Від першої особи

Круглий стіл у мера

Зворотного шляху немає

Молодь - за Європу

За останній тиждень до редакції газети надійшло десятки
телефонних дзвінків, інші передплатники особисто завітали до
журналістів. Всі говорили про тривожні події, які відбуваються
на теренах держави. Звісно, людей цікавить і позиція міської
ради, а найбільше — міського голови В. Решетняка. Саме
тому наші журналісти і звернулися до Віктора
Олександровича по коментар.
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Офіційно
Президент: Найближчим часом у Брюсселі
відбудуться переговори щодо умов підписання
Угоди з ЄС
Найближчим часом Україна проведе переговори з представниками Європейського Союзу щодо умов підписання
Угоди про асоціацію. Про це Президент України Віктор Янукович повідомив журналістам українських телеканалів під час
інтерв’ю, яке транслювалося 02.12.2013 р.
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День місцевого самоврядування:
> 4, 5, 8
привітання і запитання
Відверто

Шлях до Європи:
починаємо з себе

Доки всі шукають винних
— я вважаю винним себе
Ярослав МОСКАЛЕНКО,
народний депутат України, 02.12.2013 р.
«Я засуджую усі криваві події останніх трьох днів»
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Вишгородський майдан

Наталя + Андрій
Влас. інф.
ФОТО — Олександр БІЛУГІН, спеціально для «Вишгорода»

1 грудня у Вишгороді на площі Т. Шевченка
увагу вишгородців привернула незвична подія.
Музичний ансамбль «Ейр чоперз» на повну запалював «на квадраті». Під гарячий музичний супровід танцювали дівчата з ансамблю сопілкарів
«Рум’янок».
е було… освідчення у коханні. Вишгородець
Андрій у нашому місті — з 2001 року. Тут закінчив школу «Сузір’я».
Із старопетрівчанкою Наталею познайомився у
Лютежі на Великдень 2011-го. Зустрічатися почали
цього року — після завершальних змагань «Формули-1 на воді», що відбувалися у Вишгороді.
І ось Андрій вирішив освідчитися коханій так, щоб
вона запам’ятала це на все життя. Молода пара збирається одружуватися. Обидва працюють у столиці.

Ц

Офіційний сайт міськради: www.вишгород.com.ua

Електронна адреса газети «Вишгород»: ngvyshgorod@ukr.net
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Суспільство

Вишгород

Про все потроху

Привітали працівників місцевого
самоврядування
З нагоди Дня працівників місцевого самоврядування відбулися урочистості за участю
голови Київської ОДА Анатолія Присяжнюка.
— Сьогодні важливе функціонування розвиненого інституту місцевого самоврядування, який діятиме в інтересах населення та
допомагатиме у вирішенні суспільних справ
громадян, — зазначив Анатолій Присяжнюк. — Ми реалізуємо в регіоні доручення
Президента України, наразі ґрунтовного об-

говорення потребує проект Концепції реформування місцевого самоврядування та
територіальної організації влади.
Під час урочистостей подяками, почесними грамотами та цінними подарунками
було нагороджено кращих працівників самоврядування. Очільника регіону Анатолія
Присяжнюка – відзнакою Київської обласної ради «Нагрудний знак «За заслуги перед
Київщиною».

Місто-атомник – на альтернативному паливі
На Київщині за участю голови Київської
ОДА Анатолія Присяжнюка відкрито найбільшу котельню на альтернативних видах палива,
що не забруднює навколишнє середовище і
забезпечує мешканців 25-тисячного містечка
екотеплом.
Очільник Київщини зазначив, що сьогодні
в області вже понад 200 котелень працює на

альтернативних видах палива. І це не межа.
Даний проект дає можливість місту-атомнику економити на паливі 10 млн грн у рік.
У рамках виконання державних програм
та втілення Енергетичної стратегії України на
період до 2030 року цей унікальний проект
виконало ТОВ «ЗЕЛЕНА ЕНЕРГІЯ Т» разом із
партнерами з Республіки Білорусь.

Революція у Таїланді
Масові протести проти влади
тривають у Таїланді вже тиждень.
Мітингувальники
незадоволені
корупцією, яка процвітає в країні.
Прихильники уряду у відповідь
на протести виступили на захист
Кабміну. Сутички між опозиціо-

нерами та провладними силами
забрали життя 2 людей, близько
півсотні – поранено.
5 грудня поліцейські поступилися мирним демонстрантам,
склавши щити і шоломи в знак
солідарності (на ФОТО).

31 сесія райради

Віктор Янукович заявив,
що отримає 8 мільярдів від
Китаю

Раду
закриватимуть?

За словами Президента України Віктора
Януковича, документи, підписані в рамках
його візиту до Китаю, можуть забезпечити
Україні близько 8 млрд доларів інвестицій.

Програму прийняли,
подання — відхилили

Парламент другий день не працює. Засідання Верховної Ради у четвер навіть не відкривали. Хто хотів – зареєструвався, і нардепи – розійшлись.
Блокує трибуну другий день опозиція.
Головна вимога та сама – відправити уряд у
відставку. Але за стіл переговорів не сідає ні
одна, ні інша сторона.
Якщо Рада не працюватиме місяць – це
підстава для розпуску. Але до цього не дійде,
впевнені регіонали. Мовляв, засідання відкриватимуть і закриватимуть, аби відлік не
почався. (Останні новини станом на 5 грудня, 19:57)

5 грудня відбулося засідання
тридцять першої сесії Вишгородської районної ради VI скликання.
Розпочалась сесія із подання
головою Вишгородської районної ради Олександром Носалем
проекту заяви про підтримку європейського напрямку розвитку
країни. Депутати пропонували
доповнити його пунктами відставки чинного уряду. Проект не
підтримали.

Офіційно

Відверто

Президент: Найближчим часом у Брюсселі
відбудуться переговори щодо умов підписання
Угоди з ЄС

Найближчим часом Україна проведе
переговори з представниками Європейського Союзу щодо умов підписання
Угоди про асоціацію. Про це Президент
України Віктор Янукович повідомив
під час інтерв’ю журналістам українських телеканалів, яке транслювалося
02.12.2013 р.
лава держави повідомив, що мав
телефонну розмову з Президентом
Єврокомісії Жозе Мануелем Баррозу, під час якої було досягнуто домовленості про візит української робочої групи до

Г

Потім приступили до порядку
денного, на який винесли понад
двадцять питань. Зокрема, затвердили виконання Програми
соціально-економічного та культурного розвитку Вишгородського району за 9 місяців; погодили
реорганізацію відокремленого
структурного підрозділу комунального закладу «Вишгородський районний центр первинної
медико-санітарної допомоги».

Брюсселя для продовження обговорення
умов підписання Угоди про асоціацію та
зону вільної торгівлі з ЄС. «За домовленістю готуємо таку робочу групу, яка поїде в
Брюссель, і ми почнемо цей діалог», — сказав Віктор Янукович.
Він назвав ці перемовини непростими.
«Дуже важкий цей діалог з двох сторін, тому
що повертатись до змін умов цієї Угоди
дуже важко. Але ми хочемо бути чесними
— це перше. І друге — ми хочемо бути прозорими. І третє — ми хочемо відстоювати
нашу позицію. Ми хочемо такі умови знайти, які б нас задовольняли», — наголосив
Президент.
На його переконання, відтермінування
підписання дозволить суспільству отримати більше інформації про переваги Угоди.
«Ця пауза дасть нам можливість — і нашому
суспільству, і нашим товаровиробникам —
більш чітко уявити, що це нам дає всім», —
сказав Віктор Янукович.
За його словами, підхід до вирішення цього питання має бути виваженим. «Ми не повинні ніколи поспішати робити такі відповідальні
кроки. Це не іграшки, це наші інтереси, наша
економіка, це наші заробітні плати, пенсії, бюджет і все інше», — підкреслив Глава
держави.
Президент України Віктор Янукович дав
інтерв’ю тележурналістам Лідії Таран («Студія 1+1»), Олені Фроляк (телеканал ICTV),
Анастасії Даугулє (телеканал «Інтер») та
Євгену Міхіну (телеканал «Україна»).

Доки всі шукають винних —
я вважаю винним себе
Ярослав МОСКАЛЕНКО,
народний депутат України,
02.12.2013 р.
Я засуджую усі криваві події
останніх трьох днів.
Простіше за все у даній ситуації
гримнути дверима, розвернутися,
піти… І збирати врожай політичних
дивідендів. Зберегти своє ім’я на
протестній хвилі.
наю, на яке рішення від мене
очікує виборець. Упродовж
останніх днів отримав десятки тисяч повідомлень і звернень:
«Вийти з Партії регіонів». Вийти з ПР
— це спробувати втекти від відповідальності.
Я поясню свою позицію. Таких, як
я, в партії — десятки тисяч.
Сьогодні Партія регіонів і фракція
партії у Парламенті мають взяти на
себе повну відповідальність за події
в ніч з 29 на 30 листопада.
Рік тому виборець відправив
мене працювати у Верховній Раді
як кандидата від Партії регіонів. На
перегонах я не ховався за «самовисуванням». За рік роботи у ВР не
голосував за жодне антинародне рішення. Український народ — це моя
партія.
Доки всі шукають винних — я
вважаю винним себе. А кого ж ще?
Якщо я своїм голосуванням від імені

З

українського народу наділив повноваженнями виконавчі органи влади,
які на сьогодні не тільки не врегулювали ситуацію у демократичний
спосіб, а й дали команду силового
розгону мирних мітингувальників. Як
наслідок — сотні тисяч людей нині на
вулиці.
Отже, я недопрацював за цей
рік як політик і не виправдав сподівань своїх виборців. Будьмо відверті: у тому, що люди вийшли на
Майдан, винні усі — і влада, і опозиція. Тепер одні ламають голову,
як виправити ситуацію, а інші —
намагаються «розкачувати» і збирати якнайбільше політичних дивідендів.
Від людей прошу одного — не
піддавайтеся на провокації. Не
станьте маріонетками у руках
ляльководів. У Києві проходить
мирна акція. Такою вона й має залишатися.
Я впевнений, що у найкоротший термін ті, хто віддав наказ про застосування сили, будуть покарані. Я переконаний,
що Рубікон ще не перейдений.
І все можна вирішити мирним
шляхом.
Молю Господа Бога і щиро вірю,
що завтра український парламент
ухвалить вірні рішення в інтересах
свого народу.

Наше місто

Вишгород
Від першої особи
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Зворотного шляху немає

<1
— Я буду говорити не від імені міської ради, її виконавчого комітету, а як
міський голова, як громадянин України,
якому не байдуже, що відбувається в
нашій державі. Мене дуже часто на особистих прийомах, на вулицях міста запитують — я за асоціацію з Євросоюзом
чи за Митний союз? Всім вишгородцям
я відповідаю одне — за Європейський
союз!
Мені довелося побувати у багатьох
країнах світу. Я бачив, як живуть люди
у Європі, США. Я також добре знаю,

як живуть люди у Росії та інших країнах
СНД. Це — небо і земля.
Митний союз — це повернення в
СРСР: застарілі технології, низька якість
товарів і т.п. У нас за 20 років була, так
би мовити, «вільна» торгівля з Росією,
а що це нам дало? «Старший брат» так
міцно обіймав Україну, що ледве не задушив.
Двічі в одну ріку увійти неможливо.
Я знаю Європу не з вікна туристичного
автобуса. Там проживає безліч друзів
— земляків та іноземців, я відві-дую їхні
домівки, бачу їх у побуті. Жоден із них не
хоче повернення в нинішню Україну чи
Росію.
Так невже ми, працьовита нація, не
достойні жити так, як люди живуть у Європі? Де кожен громадянин соціально
захищений державою, де панує порядок
і законність, де не треба давати хабарі,
де чесні суди, де поліція тебе добросовісно охороняє, де ти вільно можеш
висловлювати свою думку. Я дуже хочу,
щоб у моїй Україні було так само. Ми заслуговуємо на кращу долю.
Також за вісім років перебування на
посаді міського голови я мав нагоду на
власні очі переконатися, як ефективно
працює у європейських містах система
органів місцевого самоврядування. Там

територіальна громада вирішує все.
Ніхто їм «зверху» не вказує, що робити,
не ділить їхні кошти, не вилучає грошей.
І коли я розповідаю європейським колегам, в яких умовах працюємо ми, — у
них від подиву очі на лоба лізуть.
Як і більшість громадян України, я до
глибини душі обурений звірством «Беркута» на Євромайдані. Якими ж це покидьками треба бути, щоб так по-садистському
бити дітей-студентів, дівчат — майбутніх
матерів. Як у лікаря і батька, у мене від
болю стискалося серце. Прощення цим
нелюдам немає. Вони мають отримати
по заслугах. Ці перевертні в погонах дискредитують усіх чесних працівників МВС.
Усі ми, хлопці, в дитинстві чубилися.
Але в нас було святе неписане правило:
лежачого не бити! Жоден пацан його не
порушував! А тут лежачих на бруківці —
чобітьми і палицями до кривавого місива!..
Я чудово розумію нашу сучасну молодь. Справа в тому, що в Україні виросло ціле покоління молодих громадян, які
не знають комуністичної ідеології, радянської подвійної моралі та всієї підлоти «комуністичного» побуту. Тобто, того,
що зараз культивується в Росії, але під
іншими вивісками. І це покоління, яке
обізнане з демократичною, технічно пе-

Ситуація

Марина КОЧЕЛІСОВА
ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

17 листопада 2012 р. у газеті «Вишгород» у статті
«Зворотній клапан не справляється, стінка тріснула»
йшлося про проблеми у третьому під’їзді буд. 12 на
просп. І. Мазепи. Через рік мешканка кв.109 Віра
Дзюба знову прийшла до редакції.
собисто і за дорученням мешканців третього
під’їзду вона зверталася до КПЖ і КГ, депутата Юрія Попова, Вишгородського міського голови Віктора Решетняка, до голови Київської обласної
державної адміністрації Анатолія Присяжнюка, у Громадську приймальню депутата Верховної Ради України
Ярослава Москаленка.
Віра Олексіївна зазначає, що зроблено: поправлено
сходи; закріплено стовпи на майданчику для сушіння білизни; відремонтовано «ливньовку» у під’їзді; зацементовано дірки у бетонній плиті біля входу до під’їзду та
ліфту.
Та от основна проблема — функціонування каналізаційного стояка, від якого залежить санітарний стан у
під’їзді, — не розв’язана. Тобто мешканці 54-х квартир
продовжують жити на відстійнику.
Будинку 37-й рік, а смердить років із 10. Каналізаційні стоки накопичуються після кожної аварії у підвалі.
Не можна сказати, що сантехнічні та аварійні бригади нічого не роблять. Влітку ц. р. працівники КПЖ і КГ
розкопали вхід до «лежака» і замість бетонної труби діаметром 200 мм з’єднали внутрішньобудинкові мережі
та каналізаційний колектор пластиковою трубою діаметром 150 мм.
Посилаючись на відповідь директора КПЖ і КГ Андрія
Ведмедя ще у 2007 році, жителі «запашних» приміщень
вважають, що проблему повністю можна розв’язати заміною каналізаційного трубопроводу та облаштуванням
колодязя зовні — навпроти під’їзду. Та поки що аварійні
ситуації на стояку тривають.
За інформацією міського депутата Юрія Попова, з
проблемою він обізнаний добре. Не раз спілкувався з
комунальниками, із заступником Вишгородського міського голови Олександром Ростовцевим.
Депутат зазначає, що зроблено: обіцяні «лежачі поліцейські», освітлення та бетонну стяжку при вході третього під’їзду, сходи, бильця на вході до першого-третього під’їздів (у всіх ремонтували за власні кошти, він
особисто наймав людей).
Та головне — каналізація третього парадного. До
речі, стосовно смороду зверталися і мешканці першого
під’їзду.

