiв»
07:45 Несекретнi
матерiали
09:35, 17:10 Т/с
«Любов та покарання» 08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:25
(1)
Надзвичайнi новини
11:35, 20:15 Т/с
10:15, 13:00 Анекдоти
«Шерлок Холмс»
по-українськи
13:35, 14:35 Т/с
10:25, 14:40 Т/с
«Iсторiя льотчика»
«Лiтєйний»
12:45 Факти. День
15:40 «Росiйськi
13:15, 22:10 Т/с
сiмейнi драми»
«Прокурорська
16:45 «ТСН.
перевiрка»
Особливе»
18:45 Факти. Вечiр
22:15 «Українськi
20:10 Т/с «Лютий»
сенсацiї. Боже вiльнi» 23:20 Х/ф
23:50 «Тачки - 2»
«Ув’язнений» (2)
19:30, 23:35 ТСН

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 «Громадська
приймальня»
15:00, 17:00, 21:00,
23:00 «Столичнi
телевiзiйнi новини»
15:10, 21:25 Т/с
«Шляхи Iндiї»
16:10 «У центрi уваги»
16:50, 18:55, 23:20
«Мiська варта»
18:00, 23:25 «Клуб
гумору»
19:00 «Передвиборна
агiтацiя»
22:25 «Мiсто добра»

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/с «Подружжя» 08:55 «До суду» 16+
09:55, 11:25 Суд
(1)
присяжних 16+
09:10, 13:10, 17:20,
12:35 «Лiкарська
22:30 Т/с «Слiд» (1)
справа» 16+
10:00, 20:00 Т/с
13:30, 16:30 Огляд.
«Балабол» (1)
Надзвичайна подiя
12:00 Ток-шоу «Нехай 14:25 «Прокурорська
перевiрка» 16+
говорять»
15:40 Ток-шоу
16:00 Критична точка
«Говоримо i
18:00 Т/с «Поцiлуй!
показуємо». 16+
Нова iсторiя» (1)
17:30 Т/с «Розшук»
19:20, 04:45 Ток-шоу 16+
21:15 «Сьогоднi.
«Говорить Україна»
Пiдсумки»
22:00 Подiї дня
21:35 Т/с «СОБР» 16+
00:15 Т/с «Мент у
00:30 Квартирне
питання 0+
законi 6» (2)
19:00 Подiї

Передплачуйте газету «Вишгород».

06:30, 15:55 «Все буде 06:15, 13:25 М/с
«Черепашки-нiндзя»
добре!»
06:35, 13:45 М/с
08:10, 18:20
«Губка Боб»
«Неймовiрна правда
07:00, 07:35, 08:35
Пiдйом
про зiрок»
07:30, 08:30, 19:55
09:50 «Зiркове життя. Погода
Поверненi до життя»
09:00, 20:00 Т/с
10:50 «Врятуйте нашу «Молодiжна команда»
10:00 Т/с «Щасливi
сiм’ю - 2»
разом»
13:50 «Битва
11:00, 18:00, 22:00 Т/с
«Воронiни»
екстрасенсiв»
13:20, 14:25 Kids Time
14:55 «Звана
14:55 Т/с «Друзi»
вечеря-2»
15:55 Т/с «Двi дiвчини
без гроша»
18:00, 22:00 «Вiкна16:50 Т/с «Щоденник
Новини»
лiкаря Зайцевої»
20:00, 22:40
19:00 Репортер
19:20 Абзац!
«МастерШеф - 3»
21:00 Т/с «Кухня»
01:30 Х/ф «Мiчман
23:00 Х/ф
Панiн»(1)
«Антибумер» (2)

07:15 «Доброго
здоров’ячка!»
08:00, 11:00, 14:00
Новини
08:15 «Жити
здорово!»
09:30 «Модний вирок»
10:40 «Iстина десь
поруч»
11:15 «Контрольна
закупiвля»
11:55 «У наш час»
13:00 Iншi новини
13:20 «Зрозумiти.
Пробачити»
14:15 «Час обiдати!»
14:55 «Вони та ми»
15:55 «Наодинцi з
усiма»
17:00 Вечiрнi новини
17:35 «Давай
одружимося!»
18:55 «Нехай
говорять»
20:00 «Час»
20:30 Т/с «Вiдлига»
22:50 «Вечiрнiй
Ургант»
23:25 Нiчнi новини
23:35 «Полiтика»

Вишгород
2+2
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
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
07:25, 08:25, 11:50, 17:25,
22:45, 23:50 Погода в
Українi
07:45, 18:20, 23:40 Час
спорту
07:55, 09:10, 13:10
Погода на курортах
08:45 Трансмiсiя-новини
10:10, 10:35, 11:15,
11:35, 12:15, 20:00 Час.
Пiдсумки дня
15:35 Дорогi депутати
18:35 Агроконтроль
19:00, 19:30 Час новин
21:40 Час-Тайм
22:40 Хронiка дня
23:25 CRIME NEWS
00:35 Новини Київщини

06:40 Х/ф «Час «Зеро» 06:30, 07:30 М/с
«Лалалупси» (1)
08:30 Ранковий
07:00 Малята«Свiдок»
твiйнята
07:55 Мультик з
09:00 «Засуди мене»
Лунтiком
10:00 «До суду»
08:20 М/с «Шоу
11:50 Т/с «Детективи» Гарфiлда» (1)
08:55 Єралаш
12:55, 19:30 Т/с «У
09:55, 21:05 Країна У
зонi ризику»
11:00 Одна за всiх
12:00 Т/с «Якось у
14:45, 17:00 Т/с
казцi» (1)
«Павутиння - 6»
12:55 Любов з
майбутнього
16:45, 19:00, 21:40
13:55 Богиня. Нова
«Свiдок»
колекцiя
22:00 Т/с «Згадати
16:00 Т/с «Брати» (1)
17:00, 20:00 Т/с «Два
майбутнє» (2)
батька i два сини» (1)
23:00 Т/с «CSI: Нью18:00 ТЕТки i шмотки
19:00 Моду народу
Йорк» (2)
22:10 Вiталька
00:00 Т/с «Закон i
23:25 Т/с «Секс i
порядок» (2)
мiсто» (2)

06:55 Т/с «Команда
ЧЕ» (1)
09:00, 21:00 Новини
2+2
09:25 Х/ф «Тiнi
зникають опiвднi.
Друга серiя» (1)
11:10 Д/п «К-141»
11:45, 22:00
Догравання матчу
ЧУ 12 Туру. Днiпро Металiст
14:00 Д/п «Змова
ляльководiв. Шпигуни
iз сузiр’я Орiон»
15:05 Д/п «Цiлком
таємно: Iндустрiя
обману»
16:05 Д/п «З усiх
знарядь «
17:00 Х/ф «Кiкбоксер»
(1)
19:00 Т/с «Лiнiйний
вiддiл» (1)
21:25 «ДжеДАI»
00:05 Х/ф «Людинакомар» (3)

06:00, 11:00
Аферисти проти
туристiв
06:40, 13:00 Як секс
змiнив iсторiю
07:40, 20:40 Шукачi
08:30 Найдивовижнiшi
тварини
09:20, 14:00 Сучаснi
дива
10:10 У пошуках
пригод
12:00 Смертельна
зустрiч
15:00 Таємнича Росiя
16:00 Гучна справа
17:00, 19:40 У
пошуках iстини
18:00 Д/ф «Шарль де
Голль»
18:50 Прибульцi
державної важливостi
21:30 Д/ф «Прокляття
клану Онассiсiв»
22:30 Пустелi: життя
на межi
23:30 Загадки
Всесвiту

07:30
«Мультфiльми»(1)
10:10 Т/с «Всi жiнки вiдьми» (1)
14:00 Т/с «Дикий
ангел» (1)
15:00, 19:00 «Орел i
Решка»
16:00, 20:00 Т/с «Моя
прекрасна няня» (1)
17:00, 21:00
«Розсмiши комiка»
18:00 «Звана вечеря»
22:00 «Велика
рiзниця»
23:00 «Хi та Ха»
00:30 Т/с
«Вiдчайдушнi
домогосподарки» (2)

10:00 Ток-шоу. «1000
дрiбниць»
10:35 Ток-шоу. «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 Т/с «Таємницi
iнституту шляхетних
панянок»
15:25 «Aсademia».
«Росiйський футуризм»
16:10 Д/с «Вiдбитий
у часi». «Корабель з
крилами»
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 «Схiд Перемоги.
Днiпро: Падiння Схiдного
валу»
23:50 «Сатi. Ненудна
класика...»
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2+2
07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
12:00 Новини
06:10, 07:05, 08:05, 23:15
Спорт
06:15, 07:10, 08:10, 23:20
Погода
06:35 Доброго ранку,
Україно!
06:45, 07:45, 08:20 Гiсть
студiї
08:35 Ранковi поради
09:00, 21:00 Пiдсумки дня
09:25, 20:55 Офiцiйна
хронiка
09:40, 15:25 Т/с «Таємниця
старого мосту»
10:25 Т/с «МонтеКрiсто»
11:20 Нехай Вам буде
кольорово!
12:10, 18:45, 21:30 Дiловий
свiт
12:25 Д/ф «Голоси часiв.
Микола Амосов»
12:55 «Секрети успiху» з Н.
Городенською
13:40 Х/ф «Майор Вихор»
15:00, 18:20 Новини
15:20 Дiловий свiт.
Агросектор
16:50 Т/с «Фронт за лiнiєю
фронту»
19:10 Останнє
попередження
19:40 Фестиваль пiснi в
Коблево
21:40 «Надвечiр’я» з Т.
Щербатюк. 25 рокiв
22:55 Трiйка, Кено, Максима
23:00 Пiдсумки
23:25 На слуху
23:50 Вiд першої особи

07:00, 08:00, 09:00,
23:35 ТСН
06:45, 07:10, 08:10
«Снiданок з 1+1»
08:05 «Економiчна
правда»
09:05 «Шiсть кадрiв»
09:40, 17:10 Т/с
«Любов та покарання»
(1)
11:35, 20:15 Т/с
«Шерлок Холмс»
13:35, 14:35 Т/с
«Iсторiя льотчика»
15:40 «Росiйськi
сiмейнi драми»
16:45 «ТСН.
Особливе»
19:30 «Телевiзiйна
служба новин»
22:15 «Iлюзiя безпеки.
Згущенка на олiї»
23:50 Х/ф «Прощавай,
моя королево» (2)

06:50 Т/с

06:00, 09:35, 11:35,
17:30 «Мультляндiя»
«Леся+Рома»
07:10, 17:10 «Київ
07:35 Максимум в
музика»
Українi
08:35 «Ювелiрнi
08:45 Факти. Ранок
шедеври»
09:15, 19:25
10:15 «Повнота
Надзвичайнi новини
радостi життя»
10:15, 13:00 Анекдоти 13:20 «Громадська
приймальня»
по-українськи
15:00, 17:00, 21:00,
10:25, 14:40 Т/с
23:00»Столичнi
«Лiтєйний»
телевiзiйнi новини»
12:45 Факти. День
15:10, 21:25 Т/с
13:15, 22:10 Т/с
«Шляхи Iндiї»
«Прокурорська
16:10 «У центрi уваги»
16:50, 18:55, 23:20
перевiрка»
«Мiська варта»
18:45 Факти. Вечiр
18:00, 23:25 «Клуб
20:10 Т/с «Лютий»
гумору»
23:25 Х/ф «Сховище»
19:00 «Передвиборна
(2)
агiтацiя»
01:35 Несекретнi
22:25 «Прогулянки
матерiали
мiстом»