редовою Європою, однозначно проти
тоталітарного «Таёжного» союзу. Туди їх
загнати — просто неможливо.
Шкода, що старше покоління не бачило побуту європейців. Якби була можливість показати нашим пенсіонерам,
як живуть там їхні однолітки, то вони б
однозначно підтримали молодь. І зникла б ностальгія за радянською ковбасою по 2,20 і горілкою по 3,62.
У ці дні для мене найголовніше, щоб
наш Вишгород не поглинула хвиля безладу, щоб усілякі провокатори не влаштовували сутичок та погромів. Утім,
вишгородці — мудрі люди. У місті впродовж багатьох років зберігається стабільна суспільно-політична ситуація.
Я хочу ще раз нагадати всім, хто коливається щодо нашого вибору. Як би
там не було у державі, але за роки незалежності України у свідомості громадян відбулися незворотні зміни. Ми відчули себе нацією зі славним минулим
і перспективним майбутнім. Ось чому
національно свідомі українці не хочуть
бути на підтанцьовках у будь-якої іншої
держави. Ми — самодостатній народ,
спроможний забезпечити собі найвищі
соціальні стандарти життя за прикладом розвинутих демократичних європейських країн.

Дякуємо

Квартири у протигазах
О

2013 року

Найкращому
депутату

Мешканці буд. 1-б на
вул. В. Симоненка у Вишгороді
Сантехніки нагадують, що ремонт каналізації був зроблений ще у 2007 році, та вважають, що причина смороду
Кажуть люди, що сьогодні
— порушення проекту будівельниками і неправильна ексДобрі вчинки вже не в моді.
плуатація зливу мешканцями будинку. Нехлюйство проНіби пафос це і показуха,
ходить один-два рази, а далі… Вже не раз після прочистВиборцям брехня на вуха.
ки витягали з труб і ревізій купу непотребу, який мешканці
Кажуть ті, котрі не знають,
верхніх поверхів скидають до каналізації, попри встановЩо не всі такі бувають.
лені «уловлювачі».
Є ще й справжні депутати,
Депутат Юрій Попов упевнений, що скидають непоТаких усі мають знати,
тріб до каналізації усюди (люди є люди), а от забиваєтьЩоб наступникам в науку
ся, наскільки він знає, на вул. Грушевського, 3, просп. І.
Добро творить було не в муку.
Мазепи, 12, у деяких будинках на вул. Київській.
Спасибі скажемо одному,
Іще одна вірогідна причина смороду: будинок зведеХто віддає себе без втоми,
ний на плавуні, тобто волога — постійна. Плюс пориви
У кого руки золотії,
труб у підвалі, до яких не дістатися (за проектом, приЧия душа від щастя інших багатіє.
міщення підвалу — занизьке). Влітку ц. р. КПЖ і КГ відЗдоров’я Вам, терпіння і наснаги
ремонтували з’єднання будинку та колодязя. Мають
В нелегких справах. Від людей поваги.
замінити труби холодного водопостачання у підвалі.
Всю вдячність нашу не вписати в строки —
Можливо, розчистка підвалу посприяє тому, щоб дібраВам, Анатолій Миколайович ШОКА.
тися до вірогідного пориву каналізації.
Та у будь-якому випадку на пластиЛист у номер
кові труби потрібна не така вже велика
сума. Тож Юрій Попов писатиме заявку
на ім’я директора КПЖ і КГ та на міського голову, аби до Програми КПЖ і КГ
на 2014 рік включили капітальний ремонт (реконструкцію) існуючих каналі- Оксана НЕДІЛЬКО,
заційних мереж у підвалі буд. 12, що на
завідувач інформаційно-комунікаційного сектору
просп. І. Мазепи у Вишгороді.
Вишгородської ОДПІ

Порядок заповнення платіжок

Міністерством доходів і зборів України затверджено порядок заповнення документів на переказ у разі сплати (стягнення) податків, зборів, митних платежів, єдиного внеску,
здійснення бюджетного відшкодування ПДВ, повернення
помилково або надміру зарахованих коштів. Відповідний
наказ Міндоходів від 22.10.2013 № 609 набув чинності з 26
листопада цього року.
ідтепер усі поля реквізиту «Призначення платежу» розрахункового документу платникам податків необхідно
заповнювати у відповідності із затвердженим Порядком. Сплата за кожним видом платежу та за кожним кодом
виду сплати має оформлятися окремим документом на переказ.
Докладніше ознайомитися з Порядком заповнення документів та списками кодів видів сплати можна на веб-порталі
Міндоходів за посиланням http://minrd.gov.ua/diyalnist-/
zakonodavstvo-pro-diyalnis/nakazi-pro-diyalnist/62901.html та
на інформаційних стендах ЦОПП у Вишгородському районі.
Із будь-якими запитаннями та по довідки звертайтесь до
Вишгородського центру обслуговування платників податків.
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Вишгород

Привітання

З Днем місцевого
самоврядування!
Шановні працівники органів місцевого самоврядування, депутати
всіх рівнів! Прийміть мої найщиріші вітання з нагоди професійного
свята!
Результативна
робота
публічної влади на місцях є тією
невід’ємною ланкою, без якої неможливо уявити успішну
державу загалом. Діяльність органів місцевого самоврядування, їхня відповідальність і професійність напряму віддзеркалюються на добробуті кожного громадянина.
Українська держава стоїть на порозі змін. Оптимізація
функціонування органів місцевого самоврядування як частина Адміністративно-територіальної реформи стоїть на
порядку денному законодавчої та виконавчої гілок влади.
Зміцнення фінансової і матеріальної бази, відкритість і доступність кожному громадянину, запровадження принципу
субсидіарності є вимогами часу. Необхідно сформувати такі
умови, за яких громади мали б реальний вплив на ситуацію
на місцях без значного втручання центральної ланки.
У цей святковий день від усього серця хочу побажати
міцного здоров’я і непохитної віри. Щоб компетентність
і професійний досвід завжди були вашими помічниками
в усіх добрих справах. Нехай джерело наснаги ніколи не
обміліє і ми разом продовжуватимемо будувати щасливе
майбутнє України.
Народний депутат України Ярослав МОСКАЛЕНКО

Народовладдя — це
референдуми з усіх питань
Шановні вишгородці! Шановні працівники апарату виконавчого комітету міськради!
Шановні міські депутати та наші
колеги з районного депутатського корпусу! Прийміть щирі
і сердечні вітання з нагоди державного свята — Дня місцевого
самоврядування!
Самоврядні органи в демократичному суспільстві є важливим інститутом реального
народовладдя та засобом реалізації інтересів територіальної
громади. Не все у нинішньому
самоврядуванні конструктивно.
Повноваження у нас є, та бракує
важелів для їхнього виконання.
Найперше — ми не є розпорядниками надходжень для міста,
більшість із них іде до Державного, обласного та районного
бюджетів, звідки до міста повертається лише частинка.
Мешканцям
Вишгорода,
працівникам апарату виконавчого комітету і міським депутатам

це небайдуже. Ми всі працюємо
над одержанням Вишгородом
статусу міста обласного значення — і вже зробили перші кроки,
зокрема, з нового року у складі
апарату виконавчого комітету
міськради працюватиме архітектурний відділ.
Ми розуміємо, що розпорядження своїм бюджетом — це
не лише права, а й обов’язки:
утримання закладів медицини,
освіти, культури, спорту, інших
структур. Але прикладом для
нас у нашій діяльності є держави
Європи. У Швейцарії, скажімо,
референдуми проходять до чотирьох разів на рік, з будь-якого
приводу — навіть, де і який місток прокладати.
Європейська система місцевого самоврядування відповідає
потребам людини, є справжнім
орієнтиром, правовою основою
в процесі перебудови сучасної моделі місцевого самоврядування в Україні. І я це добре

розумію, бо для мене головне у
житті — життєдіяльність рідного міста: світло і тепло в оселях,
нормальна робота транспорту,
магазинів, дитсадків, шкіл і т.
інш.
Тож нехай День місцевого
самоврядування об’єднає нас
у спільному прагненні зробити
наші міста, села і всю Україну
по-справжньому європейськими — щасливими і багатими!
Бажаю усім наполегливості, мужності і нових здобутків у
нелегкій і відповідальній праці,
міцного здоров’я, щастя, родинного благополуччя та здійснення
усіх життєвих планів і сподівань.
Вишгородський міський
голова Віктор РЕШЕТНЯК

Свої журналістів не б’ють
Ольга ДУМАНСЬКА,
керівник Школи журналістики районного
ЦТ «Дивосвіт»
ФОТО — автор дібрав із Інтернет-видань

Місцева влада потрібна, тому люди її вибирають. І своїм обранцям доручають вирішувати
все, що стосується громади, — від найменших
до найважливіших питань.
нформувати громаду про виконання її наказів
депутатами, про життєдіяльність міста — завдання журналістів. Без професійної роботи
журналістів ми не мали би об’єктивної картини того,
що відбувається у світі, в Україні, у нашому районі й
місті.
Багатьох із журналістів центральних видань, які
постраждали під час розгону демонстрацій, я знаю

І

Реформи у дії

особисто не один рік і стверджую: вони не провокатори, вони навіть не вийшли на майдан, аби реалізувати своє право на вибір. Журналісти виконували
свою професійну роботу. Серед них і моя колега Наталя Кравчук (НА ФОТО — у центрі, з короткою зачіскою).
Боляче було дивитися, як Гліб Гаранич, заюшений
кров’ю, продовжував знімати події. Знаю, що професія журналіста нелегка, їм часто погрожують, доводять до лікарняного ліжка, підозрюють і безпідставно
звинувачують.
Рада, що у Вишгороді до журналістів, зокрема і
юних, ставляться інакше, що місцева влада розуміє:
тільки прозора діяльність гідна поваги. Бережіть журналістів, вони — очі і вуха громади, вони — найкращі
помічники місцевої влади в усьому доброму, що вона
робить.

Коли самоврядування стане реальним?
територіальних громад не забезпечує створення та підтримку сприятливого життєвого середовища, необхідного для всебічного розвитку
людини, її самореалізації, захисту
прав, надання населенню високоякісних і доступних адмін- та соціальних послуг. Фактично у громад немає
достатніх коштів на фінансування
тих чи інших потреб населеного
пункту, в якому вони проживають.
опри те, що необхідність
розв’язання проблем місцевого самоврядування знаходить розуміння і підтримку на рівні керівництва держави, настав час
переходити від слів до конкретних
справ. Бо, на моє тверде переконання, реформа місцевого самоврядування є ключем до реформування
країни в цілому, оскільки вона фактично розпаковує економічний і соціальний потенціал місцевих громад, а
в кінцевому підсумку — всієї країни.
Чи можна сподіватись, що саме
нинішня концепція реформування
місцевого самоврядування стане не
тільки черговим документом, а й керівництвом до дій?
Хочу нагадати, що до реформи

П

Марія РЕШЕТНІКОВА, секретар
Вишгородської міської ради
Про те, що існуюча нині в Україні
система місцевого самоврядування
не задовольняє потреб суспільства,
на всіх рівнях влади говорять не перший рік. Не вперше йдеться і про
те, що її функціонування в більшості

місцевого самоврядування почали
готуватися одразу ж після ухвалення
Конституції України. Було проведено
чимало заходів, розроблено, як мінімум, сім Концепцій, проте жодна з
них так і не набула конкретного втілення. Тому нинішня — це останній
шанс для реформ, оскільки з ними у
питанні місцевого самоврядування
наша країна катастрофічно запізнюється.
Зараз ми спостерігаємо хаос у
реформуванні країни, бо почати треба було з основ — з місцевого самоврядування. Як наслідок, центральні
відомства почали створювати свої
територіальні представництва, враховуючи власні інтереси, а не інтереси територіальних громад. І тепер
людині, щоб звернутися до правоохоронних органів, треба їхати в один
райцентр, до прокуратури (з усіма її
різновидами) — в другий, до податкової — у третій, а до суду — у четвертий. Добре, що такої проблеми
немає у вишгородської громади.
Про хаотичне реформування свідчить і те, що повноваження сільських
рад і виконкомів фактично передано
державним адміністраціям. Хоча до-

зволу на це у територіальних громад
ніхто не питав.
А звідси випливає питання СПРОМОЖНОСТІ органів місцевого самоврядування на виконання ними своїх
повноважень.
Адже в Україні в середньому вони
мають 20 євро на людину. У Польщі
ця цифра становить 700, а в країнах
Скандинавії — 2 000 євро. Тобто,
доки ми говорили про реформу, в
Польщі її провели і тепер мають на
виконання повноважень у 35 (!) разів
більше коштів, аніж органи місцевого
самоврядування у нашій країні.
Жебрацьке становище фактично
дискредитує місцеве самоврядування, а саме через його зміцнення
йшли до економічного процвітання
всі найбільш розвинені держави світу. Іншого шляху немає.
Хочеться вірити, що нарешті ми
це усвідомимо. Оптимізму додалось
би, коли б Україна стала в ряд європейських держав після Вільнюського
саміту. Саме ця подія та необхідність
приведення нашого законодавства
у відповідність з європейським, зокрема — щодо діяльності самоврядних громад, стала би тим мотивом,
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Вишгород

7 грудня

Самоврядування

Багато хто вважає, що місцеве самоврядування — це мер,
міськрада та ОСББ. Але насправді — це зовсім не так.
сім знайомий термін «місцеве
самоврядування».
Та якщо запитати, що він
означає, мало хто зможе відповісти по суті. Місцеве — таке, що на
місцях, тобто близьке до простих
громадян. А самоврядування —
означає, що громадяни самі чимось
керують, щось спільно вирішують.
Напередодні дня місцевого самоврядування ми запитали вишгородців, що таке самоврядування, яким воно має бути, та як вони
ставляться до референдумів. Вишгородці, як, зрештою, і більшість
українців, вважають, що місцеве самоврядування має обмежену владу.
На їхню думку, пріоритети діяльності місцевих органів влади у регіоні — ремонт доріг, зниження рівня
безробіття, стримування зростання
цін, боротьба з корупцією, допомога незахищеним верствам населення, стримування росту тарифів
на комунальні послуги, відновлення
промисловості, підтримка охорони
здоров’я, боротьба з алкоголізмом і
наркоманією, розв’язання проблем
зі сміттєзвалищами, боротьба зі
злочинністю.
Мешканці Вишгорода переважно задоволені роботою закладів
освіти, відносно задоволені рівнем
відкритості влади й медичним обслуговуванням, розвитком малого
і середнього бізнесу в області, станом допомоги малозабезпеченим
та якістю надання комунальних послуг.
Олександр Семенов, депутат Вишгородської міської ради:
«У місцевого самоврядування мало
повноважень, аби повністю виконувати свої безпосередні функції.
Вони мають бути підзвітні тим, хто
їх обирає. До референдумів ставлення неоднозначне. Тут необхідно
прорахувати всі можливі наслідки,
аби уникнути маніпуляцій».
Ольга Мельник, депутат
Вишгородської міської ради:
«Нещодавно побувала у німецько-
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му місті Льорраху і в черговий раз
переконалась: чудово, коли місто
саме визначає, що і як робити. Немає тиску зверху. Звичайно, влада
потрібна, аби регулювати правові
відносини, приймати закони, які, в
першу чергу, мають захищати людей. Нині ж бачимо повну протилежність… Останні події наочно це
демонструють».
Володимир Ткач, начальник
відділу з гуманітарних питань
Вишгородської міської ради:
«Те, що ми сьогодні називаємо
місцевим самоврядуванням, —
жалюгідна пародія на справжнє
народовладдя. Про які інтереси
громади можна говорити, коли в
місцевій казні копійки. Коли левову
частку зароблених грошей вилучають вищестоячі владні структури.
У цивілізованому світі, на
кшталт Європи, США, немає надбудов у вигляді обласних структур.
Саме тому бюджети європейських
міст самодостатні.
Нещодавно прочитав цікаву
статтю про невелике американське містечко, у якому виявився
профіцит бюджету (профіцит —
економічне поняття, яке означає,
що дохідна частина бюджету перевищує видаткову — ред.). Тобто,
влада не знала, куди дівати надлишкові кошти.
Якщо відбудеться адміністративна реформа у тому вигляді, як
заплановано, то міста і села отримають усю повноту влади. І лише
територіальна громада вирішуватиме, що і де потрібно побудувати,
відремонтувати. Я на це сподіваюсь».
Богдан Руденок, депутат
Вишгородської міської ради:
«Місцеве самоврядування потребує розширення повноважень
і можливостей, насамперед, у
формуванні бюджету! Воно має
здійснюватися знизу-вгору, а не
як зараз — місто гроші заробило і
чекає, скільки йому дасть районна
рада, а вона чекає розпоряджень
від області! Ідеальна модель —
місто заробляє — формує — певну
частину віддає в державу — витрачає. Така моя позиція. Крім того,
останнім часом повноваження

місцевих рад урізають, а хотілося
б навпаки.
Щодо референдумів — коріння демократії у нас, українців,
знаходиться глибоко — ще з часів народного віча. Останні події
в державі ще раз підтверджують,
що вміння слухати свій народ — це
важливе завдання влади! Референдум — один із найбільш демократичних проявів тісного контакту
народу і влади. Найгостріші й найсуперечливіші питання внутрішньої і зовнішньої політики влади
необхідно вирішувати шляхом референдуму».
Катерина, приватний підприємець, вважає: «Самоврядування має бути всюди, не лише у
школах і ВНЗ, а й на роботі і вдома. Воно має бути пізнавальним,
корисним і охоплювати важливі речі. Одна людина дуже мало
може зробити, і її голос — це
голка у скирті сіна, тому потрібно
згуртовуватись. Гуртом і батька
легше бити».
Олексій, студент: «Самоврядування — право громадян
об’єднуватися для вирішення
особистих питань. Воно має діяти на принципах автономії, базуючись на державних законах,
для вирішення своїх внутрішніх
справ, наприклад, комунальних
проблем.
Моя думка враховується, насамперед, у сім’ї. От у нас ремонт,
і ми радимось, що нам придбати,
які нам купити меблі, лінолеум чи
ще щось…
Місцеве самоврядування повинно мати більше повноважень,
аби можна було вирішити всі питання на місцях».
Михайло, менеджер, відзначає: «У моєму розумінні самоврядування — це об’єднання людей з метою вирішення спільних
справ і проблем. Я ніколи не заглиблювався в механізм місцевого самоврядування, але хотілося
б, аби влада на місцях виконувала свої безпосередні обов’язки
перед громадою якісно. Щодо
референдумів… не однозначно.
Наше суспільство болісно переживає зміни».

Місцева влада ближча до народу
Оксана МАРТИНКОВА, Школа
журналістики, районний ЦТ
«Дивосвіт»:
— Місцева влада потрібна
для того, щоб контролювати ту
чи іншу ситуацію в певному регіоні, місцевості або країні. На
мою думку, якби не існувало
владних органів, то був би хаос.
Кожен робив би усе, що йому
заманеться, не було б чинного
законодавства, не було б якогось порядку. І таким чином, не
було б нічого — ні моральних
цінностей, ні законів, усі би посварились і повбивали один одного. Гадаю, саме на такій ноті і
закінчилося б наше існування на
Землі.
Я проживаю у селищі Лютіж.
Мені дуже подобається, як міс-

Хочемо Гайд-парк у Вишгороді
Анастасія СКЛЯРОВА,
Школа журналістики,
районний ЦТ «Дивосвіт»:
— Ми живемо поблизу Києва, тому переймаємося подіями, які там зараз відбуваються.
Я навчаюсь у міському ліцеї, і ми
з класом завжди обговорюємо
усе, що відбувається як у нашому місті та у країні. Не пройшли
осторонь наших суперечок і події
останніх днів в Україні.
Чесно кажучи, ми ще діти і не
можемо самі без дозволу батьків
піти на «Євромайдан» і відстоювати там поряд із дорослими
честь і волю України. Можливо,
ми ще не такі патріоти, як ті, що
під кийками та сльозогінним газом вистоюють на морозі честь і
права нашого народу. Та ми пишаємося ними.
Я за те, щоб у нас у Вишгороді теж можна було збиратися на якомусь майданчику, де
люди могли б висловити свою
думку про ті події, що зараз від-

Коли самоврядування стане реальним?
що змусив би нас діяти і перейти нарешті від балаканини до конкретних
справ.
І місцеве самоврядування — як
найближчий до громади рівень —
відчуло би на собі позитивні трансформаційні впливи насамперед.
Результати досліджень та досвід
країн-членів ЄС свідчать, що тісна інтеграція з Європейським Союзом зумовлює відчутні позитивні економічні
зміни для громадян.
Спрогнозувати європейську перспективу для українських громад
можна за допомогою цифр, використовуючи дані Євростату, Єврокомісії,
Комітету регіонів, установ статистики країн ЄС, Ради Європейських
муніципалітетів та регіонів (CEMR),
Дослідного відділу Банку Dexia Credit
Local, а також офіційні статистичні дані по Україні. Для зрозумілості
умовно розподілимо країни ЄС на так
звану «Нову Європу» (постсоціалістичні країни, які приєдналися до ЄС
у 2004 році) і «Стару Європу» (решту
країн ЄС).
Бюджетна забезпеченість територіальних громад у країнах ЄС та Україні суттєво відрізняється. В Україні

на одного жителя за рік з місцевих
бюджетів витрачається у середньому 3 471,5 грн (найвищий показник у
Києві – 4 095,7 грн, найнижчий у Луганській області – 2 890,5 грн). У той
же час у країнах Нової Європи цей
показник – 11 901,68 грн, а Старої
Європи – 52 258,0 грн.
Таким чином, з бюджетів європейських муніципалітетів на одного жителя витрачається коштів у 13 разів
більше, ніж із бюджетів українських
міст, селищ, сіл.
Частка видатків українських місцевих бюджетів, що спрямовується
на виконання органами місцевого
самоврядування власних повноважень (житлово-комунальне господарство, благоустрій, транспортна сфера, утримання бюджетної та
дорожньої інфраструктури, місцеві
програми
соціально-економічного
розвитку тощо), залишається більш
ніж утричі меншою, ніж у «Старій» та
«Новій» Європі.
Зрозуміло, що про європейську
якість муніципальних послуг в Україні в умовах, коли лише 8,7% коштів
місцевих бюджетів спрямовується
на такі цілі, мова йти не може. Саме

цева влада піклується про моє
село, у нас завжди прибрані
вулиці, ошатні оселі, я вчуся у
чудовій школі. Усе це завдяки
тому, що наша місцева влада є
більш наближеною до народу
і в основному прислухається
до думки земляків. Наскільки я
знаю, то сільський голова постійно допомагає малозабезпеченим та багатодітним сім’ям у
Лютежі та Гуті Межигірській.
Чого не скажеш про вищі
органи влади у нашій країні.
Частіше всього вони просто ігнорують думку мільйонів людей
і роблять усе всупереч бажанням та потребам народу. Як ось
нещодавнє непідписання Призидентом угоди про асоціацію
з ЄС.

спрямування більше половини коштів
місцевих бюджетів на муніципальні
послуги та самоврядне управління
забезпечують у країнах Євросоюзу
таку високу, поки що недосяжну для
українців, якість життя в кожному європейському місті, містечку, селі.
Бюджет кожної громади – як в
Україні, так і в ЄС – передбачає так
звані «власні доходи». Це кошти, що
мають витрачатися на забезпечення
належної якості життя в населеному
пункті – на благоустрій, житлово-комунальну сферу, забезпечення водою тощо.
В Україні частка власних ресурсів
у загальних доходах місцевих бюджетів протягом 2009-2012 років залишається на рівні, що не перевищує
8%. Для порівняння: у країнах Європи цей показник складає від 30 до 70
% (Великобританія – 37%, Німеччина
– 46%, Франція – 67%).
Ось чому рівень та якість життя в
місті, містечку чи селищі Європи та
України кардинально відрізняється.
Як в Україні, так і в ЄС показником перспектив місцевого розвитку
є обсяги капітальних видатків місцевих бюджетів. У нас місцеві бюджети

буваються, розповісти про свої
негаразди, могли поспілкуватися
з депутатами районної та міської
рад. Якби таке існувало, навіть у
такому маленькому містечку, як
наш Вишгород, якби депутати
реагували на думку та потреби
населення, відстоювали права та
обов’язки пересічного громадянина, то могло б і не бути нинішніх
подій на «Євромайдані».
СЛАВА УКРАЇНІ!
Від редакції. У газеті «Вишгород» є рубрики «Гайд-парк»,
«Громада — міська влада», «Ситуація», «Депутатські будні»,
«Лист у номер» та чимало інших,
у яких вишгородці звертаються
зі своїми проблемами, виходять
тематичні номери (наприклад,
про підвищення тарифів на комунальні послуги). Юні журналісти
пишуть не лише про свої подорожі та виставки, а й зачіпають
гострі, актуальні проблеми міста,
району, країни. Нове покоління
вже формує нову Україну.