06:30, 15:55 «Все буде 06:15, 13:25 М/с
«Черепашки-нiндзя»
добре!»
06:35, 13:45 М/с
08:15, 18:20
«Губка Боб»
07:00, 07:35, 08:35
«Неймовiрна правда
Пiдйом
про зiрок»
07:30, 08:30, 19:55
09:55 Х/ф «КостяНiка. Погода
09:00, 20:00 Т/с
Час лiта»(1)
«Молодiжна команда»
12:00 «Кохана, ми
10:00 Т/с «Щасливi
разом»
вбиваємо дiтей»
11:00, 18:00, 22:00 Т/с
13:50 «Битва
«Воронiни»
екстрасенсiв»
13:20, 14:30 Kids Time
14:55 Т/с «Друзi»
14:55 «Звана
15:55 Т/с «Двi дiвчини
вечеря-2»
без гроша»
16:50 Т/с «Щоденник
18:00, 22:00 «Вiкналiкаря Зайцевої»
Новини»
19:00 Репортер
20:00, 22:40 «Зваженi 19:20 Абзац!
21:00 Т/с «Кухня»
та щасливi - 3»
23:00 Х/ф «На грi» (2)
01:15 Х/ф «Любов
01:05 Т/с «Щоденники
вампiра» (2)
зла»(1)

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, 20:00 Генерали
10:00, 16:50 «Алло,
лiкарю»
11:15 Вижити
всупереч
12:45 «Алло,
адвокате!»
13:15 «Щоденник для
батькiв»
14:00, 22:45 Братство
бомби
15:15, 21:25
«Соцiальна
економiка»
15:20, 16:45, 18:55,
21:30 «Погода»
16:20, 00:00 Д/с
«Дивовижнi мешканцi
саду»
17:45 «Соцiальний
статус: вашi права i
пiльги»
19:00 В гостях у
Д. Гордона: Євген
Кемеровський
21:35 В. Шаїнський.
Прилетить раптом
чарiвник
00:30 Т/с «Ескорт
агентство» (3)

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»
11:05, 12:20, 03:30
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 Ток-шоу
«Стосується кожного»
19:05 Т/с «Пасiчник»
20:00 «Подробицi»
22:25 Т/с «Кулiнар 2»
00:30 Т/с «Картковий
будинок»
01:25 Х/ф «Мiсто
примар»

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

07:15 «Доброго
здоров’ячка!»
08:00, 11:00, 14:00
Новини
09:30 «Модний вирок»
10:40 «Iстина десь
поруч»
11:15 «Контрольна
закупiвля»
11:55 «У наш час»
13:00 Iншi новини
13:20 «Зрозумiти.
Пробачити»
14:15 «Час обiдати!»
14:55 «Вони та ми»
15:55 «Наодинцi з
усiма»
17:00 Вечiрнi новини
17:35 «Давай
одружимося!»
18:55 «Нехай
говорять»
20:00 «Час»
20:30 Т/с «Вiдлига»
22:50 «Вечiрнiй
Ургант»
23:25 Нiчнi новини
23:35 «Проти ночi»

06:30 Рятувальники
16+
07:00 «Медичнi
07:30, 15:25
таємницi» 16+
Щиросерде зiзнання 07:35, 08:20 Т/с
«Повернення
08:00 Т/с «Подружжя» Мухтара» 16+
08:00, 11:00, 14:00,
(1)
17:00 Сьогоднi
09:10, 13:10, 17:20,
08:55 «До суду» 16+
22:30 Т/с «Слiд» (1)
09:55, 11:25 Суд
присяжних 16+
10:00, 20:00 Т/с
12:35 «Лiкарська
«Балабол» (1)
справа» 16+
12:00 Ток-шоу «Нехай 13:30, 16:30 Огляд.
Надзвичайна подiя
говорять»
14:25 «Прокурорська
16:00 Критична точка перевiрка» 16+
15:40 Ток-шоу
18:00 Т/с «Поцiлуй!
«Говоримо i
Нова iсторiя» (1)
показуємо». 16+
17:30 Т/с «Розшук»
19:20 Ток-шоу
16+
«Говорить Україна»
21:15 «Сьогоднi.
Пiдсумки»
22:00 Подiї дня
21:35 Т/с «СОБР» 16+
00:15 Т/с «Мент у
00:30 «Дачна
вiдповiдь» 0+
законi 6» (2)
19:00 Подiї

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
07:10, 08:10, 22:35,
23:15 Бiзнес-час
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
08:15, 19:45, 22:45,
23:35 Тема/Хронiка дня
07:25, 08:25, 11:50,
17:25, 22:50, 23:50
Погода в Українi
07:45, 18:20, 23:40 Час
спорту
09:35, 13:35, 14:35 5
елемент
10:10, 10:35, 11:15,
12:15, 20:00 Час.
Пiдсумки дня
18:35 Лiсовий патруль
19:00, 19:30 Час новин
21:40 Час-Тайм
22:10 Реальний сектор
23:25 CRIME NEWS

06:55 Т/с «Команда
ЧЕ» (1)
09:00 «Нове Шалене
вiдео по-українськи»
09:25 Х/ф «Тiнi
зникають опiвднi.
Третя серiя» (1)
11:05 Х/ф «Даурiя.
Частина 1» (1)
13:00 Д/п «Змова
ляльководiв. Битва за
життя»
14:00 Д/п «Змова
ляльководiв»
15:00 Д/п «Цiлком
таємно: Чорнi
копателi»
15:55 Д/п «Спiраль
- виток, який не
вiдбувся. Випуск 1»
16:50 Х/ф «Небесний
форсаж» (1)
19:00 Т/с «Лiнiйний
вiддiл» (1)
21:00 Новини 2+2
21:25 «ДжеДАI»
21:40 Баскетбол.
«Євролiга». Партизан
(Сербiя) - Будiвельник
(Україна)
23:45 Х/ф «Пiранья»
(3)

06:30, 07:30 М/с
«Лалалупси» (1)
07:00 Малята09:00 «Засуди мене»
твiйнята
10:00 «До суду»
07:55 Мультик з
11:50 Т/с «Детективи» Лунтiком
08:20 М/с «Шоу
12:55, 19:30 Т/с «У
Гарфiлда» (1)
зонi ризику»
08:55 Єралаш
09:55, 21:05 Країна У
14:45, 17:00 Т/с
11:00 Одна за всiх
«Павутиння - 6»
12:00 Т/с «Якось у
16:45, 19:00, 21:40
казцi» (1)
12:55 Любов з
«Свiдок»
майбутнього
22:00 Т/с «Згадати
13:55 Богиня. Нова
майбутнє» (2)
колекцiя
16:00 Т/с «Брати» (1)
23:00 Т/с «CSI: Нью17:00, 20:00 Т/с «Два
Йорк» (2)
батька i два сини» (1)
00:00 Т/с «Закон i
18:00 ТЕТки i шмотки
19:00 Моду народу
порядок» (2)
01:00 Т/с «NCIS: Лос- 22:10 Вiталька
23:25 Т/с «Секс i
Анджелес» (2)
мiсто» (2)

06:00, 11:00
Аферисти проти
туристiв
06:40, 13:00 Як секс
змiнив iсторiю
07:40, 20:40 Шукачi
08:30, 12:00
Смертельна зустрiч
09:20, 14:00 Сучаснi
дива
10:10 У пошуках
пригод
15:00, 18:50
Прибульцi державної
важливостi
16:00 Гучна справа
17:00, 19:40 У
пошуках iстини
18:00 Д/ф «Прокляття
фараонiв»
21:30 Д/ф «Слiдами
велетня. Таємниця
однiєї гробницi»
22:30 Невiдомий
Китай
23:30 Загадки
Всесвiту
00:30 Прихована
iстина

08:30 Ранковий
«Свiдок»

07:30
«Мультфiльми»(1)
10:10 Т/с «Всi жiнки вiдьми» (1)
14:00 Т/с «Дикий
ангел» (1)
15:00, 19:00 «Орел i
Решка»
16:00, 20:00 Т/с «Моя
прекрасна няня» (1)
17:00, 21:00
«Розсмiши комiка»
18:00 «Звана вечеря»
22:00 «Велика
рiзниця»
23:00 «Хi та Ха»
00:30 Т/с
«Вiдчайдушнi
домогосподарки» (2)

10:00 Ток-шоу. «1000
дрiбниць»
10:35 Ток-шоу. «Про
найголовнiше»
11:15 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 Т/с «Таємницi
iнституту шляхетних
панянок»
15:25 «Aсademia».
«Росiйський футуризм»
16:10 Д/с «Вiдбитий у
часi». «Твої книжки»
16:40 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
07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
12:00 Новини
06:35 Доброго ранку,
Україно!
06:45, 08:20 Гiсть студiї
07:20, 07:40 Країна on line
09:00, 21:00 Пiдсумки дня
09:40 Т/с «Таємниця
старого мосту»
10:25 Т/с «МонтеКрiсто»
11:20 Нехай Вам буде
кольорово!
12:10, 17:05, 21:30 Дiловий
свiт
12:25 Бiатлон. Кубок свiту.
Спринт (жiнки)
14:05 Ток-шоу «Вiра. Надiя.
Любов»
15:00, 17:30 Новини
15:20, 05:50 Дiловий свiт.
Агросектор
15:35 Бiатлон. Кубок свiту.
Спринт (чоловiки)
17:00 Свiт спорту
17:20 Фiнансова
перспектива
18:00 Жеребкування
фiнального етапу Кубка
свiту ФIФА-2014
19:40 Концертна програма
«Музика нас з»єднала»
21:40 Фольк-music
22:55 Трiйка, Кено, Секунда
удачi
23:00 Пiдсумки
23:20 На слуху
23:45 Вiд першої особи

06:00, 07:00, 08:00,
09:00, 19:30 ТСН
06:05 «Тачки - 2»
06:45, 07:10, 08:10
«Снiданок з 1+1»
08:05 «Економiчна
правда»
09:05 «Шiсть кадрiв»
09:40, 17:10 Т/с
«Любов та покарання»
(1)
11:35 Т/с «Шерлок
Холмс»
13:35, 14:35 Т/с
«Iсторiя льотчика»
15:40 «Росiйськi
сiмейнi драми»
16:45 «ТСН.
Особливе»
20:15 «Вечiрнiй Київ
- 2013»
22:15 «Супергерої «
23:20 «Телетрiумф
2013»

06:15, 07:30 Дiловi
факти
06:25 Економiчний
iнтерес
06:30 Т/с «Таксi»
06:50 Т/с
«Леся+Рома»
07:35 Зiрка YouTube
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:25
Надзвичайнi новини
10:15, 13:00 Анекдоти
по-українськи
10:25, 14:35 Т/с
«Лiтєйний»
12:45 Факти. День
13:10, 22:00 Т/с
«Прокурорська
перевiрка»
18:45 Факти. Вечiр
20:00 Машина часу.
Телепорт-шоу
23:25 Максимум в
Українi
23:50 Х/ф «Блекджек»
(2)

06:30, 08:30, 15:00, 18:30,
21:00 «Служба новин
«Соцiальний пульс»
06:55, 18:50, 22:40
«Економiчний пульс»
07:00 «Ранкове еспресо»
09:00, 20:00 Генерали
10:00, 16:50 «Алло,
лiкарю»
11:15 В. Шаїнський.
Прилетить раптом
чарiвник
12:45 «Соцiальний статус:
вашi права i пiльги»
13:20 «Цивiлiзацiя
Incognita»
14:00, 22:45 Братство
бомби
15:15, 21:20 «Соцiальна
економiка»
15:20, 16:45, 18:55, 21:25
«Погода»
16:20 Д/с «Дивовижнi
мешканцi саду»
17:50 «Алло, адвокате!»
19:00 В гостях у
Д. Гордона: Євген
Кемеровський
21:35 Л. Максакова. Дама
з характером

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 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»
18:05 Х/ф
«Пророцтво»
20:00 «Подробицi»
20:30 «Шустер Live»
00:00 Д/ф «Амосов.
Сторiччя»

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

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 «Громадська
приймальня»
15:00, 17:00, 21:00,
23:00 «Столичнi
телевiзiйнi новини»
15:10, 21:25 Т/с
«Шляхи Iндiї»
16:10 «У центрi уваги»
16:50, 18:55, 23:20
«Мiська варта»
18:00, 23:25 «Клуб
гумору»
19:00 «Передвиборна
агiтацiя»
22:25 «Гаряча лiнiя
«102»