Реформи у дії

продовжують забезпечувати, насамперед, лише виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ,
оплату енергоносіїв, пільг і субсидій
населенню, тобто виконують переважно функції «соціального гаманця».
У країнах ЄС органи місцевого
самоврядування активно вкладають
кошти в інфраструктуру та місцевий
економічний розвиток.
В Україні у розвиток інфраструктури, тобто у майбутнє громади,
вкладається близько 240 грн на одного жителя, а в країнах Нової Європи – 2,5 тис. грн і Старої Європи –
5 тис. грн.
Отже, якщо Угоду про Асоціацію з
Європейським Союзом в подальшому все-таки підпишуть і вона успішно виконуватиметься Україною, то це
означатиме відповідність нашої країни критеріям членства в ЄС, одним
із яких є забезпечення високого рівня якості життя українських громадян. Відтак перспектива покращення
життя кожного українського міста,
містечка і селища, а не сам факт
членства в ЄС, є метою європейської
інтеграції.
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Майдан

Вишгород

Майдан Незалежності і бульвар Пушкіна перед Донецькою ОДА

Шлях до Європи: починаємо з себе
Нагадаємо, про ЄВРОмайдани
(за підписання угоди і за побудову
Європи в Україні), що тривали в Україні з 21 по 28 листопада, газета «Вишгород» писала у попередньому номері. Надаємо хроніку подальших подій
— за інформацією ЗМІ.
ізке призупинення підготовки
до підписання Асоціації України з ЄС шокувало деяких представників проєвропейського крила провладної Партії регіонів. Давид Жванія
закликав Президента України відправити Прем’єр-міністра Миколу Азарова та
віце-прем’єр-міністра Юрія Бойка у відставку і розцінив їхні дії як урядову змову
на користь Росії.
28-29 листопада на саміті ЄС з питань східного партнерства у Вільнюсі
Президент України Віктор Янукович не
підписав Угоду між Україною та ЄС, а Голова Європейської комісії Жозе Мануель
Баррозу заявив, що участь Росії у двосторонніх перемовинах між Україною та
ЄС абсолютно неприйнятна.
Учасники протестів на Європейській
площі — громадські активісти, студенти
та опозиційні політики — домовились
утримуватися від політичної символіки та оголосили про недільний мітинг 1
грудня на підтримку європейської інтеграції України.
29
листопада
ефір
теле-шоу
«ШустерLive» перервався майже на годину. Після трансляції телесеріалу відновився, вже з присутністю лідерів опозиції. Присутні на програмі педставники
ПР назвали це провокацією.
О 4-й ранку в суботу, 30 листопада,
спецпідрозділ Міністерства внутрішніх
справ «Беркут» жорстоко розігнав протестантів, що залишалися на Майдані
Незалежності. Офіційне пояснення: площу слід було очистити для встановлення
на Майдані новорічної ялинки та огородження місця для ковзанки.
Рештки демонстрантів сховалися у
Михайлівському монастирі.
Деякі російські ЗМІ показали, «як
«беркутівців» провокували на агресію».
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Валерія Лутковська, а
також депутат від Партії регіонів Сергій
Тігіпко засудили невиправдані дії правоохоронців та закликали відповідні органи
якнайшвидше розслідувати інцидент.
Депутати Інна Богословська, Давид
Жванія, Микола Рудьковський вийшли із
фракції ПР у Верховній Раді. Телеканал
24-ТВ цілодобово демонструє відеозаписи та виступи очевидців, які, зокрема,
зазначають, що від жорстоких дій «беркутівців» їм допомагала втекти міліція.
Обурені свавіллям силовиків громадяни збираються на Михайлівській площі, координують свої дії у соцмережах,
там же пишуть про те, що завтра, 1 грудня, вийдуть на мітинг не за вибори, ЄС чи
Митний союз, а за свої законні права на
волевиявлення та мирні зібрання. Хакери ламають офіційні сайти на знак протесту.
1 грудня
На вулиці Києва — за різними джерелами — вийшли від 0,5 до 1,5 млн
громадян. Центральні вулиці міста — від
пам’ятника Шевченка до Майдану Незалежності були заповнені вщент. Останній
раз стільки людей виходили на Майдан у
2004 -му році, під час Помаранчевої революції.
До Адміністрації Президента рухається багатотисячний натовп. Прямий
ефір Громадського телебачення демонструє, як радикали, у яких dпізнають
футбольних фанатів та «Братство» Дми-

Р

тра Корчинського (останнє підтвердила
пізніше міліція), кидають арматуру, вибухові пакети на «строчників» внутрішніх
військ, у яких щити — лише на передньому фланзі.
Лідери опозиції та Петро Порошенко
закликають до мирних протестів та організовують живі «ланцюги», аби зупинити
провокаторів.
Протестувальників знову жорстоко
розганяє «Беркут». Затримують кількох
учасників пікету під АП, які вимагали відставки уряду та імпічменту Президенту.
Порушено судові справи.
Родичі розшукують зниклих під час
нічного розгону 30 листопада. До Києва
з’їжджаються громадяни усієї України,
налаштовані рішуче обстоювати свої
права. Солдатів-строковиків внутрішніх
військ соромлять.
У Тернополі і Львові оголошено безстроковий страйк студентів. Міський голова Львова Андрій Садовий виступає із
заявою, що тримає ситуацію під контролем, та гарантує життєдіяльність міста.
Віктор Янукович перебуває під захистом у заміській резиденції під Києвом.
Туди направляються три сотні автівок,
але дорогу на Межигір’я перекрито чотирма автобусами «Беркуту». Суд заборонив проведення будь-яких акцій у селі
Нові Петрівці.
Увечері на Майдані монтують наметове містечко. Протестувальниками зайняті перші поверхи Київської державної
адміністрації та Будинку профспілок —
там вони гріються, сплять і харчуються.
Громадяни самі виявляють п’яних, зупиняють тих, хто приніс вибухові пакети, та
викликають міліцію.
2 грудня
Вранці 2 грудня працівники Кабінету
Міністрів України не можуть потрапити
на свої робочі місця. Активісти розпочинають блокування Кабміну, а Генпрокуратура — розгляд розгону «Беркутом»
протестуючих під Адміністрацією Президента 1 грудня.
На сайті Адміністрації президента
США Барака Обами 11 петицій, зокрема
— заклик перекрити рахунки очільників
України в Європі і США. Зібрано понад
8 тис. підписів за військове втручання
США в ситуацію.
Верховна Рада Автономної Республіки Крим на позачерговій сесії ухвалила звернення до Президента України
Віктора Януковича, у якому закликала
вжити всіх доступних заходів для відновлення громадського порядку, навіть
якщо для цього знадобиться ввести надзвичайний стан. До них приєдналися
Дніпропетровськ і Донецьк (НА ФОТО —
мітинг «Ми за стабільність» перед Донецькою обласною адміністрацією).
Президент Польщі Лєх Качинський
— у Києві, серед демонстрантів.

Опозиція вимагає дострокових
виборів Парламенту і Президента.
Прем’єр-міністр України Микола Азаров заявив, що знає про план захоплення Верховної Ради України, яке
готується.
Президент України дав кілька телевізійних інтерв’ю щодо економічної
необґрунтованості підписання угоди
про Асоціацію з ЄС, провокації стосовно правоохоронців, невиправдану жорстокість яких засудив. Віктор Янукович
також повідомив про офіційний візит до
Китаю 3 грудня та про намір близьких
«стратегічних перемовин» із Росією.
Президент Росії кваліфікує події в
Україні як «погроми» та заявляє, що
Україна не готова до вступу у Митний
союз. Проте у ЗМІ з’являється інформація про зустріч міністрів іноземних
справ РФ та України 5-6 грудня.
3 грудня
Парламент оточений протестувальниками та охороняється. При голосуванні у Верховній Раді України про
відставку уряду Миколи Азарова «так»
кажуть лише 186 народних обранців,
і, відповідно, уряд, дії якого призвели
до народного протесту, залишається
працювати. (Проект ухвали, озвучений
очільником комуністів Петром Симоненком, не зареєстрований, тож його
не розглядають. За відставку уряду
проголосував лише один представник
ПР та один комуніст. За існуючим законодавством, ініціювати відставку уряду
Азарова цього року вже неможливо.)
Про тиск з боку міліції на учасників
автопробігу на підтримку Євромайдану
заявляють організатори цього автомобільного протесту.
У Євросоюзі заявили, що ніякої делегації з України до них не їде і приймати її не будуть — в Євросоюзі готові
обговорювати різні аспекти реалізації
Угоди про асоціацію, але не готові знову відкривати переговори щодо тексту
угоди. При цьому в ЄС ще раз наголосили: Угода про асоціацію — двосторонні відносини України та Євросоюзу.
Втручання Росії у переговорний процес неприйнятне.
Генпрокурор Віктор Пшонка заявив,
що присутність опозиціонерів у КМДА
та Будинку профспілок — захоплення
державних установ. Він заявив: те, що
відбувається, — не мирні акції. Пригрозив кримінальними справами.
Прокуратура складає перелік студентів із Євромайдану. Складаються
також списки викладачів, які не виходили на роботу без поважних причин,
та активістів, які закликали студентів
виходити на Майдан.
Антиєвропейський мітинг у Севастополі вимагає від Росії військового втручання в ситуацію. На Майдані у Києві

формують цілодобову самооборону.
Понад 40 журналістів зазнали побиття і
переслідувань під час висвітлення протестних акцій.
4 грудня
У Маріїнському парку столиці —
провладний мітинг. Кілька сотень активістів з прапорами Партії регіонів
неохоче розмовляють з журналістами,
деякі стверджують, що прибули з регіонів України (Суми, Житомир, Полтава)
на кілька годин і потім організовано автобусами повернуться додому.
Віце-спікер парламенту Грузії Георгій
Барамідзе на Майдані всю ніч: «Знайте,
що ви не одні. Всі розсудливі люди світу зараз переживають за Україну, всією
душею вболівають».
На Євромайдані побоюються дій з
боку влади. У Партії регіонів заявили,
що везуть до Києва своїх прихильників,
щоб «відновити працездатність столиці». У центрі Києва — вільний доступ до
всіх будівель.
Лідер «Братства» Дмитро Корчинський назвав наклепом підозри у його
причетності до зіткнень біля Адміністрації Президента на вул. Банковій.
У київській прокуратурі заявляють,
що учасники акції протесту, затримані на Банковій 1 грудня, мали при собі
матеріали для виготовлення «коктейлів
Молотова», пневматичну зброю, ножі
і газові балончики. Родичі затриманих
нарікають на ненадання медичної допомоги постраждалим.
Учасники
Євромайдану
заблокували будівлю Кабміну — перекрили центральний вхід. У соцмережах
з’являються фотографії командирів
«беркутівців», причетних до жорстоких дій проти демонстрантів, та їхніх
родин; заяви колишніх силовиків, які
закликають до неперевищення правоохоронцями повноважень; звернення
ветеранів, які засуджують екстремізм.
Три екс-президенти України вважають, що стратегічний розвиток держави неможливий без громадського
обговорення. Леонід Кравчук, Леонід
Кучма та Віктор Ющенко виступають
із спільною заявою, у якій підтримують
Євромайдан та вказують на можливі
ризики.
5 грудня
Генеральний секретар Організації
з безпеки та співробітництва в Європі
(ОБСЄ) Ламберто Заннієр завив, що
готовий допомогти у пошуку діалогу між усіма сторонами в ситуації, що
нині склалась в Україні.
На Майдані Незалежності встановлюють польовий храм. Близько
100 осіб пікетують штаб київського
«Беркуту».
Прем’єр-міністр Микола Азаров пообіцяв розв’язати всі гострі питання і
складні проблеми. Глава МВС дав вказівку працівникам органів внутрішніх
справ утримуватися від застосування
сили до учасників мирних акцій, а також попередив організаторів цих акцій
про спільну відповідальність за безпеку
їх учасників.
Секретаріат Кабміну повідомляє,
що Президент домовився з керівництвом Євросоюзу і Росії про переговори щодо врегулювання торгово-економічного режиму, критично важливого
для збереження і розвитку української
промисловості та економіки. Урядові
делегації відправляються до Брюсселю
та Москви.
Про це та інше — докладніше на
сторінках і сайті газети «Вишгород»:
www.vyshgorod.in.ua
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2+2
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, 09:45,
23:20 Погода
06:45, 07:45, 08:20 Гiсть студiї
07:20 Тема дня
07:35 Ера бiзнесу
09:00 Пiдсумки тижня
09:50 Полiттеатр
10:10 Без цензури
10:35, 16:05 Т/с «Таємниця
старого мосту» (1)
11:25 Нехай Вам буде
кольорово!
12:15 Шеф-кухар країни
13:25 Аудiєнцiя. Країни вiд
А до Я
14:05 Право на захист
14:30 Темний силует
14:40 Вiкно в Америку
15:00, 18:20 Новини (iз
сурдоперекладом)
15:25 Дiловий свiт. Агросектор
15:30 Життя на рiвних
15:40 Як це?
18:05 Агро-News
18:40 Фiнансова перспектива
18:50 Сiльрада
19:15 Про головне
19:30 Фестиваль пiснi в
Коблево
20:55 Офiцiйна хронiка
21:00 Пiдсумки дня
21:40 Знак питання
21:50 Фестиваль «Музика нас
з’єднала»
22:55 Трiйка, Кено, Секунда
удачi
23:00 Пiдсумки
23:25 На слуху
23:50 Вiд першої особи

06:45, 07:10, 08:10,

06:30, 08:30 «Свiт за
тиждень»
07:00, 05:00 «Ранкове
еспресо»
09:00 Великi династiї:
Трубецькi
10:00, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
11:15 Дочка матерi. Х.
Орбакайте
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/с Дивовижнi
мешканцi саду
16:40 «Цивiлiзацiя
Incognita»
17:50 «Алло, адвокате!»
18:50, 22:40
«Економiчний пульс»
19:00 В гостях у Д.
Гордона. С. Свiтлична
20:00 Генерали
21:35 50 капелюшкiв для
панi Монiки
22:45 Братство бомби

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

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

08:30, 09:00, 12:00,

19:00 Подiї

06:15, 07:25 Дiловi
09:05 «Снiданок з 1+1» факти
06:25 Економiчний
07:00, 08:00, 09:00,
iнтерес
14:00, 19:30,
06:30 Т/с «Таксi»
20:40, 23:40 ТСН:
06:50 Т/с
«Телевiзiйна служба
«Леся+Рома»
новин»
07:35 Факти тижня
08:45 Факти. Ранок
08:05 «Економiчна
09:15 Т/с
правда»
«Прокурорська
09:30 «Шiсть кадрiв»
перевiрка»
10:05, 17:10 Т/с
10:25, 13:00 Т/с
«Любов та покарання» «Мiсце зустрiчi
(1)
змiнити не можна»
12:45 Факти. День
12:00, 14:25 Х/ф «Я
тебе нiкому не вiддам» 18:45 Факти. Вечiр
19:25 Надзвичайнi
16:45 «ТСН.
новини
Особливе»
20:10 Т/с «Спецзагiн
21:30 Т/с «Шерлок
«Шторм»
Холмс» (1)
22:15 Свобода слова
00:15 Х/ф «Пiдсадний»
00:05 Х/ф «Великий
(2)
майстер» (2)

06:00, 15:45, 17:30
«Мультляндiя»
07:10, 17:10 «Київ
музика»
08:00 ПРОФIЛАКТИКА
14:00 «Зроблено у
Києвi»
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»
23:25 «Громадська
приймальня»

06:35, 08:20 Т/с
«Повернення
Мухтара» 16+
17:50 Новини
08:00, 11:00, 14:00,
07:30 Щиросерде
17:00 Сьогоднi
07:10, 07:35, 08:10,
зiзнання
08:55 «До суду» 16+
08:35 «Ранок з
09:55 Суд присяжних
08:00 Т/с «Подружжя» 16+
IНТЕРом»
11:25 «Суд
09:10 Т/с «Берег
09:10, 12:20 Т/с
присяжних.
Надiї»
Остаточний вердикт»
«Опiвднi на пристанi»
16+
13:15
Люблю!
Чекаю!
13:40 «Судовi справи»
12:35 «Лiкарська
справа» 16+
14:35 «Сiмейний суд» 14:15, 17:20, 22:30
13:30, 16:30 Огляд.
15:40 «Жди меня»
Т/с «Слiд»
Надзвичайна подiя
14:25 «Прокурорська
18:00 Ток-шоу
16:00 Критична точка перевiрка» 16+
«Стосується кожного» 18:00 Т/с «Поцiлуй!
15:40 Ток-шоу
«Говоримо i
19:05 Т/с «Жiнки на
Нова iсторiя»
показуємо». 16+
межi»
17:30 Т/с «Розшук-2»
19:20 Ток-шоу
16+
20:00 «Подробицi»
21:15 «Сьогоднi.
«Говорить Україна»
20:30 Т/с «Чорнi
Пiдсумки»
20:00 Т/с «Балабол»
21:35 «Основний
кiшки»
закон» 12+
22:00
Подiї
дня
22:25 Т/с «Кулiнар 2»
22:40 Головна дорога
16+
00:30 Т/с «Картковий 23:20 Х/ф «Чорна
23:10 Х/ф «Шокова
будинок» (2)
дiра» (2)
терапiя» 16+
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Передплачуйте газету «Вишгород».
06:05, 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, 09:40,
13:25, 19:30, 23:20 Погода
06:45, 07:45, 08:20 Гiсть студiї
08:45 Кориснi поради
09:00, 21:00 Пiдсумки дня
09:25, 20:55 Офiцiйна хронiка
09:45 Т/с «Таємниця старого
мосту». (1)
10:30 Т/с «МонтеКрiсто» (1)
11:20 Нехай Вам буде
кольорово!
12:10, 18:50, 21:30 Дiловий
свiт
12:25 Прем»єра. Д/ф «Епоха
платона Майбороди»
13:30 Х/ф «Бiг» 1с.(1)
15:00, 18:20 Новини (iз
сурдоперекладом)
15:20 Дiловий свiт. Агросектор
16:15 Т/с «Таємниця старого
мосту» (1)
17:05 Т/с «Фронт в тилу
ворога» 1с. (1)
18:40 Фiнансова перспектива
19:05 Останнє попередження
19:35 Концерт Вiтаса «Пiснi
моєї мами»
21:40 Концерт «Я люблю тебе,
Україно!»
22:30 Фестиваль пiснi в
Коблево
22:55 Трiйка, Кено, Максима
23:00 Пiдсумки
23:25 На слуху
23:50 Вiд першої особи

06:05, 07:00, 08:00,
09:00, 14:00, 19:30,
20:40, 23:45 ТСН:
«Телевiзiйна служба
новин»
06:45, 07:10, 08:10,
09:05 «Снiданок з 1+1»
08:05 «Економiчна
правда»
09:30 «Шiсть кадрiв»
10:10, 17:10 Т/с
«Любов та покарання»
(1)
12:05 Т/с «Шерлок
Холмс» (1)
14:25, 15:40 Т/с
«Iсторiя льотчика»
16:45 «ТСН.
Особливе»
21:30 «Манчестер
Юнайтед»
(Манчестер) «Шахтар» (Донецьк)
00:10 Х/ф «Стукачка»
(3)

06:25, 07:35 Дiловi
факти
06:30 Економiчний
iнтерес
06:35 Т/с «Таксi»
07:00 Т/с
«Леся+Рома»
07:45 Надзвичайнi
новини. Пiдсумки
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:25
Надзвичайнi новини
10:10, 13:00 Анекдоти
по-українськи
10:20, 16:35 Т/с
«Лiтєйний»
12:45 Факти. День
13:05, 22:15 Т/с
«Прокурорська
перевiрка»
14:30, 20:10 Т/с
«Спецзагiн «Шторм»
18:45 Факти. Вечiр
23:25 Х/ф «Сховище»
(2)

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 50 капелюшкiв
для панi Монiки
12:45 «Алло,
адвокате!»
13:10 «Ронiн. Ток-шоу
з Дмитром Видрiним»
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: ваша пенсiя»
19:00 В гостях у Д.
Гордона. С. Свiтлична
21:35 Андрiй Петров.
Генiй музики для всiх
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
«Чорнi кiшки»
11:10, 12:20 Д/с
«Слiдство вели... з Л.
Каневським»
13:40 «Судовi справи»
14:40 «Сiмейний суд»
15:40 «Давай
одружимося в Українi»
16:45 Т/с «Аннушка»
18:00 Ток-шоу
«Стосується кожного»
19:05 Т/с «Жiнки на
межi»
20:00 «Подробицi»
22:25 Т/с «Кулiнар 2»
00:25 Т/с «Картковий
будинок» (2)

06:10 Т/с «Адвокат»

06:15, 15:55 «Все буде
добре!»
07:55, 18:20
«Неймовiрна правда
про зiрок»
09:35 «Таємницi
Х-фактора. Вiд долi не
втечеш»
10:35 Х/ф «Прилетить
раптом чарiвник»(1)
12:40 «Битва
екстрасенсiв.
Чоловiки проти жiнок»
14:55 «Звана вечеря»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
20:15 «Куб - 4»
22:25 «Детектор
брехнi - 4»
23:25 «Один за всiх»
00:55 Х/ф «Шукайте
жiнку»(1)

06:15, 13:30 М/с
«Черепашки нiндзя»
06:35, 13:50 М/с
«Губка Боб»
07:00, 07:35, 08:35
Пiдйом
07:30, 08:30, 19:55
Погода
09:00 Х/ф «Джон
Картер»
11:45, 18:00, 22:00 Т/с
«Воронiни»
13:25, 14:35 Kids Time
14:55 Т/с «Друзi»
15:55 Т/с «Татусевi
дочки»
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 «Нiчний
продавець» (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, 23:30 Час.
Важливо
06:35, 07:10, 08:10, 22:35,
23:15 Бiзнес-час
06:40, 18:10 Мiсцевий час
06:55, 08:50, 23:45 Огляд
преси
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
22:00, 23:00 Час новин
07:15, 08:15, 08:35, 11:35
Тема/Хронiка тижня
07:25, 08:25, 17:15, 22:45,
23:50 Погода в Українi
07:45, 18:20, 23:40 Час спорту
08:45 Трансмiсiя-новини
09:35, 13:35, 14:35 5 елемент
10:35 Велика полiтика
11:15 Час: пiдсумки дня
12:35 Новинометр
15:35 Новини Київщини
16:35 Машина часу
17:35 В кабiнетах
18:35 Територiя закону
19:00, 19:20 Час новин
19:45, 22:40, 23:35 Тема/
Хронiка дня
20:00 Час. Пiдсумки дня
21:40 Час-Тайм
22:10 Податковий щоденник
23:25 CRIME NEWS

07:30 Х/ф «Вiчний
поклик». 6 с. (1)
09:00 Х/ф «Дикий
табун» (1)
11:00 Т/с «Гончi-5»
(1)
19:00 Т/с «Лiнiйний
вiддiл» (1)
21:00 Новини 2+2
21:25 «ДжеДАI»
22:00 Х/ф «Зоряна
брама» (1)
00:30 Х/ф «Гоблiн»
(3)

07:30 «Мультфiльми»
(1)
09:50 Х/ф «Ще
одна iсторiя про
Попелюшку» (1)
11:45 «Пороблено в
Українi»
13:10 «КВК»
15:55 «Вечiрнiй
квартал»
18:00 «Звана вечеря»
19:00 «Орел i Решка»
20:00 Т/с «Моя
прекрасна няня» (1)
21:00 «Розсмiши
комiка»
22:00 «Леся Здєся»
22:25 Х/ф «Голий
пiстолет» (2)
00:15 Х/ф
«Божевiльний
спецназ» (2)

Високошвидкісний Інтернет МТМ
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07:15 «Доброго
здоров’ячка!»
08:00, 11:00, 14:00
Новини
08:15 «Жити
здорово!»
10:45 «Iстина десь
поруч»
11:15 «Контрольна
закупiвля»
11:55 «У наш час»
13:00 Iншi новини
13:20 «Зрозумiти.
Пробачити»
14:15 «Час обiдати!»
15:00 «Вони та ми»
16:00 «Наодинцi з
усiма»
17:00 Вечiрнi новини
17:40 «Давай
одружимося!»
18:55 «Нехай
говорять»
20:00 «Час»
20:30 Т/с «Вiдлига»
22:50 «Вечiрнiй
Ургант»
23:25 Нiчнi новини
23:35 «Познер»

08:00 «Агенти впливу» 06:30, 07:20 М/с
09:00 «Правда життя. «Лалалупси» (1)
06:55 МалятаПрофесiя сантехнік»
твiйнята
09:40 «Легенди
07:45 Мультик з
шансону»
Лунтiком
08:20 М/с «Шоу
10:45 Т/с
Гарфiлда» (1)
«Далекобiйники.
08:55 Єралаш
Десять рокiв по тому» 09:55, 21:05 Країна У
14:50 Т/с «Павутиння 11:00 Одна за всiх
12:05 Т/с «Ксена - 7»
принцеса-воїн» (1)
19:00, 21:40 «Свiдок»
13:05 Т/с «Якось у
19:30 Т/с «У зонi
казцi» (1)
ризику»
14:00 Богиня шопiнгу
15:40 У ТЕТа тато!
22:00 Т/с «Згадати
16:45 Королева балу
майбутнє» (2)
18:00 ТЕТки i шмотки
23:00 Т/с
19:00 Моду народу
«Кримiналiсти:
20:00 Т/с «Два батька
i два сини» (1)
мислити як
22:10 6 кадрiв
злочинець» (2)
23:15 Дурнєв+1
00:00 Т/с «CSI: Нью23:55 Т/с «Секс i
Йорк» (2)
мiсто» (2)

06:00, 17:00 В
пошуках iстини
06:40, 11:00 Вбивця
Земля
07:30, 13:00 Як секс
змiнив iсторiю
08:20, 12:00
Найдивовижнiшi
тварини
09:10, 19:40 Шукачi
10:10 В пошуках
пригод
14:00, 21:40 Сучаснi
дива
15:00, 18:50
Прибульцi державної
важливостi
16:00 Пiдроблена
iсторiя
18:00 Д/ф «Картковi
фокуси»
20:40 Д/ф «Чудовий
князь. Григорiй
Потьомкiн»
22:30 Невiдома
Європа
23:30 Загадки
Всесвiту
00:30 Покер

06:00 «Ранок Росiї»
10:00 Ток-шоу. «1000
дрiбниць»
10:35 Ток-шоу. «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». «Ген
людяностi»
16:10 «Мiст над
безоднею». «Ель Греко»
16:40 Новини культури
16:55, 18:40 Т/с «Острiв
непотрiбних людей»
19:35 «Прямий ефiр»
20:35 Т/с «Брати за
обмiном»
22:10 Т/с «Таємницi
слiдства»
23:00 «Шифри нашого
тiла. Серце»
23:50 «Тим часом»
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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»
02:15 «Зроблено у
Києвi»

06:35, 08:20 Т/с
«Повернення
07:00, 09:00, 17:00,
Мухтара» 16+
08:00, 11:00, 14:00,
19:00 Подiї
17:00 Сьогоднi
07:20 Щиросерде
08:55 «До суду» 16+
09:55 Суд присяжних
зiзнання
16+
08:00 Т/с «Подружжя» 11:25 «Суд
присяжних.
09:10, 13:25, 17:20,
Остаточний вердикт»
16+
22:30 Т/с «Слiд»
12:35 «Лiкарська
справа» 16+
10:05, 20:00 Т/с
13:30, 16:30 Огляд.
«Балабол»
Надзвичайна подiя
12:15 Ток-шоу «Нехай 14:25 «Прокурорська
перевiрка» 16+
говорять»
15:40 Ток-шоу
«Говоримо i
16:00 Критична точка показуємо». 16+
17:30 Т/с «Розшук-2»
18:00 Т/с «Поцiлуй!
16+
Нова iсторiя»
21:10 «Сьогоднi.
Пiдсумки»
19:20 Ток-шоу
21:30 Футбол. Лiга
чемпiонiв УЄФА.
«Говорить Україна»
«Вiкторiя Пльзень»
22:00 Подiї дня
(Чехiя) - ЦСКА (Росiя).
Пряма трансляцiя
00:15 Т/с «Мент у
23:40 Квартирне
питання 0+
законi 6» (2)