06:35, 08:20 Т/с
«Повернення
Мухтара» 16+
07:30, 15:25
Щиросерде зiзнання 08:00, 11:00, 14:00,
08:00 Т/с «Подружжя» 17:00 Сьогоднi
08:55 «До суду» 16+
(1)
09:55, 11:25 Суд
09:10, 13:10, 17:20,
присяжних 16+
21:00, 22:30 Т/с
12:35 «Лiкарська
«Слiд» (1)
справа» 16+
10:00 Т/с «Балабол»
13:30, 16:30 Огляд.
(1)
Надзвичайна подiя
12:00 Ток-шоу «Нехай
14:25 «Прокурорська
говорять»
перевiрка» 16+
16:00 Критична точка
15:40 Ток-шоу
18:00 Т/с «Поцiлуй!
«Говоримо i
Нова iсторiя» (1)
показуємо». 16+
19:20 Ток-шоу
17:30 «Життя як пiсня:
«Говорить Україна»
«Непара» 16+
22:00 Подiї дня
19:15 Т/с «СОБР» 16+
00:15 Т/с «Мент у
23:10 Х/ф «Грiм лютi»
законi 6» (2)
16+
19:00 Подiї
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Передплачуйте газету «Вишгород».
06:10, 07:00, 08:55, 09:00,
10:00, 23:00 Погода
06:20 Крок до зiрок. Нам
15 рокiв
07:05 «О.Газманов.
Сделан в СССР»
08:30 Панянка та кулiнар
09:25 Армiя
09:35 Православний
вiсник
10:15 Моменти життя
11:15 Х/ф «А життя
триває...»
12:50 Театральнi сезони
13:45 Бiатлон. Кубок свiту.
Естафета (жiнки)
15:25 Бiатлон. Кубок свiту.
Естафета (чоловiки)
17:00 В гостях у
Д.Гордона
18:00 Український акцент
18:20 Золотий гусак
18:55 Фестиваль гумору
«Умора»
20:35, 01:45 Слово
регiонам
20:55 Мегалот
21:00 Пiдсумки дня
21:25 Без цензури
22:00 Українська пiсня
22:50 Суперлото, Трiйка,
Кено
23:10 Гранд-шоу
М.Поплавського

08:15, 19:30 ТСН:
«Телевiзiйна служба
новин»
09:00 «Хто там?»
10:00 М/ф «Енгрi
бердс» (1)
10:05 «Свiтське життя»
11:10 «Чотири весiлля
- 1»
12:45 «Моя сповiдь» «Фiлiпп Кiркоров»
14:00 «Мiняю жiнку
- 8»
15:30 «Машинi казки»
(1)
15:40 М/ф «Маша i
ведмiдь» (1)
16:20 «Вечiрнiй Київ
- 2013»
18:30 «Розсмiши
комiка - 4»
20:00 Х/ф «Я тебе
нiкому не вiддам» (2)
00:05, 04:45 Х/ф
«Голка» (2)

07:35 «Будь у курсi!»
08:00 «Служба новин
«Соцiальний пульс»
08:25, 18:55 «Погода»
09:00 Генерали
10:00 «Свiтськi
хронiки»
10:55 Х/ф «Чорна
троянда - емблема
печалi, червона
троянда - емблема
кохання»
14:35 За сiм морiв
15:00 Братство бомби
16:15, 23:20 Д/с
«Бебi-бум у зоопарку»
16:50, 05:25 «Ронiн.
Ток-шоу з Д.
Видрiним»
17:35 «Щоденник для
батькiв»
18:15, 05:50
«Цивiлiзацiя Incognita»
18:30, 05:00
«Соцiальний пульс
вихiдних»
19:00 Великi династiї.
Пушкiни
20:05 Володимир
Етуш. «Все, що
нажито непосильною
працею»
21:15 Х/ф «Серця
чоловiкiв» (2)

09:30 «Все для мами» 07:00, 19:00 Подiї
07:10 Х/ф «Джунiор»
10:00 Д/ф «Муслiм
(1)
Магомаєв. Серце на
09:20, 10:00 Т/с
«Iнтерни» (1)
снiгу»
11:00 1 за 100 годин
11:10 Х/ф «Весiлля в
12:00 Т/с «Адвокат»
(1)
Малинiвцi»
15:00 Х/ф «Остання
13:10 Х/ф
справа Казанови» (1)
17:00, 19:20 Т/с
«Пророцтво»
«Берег Надiї» (1)
15:10 «Мiжнародний
21:30 Х/ф «Буду
вiрною дружиною» (1)
фестиваль гумору
01:45 Хто гiдний
«Юрмала»
бiльшого?
18:00, 20:30 Т/с

20:00 «Подробицi»

06:00, 08:00
«Людина президента» «Мультляндiя»
07:10 «Київ музика»
08:40 Зiрка YouTube
09:25 «Школа
09:50 Дача
Ромашкiно»
10:00 «Якiсне життя»
10:20 Квартирне
10:30 «Зроблено у
питання
Києвi»
11:20 За кермом
11:00 «Нова адреса»
11:55 ПуТЬОва країна 12:10 «Актуальна
тема»
12:15, 20:00 Т/с
12:45 «Повнота
«Лютий»
радостi життя»
18:45 Факти. Вечiр
13:45 «Час вiдповiдей»
16:40 «М.Поплавський
19:00 Надзвичайнi
«З добром до людей»
новини. Пiдсумки
17:15 «Клуб гумору»
22:00 Х/ф «Ми з
19:00 «Передвиборна
агiтацiя»
майбутнього-2»
00:00 Х/ф «Антикiлер 22:00»СТН-тижневик»
22:30 Х/ф «11:14» (2)
Д.К. Кохання без
02:15 «Гаряча лiнiя
тями» (2)
«102»

22:30 «Велика Рiзниця
по-українськи»
23:30 Х/ф «Не вкради»
(2)
01:30 Х/ф «Угода» (2)
03:10 Подробицi

Життєвий
девіз: чим
більше я
сплю, тим
менше від
мене шкоди

07:15 «Доброго
здоров’ячка!»
08:00, 11:00, 14:00
Новини
08:15 «Жити
здорово!»
09:30 «Модний вирок»
10:40 «Iстина десь
поруч»
11:15 «Контрольна
закупiвля»
11:55 «У наш час»
13:00 Iншi новини
13:20 «Зрозумiти.
Пробачити»
14:15 «Час обiдати!»
14:55 «Вони та ми»
15:55 «Чекай на мене»
17:00 Вечiрнi новини
17:35 «Людина i
закон»
18:55 «Поле чудес»
20:00 «Час»
20:30 «Унiверсальний
артист»
22:30 «Вечiрнiй
Ургант»
23:30 Х/ф
«Iнтердiвчина»

06:30, 07:30 М/с
«Лалалупси» (1)
07:00 Малятатвiйнята
07:55 Мультик з
Лунтiком
08:20 М/с «Шоу
Гарфiлда» (1)
08:55 Єралаш
09:55 Країна У
11:00 Одна за всiх
12:00 Т/с «Якось у
казцi» (1)
12:55 Любов з
майбутнього
13:55 Богиня. Нова
колекцiя
16:00 Т/с «Брати» (1)
17:00 Моду народу
18:00 ТЕТки i шмотки
19:00 Iкона стилю
20:15 Х/ф «Персi
Джексон та викрадач
блискавок» (2)
22:55 Вiталька
23:25 Т/с «Секс i
мiсто» (2)

06:15, 18:20

«Неймовiрна правда

08:30 Ранковий
«Свiдок»
09:00 Т/с «Вулицi
розбитих лiхтарiв»
11:30 Т/с «Вулицi
розбитих лiхтарiв - 2»
12:35 Т/с «У зонi
ризику»
14:35, 17:00 Т/с
«Павутиння - 6»
16:45, 19:00 «Свiдок»
19:30 Х/ф
«Оперативна
розробка - 2»
21:30 Х/ф «В останню
мить»
23:20 «Концерт для
справжнiх чоловiкiв»
00:35 Х/ф
«Смертельний
експрес» (2)

06:55 Т/с «Команда

07:30

ЧЕ» (1)

«Мультфiльми»(1)

09:00 Новини 2+2

10:10 Т/с «Всi жiнки -

09:25 Х/ф «Тiнi
зникають опiвднi.
Четверта серiя» (1)
11:10 Х/ф «Даурiя.
Частина 2» (1)

вiдьми « (1)
14:00 Т/с «Дикий
ангел» (1)
15:00, 19:00 «Орел i

13:05 «Нове Шалене

Решка»

вiдео по-українськи»

16:00 Т/с «Моя

16:00 «Облом UA.

прекрасна няня» (1)

Новий сезон»

17:00, 22:45

18:00 Х/ф «Козак» (1)

«Розсмiши комiка»

20:00 «Королi рингу».
Всесвiтня серiя боксу
(WSB). Українськi
отамани - Argentina

18:00 «Звана вечеря»
20:00 «КВК»
23:45 «Хi та Ха»

Condors

00:30 Т/с

23:00 «Королi рингу»

«Вiдчайдушнi

00:00 Х/ф «Гоблiн» (3)

домогосподарки» (2)

06:00, 11:00
Аферисти проти
туристiв
06:40, 13:00 Як секс
змiнив iсторiю
07:40, 20:40 Шукачi
08:30 Смертельна
зустрiч
09:20, 14:00 Сучаснi
дива
10:10 У пошуках
пригод
12:00 Найдивовижнiшi
тварини
15:00, 18:50
Прибульцi державної
важливостi
16:00 Гучна справа
17:00, 19:40 У
пошуках iстини
18:00 Д/ф «Слiдами
велетня. Таємниця
однiєї гробницi»
21:30 Д/ф «Росiйська
iсторiя отруєнь»
23:30 Д/ф «Таблетка
правди»
00:30 Покер

09:00, 12:00, 15:00, 18:00
Вiстi
09:40, 12:25, 15:10, 17:40
Мiсцевий час. ВiстiМосква
10:00 Розмова з Д.
Медведєвим
11:15 Т/с «Детективне
агентство «Iван да Мар’я»
12:15 Щоденник Сочi
2014
12:40 «Особливий
випадок»
13:25 Т/с «Господиня
моєї долi»
14:10, 03:40 Т/с
«Таємницi iнституту
шляхетних панянок»
15:2 «Як i навiщо
ми займаємося
математикою?»
16:40 Новини культури
16:55, 18:40 Т/с «Острiв
непотрiбних людей»
19:35 «Прямий ефiр»
20:35 Х/ф «Мрiї з
пластилiну»
22:05 «Живий звук»
23:25 «Бiла студiя». М.
Михалков
00:30 Благодiйний
концерт для ветеранiв
сцени

Наш індекс у Каталозі місцевих періодичних видань 40007

06:50, 01:55 Х/ф

«Опiвднi на пристанi»

06:15, 13:25 М/с
«Черепашки-нiндзя»
06:35, 13:45 М/с
про зiрок»
«Губка Боб»
07:20, 16:00 Х/ф «Я не 07:00, 07:35, 08:35
Пiдйом
повернуся»(1)
07:30, 08:30, 19:55
15:00 «Звана вечеря
Погода
09:00, 20:00 Т/с
- 2»
«Молодiжна команда»
18:00, 22:00 «Вiкна10:00 Т/с «Щасливi
разом»
Новини»
11:00, 18:00, 22:00 Т/с
20:00 «Танцюють
«Воронiни»
всi!-6»
13:20, 14:30 Kids Time
14:50 Т/с «Друзi»
22:40 «Танцюють
15:55 Т/с «Двi дiвчини
всi!-6» Пiдсумки
без гроша»
16:55 Т/с «Щоденник
голосування
лiкаря Зайцевої»
23:35 «Куб - 4»
19:00 Репортер
19:20 Абзац!
01:10 Х/ф «Кохана
21:00 Т/с «Кухня»
жiнка механiка
23:00 Х/ф «На грi-2.
Гаврилова»(1)
Новий рiвень» (2)