06:15, 13:30 М/с
«Черепашки нiндзя»
буде 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
10:05 Х/ф
Погода
«Троянда вiтрiв
09:00, 20:00 Т/с
прощальних»(1)
«Молодiжна команда»
10:00 Т/с «Щасливi
12:05 Х/ф «Звiдки
разом»
беруться дiти?»
11:00, 18:00, 22:00 Т/с
13:55 «Битва
«Воронiни»
екстрасенсiв»
13:25, 14:30 Kids Time
14:55 «Звана вечеря» 14:55 Т/с «Друзi»
15:55 Т/с «Татусевi
18:00, 22:00 «Вiкнадочки»
Новини»
16:50 Т/с «Щоденник
20:00, 22:25
лiкаря Зайцевої»
19:00 Репортер
«Врятуйте нашу
19:20 Абзац!
сiм’ю - 2»
21:00 Т/с «Кухня»
23:25 «Кохана, ми
23:05 Х/ф «Мамо, не
горюй» (2)
вбиваємо дiтей»

06:25, 15:55 «Все

07:15 «Доброго
здоров’ячка!»
08:00, 11:00, 14:00
Новини
08:15 «Жити
здорово!»
09:30, 02:55 «Модний
вирок»
10:45 «Iстина десь
поруч»
11:15 «Контрольна
закупiвля»
13:00 Iншi новини
13:20 «Зрозумiти.
Пробачити»
15:00 «Вони та ми»
16:00 «Наодинцi з
усiма»
17:00 Вечiрнi новини
17:40 «Давай
одружимося!»
18:55 «Нехай
говорять»
20:00 «Час»
20:30 Т/с «Вiдлига»
22:55 «Вечiрнiй
Ургант»
23:30 Нiчнi новини
23:40 «За крок вiд
Третьої свiтової». ф.3

07:00 Х/ф «Тести для

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
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
08:45 Трансмiсiя-новини
09:35, 13:35, 14:35 5
елемент
10:10, 20:00 Час.
Пiдсумки дня
10:35, 11:15, 11:35, 12:15
Час: пiдсумки дня
13:10 Податковий
щоденник
16:10 Трансмiсiя
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, 07:20 М/с
«Лалалупси» (1)
06:55 Малята08:30 Ранковий
твiйнята
«Свiдок»
07:45 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
14:50, 17:00 Т/с
12:05 Т/с «Ксена «Погоня за янголом»
принцеса-воїн» (1)
13:05 Т/с «Якось у
16:45, 19:00, 21:40
казцi» (1)
«Свiдок»
14:00 Богиня шопiнгу
22:00 Т/с «Згадати
15:40 У ТЕТа тато!
майбутнє» (2)
16:45 Королева балу
23:00 Т/с
18:00 ТЕТки i шмотки
19:00 Моду народу
«Кримiналiсти:
20:00 Т/с «Два батька
мислити як
i два сини» (1)
злочинець» (2)
22:10 6 кадрiв
00:00 Т/с «CSI: Нью23:30 Т/с «Секс i
Йорк» (2)
мiсто» (2)
справжнiх чоловiкiв»

2+2

07:05 Т/с «Слiдаки»
(1)
07:40, 02:55 Х/ф
«Вiчний поклик». 7
с. (1)
09:00, 21:00 Новини
2+2
09:25 Х/ф «Тiнi
зникають опiвднi». 5
с. (1)
11:00 Х/ф «Помилка
резидента». 1 с. (1)
12:40 Д/п «Земля. У
пошуках творця»
13:45 Д/п «Зорянi
духи»
14:55 Д/п «Таємницi
столiття»
16:05 Д/п «Спiраль
- виток, який не
вiдбувся. Випуск 2»
17:05 Х/ф «Стихiя
вогню» (1)
19:00 Т/с «Лiнiйний
вiддiл» (1)
21:25 «ДжеДАI»
22:00 Х/ф «Красунчик
Джоннi» (2)
00:00 Про Лiгу
Чемпiонiв + огляд
iгрового дня

06:00, 17:00 В
пошуках iстини
06:40, 11:00 Вбивця
Земля
07:30, 13:00 Як секс
змiнив iсторiю
08:20, 12:00
Найдивовижнiшi
тварини
09:10, 19:40 Шукачi
10:10 В пошуках
пригод
14:00, 21:40 Сучаснi
дива
15:00, 18:50
Прибульцi державної
важливостi
16:00 Гучна справа
18:00 Д/ф «Чудовий
князь. Григорiй
Потьомкiн»
20:40 Д/ф «Романови.
Мiстика царської
династiї»
22:30 Невiдома
Європа
23:30 Загадки
Всесвiту
00:30 Прихована
iстина

07:30 «Мультфiльми»
(1)
08:10 Х/ф «Вiдплата
Макса Кiбла» (1)
10:00 Х/ф «Ненсi
Дрю» (1)
11:50 Х/ф «Їх
помiняли тiлами» (1)
14:00, 19:00 «Орел i
Решка»
16:00, 20:00 Т/с «Моя
прекрасна няня» (1)
17:00, 21:10
«Розсмiши комiка»
18:00 «Звана вечеря»
22:10 «Три сестри»
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». «Ген
людяностi»
16:10 «Мiст над
безоднею». «Феофан
Грек»
16:40 Новини культури
16:55, 18:40 Т/с «Острiв
непотрiбних людей»
19:35 «Прямий ефiр»
20:35 Т/с «Брати за
обмiном»
22:10 Т/с «Таємницi
слiдства»
23:00 «Спецiальний
кореспондент»
23:55 «Гра в бiсер»
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06:05, 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, 12:25,
22:35, 23:20 Погода
06:35 Доброго ранку,
Україно!
06:45, 07:45, 08:20 Гiсть
студiї
07:25 Країна on line
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» (1)
12:10, 18:40, 21:30 Дiловий
свiт
13:20 Х/ф «Бiг» 2с. (1)
15:00, 18:20 Новини (iз
сурдоперекладом)
15:25 Дiловий свiт.
Агросектор
15:40 Крок до зiрок
16:35 Т/с «Фронт в тилу
ворога» 2с. (1)
17:55 Про головне
18:55 Фiнансова
перспектива
19:15 Фестиваль гумору
«Умора»
20:50 Мегалот
21:40 Концерт «Я люблю
тебе, Україно!»
22:50 Суперлото, Трiйка,
Кено
23:00 Пiдсумки
23:25 На слуху
23:50 Вiд першої особи

06:05, 07:00, 08:00,

06:30, 08:30, 15:00,
18:30, 21:00 «Соцiальний
пульс»
06:55, 18:50, 22:40
«Економiчний пульс»
07:00, 05:00 «Ранкове
еспресо»
09:00 Генерали
10:00, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
11:15 Андрiй Петров.
Генiй музики для всiх
12:45 «Соцiальний
статус: ваша пенсiя»
13:20 «Цивiлiзацiя
Incognita»
14:00 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. С. Свiтлична
20:00 П’ята колона
Гiтлера
21:35 Л. Хiтяєва. Я не
можу бути слабкою
22:45 Буран. Сузiр’я
Вовка

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
«Чорнi кiшки»
11:10, 12:20 Д/с
«Слiдство вели... з Л.
Каневським»
13:40 «Судовi справи»
14:40 «Сiмейний суд»
15:40 «Давай
одружимося в Українi»
16:45 Т/с «Аннушка»
18:00 Ток-шоу
«Стосується кожного»
19:05 Т/с «Жiнки на
межi»
20:00 «Подробицi»
22:30 Т/с «Кулiнар 2»
00:30 Т/с «Картковий
будинок» (2)

06:25, 07:35 Дiловi
факти
06:30 Економiчний
20:40, 23:40 ТСН:
iнтерес
«Телевiзiйна служба
06:35 Т/с «Таксi»
новин»
07:00 Т/с
«Леся+Рома»
06:45, 07:10, 08:10,
09:05 «Снiданок з 1+1» 07:45 Провокатор
08:45 Факти. Ранок
08:05 «Економiчна
09:15, 19:25
правда»
Надзвичайнi новини
09:30 «Шiсть кадрiв»
10:10, 13:00 Анекдоти
по-українськи
10:05, 17:10 Т/с
«Любов та покарання» 10:25, 16:45 Т/с
«Лiтєйний»
(1)
12:45 Факти. День
12:00, 13:00, 14:25,
13:10, 22:15 Т/с
15:40 Т/с «Iсторiя
«Прокурорська
перевiрка»
льотчика»
14:35, 20:10 Т/с
16:45 «ТСН.
«Спецзагiн «Шторм»
Особливе»
18:45 Факти. Вечiр
21:30 Т/с «Шерлок
23:25 Х/ф
«Снайпер-2»
Холмс» (1)
01:20 Стоп-10
00:05 «Тачки - 2»
09:00, 14:00, 19:30,

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+
08:00, 11:00, 14:00,
07:30 Щиросерде
17:00 Сьогоднi
08:55 «До суду» 16+
зiзнання
09:55 Суд присяжних
08:00 Т/с «Подружжя» 16+
11:25 «Суд
09:10, 13:25, 17:20,
присяжних.
Остаточний вердикт»
22:30 Т/с «Слiд»
16+
12:35 «Лiкарська
10:05, 20:00 Т/с
справа» 16+
13:30, 16:30 Огляд.
«Балабол»
Надзвичайна подiя
12:15 Ток-шоу «Нехай 14:25 «Прокурорська
перевiрка» 16+
говорять»
15:40 Ток-шоу
16:00 Критична точка «Говоримо i
показуємо». 16+
17:30 Т/с «Розшук-2»
18:00 Т/с «Поцiлуй!
16+
Нова iсторiя»
21:10 «Сьогоднi.
Пiдсумки»
19:20 Ток-шоу
21:30 Футбол. Лiга
чемпiонiв УЄФА.
«Говорить Україна»
«Аустрiя Вiдень»
(Австрiя) - «Зенiт»
22:00 Подiї дня
(Росiя). Пряма
трансляцiя
00:15 Т/с «Мент у
23:40 «Лiга чемпiонiв
законi 6» (2)
УЄФА. Огляд»
19:00 Подiї
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Передплачуйте газету «Вишгород».
06:05, 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, 19:35,
23:20 Погода
06:35 Доброго ранку, Україно!
06:45, 07:45, 08:20 Гiсть студiї
09:00, 21:00, 05:25 Пiдсумки
дня
09:25, 20:55 Офiцiйна хронiка
09:40, 15:50 Т/с «Таємниця
старого мосту» (1)
10:25 Т/с «МонтеКрiсто» (1)
11:20 Нехай Вам буде
кольорово!
12:10, 18:50, 21:30 Дiловий
свiт
12:25 Д/ф «Мiсце пам»ятi Бикiвня»
13:20 Х/ф «Табiр iде в небо» (1)
15:00, 18:20 Новини (iз
сурдоперекладом)
16:40 Х/ф «Людина з бульвару
Капуцинiв» (1)
19:10 Останнє попередження
19:40 Концерт Вiтаса «Мама
i син»
21:40 «Надвечiр’я» з Т.
Щербатюк
22:30 Фестиваль пiснi в
Коблево
22:55 Трiйка, Кено, Максима
23:00 Пiдсумки
23:25 На слуху
23:50 Вiд першої особи

06:05, 07:00, 08:00,

06:30, 08:30, 15:00,
18:30, 21:00 «Служба
новин «Соцiальний
пульс»
06:55, 18:50, 22:40
«Економiчний пульс»
09:00 П’ята колона
Гiтлера
10:00, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
11:15 Л. Хiтяєва. Я не
можу бути слабкою
12:45 «Алло,
адвокате!»
13:10 «УкраїнаЄвропа: маятник
Фуко»
14:00 Буран. Сузiр’я
Вовка
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: вашi права i
пiльги»
19:00 В гостях
у Д. Гордона. С.
Садальський
20:00 Нюрнберзький
процес вчора i завтра
21:35 Ромео i
Джульєтти наших днiв
22:45 Дiтиекстрасенси

05:25, 22:30 Т/с
«Кулiнар 2»
07:00, 07:30, 08:00,
08:30, 09:00, 12:00,
17:50 Новини
07:10, 07:35, 08:10,
08:35 «Ранок з
IНТЕРом»
09:10, 20:30 Т/с
«Чорнi кiшки»
11:10, 12:20 Д/с
«Слiдство вели... з Л.
Каневським»
13:40 «Судовi справи»
14:40 «Сiмейний суд»
15:40 «Давай
одружимося в Українi»
16:45 Т/с «Аннушка»
18:00 Ток-шоу
«Стосується кожного»
19:05 Т/с «Жiнки на
межi»
20:00 «Подробицi»
00:30 Т/с «Картковий
будинок» (2)

06:20, 07:30 Дiловi
факти
09:00, 14:00, 19:30,
06:25 Економiчний
20:40, 23:45 ТСН:
iнтерес
«Телевiзiйна служба
06:30 Т/с «Таксi»
новин»
06:55 Т/с
06:45, 07:10, 08:10,
«Леся+Рома»
09:05 «Снiданок з 1+1» 07:35 Максимум в
Українi
08:05 «Економiчна
08:45 Факти. Ранок
правда»
09:15, 19:25
09:30 «Шiсть кадрiв»
Надзвичайнi новини
10:10, 17:10 Т/с
10:10, 13:00 Анекдоти
«Любов та покарання» по-українськи
10:20, 16:40 Т/с
(1)
«Лiтєйний»
12:05, 21:30 Т/с
12:45 Факти. День
«Шерлок Холмс» (1)
13:10, 22:15 Т/с
14:25, 02:00 Х/ф
«Прокурорська
перевiрка»
«Александра»
14:35, 20:10 Т/с
16:45 «ТСН.
«Спецзагiн «Шторм»
Особливе»
18:45 Факти. Вечiр
00:10 Х/ф «Веснянi
23:25 Х/ф
надiї» (2)
«Снайпер-3»