06:30, 07:30, 08:30,
09:30, 10:30, 11:30,
12:30, 13:30, 14:30,
15:30, 16:30, 17:30,
18:30, 22:30 Час.
Важливо
06:35, 07:10, 08:10,
22:35 Бiзнес-час
06:40, 18:10 Мiсцевий
час
07:00, 08:00, 09:00,
10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00,
16:00, 17:00, 18:00,
22:00 Час новин
07:15, 08:15, 08:35,
19:45, 22:40 Тема/
Хронiка дня
07:20 Час економiки
07:25, 08:25, 11:50,
17:25, 22:50 Погода в
Українi
07:40 Автопiлот-новини
07:45, 18:20 Час спорту
07:55, 09:10, 13:10
Погода на курортах
08:45 Трансмiсiя-новини
09:35, 13:35, 14:35 5
елемент
10:10, 10:35, 11:15,
11:35, 12:15, 20:00 Час.
Пiдсумки дня
16:35 Лiсовий патруль
17:35 Не перший погляд
19:00, 19:30 Час новин
21:40 Час-Тайм
22:10 Особливий погляд

06:00, 08:00, 11:00
Сьогоднi
06:15 Лотерея
«Золотий ключ» 0+
06:45 Їхнi вдачi 0+
07:25 «Готуємо з
Олексiєм Зимiним» 0+
08:20 Головна дорога
16+
08:55 Кулiнарний
двобiй 0+
10:00 Квартирне
питання 0+
11:25 «Я худну» 16+
12:30 «Їжа жива та
мертва». 12+
13:30 Ток-шоу «ДНК».
16+
14:30 Слiдство вели...
16+
15:25 «Очна ставка»
16+
16:25 Огляд.
Надзвичайна подiя
17:00 «Центральне
телебачення»
17:50 «Новi росiйськi
сенсацiї» 16+
18:45 Ти не повiриш!
16+
19:45 «Острiв» 16+
21:15 «Промiнь
Свiтла» 16+
21:50 «Єгор 360» 16+
22:20 Х/ф «Служу
Вiтчизнi!» 16+

брехнi - 4»

00:50 Х/ф «Надин» (2)

07:30, 08:30, 09:30, 10:30,
11:30, 12:30, 13:30, 14:30,
15:30, 16:30, 17:30, 18:30,
19:30, 20:30, 21:30, 22:30,
23:30 Час. Важливо
06:35, 18:10 Мiсцевий час
06:45, 07:10, 08:15, 18:25,
23:45 Час спорту
06:50, 14:50, 18:35, 19:15,
20:20, 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
08:10, 13:25, 16:10, 17:25
Погода на курортах
08:35 Не перший погляд
11:35 Автопiлот-тест
11:45, 23:35 Iсторiя успiху
12:35 Iнтелект.ua
13:35 Вперед, на Олiмп!
14:35 Гра долi
15:35 Кiно з Янiною
Соколовою
16:35 Арсенал
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
Наталкою Фiцич

07:20 «Смiшарики.
Новi пригоди»
07:50 «Розумницi й
розумники»
08:40 «Слово
пастиря»
09:00, 11:00 Новини
09:15 «Смак»
09:55 «Т. Шмига. Дитя
веселощiв та мрiй»
11:15 «Iдеальний
ремонт»
12:25 «Льодовиковий
перiод»
15:45 «Битва за
спадщину»
17:00 Вечiрнi новини
17:15 «Весiльний
переполох»
18:05 «Угадай
мелодiю»
18:40 «Хвилина слави.
Шлях на Олiмп!»
20:00 «Час»
20:20 «Сьогоднi
ввечерi»
22:10 «Що? Де?
Коли?»
23:30 «Встигнути до
опiвночi»
00:15 Х/ф
«Акселератка»

08:15 Т/с «Вулицi
розбитих лiхтарiв»
10:25 Т/с «Вулицi
розбитих лiхтарiв - 2»
11:30 «Речовий
доказ». Лiсовий
перевертень
12:00 «Головний
свiдок»
13:00 «Випадковий
свiдок»
13:30 «Правда життя.
Професiя сантехнiк»
14:00 «Легенди
шансону»
15:00 Х/ф
«Оперативна
розробка - 2»
17:05 Х/ф «В останню
мить»
19:00 Т/с «Таємницi
слiдства - 6» (1)
23:00 «Втеча. Реальнi
iсторiї». Приречений
на самотнiсть
23:30 Х/ф
«Паранормальне
явище - 3» (2)

07:30 Малятатвiйнята
07:55 Телепузики
08:30 М/с
«Смiшарики. Пiн-код»
(1)
09:00 Мультик з
Лунтiком
09:40 М/с «Дашадослiдниця» (1)
10:05 М/с «Вперед,
Дiєго, вперед!» (1)
10:40 М/ф «Астерiкс i
Клеопатра» (1)
12:05 Т/с «Ксена принцеса-воїн» (1)
16:00 М/ф «Хортон»
(1)
17:55 Х/ф «Персi
Джексон та викрадач
блискавок» (2)
20:35 Т/с «Два батька
i два сини» (1)
22:05 Х/ф «Дуже
страшне кiно 4» (2)
23:50 Х/ф «Крик 4» (3)

06:55 «Караоке на

07:45 Знайти

Майданi»

крайнього

07:50 «Їмо вдома»

09:00 Вiйна свiтiв.

09:00 «Все буде
смачно!»
10:00 «ВусоЛапоХвiст»
11:10 «Танцюють

Ревiзор проти Шефа
11:00 Уральськi
пельменi
12:05 Шурочка
13:05 Рудi

всi!-6»

14:05 Дорослi, як дiти

14:10 «Зваженi та

15:05 Вже котрий день

щасливi - 3»

16:10 Про що говорять

19:00 «Х-Фактор - 4»

тварини

21:20 «Таємницi

17:35 Т/с «Воронiни»

Х-фактора. Вiд долi не 18:00 М/ф «Iван
Царевич i Сiрий Вовк»
втечеш»
19:50 Х/ф «Гаррi
22:35 «Х-Фактор
Поттер i Принц- 4 Пiдсумки
полукровка»
голосування»
22:50 Х/ф «Примарний
23:55 «Детектор
гонщик-2» (2)

2+2

07:00 Д/п «Елiта ВДВ»
09:00 Х/ф «Дикий
табун» (1)
11:00 Т/с «Гончi-5» (1)
19:00 Х/ф «Козак» (1)
21:00 Х/ф
«Термiнатор-2» (1)
00:10 Х/ф «Не бiйся
темряви» (3)

— Тату, я
хочу зробити
татуювання.
— Ні, доню,
це дуже
небезпечно.
— Чому?
— Бо я
тобі ноги
переламаю

07:30, 10:20
«Мультфiльми»(1)
09:00 М/с «Казки
Ганса Крiстiана
Андерсена» (1)
11:20 М/ф «Синдбад:
Легенда Семи Морiв»
(1)
12:50 Х/ф «Джек
Фрост. Снiговик» (1)
14:50 Т/с «Всi жiнки вiдьми» (1)
16:50 Т/с «Моя
прекрасна няня» (1)
18:40 «Велика
рiзниця»
19:40 «Вечiрнiй
квартал»
21:40 Т/с
«Надприродне» (2)
00:20 Х/ф
«Божевiльний
спецназ» (2)

06:10, 09:10, 12:20
Мiсцевий час. ВiстiМосква
06:20 Х/ф «Сумна
08:20 Свiт пiд
дама червова»
07:40 Мультфiльм
контролем
08:25 «Суботник»
09:00, 12:00 Вiстi
09:10 Руйнiвники
09:20 «Нева» i «Надiя».
Перше росiйське
мiфiв
навколосвiтнє
плавання»
11:00 Top Gear
10:30 Мультфiльми
10:45 Х/ф «Хто поїде в
13:00 Невiдомий
Трускавець»
Китай
12:25 «Чесний
детектив»
16:00, 05:10
12:50 «Пiшки...»
Москва купецька
Неймовiрний маг
13:20 «Чорнi дiри. Бiлi
плями»
Гудвiн
14:00 «Шукачi»
14:40 Х/ф «Мрiяти не
21:00 Д/ф «Картковi
шкiдливо»
16:15 «Криве
фокуси»
дзеркало»
22:00 Д/ф «Смерть за 18:00 Вiстi в суботу
18:45 «Танцi з
Зiрками». Фiнал
рецептом»
21:05 Х/ф «П’ять рокiв
23:00 Вiйна всерединi i один день»
22:45 «Романтика
нас
романсу»
23:45 «Лiнiя життя».
00:00 Сучаснi дива
Валерiй Панов
07:30 Чорна дiра:

монстр галактики
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2+2
06:00, 07:00, 08:50, 14:20,
23:30 Погода
06:40 Моя земля - моє
право
07:05 Панянка та кулiнар
07:30, 23:35 Ток-шоу
«Дружина»
09:00 Шеф-кухар країни
10:15 Ближче до народу
10:45 Як Ваше здоров’я?
11:35 Крок до зiрок
12:30 Бiатлон. Кубок свiту.
Гонка переслiдування
(жiнки)
13:20 Караоке для
дорослих
14:25 Бiатлон. Кубок свiту.
Гонка переслiдування
(чоловiки)
15:30 Подорожуй свiтом з
Ю.Акунiною
15:55 Маю честь
запросити
16:40 Золотий гусак
17:05 Д/ф «Амосов. 100
рокiв»
17:55 Дiловий свiт.
Тиждень
18:30 «Приречений на
любов»
20:30 Ми хочемо, щоб
ви знали
20:40 Головний аргумент
20:50 Офiцiйна хронiка
21:00 Пiдсумки дня
21:55 Полiттеатр
22:20 Фестиваль пiснi в
Коблево
22:55 Трiйка, Кено,
Максима
23:00 Ера бiзнесу.
Пiдсумки

07:50 Мультфiльм (1)
08:25 ТСН
09:00 «Лото-Забава»
10:00 «Смакуємо»
10:40 Т/с «Сусiди» (1)
19:30 «ТСН-Тиждень»
20:15 «Битва хорiв»
22:15 «Свiтське життя»
23:20 «Що? Де? Коли?
2»
00:25 «Альманах
українських
короткометражних
фiльмiв»

07:35, 20:10 «Кумири»
07:50 «Цивiлiзацiя
Incognita»
08:00 «Соцiальний
пульс вихiдних»
08:25, 18:55 «Погода»
09:00 Великi династiї.
Пушкiни
10:00 «Будь в курсi!»
10:40 «Щоденник для
батькiв»
11:20 Х/ф «Таємниця
«Чорних дроздiв»
13:50 За сiм морiв
14:50, 23:50 Д/с
«Дика Аравiя»
15:50 «Мелодiя двох
сердець»
17:00 «УкраїнаЄвропа: маятник
Фуко»
17:50 «Моднi iсторiї з
О. Новицькою»
18:30 «Свiт за
тиждень»
19:00 Великi династiї:
Трубецькi
20:40 «Свiтськi
хронiки»
21:10 Дочка матерi.
Христина Орбакайте
22:15 Х/ф «Не
звикайте до чудес» (2)

07:15 «Мiжнародний

— Кохана, та
я заради тебе
що завгодно:
крізь бурю і
ураган... гори
зверну! Короче,
чекай — приїду
завтра... якщо
дощу не буде

07:05 Квартирне
питання
08:00 Анекдоти поукраїнськи
08:20 Дача
09:00 Х/ф «Людина
президента. Пiд
загрозою»
11:00 Козирне життя
11:45 Так$i
12:10, 19:55 Наша
Russia
12:25 Машина часу.
Телепорт-шоу
14:25 Х/ф «Пiдсадний
«
16:45 Х/ф «Ми з
майбутнього-2»
18:45 Факти тижня
20:25 ПуТЬОва країна
20:50 Т/с «Мiсце
зустрiчi змiнити не
можна»

07:00 Х/ф «Остання
справа Казанови» (1)
09:00 Свiт на смак
10:00, 11:00 Таємницi
«Юрмала»
зiрок
09:25 «Школа доктора 12:00 Х/ф «Буду
вiрною дружиною» (1)
Комаровського»
16:15, 17:00, 18:00
10:00 «Орел i Решка. Т/с «Iнтерни» (1)
19:00 Подiї тижня
Назад у СРСР»
20:00 Як двi краплi
11:00 «Зимова кухня» 23:30 Великий футбол
фестиваль гумору

12:00 Х/ф «Я його
злiпила»
14:05 Т/с «Один
єдиний i назавжди»
18:00 Шоу «Одна
родина»
20:00 «Подробицi
тижня»

— Що ви

везете?
Зброя,
наркотики є?
— Зараз я
подивлюся,
бо речі мама
складала

21:00 Т/с «Таїланд»
00:55 Х/ф «Її серце»

Українське православ'я

Різдвяний піст
Різдвяний піст — останній багатоденний піст року —
починається 28 листопада і триває 40 днів — до 7 січня.
Тому називають його Чотирьохдесятницею, а ще Пилипівкою, оскільки заговини на піст припадають на день пам’яті
святого апостола Пилипа.
Різдвяний піст встановлений для того, щоб до Різдва
Христова ми очистили себе покаянням, молитвою, прощенням образ, викоріненням злих справ і пороків. Піст
тілесний без посту духовного нічого не приносить для спасіння душі.
Піст — не мета, а засіб упокорити свою плоть і очиститися від гріхів.

Спілка підприємців Вишгородщини
ВІТАЄ з днем народження
Костянтина Олександровича АНДРОЩУКА!

Життя Ваше хай буде світлим,
А серце — завжди привітним,
Здоров’я буде, ніби той граніт,
На багато літ

07:45 Церква
Христова
08:00 М/ф «Ку! Кiн09:00 «Все буде
дза-дза»
09:50 Спiвай, якщо
смачно!»
зможеш
10:00 «Караоке на
11:35 Божевiльний
Майданi»
автостоп
15:00 «Х-Фактор - 4» 12:20 Х/ф «Гаррi
Поттер i Принц19:00 «Битва
полукровка»
екстрасенсiв.
15:20 М/ф «Iван
Чоловiки проти жiнок» Царевич i Сiрий Вовк»
17:10 Т/с «Кухня»
21:15 «Один за всiх»
19:30 Вiйна свiтiв.
22:30 Х/ф «Троянда
Ревiзор проти Шефа
вiтрiв прощальних»(1) 21:20 Х/ф «Джон
Картер»
00:30 Х/ф «Птах
00:10 Х/ф «Iнтерв’ю з
щастя»(1)
вампiром» (2)

06:00, 08:00, 10:10
«Мультляндiя»
07:10, 14:20 «Київ
музика»
09:00 «Школа
Ромашкiно»
09:35 «Нова адреса»
11:30 «Корисна
розмова»
12:55 «Блага звiстка з
Р.Реннером»
16:25 «Орбiта
М.Поплавського»
17:05, 00:50 Х/ф
«Нiжнiсть»
19:00 «Передвиборна
агiтацiя»
22:00 «СТН-спорттижневик»
22:25, 03:20 Х/ф
«Старi» (2)
00:20 «СТН-тижневик»

07:15, 11:00

06:00, 08:00, 11:00
Сьогоднi
06:15 Лотерея
«Росiйське лото
плюс» 0+
08:20 «Перша
передача» 16+
08:55 «Диво технiки»
12+
09:25 «Їдьмо, поїмо!»
0+
10:00 «Дачна
вiдповiдь» 0+
11:20 СОГАЗ Чемпiонат Росiї з
футболу 2013/2014.
«Ростов» - «Спартак».
Пряма трансляцiя
13:30 «Занепад».
«СРСР. Крах iмперiї».
12+
14:30 Слiдство вели...
16+
15:25 «Очна ставка»
16+
16:25 Надзвичайна
подiя
17:00 «Сьогоднi.
Пiдсумкова
програма»
17:50 «М. Басков. Моя
сповiдь» 16+
18:55 Х/ф «Гончi:
Iнфекцiя зла» 16+
22:45 «Школа
лихослiв’я». 16+
23:30 «Радянськi
бiографiї» 16+

07:05 «Служу
Вiтчизнi!»
07:40 «Смiшарики.
Пiн-код»
07:55 «Здоров’я»
09:00, 11:00 Новини
09:10 «Непутнi
нотатки»
09:35 «Доки всi
вдома»
10:25 «Фазенда»
11:15 До 400-рiччя
царської династiї.
«Романови»
12:25 «Весiльний
переполох»
13:25 Т/с «Вепр»
15:35 «На його мiсцi
мiг бути я»
16:45 «Льодовиковий
перiод»
20:00 Недiльний «Час»
21:00 «КВК-2013».
Кубок мера Москви
23:25 Х/ф «Ви не
знаєте Джека»

«МастерШеф - 3»

Вважати недійсним втрачений Державний акт
на право приватної власності на землю, серія КВ
№ 31000603 від 30 березня 1995 р., виданий Федору Івановичу ЛАПІЮ на підставі рішення Новосілківської сільської ради від 8 листопада 1994 р. № 37 на
земельну ділянку 0,060 та 0,050 га, розташовану на
території с. Новосілки Новосілківської сільської ради,
акт зареєстровано в книзі записів державних актів на
право приватної власності на землю за № 127

07:35 Журнал Лiги

07:30
Чемпiонiв УЄФА 2013- «Мультфiльми»(1)
10:00 Х/ф «Джек
2014
Фрост. Снiговик» (1)
08:00 «Маски-шоу»
12:15 М/ф «Синдбад:
09:35 Т/с «Мисливцi
Легенда Семи Морiв»
(1)
за старовиною» (1)
13:45 Т/с «Моя
12:35 Т/с «Пригоди
прекрасна няня» (1)
Мерлiна» (1)
15:20 «КВК»
15:35 Х/ф
17:50 «Вечiрнiй
квартал»
«Термiнатор-2» (1)
19:50 Х/ф «Голий
18:45 Х/ф «Зоряна
пiстолет» (2)
брама» (1)
21:40 Т/с
21:30 «Профутбол»
«Надприродне» (2)
23:00 Х/ф «88 хвилин» 00:20 Х/ф «Пропащий
3» (3)
(3)

Високошвидкісний Інтернет МТМ
Тел.: (093) 366-16-66; (095) 545-15-33; (098) 201-22-66
07:35 Т/с «Таємницi
слiдства - 6» (1)
11:30 «Легенди
карного розшуку».
Пристрасть на лiнiї
вогню
12:00 «Агенти впливу»
13:00 Х/ф «Весiлля в
Малинiвцi» (1)
15:00 Т/с
«Далекобiйники.
Десять рокiв по тому»
19:00 Т/с «Павутиння
- 7»
23:00 Д/с «Таємницi
радянського
дефiциту». Дайте
книгу скарг
00:05 Т/с «NCIS:
полювання на вбивцю
- 8» (2)

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

Шиномонтаж, рихтування дисків:
вул. М. Грушевського, 8
(біля маг. «Дніпро»,
вгору, у напрямку до 3-ї школи),
08:00-20:00, без вихідних
низькі ціни
Тел: (095) 671-62-93 (Ігор)

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

Вважати недійсним втрачений державний
акт на право власності на земельну ділянку для
ведення особистого селянського господарства,
яка розташована за адресою: с. Воропаїв, вул.
Лугова, 28, ур. «Сад», ур. «Хімсклад», серія ЯБ
№ 521160, виданий на підставі рішення 12 сесії
IV скликання Воропаївської сільської ради від
21.05.2004 № 85 ПІНЧУК Федорі Семенівні.

06:30, 07:30, 08:30, 09:30,
10:30, 11:30, 12:30, 13:30,
14:30, 15:30, 16:30, 17:30,
18:40, 19:30, 20:30, 22:30,
23:30 Час. Важливо
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
07:10, 08:15, 18:45, 23:50 Час
спорту
07:15, 12:10, 14:10, 19:25,
23:55 Погода в Українi
08:35 Феєрiя мандрiв
09:10, 19:35 Велика полiтика
09:35 Вiкно в Америку
12:35 Життя цiкаве
16:35 Фактор Безпеки
17:35 Новини Київщини
20:35 Дорогi депутати
21:00 Час. Пiдсумки тижня з
Л. Губiною
21:40 Час-Тайм
22:00 Територiя закону
22:35 Кiно з Янiною Соколовою
23:35 Мiграцiйний вектор

Вітаємо з днем народження
Олександра БОНДАРЕНКА!
Від усієї душі вітаємо тебе з днем
народження! Бажаємо здоров’я,
щастя, побільше посміхатися і масу
позитивних емоцій!
Друзі з правоохоронних органів

Вишгородський районний суд Київської області оголошує конкурс на заміщення вакантної
посади помічника заступника голови суду.
Вимоги до кандидата: повна вища освіта за
спеціальністю «Правознавство» або «Правоохоронна діяльність» з освітньо-кваліфікаційним
рівнем спеціаліста або магістра, стаж роботи
на державній службі в судових органах України
не менше 2 років або загальний стаж роботи за
фахом не менше 3 років. Додаткова інформація
за телефоном 04596-22-710

07:30 Малятатвiйнята
07:55 Телепузики
08:30 М/с
«Смiшарики. Пiн-код»
(1)
09:00 Мультик з
Лунтiком
09:40 М/с «Дашадослiдниця» (1)
10:05 М/с «Вперед,
Дiєго, вперед!» (1)
10:40 М/с «Бiлка та
Стрiлка. Пустотлива
сiмейка» (1)
11:05 М/ф «Школа
монстрiв. 13 бажань»
(1)
12:30 Х/ф «Книга
джунглiв: Iсторiя
Мауглi» (1)
14:10 М/ф «Хортон»
(1)
16:05 Х/ф «Д.О.А.» (1)
17:55 Дайош
молодьож!
19:00 Країна У
20:05 Вiталька
20:55 Т/с «Два батька
i два сини» (1)
22:00 Зупинiть, я
закохалась!

09:10 Руйнiвники

07:20 «Сам собi
режисер»
08:00
«Смiхопанорама»
11:00 Top Gear
08:25 «Ранкова
пошта»
13:00 Невiдомий
09:00, 12:00 Вiстi
Китай
09:10 Мiсцевий час.
Вiстi-Москва
16:00 У пошуках
09:45 «У свiтi тварин»
10:10 Росiя - любов
пригод
моя! «Евенки: спосiб
19:00 Вiйна всерединi життя, обряди,
звичаї»
нас
10:40 Х/ф
«Не зiйшлися
20:00 Д/ф «СРСР.
характерами»
12:20 Мiсцевий час.
Крах»
Вiстi-Москва
00:00 Сучаснi дива
12:25 «Мосфiльм». 90
крокiв»
ТРК
12:45 «Бiльше, нiж
любов»
«Више Град»
13:25 «Залiзна стiна.
на постійну
Преображенський
роботу потрібні: полк»
14:10 «Квиток у
оператор;
Великий»
відеоінженер; 14:55 Х/ф «Багаття на
снiгу»
ведучий
18:00 Вiстi тижня
програм
19:30 Х/ф «Вiчна
казка»
Тел:
21:05 «Недiльний
(04596) 25-489 вечiр»
22:45 Х/ф «Петрович»
мiфiв

Служба порятунку 101

Небезпека електроприладів
Ігор РИБЕЦЬ, інспектор
Вишгородського РВ ГУ ДСНС
України у Київській області
Сьогодні ми не уявляємо
свого побуту без таких потрібних та необхідних електричних
помічників як чайник, праска,
телевізор, комп’ютер, обігрівач
тощо. Проте мало хто задумується про небезпеку, яку вони
можуть нести. А якщо додати
зневажливе ставлення до їх експлуатації, отримаємо такий собі
«вибуховий мікс».
Для того, щоб уникнути цього
чи, принаймні, зменшити негативні
наслідки, необхідно дотримуватись

певних правил.
Ось декілька з них:
— не користуйтеся несправними електроприладами, не залишайте їх увімкненими без нагляду;
— не вмикайте в одну розетку
кілька електроприладів;
– спочатку підключайте електрошнур до приладу, а потім — до
мережі.
— вимикайте прилад у зворотньому порядку;
— не користуйтеся електричними пристроями, перебуваючи у
воді;
— не гасіть водою палаючі
електроприлади, підключені до
електромережі.