08:00, 11:00, 14:00
Новини
08:15 «Жити
здорово!»
09:30 «Модний вирок»
10:45 «Iстина десь
поруч»
11:15 «Контрольна
закупiвля»
13:00 Iншi новини
13:20 «Зрозумiти.
Пробачити»
14:15 «Час обiдати!»
15:00 «Вони та ми»
16:00 «Наодинцi з
усiма»
17:00 Вечiрнi новини
17:40 «Давай
одружимося!»
18:55 «Нехай
говорять»
20:00 «Час»
20:30 Т/с «Третя
свiтова»
22:50 «Вечiрнiй
Ургант»
23:25 Нiчнi новини
23:35 «Полiтика»

06:30, 07:30, 08:30, 09:30,
10:30, 11:30, 12:30, 13:30,
14:30, 15:30, 16:30, 17:30,
18:30, 22:30, 23:30 Час.
Важливо
06:35, 07:10, 08:10, 22:35,
23:15 Бiзнес-час
06:55, 08:50, 23:45 Огляд
преси
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
22:00, 23:00 Час новин
07:15, 08:15, 08:35, 16:35,
19:45, 23:35 Тема/Хронiка
дня
07:25, 08:25, 11:50, 17:25,
22:45, 23:50 Погода в
Українi
07:40 Автопiлот-новини
07:45, 18:20, 23:40 Час
спорту
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
15:35 Дорогi депутати
19:00, 19:30 Час новин
21:40 Час-Тайм
22:10 Акцент
22:40 Хронiка дня
23:25 CRIME NEWS

08:30 Ранковий

06:30, 07:20 М/с
«Лалалупси» (1)
06:55 Малята09:00 «Засуди мене»
твiйнята
10:00 «До суду»
07:45 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
10:00, 21:05 Країна У
14:50, 17:00 Т/с
11:05 Одна за всiх
«Погоня за янголом»
12:10 Т/с «Ксена 16:45, 19:00, 21:40
принцеса-воїн» (1)
13:10 Т/с «Якось у
«Свiдок»
казцi» (1)
22:00 Т/с «Згадати
14:05 Богиня шопiнгу
майбутнє» (2)
15:40 У ТЕТа тато!
16:45 Королева балу
23:00 Т/с
18:00 ТЕТки i шмотки
«Кримiналiсти:
19:00 Моду народу
мислити як
20:00 Т/с «Два батька
i два сини» (1)
злочинець» (2)
22:10 6 кадрiв
00:00 Т/с «CSI: Нью23:30 Т/с «Секс i
Йорк» (2)
мiсто» (2)
«Свiдок»

07:00 Т/с «Слiдаки»
(1)
07:35 Х/ф «Вiчний
поклик». 8 с. (1)
09:00, 21:00 Новини
2+2
09:25 Х/ф «Тiнi
зникають опiвднi». 6
с. (1)
11:05 Х/ф «Помилка
резидента». 2 с. (1)
12:45 Д/п
«Апокалiпсис: Земля»
13:50 Д/п «Штурм
пiдсвiдосомтi»
14:55 Д/п «Таємницi
столiття»
16:05 Д/п «Автомати.
Iсторiя стрiлкової
зброї»
17:00 Х/ф «Небесний
форсаж» (1)
19:00 Т/с «Лiнiйний
вiддiл» (1)
21:25 «ДжеДАI»
22:00 Х/ф «Чорний
пес» (1)
23:50 Х/ф «Мобi
Дiк: Полювання на
монстра» (3)

06:00, 17:00 В
пошуках iстини
06:40, 11:00 Вбивця
Земля
07:30, 13:00 Як секс
змiнив iсторiю
08:20, 12:00
Найдивовижнiшi
тварини
09:10, 19:40 Шукачi
10:10 В пошуках
пригод
14:00, 21:40 Сучаснi
дива
15:00, 18:50
Прибульцi державної
важливостi
16:00 Гучна справа
18:00 Д/ф «Романови.
Мiстика царської
династiї»
20:40 Д/ф «Распутiн.
Незакiнчене
слiдство», ч.1
22:30 Невiдома
Європа
23:30 Загадки
Всесвiту
00:30 Покер

07:30 «Мультфiльми»
(1)
08:10 Х/ф «Ненсi
Дрю» (1)
10:05 Х/ф «Їх
помiняли тiлами» (1)
12:15 Х/ф «Дiтишпигуни» (1)
14:00, 19:00 «Орел i
Решка»
16:00, 20:00 Т/с «Моя
прекрасна няня» (1)
17:00, 21:10
«Розсмiши комiка»
18:00 «Звана вечеря»
22:10 «Три сестри»
00:30 Т/с
«Вiдчайдушнi
домогосподарки» (2)

06:00 «Ранок Росiї»
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 «Academia».
«О. Солженiцин. Вiхи
шляху»
16:10 «Мiст над
безоднею». «Ренуар Ярошенко»
16:40 Новини культури
16:55, 18:40 Т/с «Острiв
непотрiбних людей»
19:35 «Прямий ефiр»
20:35 Т/с «Брати за
обмiном»
22:10 Т/с «Таємницi
слiдства»
23:00 «Конституцiйна
практика»

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 «Прогулянки
мiстом»

06:30 Рятувальники
16+
07:00 «Медичнi
19:00 Подiї
таємницi» 16+
07:35, 08:20 Т/с
07:30 Щиросерде
«Повернення
Мухтара» 16+
зiзнання
08:00, 11:00, 14:00,
08:00 Т/с «Подружжя» 17:00 Сьогоднi
08:55 «До суду» 16+
09:55 Суд присяжних
09:10, 13:25, 17:20,
16+
11:25 «Суд
22:30 Т/с «Слiд»
присяжних.
Остаточний вердикт»
10:05, 20:00 Т/с
16+
12:35 «Лiкарська
«Балабол»
справа» 16+
13:30, 16:30 Огляд.
12:15 Ток-шоу «Нехай Надзвичайна подiя
14:25 «Прокурорська
говорять»
перевiрка» 16+
15:40 Ток-шоу
16:00 Критична точка «Говоримо i
показуємо». 16+
17:25 Т/с «Розшук-2»
18:00 Т/с «Поцiлуй!
16+
21:00 «Сьогоднi.
Нова iсторiя»
Пiдсумки»
21:20 «НС.
19:20 Ток-шоу
Розслiдування:
засланцевий газ» 16+
«Говорить Україна»
21:50 Футбол. Лiга
Європи УЄФА.
22:00 Подiї дня
«Тоттенгем» (Англiя) «Анжи» (Росiя). Пряма
00:15 Т/с «Мент у
трансляцiя
00:00 «Лiга Європи
законi 6» (2)
УЄФА. Огляд»
07:00, 09:00, 17:00,

06:25, 15:55 «Все буде 06:15, 13:30 М/с
«Черепашки нiндзя»
добре!»
06:35, 13:45 М/с
08:05, 18:20
«Губка Боб»
07:00, 07:35, 08:35
«Неймовiрна правда
Пiдйом
про зiрок»
07:30, 08:30, 19:55
09:45 «Зiркове життя. Погода
09:00, 20:00 Т/с
Життя пiсля слави»
«Молодiжна команда»
10:50 «Врятуйте нашу 10:00 Т/с «Щасливi
разом»
сiм’ю - 2»
10:55, 18:00, 22:00 Т/с
13:50 «Битва
«Воронiни»
13:25, 14:25 Kids Time
екстрасенсiв»
14:55 Т/с «Друзi»
14:55 «Звана вечеря»
15:50 Т/с «Татусевi
18:00, 22:00 «Вiкнадочки»
16:50 Т/с «Щоденник
Новини»
лiкаря Зайцевої»
20:00, 22:40
19:00 Репортер
19:20 Абзац!
«МастерШеф - 3»
21:00 Т/с «Кухня»
02:25 Х/ф
23:00 Х/ф «Мамо, не
«Корупцiя»(1)
горюй-2» (2)

Вишгород
2+2

06:15, 13:30 М/с
«Черепашки нiндзя»
буде добре!»
06:35, 13:45 М/с
08:25, 18:20
«Губка Боб»
«Неймовiрна правда 07:00, 07:35, 08:35
Пiдйом
про зiрок»
07:30, 08:30, 19:55
10:05 Х/ф «Здивуй
Погода
мене»(1)
09:00, 20:00 Т/с
«Молодiжна команда»
12:05 «Кохана, ми
10:00 Т/с «Щасливi
вбиваємо дiтей»
разом»
13:55 «Битва
11:00, 18:00, 22:00 Т/с
«Воронiни»
екстрасенсiв»
13:25, 14:30 Kids Time
14:55 «Звана вечеря»
14:50 Т/с «Друзi»
18:00, 22:00 «Вiкна- 15:50 Т/с «Татусевi
дочки»
Новини»
16:50 Т/с «Метод
20:00, 22:40
Лаврової»
«Зваженi та щасливi 19:00, 01:00 Репортер
19:20 Абзац!
- 3»
21:00 Т/с «Кухня»
00:55 Х/ф «Не було
23:00 Х/ф «Вiд 180 i
смутку»(1)
вище» (2)

06:40, 15:55 «Все

07:15 «Доброго
здоров’ячка!»
08:00, 14:00 Новини
08:15 «Жити
здорово!»
09:25, 13:20
«Зрозумiти.
Пробачити»
10:00 Щорiчне
послання Президента
РФ В.В. Путiна
Федеральним Зборам
11:05 «Iстина десь
поруч»
11:20 «Контрольна
закупiвля»
11:55 «У наш час»
13:00 Iншi новини
15:00 «Вони та ми»
16:00 «Наодинцi з
усiма»
17:00 Вечiрнi новини
17:40 «Давай
одружимося!»
18:55 «Нехай
говорять»
20:00 «Час»
20:45 Т/с «Третя
свiтова»
22:55 «Вечiрнiй
Ургант»
23:30 Нiчнi новини
23:40 «О. Коновалов.
Людина-рятiвник»

06:30, 07:30, 08:30, 09:30,
10:30, 11:30, 12:30, 13:30,
14:30, 15:30, 16:30, 17:30,
18:30, 18:55, 22:30, 23:30
Час. Важливо
06:35, 07:10, 08:10, 22:35,
23:15 Бiзнес-час
06:40, 18:10 Мiсцевий час
06:55, 08:50, 23:45 Огляд
преси
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
22:00, 23:00 Час новин
07:15, 08:15, 19:45, 22:45,
23:35 Тема/Хронiка дня
07:25, 08:25, 11:50, 17:25,
22:50, 23:50 Погода в
Українi
07:45, 18:20, 23:40 Час
спорту
08:35 Драйв-новини
08:45 Трансмiсiя-новини
09:35, 13:35, 14:35 5
елемент
10:10, 10:35, 11:15, 12:15,
20:00 Час. Пiдсумки дня
17:35 Акцент
18:35 Лiсовий патруль
19:0, 19:30 Час новин
21:40, 03:00 Час-Тайм
22:10 Реальний сектор
23:25 CRIME NEWS

06:30, 07:20 М/с
«Лалалупси» (1)
06:55 Малята09:00 «Засуди мене»
твiйнята
10:00 «До суду»
07:45 Мультик з
Лунтiком
11:50 Т/с
08:20 М/с «Шоу
«Детективи»
Гарфiлда» (1)
12:55, 19:30 Т/с «У
08:55 Єралаш
зонi ризику»
10:00, 21:05 Країна У
11:05 Одна за всiх
14:50, 17:00 Т/с
«Погоня за янголом» 12:10 Т/с «Ксена принцеса-воїн» (1)
16:45, 19:00, 21:40
13:10 Т/с «Якось у
«Свiдок»
казцi» (1)
14:05 Богиня шопiнгу
22:00 Т/с «Згадати
15:40 У ТЕТа тато!
майбутнє» (2)
16:45 Королева балу
23:00 Т/с
18:00 ТЕТки i шмотки
«Кримiналiсти:
19:00 Моду народу
20:00 Т/с «Два батька
мислити як
i два сини» (1)
злочинець» (2)
22:10 6 кадрiв
00:00 Т/с «CSI: Нью- 23:30 Т/с «Секс i
Йорк» (2)
мiсто» (2)

08:30 Ранковий
«Свiдок»

2+2

07:05 Т/с «Слiдаки»
(1)
07:40, 02:45 Х/ф
«Вiчний поклик». 9
с. (1)
09:00 Новини 2+2
09:25 Х/ф «Тiнi
зникають опiвднi». 7
c. (1)
11:00 Х/ф «Доля
резидента». 1 с. (1)
12:45 Д/п
«Апокалiпсис: Мiсяць»
13:50 Д/п
«Апокалiпсис:
Всесвiт»
14:55 Д/п «Таємницi
столiття»
16:05 Д/п «Безшумна
та спецiальна зброя»
17:00 Х/ф «Чорний
пес» (1)
18:50 Про Лiгу
Чемпiонiв. Дайджест
19:55 Лiга Європи
УЄФА. Фiорентина
- Днiпро. Пряма
трансляцiя
22:00 Лiга Європи
УЄФА. Динамо
- Рапiд. Пряма
трансляцiя
00:00 Про Лiгу Європи
+ огляд iгрового дня