ДПІ інформує

Прогресивна електронна стрічка
До Системи зберігання і збору
даних від реєстраторів розрахункових операцій (РРО) підключено
вже 724 користувачі касової техніки — це 99,9 відсотка усіх РРО,
зареєстрованих у Вишгородському районі.
Касові апарати формують електронну стрічку та автоматично передають дані про готівкові операції
на сервер Міндоходів. Це економить

час, зменшує витрати на утримання
касової техніки. РРО з контрольною
стрічкою в електронному вигляді дозволить також проводити безготівкові операції.
Суб’єкти господарювання, які
подають до органів Міндоходів
електронні копії розрахункових документів і фіскальних звітних чеків,
не подаватимуть Звіт за формою №
3ВР-1.

Безкоштовні оголошення

ПРОДАМ
Розкладний диван 90х160
1 000 грн Тел: (066) 916-27-28

НАЙМУ

КУПЛЮ

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

ІНШЕ

Машину ГАЗ-24, ціна договірна.
Тел: (098) 588-19-34

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

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

КОЛО жінки

Вишгород
Невигадані історії

Опікунша
Марта КВІТКА
На старому кладовищі поховані дві
дочки Галини Тимофіївни Пироженко —
її надія та опора у старості. Не судилось
дожити з ними віку.
ажуть, що смерть завжди приходить несподівано, як погано
вихований гість. І досі не може
змиритися з цим мати. Єдине, що втішає,
— улюблені онучки. Ростуть вони розумними, працелюбними.
Бабуся радіє, коли порівнює їх із ровесницями-школярками. Єдине, що непокоїть, — слабке здоров’я. Та і де йому взятися, коли дівчата пережили таке горе? Всі ж
хвороби — від нервів…
У цьому переконана Галина Тимофіївна.

К

Ще й недавній випадок на дачі змусив її замислитися над тим, як запобігти стресам.
Наче нічого тоді не трапилось несподіваного — вона разом із молодшою онукою
Сашенькою відтягувала до яру спиляні
сусідкою (ще й родичкою) гілляки. Між іншим, сусідка самостійно порізала дерева
на чужій ділянці. Та ще знайшла — кого образити. Накинулась на дівчину через якісь
зниклі граблі з такими брудними словами
та ненормативною лексикою, що та перелякалась, руки затремтіли, струмком покотилися сльози.
Ну, а що могла зробити у такій ситуації
бабуся? Присоромила кривдницю. Приголубила онуку і майже всю ніч не відходила
від її ліжка.
Казала, що у житті все буває, і не за-

9

30 листопада 2013 року

вжди добро перемагає зло, як зазвичай
закінчуються казки. Але можна протистояти злу — не звертати на нього уваги, бути
духовно вищим від образ, не відповідати
на зло злом. Може, кривдниця й зрозуміє
колись, що просто погарячкувала.
Галина Тимофіївна дала дівчинці заспокійливі ліки, і та заснула. Але раз по раз
прокидалась, а бабуся знов укладала її голівку на подушку і просила не хвилюватися.
Її Сашенька — інвалід дитинства. Як і Аллочка, яка погано бачить. Але у старшої вже є
характер. Після школи їздить до університету на курси — хоче стати перекладачем іноземних мов.
Молодша Сашенька ще у 8 класі. Перенесла важку операцію — видалили нирку.
Якщо до цієї пари додати і бабусю, то виходить, вся сім’я — самі інваліди.
У Галини Тимофіївни — друга група інвалідності. Майже тридцять років працювала
у транспортному виробничому об’єднанні
тресту «Південатоменергобуд» диспетчером, завідуючою складу паливно-мастильних матеріалів.
А хвороби причепились уже потім. Коли
працювала — не помічала того, що з часом
змушує по кілька разів зупинятися, відпочивати по дорозі додому.
А зараз сама собі наказує — не розслаблятися. Їй треба підняти дівчаток, незважаючи ні на які труднощі. Адже вона — опікунша.
Опікун — це той, хто дбає про сиріт не
тільки тим, що готує їсти, купує одяг та взуття. Це той, кому можна довіряти свої таємниці, хто розділить душевний біль і ніколи не
зрадить. Завдяки кому хочеться жити.

Міжнародні конференції

Ліра

Я — поэт,
я — песенник,
я — странник...
Микола ОРЄШКОВ, лікар
Я — поэт, я — песенник, я — странник.
Мое сердце душит слезный ком,
Когда бросят мне, как камень, пряник,
И закроют дверь в свой барский дом.
Барский дом, чугунные ворота
И бетонный до небес забор,
Где торчит, как дуло пулемета,
Из калитки кованый запор.
Подойду, ударю в дверь клюкою
И услышу злой собачий лай...
«Эй, хозяин, — я взмахну рукою, —
Открывай и странника встречай!»
Но за дверью в терему дубовом,
Золотом обложенном извне,
Гробовую тишь нарушить словом
Не желают, думается мне...
«Эй, хозяин, не молчи, не надо
Только бы в глаза твои взглянуть!..
Будут дети песням моим рады,
Я ж без чувства горечи, досады,
Вдаль продолжу свой нелегкий путь».
Только глухо в терему, как в танке,
Лишь овчарки рвут железный трос.
Барский дом — чугунные ворота
И бетонный до небес забор,
Где торчит, как дуло пулемета,
Из калитки кованый запор...

Позашкілля

«Сьогодні — діти, завтра — народ»
Христина РУЗАМ
ФОТО — Інна ШУБКО,
спеціально для «Вишгорода»

Все починається з дитинства. Недарма великий педагог Сухомлинський казав: «Сьогодні — діти, завтра
— народ». Може, саме тому ІІІ Міжнародна науково-практична конференція, що відбулася 21-23 листопада
2013 р. у Москві (Російська Федерація), мала назву «Виховання і навчання
дітей молодшого віку».
онад 800 її учасників представляли 17 держав — зокрема Францію, Словаччину, Німеччину,
країни Прибалтики, Хорватію, Словенію,
Білорусь, різні регіони Росії — від Якутії
до Башкирії. Цікаво, що за проживання та
харчування іноземців платили господарі.
Оргкомітет конференції — докторів
психологічних та педагогічних наук, професорів, академіків Російської академії
освіти, видавців, працівників Федерального інституту розвитку освіти та Московського гуманітарного університету ім. Ломоносова, політичних діячів — очолював
Ніколай Веракса, доктор психологічних
наук, професор, декан факультету психології освіти Російського державного гуманітарного університету.
У складі української делегації була і директор Вишгородської районної гімназії
«Інтелект», яку запросила Юлія СуботінаМіхалкова, голова міжнародного проекту.
Інна Шубко виступила з доповіддю «Вплив
літератури на формування моральних цінностей підлітків ХХІ століття» й отримала
відповідний сертифікат (НА ФОТО).
Директор гімназії, зокрема, поділилась досвідом роботи педагогів «Інтелекту», розповіла про те, як учні разом із батьками виготовляють власні книжки, пишуть
до них тексти, ілюструють та видають.
Робота восьми секцій конференції відбувалася на базі Російської академії народного господарства і державної служби
при президенті РФ. Виступали заступник
генерального директора видавництва
«Дитяча література» Ірина Котунова, головний редактор газети «Піонерська
правда» Михайло Баранніков, науковий
співробітник Інституту художньої освіти
Російської академії освіти, перекладач, літературний критик, член Спілки письмен-
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ників Росії Ельвіра Іванова, заслужений
художник Росії, президент ради по дитячій
книзі Росії, автор символу Олімпіади-1980
Віктор Чижиков, доцент університету ім.
Стендаля з м. Гренобль (Франція) Лора Тібоньє-Лімбек, дитячий письменник, поет
і драматург Андрій Усачов, доктор філологічних наук університету ім. Паскаля
(Франція) Катя Сенне.
Говорили, чому діти хочуть чи не хочуть
читати, якою має бути дитяча книжка (та
підручники зокрема), чого не може бути
у дитячій літературі та чого там бракує, як
малювати для дітей. Цікавою була тема
«Образ матері у сучасній культурі». У фойє
функціонувала виставка дитячих малюнків
до творів Сергія Міхалкова «Я олівець з
папером взяв…», дитячої книги та товарів
для дітей.
Під час роботи секцій розглядали питання здоров’я дитини, дитячої нейропсихології, комп’ютерного мислення у
повсякденному житті та навчанні дошкільнят, дитини в полікультурному середовищі, проблем інтеграції дітей мігрантів,
спеціальної та інклюзивної освіти, соціології дошкільного дитинства. На семінарах, присвячених методиці арт-терапії та
освіченим батькам (довкілля, дружнє до
дітей), сучасним напрямкам організації
дитинства (загрозам і викликам), йшлося
про те, як зробити дітей щасливими дорослими.

«Артек» об’єднує
Анастасія НЕПОКРИТОВА,
журналістики (керівник
Думанська) РЦТ «Дивосвіт»

Школа
Ольга

ФОТО — автор, спеціально для «Вишгорода»

Закінчилася 10 зміна у дитячому
центрі «Артек», яка зібрала на Міжнародний фестиваль «Артек+» 149 юних
журналістів з різних куточків України
та гостей з інших держав. Організували фестиваль Міністерство соціальної
політики України, Державне підприємство України «Міжнародний дитячий центр «Артек», Національна спілка
журналістів України, Інформаційнотворче агентство «ЮН-ПРЕС» Київського палацу дітей та юнацтва.
отрапити до «Артеку» юнкори
змогли завдяки активній участі у різноманітних конкурсах, які
проводить «Юн-Прес». Мені теж пощастило брати участь у подібному конкурсі, де я
представляла наш Вишгородський районний Центр творчості «Дивосвіт» і здобула
для нього третє місце, а для себе особисто
— путівку на Міжнародний фестиваль «Артек+».
Фестиваль проходив у таборі «Хрустальний». Окрім конкурсної журналістської
програми, зміна передбачала загальні артеківські справи — навчання у школі, пізнавальні ігри, культурологічні акції, спортивні
заняття та змагання на кубок «Артеку» з
футболу, баскетболу, настільного тенісу,
артболу та ще чимало цікавого.
Мабуть, я всіх здивую, коли скажу, що
мені дуже сподобалася артеківська школа. Мало того, що це не просто будівля, а
дивовижно казковий замок, в якому можна
було заблукати, так іще вчителі до того цікаво проводили уроки, що навіть не хотілося, аби лунав дзвоник на перерву.
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Життя наше було так побудоване, щоб
ми змогли реалізувати себе всебічно. Чесно
кажучи, вгору ніколи було глянути. Ми працювали в різноманітних проектах водночас,
брали участь у виборах до органів самоврядування, у розробці програми зміни, презентували власні проекти.
Та найяскравішими і такими, що забирали найбільше нашого часу, були журналістські конкурси та концерти. Життя вирувало
з ранку до ночі — усі щось писали, фотографували, малювали, знімали кіно, працювали
над концертними номерами.
У нас було три концерти, в усіх трьох ми
брали найактивнішу участь. Наприклад, у
першому концерті-візитівці потрібно було
без слів, однією мімікою представити свій
загін як фахових журналістів, і нам це дуже
гарно вдалося.
Ми взагалі намагалися завжди поставити «круту» програму, ідеї народжувалися ні з
чого. На щастя, усі гарно і танцювали, і співали, і декламували.
Ми повинні були брати участь і в конкурсах, і у фестивалі, ще й у всіх спортивних змаганнях намагалися бути попереду. Зусилля
не були марними, бо в кінці зміни наш 10 загін «Краб» назвали найзапальнішим, а в журналістському конкурсі ми посіли третє місце.
Насамкінець хочу сказати, що «Артек»
об’єднує. Попри те, що ми і сварилися, і
ображалися, намагалися тягнути «ковдру»
на себе (бо кожний був особистістю і хотів,
щоб перемогла саме його оригінальність),
ми були єдиним дружним колективом. Усі
переживали один за одного, і ми реально
стали ближчими.
21 день промайнув, як мить. Та кожен
із нас за цей короткий час багато чого навчився. «Артек» став для усіх школою громадського життя, моделлю побудови відносин у суспільстві.
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По Європі підтюпцем

2

Вишгород

3

Погляд з тротуару

Марина КОЧЕЛІСОВА
ФОТО — авторка, Олександр БАЛАБКО,
Світлана КОВАЛЬ, Надія та Еліанд ГОЦУЄНКИ,
Зоя ШАРІКОВА, Микола КАРПЕНКО

Років із 30 тому я для практики у
мові листувалася з іспанським безробітним, який усе просився до СРСР —
працювати. А поміж соціалістичними
поривами мандрував країнами Європи (може, роботу шукав) і принагідно
надсилав повідомлення (бувало, що
й на серветках) з Андорри, Амстердама… Для мене тоді, що Амстердам,
що Марс, було однаковісінько. Щоправда, дряпало: як це, безробітний
— і вільно їздить будь-де?
олодий барселонець обірвав наше листування через
інтернаціональну
допомогу
СРСР Афганістану. Спочатку запитав, що
сталося, я сумлінно переклала статтю
з газети «Известия» — і він замовк. А у
моїй пам’яті закарбувалася захоплююча
розповідь каталонця про диво-місто Амстердам.
Не мріяла, що колись там буду. За
плечима мала єдину — після тривалих
перевірок у райкомі Комуністичної партії
України — закордонну поїздку, до дружньої соціалістичної Болгарії.
В принципі, 15 республік СРСР — неабияка можливість для подорожей на
Північ і Південь, Захід і Схід, до Європи й Азії, за профспілкові кошти можна
було побувати на Кавказі і в Прибалтиці, у Москві, Ленінграді (нині — СанктПетербург), Узбекистані, Білорусії, у
багатьох місцях України. Та захоплююча
розповідь про далеке диво-місто час від
часу спливала у пам’яті.
І я таки побачила Амстердам. Чимало кварталів виходила пішки. Не претендую на істину в останній інстанції, мій
погляд на Європу — з тротуару, та ще й

М

підтюпцем… Та про все по черзі.
Із групою журналістів відомих видань
і телеканалів упродовж 10 осінніх днів я
автобусом проїхала по шести європейських країнах. Розлого інформувати читачів про музеї та архітектурні шедеври
вважаю недоцільним — юні журналісти, що друкуються у газеті «Вишгород»,
мандрують світом разом із батьками і
докладно розповідають про це.
Та й, врешті, за допомогою телебачення й Інтернету можна «пройтися»
вулицями будь-якого міста будь-якої
країни. Вишгородці їздять у закордонні
відрядження чи спілкуються із земляками за допомогою інтернету, пишуть листи.
Щоправда, запахів і смаку з найяскравіших розповідей не відчуєш, та й
бачить кожен — своє. Мені цікаво було
відчути ауру кожного краю, придивитися, хто і як живе у Європі, куди Україна
наполегливо прямує останні 10 років.
І от потяг Київ-Ужгород, де ми вчотирьох задубли у купе (цікаво, що сусідній
вагон був теплий), о 7:40 ранку прибув
до Ужгорода. Ми пересіли в автобус — і
за півгодини були на кордоні із Словаччиною. У скляній кабінці жінка-офіцер
митниці у зеленому капелюшку перевіряє паспорти, і тут в одного з частих
мандрівників відклеюється віза (приладнуємо гуртом — власноязично).
Автобус обнюхують собаки. У кабінці
туалету, що на вулиці, паперу немає (добре, що ми запасливі), натомість є унітаз
з «потьоками», плакат із гаслами про Європейський Союз та інструкція «ногами
на унітаз не ставайте» (либонь, для нас,
диких)… За 15 хвилин на мобільниках
з’явився вже місцевий оператор зв’язку.
Європа зустріла сонцем, чистими
узбіччями та цілими ділянками сонячних
батарей. Я не відривала погляду від ві-
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кна, за яким пропливали одноповерхові,
криті черепицею та ондуліном будинки,
хрести на неогороджених могилах ошатних цвинтарів, оброблені поля — соняхи,
жито, верткі міні-трактори. Назви: Спірскі град, Левеча, Стречно, Ліптовскі Мікулаш, Жиліно, Сулов, ріка Вах…
Після аквапарку «Татраландія» поселяємося у готелі «Хата Сулов»(ФОТО 1).
Номери на 2-3-х осіб із усіма зручностями. Господарі привітні, не метушливі,
вечеря враховує наші українські смаки.
Навколо двоповерхової будівлі — Суловський заповідник, де забудову заборонено, а мальовничі скелі — на радість
альпіністам і декому із нашої журналістської компанії, хто мав цікаві зустрічі
(пішли по яблука, туди ж навідався ведмідь).
Після раннього сніданку їдемо далі. Вікна приватних будинків виходять на вулицю,
до сусідів — глуха стіна. Присадибні ділянки
невеличкі, на будівлях — прапори Словаччини і Євросоюзу, поряд з п’ятиповерхівками
— городи. Поверховість зростає з наближенням до Чехії.
Реклама на вулицях і дорогах — стримана, політичної майже немає, найчастіше зустрічається назва «Теско» (це супермаркети
з прийнятними цінами, де чашечка кави —
1,45 євро, помножте на 11 грн, а на 5 євро
в «Теско» можна купити хліб, помідори, пару
пляшок мінералки і два пакети родзинок).
Перша відчутна перевага Шенгену —
чеський кордон перетинаємо без зупинки:
нас вітають наші водії, кожен з яких розмовляє 5-ма мовами, та на телефонах оновлюється дата, час і оператор стільникового зв’язку. У Чехії ті ж соняшникові поля. А
сонячні батареї — вже й на дахах будинків
(більшість — двоповерхові, поштукатурені,
під черепицею).
Роздивляємося на всі боки з вікон автобуса. Населені пункти з дзвінкими на-

звами — Бравінкове, Борічани, Незовіце
— у 10 хвилинах їзди один від одного. Чимало мотелів, на узбіччях «градусники» з
температурою довкілля.
Контейнери для роздільного збирання сміття (скло, поліетилен, харчові відходи — «одпадкі»). Надписи на будівлях:
пенсіон, вінотека, квітини, дрожен’я, цукрарня.
Якщо у Словаччині навкруги автотрас — гори, то у Чехії — пагорби, схили
причесані (там косять траву), а дерева підстрижені. Коли шосе проходить
через населений пункт, зліва й справа
здіймаються кількаметрові паркани,
що поглинають шум. У Словаччині вони
більшістю бузкові, у Чехії — сині, далі по
Європі (Німеччина, Бельгія, Нідерланди, Польща) — бетонні (подекуди з графіті — (НА ФОТО 2 і 5), розмальовані в
різні кольори чи обплетені виноградом,
або прозорі — на схилі казково красиве
містечко чи фортеця (НА ФОТО 4), через
певну відстань — хвіртки, через які можна пройти.
Перша несподіванка для мене — літні люди із сумками на коліщатах. Такі
сумки, що в Україні називають «кравчучками», — по всій Єропі (НА ФОТО 3
— Прага). Модифікація різна — два або
чотири колеса, одна чи дві дерматинові
сумки, зручні важелі-«костури», на які
спираються люди з хворими ногами, ще
й посередині між важелями і сумками —
перекладинка-сидіння.
Європейський стиль життя — не нависати своїми проблемами над іншими. Принаймні, пані, якій я поступилася
місцем на трамвайній зупинці в Амстердамі, здивовано глипнула, вказала на
свою сумку-помічницю і вмостилася на
власному сидінні (НА ФОТО 6).
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Про все потроху
А у Британії оголошено конкурс
У липні цього року дослідницький інститут Institute of Economic Affairs (IEA)
оголосив про конкурс на найкращий план
виходу Великобританії з Євросоюзу.
Переможець конкурсу отримає грошовий приз у розмірі ста тисяч євро (131 тисяча доларів).
Засновники премії також мають намір
виплатити додаткові призи за друге і третє
місця у конкурсі: десять і п’ять тисяч євро
відповідно. Окрім того, в IEA пообіцяли
п’ять євро за план, запропонований учасником молодше 30 років.

Далі — у наступному номері

Календар
Результати оголосять у лютому 2014
року. Деякі світові ЗМІ заявляють, що це
акт популізму.

Ісландія не хоче до ЄС
Про це заявив прем’єр-міністр країни.
Ситуація в єврозоні — один із головних
ризиків для економіки острова. Тож переговори з Брюсселем відкладуть до референдуму.
До кризи більшість громадян бажали
приєднатися. Проте світові економічні негаразди змінили їхню думку щодо євроінтеграції.

У 2010 році в Ісландії пройшов референдум, на якому була прийнята нова Конституція. Цей референдум — завершальний акорд у боротьбі, яку вів народ Ісландії
з 2008 р., коли мешканці країни несподівано дізналися, що в результаті фінансової
кризи їхня країна — член Євросоюзу, між
іншим, — в буквальному сенсі слова збанкрутувала.
Ісландія — одна з перших відчула на
собі удар рецесії. За кілька років економіка
почала стрімко виходити із занепаду. Тож
зараз показники інфляції та безробіття там
— серед найнижчих у Європі.

Чи знаєте ви, що…
… 1 грудня – Всесвітній день боротьби зі СНІДом; День прокуратури
… 3 грудня – Міжнародний день
інвалідів
… 6 грудня – Міжнародний день
добровольців, День Збройних сил
України, День святого Миколая (у
католиків, протестантів та деяких
православних)

Людина

Вишгород
80 роковини

Географія голоду

ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

У 80-ті роковини Голодомору 1932-33 років Україна вшанувала пам’ять жертв голодоморів. У всіх регіонах та у десятках
країн, де живуть українці, відбулися скорботні заходи. У Вишгороді представники влади та громадськості, молодь і літні люди
зібралися біля Пам’ятника жертвам голодоморів та політичних
репресій.
онад 20 країн визнали голод в Україні 1932-33 рр. геноцидом
української нації. Про це у своїх промовах говорили голова
Вишгородської РДА Олександр Приходько, Вишгородський
міський голова Віктор Решетняк та мешканка міста Надія Романів.
Від голоду в Україні, відомого як Голодомор, померло, за уточненими даними, від 3 до 3,5 мільйона людей. Кількість жертв у всьому
Союзі оцінюють до семи мільйонів осіб.
Найбільше жертв у сучасних Харківській, Київській, Полтавській,
Сумській, Черкаській, Дніпропетровській, Житомирській, Вінницькій,
Чернігівській, Одеській областях та в Молдові, яка тоді була у складі
української радянської соціалістичної республіки (УРСР).
У 1932-33 роках масовий голод був також на Поволжі і Кубані (де
масово жили етнічні українці), у Білорусі, на Південному Уралі, у Західному Сибіру і Казахстані.
Близько 81% загиблих від голоду в Україні були українці, 4,5% —
росіяни, 1,4% — євреї та 1,1% — поляки. Серед жертв було також чимало білорусів, болгар та угорців.
Пам’ять загиблих від нещадної смерті традиційно вшанували хвилиною мовчання, а підніжжя пам’ятника встелили квітами та лампадками.
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Із книги Миколи Сергійчука
«Голодомор-33. Пам’яті знищених вишгородців»
…Не обминула ця гірка
чаша і селян Вишгородського
району. Скільки їх прийняла
наша земля у 1932—1933?
Точно вже, мабуть, ніхто і не
скаже...
а підставі опрацьованих свідчень очевидців Вишгородського
району встановлено районною
владою померлих – 219 осіб та
встановлених прізвищ – 50.
Узагалі у Вишгороді дуже
багато населення померло від
голодної смерті, залишилося
мало народу. Вижила десята
частка.
Усі розмови про те, що у
Вишгороді і навколишніх селах не було голоду, бо рятували Дніпро і ліс, – підла брехня.
Люди ходили опухлими, трупи
валялися на вулицях, на шосе.
Урожай у 1932 році був гарний.

Н

Торі ШУМ

30 листопада 2013 року

Вважаю, що Голодомор 19321933 років було створено владою свідомо. То був штучний
голод.
Нині біля могил встановлені хрести, померлих від голоду
поминають їхні нащадки…
Про долю мешканців м.
Вишгорода — жертв Голодомору 1932—1933 років ідеться у
спогадах очевидців.
Катерина Негоденко, 1922 р. н.:
«Пам’ятаю голод. Його причиною був Сталін. Батька мого
забрали.
Вирощене в полі, городі відбирали під керівництвом Левка
Марковича. Зерно можна було
заховати в погребі або землі.
Забирали не тільки продукти,
а все! Змушували людей іти до
колгоспу. Там давали їсти бурду, суп у горшках. Збирати у
полі колоски не дозволяли. Діти

1930 р. Робітники ферми колгоспу
«Новий шлях» у Вишгороді

помирали — у нашої матері померло троє із семи. Виживали
ті, у кого була якась худоба. У
нас була корівка, але її забрали.
Вижити від голоду допомагали Параска Федотівна (наловить, бувало, горобців і зварить
їсти усім дітям), Гапка Смоляренко, баба Палажка.
Споживали рослини, коріння, зерна й цвіт акації тощо. Інколи щастило вполювати зайця.
Їздили в далекі села, в Білорусію міняти речі на продукти.
Міняли золото на їжу, у нас золота не було, а люди міняли.
Скільки людей померло в
селі — не знаю, випадки людоїдства невідомі.
Допомагали ховати померлих від голоду, хто міг, ховали на
кладовищі. Померлих від голоду
поминають».
Далі — у наступному номері

Списки активістів та комсомольців
початку 1930-х

16 днів проти насильства

Стосується кожного
Вікторія ШМИГОРА
ФОТО – Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

25 листопада у великому залі адмінбудинку Службою у справах дітей Вишгородської РДА
у рамках щорічної Всеукраїнської акції «16 днів
проти насильства» відбулася зустріч із учнями
9-11 класів вишгородських шкіл.
ахід пройшов за сприяння голови районної
державної адміністрації Олександра Приходька з метою реалізації соціальних ініціа-
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Всеукраїнський форум

Україна за сім’ю
22 листопада в Київському міському Будинку
вчителя відбувся II Всеукраїнський форум сім’ї,
організований національним громадським рухом
«Україна за сім’ю».
Батьківський актив, політики, депутати Верховної
Ради України, ієрархи церков, представники освіти і
науки, громадянського суспільства та корпоративних
культур обговорювали проблеми українського суспільства та сімейного руху і працювали в секціях «Державна сімейна політика», «Громадянське суспільство за
сім’ю», «Церква за сім’ю», «Освіта за сім’ю», «Робота із
ЗМІ».

тив Президента України, спрямованих на покращення
якості життя сімей.
Модерувала зустріч начальник служби у справах
дітей та сім’ї Валентина Тимошенко. Окрім школярів, у
заході взяли участь вчителі, керівники відділів і служб
РДА, які займаються соціально-правовим захистом
сімей з дітьми, заступник головного лікаря по дитинству та пологодопомозі Вишгородської ЦРЛ Тамара
Макаренко, представники правоохоронних органів,
районної організації товариства Червоного Хреста
України, пастор церкви Бога Живого Олександр Озеруга, парох Собору Вишгородської Богородиці Тарас
Валах, місцеві ЗМІ.
Зустріч проходила у форматі діалогу. Обговорювали питання про види насильства, його прояви та
методи боротьби. Вихованці Вишгородської ЗОШ
№1, спеціалізованої школи «Сузір’я», ВРГ «Інтелект»
та Технічного ліцею підготували цікаві доповіді. Все це
підкріпили мультимедійними презентаціями та відеороликами.
***
Чи знаєте Ви, що тільки на Київщині щороку сиротіють близько 600 дітей? Крім того, в області
проживають 3700 дітей-сиріт, дітей, позбавлених
батьківського піклування, 6653 дітей-інвалідів, 6196 багатодітних родин (в них – 19736 дітей); сімей з дітьми, які

опинились у складних життєвих обставинах – 7956 (в
них 16047 дітей).
За ініціативи голови Київської обласної державної
адміністрації Анатолія Присяжнюка розпочинається
обласна благодійна акція «НЕ БУДЬ БАЙДУЖИМ...»
Усім, кому не байдужа доля іншої людини, та чиє
серце переповнене любов’ю і теплом, пропонуємо
приєднатись до цієї акції!
Ви можете перерахувати кошти на розрахунковий
рахунок Благодійного фонду молодіжної участі, код
за ЕРДПОУ 33496095, р/р 2600446168 у банку
ПАТ «Райффайзен банк Аваль» у м. Києві, МФО
380805, або запропонувати допомогу у іншому вигляді за телефоном (044) 285-73-60 – Служба у справах дітей та сім’ї Київської обласної державної адміністрації.
Кампанія «16 днів проти насильства»
ініційована Центром жіночого Глобального Лідерства
у 1991 році.
Дати початку та завершення акції вибрані не випадково:
вони створюють символічний ланцюжок, поєднуючи
заходи проти насильства стосовно жінок та дії щодо
захисту прав людини, підкреслюючи, що будь-які прояви насильства над людиною, незалежно від її статі, є
порушенням прав людини

Спортивний відпочинок

Хортингісти
у Болгарії
ФОТО – архів клубу хортингістів,
спеціально для «Вишгорода»

18 вишгородських дітей, які займаються
хортингом, відпочивали та тренувалися у Болгарії. Трьом із малозабезпечених сімей чудову
поїздку подарувала Всеукраїнська громадська
організація «Молода країна».
За словами тренера з козацького бойового
мистецтва Віктора Шубки, такі поїздки організовуються щорічно.
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Мозаїка

30 листопада 2013 року

Вишгород

1 грудня — День працівників прокуратури

Слідство НЕ ведуть …
Дмитро СИНЮК, в. о. прокурора
Вишгородського району
Будь-який словник тлумачить зміст слова «прокуратура» як систему державних органів, головне завдання яких — охорона правопорядку та розслідування злочинів.
ісля внесення змін до закону про прокуратуру згідно з європейськими цінностями та вимогами Європейського
союзу функції слідства віднині передані іншим
правоохоронним органам, і посади слідчих у нас
скасовані.
Однак до закону внесені ще не всі зміни, передбачені проектом. Отже, працюємо в очікуванні кардинальних перетворень.
Залишаються головними такі напрямки роботи, як протидія та боротьба з корупцією, нагляд за дотриманням законодавства (у тому

П

числі й правоохоронцями), захист прав та інтересів громадян.
Невеличкий колектив районної прокуратури
оновлений майже на 40%. Лише за останні роки
прийшли шість випускників юридичних закладів,
яким цінний досвід передають більш старші колеги.
Відзначення Дня прокуратури на державному рівні — це визнання її ролі у суспільстві, яке
прагне до нових ефективних змін у правоохоронній системі та дотриманні законності на всіх
рівнях.
У день свята зичу колегам міцного здоров’я,
плідної роботи, вдумливого, аналітичного підходу до розгляду будь-якої справи, морального
задоволення від виконання своїх обов’язків.
***
Редакція газети «Вишгород» приєднується
до цих побажань.

Лікар застерігає

Відділ продажу: вул. Н. Шолуденка, 14 (4 поверх)
Телефон: (095) 295 8 295, (044) 221 44

СНІД наступає

Наталія
АНДРЮЩЕНКО,
лікарінфекціоніст кабінету довіри комунального закладу «Вишгородська
центральна районна лікарня»
Що таке СНІД — синдром набутого імунодефіциту — сьогодні
знає кожний. Це насамперед неспроможність хворого самотужки
протистояти недузі, яка буквально
паралізує і закінчується трагічно.
ьогодні маємо у районі невтішну статистику: 96 ВІЛінфікованих перебувають на
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Розпочато будівництво
нового ЖК «Квітневий Преміум»
на розі вулиць Н. Шолуденка
та пров. Квіткового

обліку, з них – дві дитини, які заразилась від хворих матерів. 96 — це
ті, які двічі здали аналіз крові з позитивною пробою. А ще є й такі, що
здали кров лише раз, а вдруге здавати відмовились. Або з першими позитивними аналізами стали на облік
у Києві.
Хоча відомості про хворих конфіденційні, ВІЛ-інфіковані бояться, що
у невеликому місті, яким є Вишгород, про це дізнаються рідні, знайомі
і цуратимуться їх.
Між тим, ВІЛ-інфекція НЕ переда-

Щиро вітаємо!

ється через повітря, потискання рук,
спілкування із хворим. У неї лише два
шляхи — статевий і через кров.
У групі ризику — наркомани та
сексуально
розбещені.
Інфекція
може потрапити до організму і через
нестерильний
манікюрний, педикюрний, стоматологічний інструмент,
при переливанні крові тощо.
У нас є випадки, коли інфікований
чоловік заражав дружину, яка не знала про його хворобу, і навпаки. На мій
погляд, органи реєстрації шлюбів мають вимагати від наречених довідку

про стан здоров’я кожного.
Сьогодні такі довідки — добровільна справа подружжя. А відтак, на
кожні 100 мешканців — один інфікований СНІДом, тобто СНІД наступає.
Зазначу, що у районній лікарні
працює кабінет довіри. Аналізи крові — безкоштовні. Лікування при підтвердженні діагнозу вдруге — теж.
Раджу скористатися можливістю
хоча б раз на рік перевірити кров
на СНІД. Для деяких професій — це
обов’язкова умова працевлаштування.

а-Фішка

У грудні дні народження святкують
22 грудня – Наталія Валеріївна САКЕВИЧ, начальник фінансово-бухгалтерського відділу виконавчого комітету Вишгородської міської ради;
депутати VI скликання Вишгородської міської ради:
2 грудня – Надія Володимирівна НЕЧИТАЙЛО;
23 грудня – Богдан Михайлович РУДЕНОК;
25 грудня – Світлана Іванівна СВИСТУН.

«Я люблю
Вишгород»

Зичимо вам міцного здоров’я, щастя, благополуччя, подальших успіхів у
будь-яких починаннях і щоденних справах, сміливих планах і сподіваннях. Хай
вас підтримують та надихають рідні люди, розуміють і допомагають колеги,
минають негаразди та непорозуміння. Хай доля збагачує життєвою мудрістю,
енергією, натхненням та радістю.

Із такою назвою 29 листопада о 18:00
відкрилась виставка дитячих робіт у ЦТ
«Джерело» (вул. В. Симоненка, 3-а).
У програмі: постійно діюча галерея робіт наших юних художників;
перший етап конкурсу «Чарівна палітра»; художні роботи дітей на різну
тематику та олійний живопис дітей і
батьків вихованців. Докладніше читайте у
наступному номері.

Вишгородський міський голова Віктор РЕШЕТНЯК,
міськвиконком, міська рада,
редакція газети «Вишгород»

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.
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