06:00, 17:00 В
пошуках iстини
06:40, 11:00 Вбивця
Земля
07:30, 13:00 Як секс
змiнив iсторiю
08:20, 12:00
Найдивовижнiшi
тварини
09:10, 19:40 Шукачi
10:10 В пошуках
пригод
14:00, 21:40 Сучаснi
дива
15:00, 18:50
Прибульцi державної
важливостi
16:00 Гучна справа
18:00 Д/ф «Распутiн.
Незакiнчене
слiдство», ч.1
20:40 Д/ф «Распутiн.
Незакiнчене
слiдство», ч.2
22:30 Невiдома
Європа
23:30 Загадки
Всесвiту
00:30 Цiкавi секрети

07:30 «Мультфiльми»
(1)
10:15 Х/ф «Дiтишпигуни» (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, 21:10
«Розсмiши комiка»
18:00 «Звана вечеря»
22:10 «Велика
рiзниця»
23:10 «Три сестри»
00:30 Т/с
«Вiдчайдушнi
домогосподарки» (2)

09:00, 12:00, 15:00, 18:00
Вiстi
09:35, 12:25, 15:10, 17:40
Мiсцевий час. ВiстiМосква
10:00 Щорiчне послання
Президента РФ
В.В.Путiна Федеральним
Зборам
11:15, 01:00 Т/с
«Детективне агентство
«Iван да Мар’я»
12:40 «Особливий
випадок»
13:25 Т/с «Господиня
моєї долi»
14:10, 03:40 Т/с
«Таємницi iнституту
шляхетних панянок»
15:25 «Academia».
«Олександр Солженiцин.
Вiхи шляху»
16:10 «Мiст над
безоднею». «Рафаель
Сантi»
16:40 Новини культури
16:55, 18:40 Т/с «Острiв
непотрiбних людей»
19:35 «Прямий ефiр»
20:35, 04:25 Т/с «Брати за
обмiном»
22:10 Т/с «Таємницi
слiдства»
23:00 «Двобiй»
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06:05, 06:30, 07:00,
07:30, 08:00, 08:30, 12:00
Новини
06:10, 07:05, 08:05 Спорт
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, 16:00 Т/с
«Таємниця старого
мосту» (1)
10:25 Т/с «МонтеКрiсто»
(1)
12:10, 18:45, 21:30
Дiловий свiт
12:25 Ток-шоу «Вiра.
Надiя. Любов»
13:20 Х/ф «Як вас тепер
називати» (1)
15:00, 18:20 Новини (iз
сурдоперекладом)
15:10 Euronews
15:30 «Секрети успiху» з
Н.Городенською
16:50 Х/ф «Мир тому, хто
входить» (1)
19:20 Фестиваль гумору
«Умора»
21:40 Фольк-music
22:55 Трiйка, Кено,
Секунда удачi
23:00, 01:00 Пiдсумки
23:20 На слуху
23:45 Вiд першої особи

06:00, 07:00, 08:00,
09:00, 14:00, 19:30
ТСН: «Телевiзiйна
служба новин»
06:45, 07:10, 08:10,
09:05 «Снiданок з 1+1»
08:05 «Економiчна
правда»
09:30 «Шiсть кадрiв»
10:10, 17:10 Т/с
«Любов та покарання»
(1)
12:05, 22:25 Т/с
«Шерлок Холмс» (1)
14:25, 02:10 Х/ф
«Обiтниця мовчання»
16:45 «ТСН.
Особливе»
20:25 «Вечiрнiй Київ
- 2013»
00:50 Х/ф «Ховайся»
(2)

06:15, 07:25 Дiловi
факти
06:20 Економiчний
iнтерес
06:25 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
10:30, 16:40 Т/с
«Лiтєйний»
12:45 Факти. День
13:10, 21:55 Т/с
«Прокурорська
перевiрка»
14:35 Т/с «Спецзагiн
«Шторм»
18:45 Факти. Вечiр
20:00 Машина часу.
Телепорт-шоу
23:05 Максимум в
Українi
23:30 Х/ф «Снайпер-4.
Перезавантаження»

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
Нюрнберзький процес
вчора i завтра
10:00, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
11:15 Ромео i
Джульєтти наших днiв
12:45 «Соцiальний
статус: вашi права i
пiльги»
13:20 «Цивiлiзацiя
Incognita»
14:00 Дiти-екстрасенси
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. С.
Садальський
21:35 Роман на
знiмальному
майданчику
22:45 По слiду снiгової
людини

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 «Чорнi
кiшки»
11:10, 12:20 Д/с
«Слiдство вели... з Л.
Каневським»
13:40 «Судовi справи»
14:40 «Сiмейний суд»
15:40 «Давай
одружимося в Українi»
16:45 Т/с «Аннушка»
18:00 Ток-шоу
«Стосується кожного»
19:05 Т/с «Жiнки на
межi»
20:00 «Подробицi»
20:30 «Шустер Live»
00:40 Х/ф «Крокодил
Дандi 2» (2)

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, 00:50, 05:00
«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+
08:00, 11:00, 14:00,
07:30 Щиросерде
17:00 Сьогоднi
08:55 «До суду» 16+
зiзнання
09:55 Суд присяжних
08:00 Т/с
16+
11:25 «Суд
«Подружжя»
присяжних.
09:10, 13:25, 17:20, Остаточний вердикт»
16+
21:00, 22:30 Т/с
12:35 «Лiкарська
справа» 16+
«Слiд»
13:30, 16:30 Огляд.
10:05 Т/с «Балабол» Надзвичайна подiя
14:25 «Прокурорська
12:15 Ток-шоу
перевiрка» 16+
15:40 Ток-шоу
«Нехай говорять»
«Говоримо i
показуємо». 16+
16:00 Критична
17:30 «Життя як пiсня:
точка
Андрiй Губiн» 16+
18:00 Т/с «Поцiлуй! 19:15 Х/ф «Абсолютно
секретно» 16+
21:20 Х/ф «Любов пiд
Нова iсторiя»
грифом «Абсолютно
19:20 Ток-шоу
секретно»-2» 16+
«Говорить Україна» 23:15 Х/ф «Любов пiд
грифом «Абсолютно
секретно»-3» 16+
22:00 Подiї дня

19:00 Подiї
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Передплачуйте газету «Вишгород».
06:10, 07:00, 08:55,
09:00, 09:55, 12:05, 23:00
Погода
06:20 Смiх з доставкою
додому
07:05, 23:10 Фiльмконцерт «Г.Хазанов: п’ять
граней успiху»
08:30 Панянка та кулiнар
09:05 Життя на рiвних
09:15 Армiя
09:30 Православний
вiсник
10:05 Моменти життя
11:10 Театральнi сезони
12:10 Х/ф «Бiг» (1)
15:20 В гостях у
Д.Гордона
16:20 Ювiлейний концерт
ансамблю Сябри
17:40 Український акцент
18:00 Золотий гусак
18:30 Фестиваль гумору
«Умора»
20:45 Слово регiонам
20:55 Мегалот
21:00, 01:20 Пiдсумки дня
21:25 Без цензури
22:00 Українська пiсня
22:50 Суперлото, Трiйка,
Кено

07:50, 14:00,
19:30, 22:40 ТСН:
«Телевiзiйна служба
новин»
09:00 «Хто там?»
10:00 М/ф «Енгрi
бердс» (1)
10:05 «Свiтське життя»
11:10 «Чотири весiлля
- 1»
12:35 «Мiняю жiнку
- 8»
14:25 «Моя сповiдь» «Олександр Буйнов»
15:30 «Машинi казки»
(1)
15:40 М/ф «Маша i
ведмiдь» (1)
16:20 «Вечiрнiй Київ
- 2013»
18:30 «Розсмiши
комiка - 4»
20:25, 03:15 Х/ф
«Люди - X» (2)
23:05 Х/ф «Жива
сталь»
01:40 Х/ф
«Олiмпiйське селище»
(1)

07:25, 04:00 Х/ф

07:35 «Будь в курсi!»
08:00 «Служба новин
«Соцiальний пульс»
08:25, 18:55 «Погода»
09:00 Нюрнберзький
процес вчора i завтра
10:00 «Свiтськi
хронiки»
10:55 Х/ф «Сталкер»
14:35 За сiм морiв
15:00 По слiду
снiгової людини
16:15, 23:15 Д/с Бебiбум у зоопарку
16:50 «Ронiн. Ток-шоу
з Дмитром Видрiним»
17:35 «Алло,
адвокате!»
18:15 «Цивiлiзацiя
Incognita»
18:30 «Соцiальний
пульс вихiдних»
19:00 Великi династiї:
Юсупови
20:10 Євген
Миронов. «Прiзвище
зобов’язує»
21:15 Х/ф «Нiчого
особистого» (2)

09:30 «Все для мами»
10:00 Д/ф «Леонiд
Биков. Зустрiчна
смуга»
11:00 Х/ф «Рiдна
людина»
13:00, 03:00 Х/ф
«Прикмета на щастя»
15:10 «Мiжнародний
фестиваль гумору
«Юрмала»

07:00, 19:00 Подiї
07:10 Х/ф «Казаам»
09:00, 10:00 Т/с
«Iнтерни»
11:00 1 за 100 годин
12:00 Т/с «Адвокат»
15:10 Х/ф «Катине
щастя»
19:20 Х/ф «Чого
хочуть чоловiки»
21:20 Х/ф «Гра в
правду»
23:25 Х/ф «Удовиний
пароплав» (2)

18:00, 20:30 Т/с
«Кохання несподiвано
нагряне»
20:00 «Подробицi»
22:30 Великий бокс.
Двобiй за участю О.
Усика
23:30 Великий бокс.
Двобiй за участю С.
Федченко
00:30 Д/ф
«Жорстокий спорт»

— Коханий, що
тобі сьогодні
приготувати на
вечерю?
— Устриць у
нормандському
соусі.
— Ну, пельмені,
так пельмені…

06:10 Х/ф «Привiт,

06:15, 13:30 М/с
«Черепашки нiндзя»
кiндер!»
06:35, 13:45 М/с
08:05, 18:20
«Губка Боб»
«Неймовiрна правда
07:00, 07:35, 08:35
Пiдйом
про зiрок»
07:30, 08:30, 19:55
09:45, 16:10 Х/ф
Погода
«Коли його зовсiм не
09:00, 20:00 Т/с
чекаєш»(1)
«Молодiжна команда»
10:00 Т/с «Щасливi
15:10 «Звана вечеря
разом»
- 2»
11:00, 18:00, 22:00 Т/с
18:00, 22:00 «Вiкна«Воронiни»
Новини»
13:25, 14:30 Kids Time
14:50 Т/с «Друзi»
20:00 «Нацiональне
15:50 Т/с «Татусевi
талант-шоу «Танцюють
дочки»
всi!-6»
16:50 Т/с «Метод
22:40 «Нацiональне
Лаврової»
талант-шоу «Танцюють 19:00, 00:50 Репортер
19:20 Абзац!
всi!-6. Пiдсумки
21:00 Т/с «Кухня»
голосування»
23:00 Х/ф «Вагiтний»
(2)
23:35 «Куб - 4»

07:15 «Доброго
здоров’ячка!»
08:00, 11:00, 14:00
Новини
08:15 «Жити
здорово!»
09:30 «Модний вирок»
10:45 «Iстина десь
поруч»
11:15 «Контрольна
закупiвля»
11:55 «У наш час»
13:00 Iншi новини
13:20 «Зрозумiти.
Пробачити»
14:15 «Час обiдати!»
15:00 «Вони та ми»
16:00 «Чекай на мене»
17:00 Вечiрнi новини
17:40 «Людина i
закон»
18:55 «Поле чудес»
20:00 «Час»
20:30 «Унiверсальний
артист»
22:25 «Вечiрнiй
Ургант»
23:25 «Viva Forever iсторiя гурту «Spice
Girls»

09:00 Т/с «Вулицi
розбитих лiхтарiв - 2»
13:10 Т/с «У зонi
ризику»
14:55, 17:00 Т/с
«Погоня за янголом»
16:45, 19:00 «Свiдок»
19:30 Х/ф «Втеча»
22:10 Х/ф
«Ведмежатник» (2)
00:40 Х/ф «Спекотний
день» (2)

Полювання
— це спорт!
Особливо,
коли патрони
закінчилися,
а кабан іще
живий

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, 03:15, 06:15 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
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
18:35 Реальний сектор
19:00, 19:30 Час новин
21:40 Час-Тайм
22:10 Особливий погляд

07:05 Т/с «Слiдаки»
(1)
07:40, 02:30 Х/ф
«Вiчний поклик». 10
с. (1)
09:00 Про Лiгу
Європи. Дайджест
09:25 Х/ф «Бiлий
вибух» (1)
11:25 Х/ф «Доля
резидента». 2 с. (1)
13:05 Д/п
«Апокалiпсис: Сонце»
14:10 Д/п «Повiтрянi
провокацiї»
14:50 Д/п «Таємницi
столiття»
16:00 Д/п «Бувалi
йдуть на завдання»
16:55 Х/ф «Помста
без права передачi»
(1)
18:55 Баскетбол.
«Євролiга».
Будiвельник (Україна)
- Нантер (Францiя)
21:00 «Королi рингу».
Всесвiтня серiя боксу
(WSB). Українськi
Отамани - Dolce &
Gabbana Italia Thunder
00:00 «Королi рингу»

06:30, 07:20 М/с
«Лалалупси» (1)
06:55 Малятатвiйнята
07:45 Мультик з
Лунтiком
08:20 М/с «Шоу
Гарфiлда» (1)
08:55 Єралаш
10:00 Країна У
11:05, 00:35 Одна
за всiх
12:10 Т/с «Ксена принцеса-воїн» (1)
13:10 Т/с «Якось у
казцi» (1)
14:05 Богиня шопiнгу
15:40 У ТЕТа тато!
16:45 Королева балу
18:00 ТЕТки i шмотки
19:00 Iкона стилю
20:15 Х/ф «Зубна
фея» (1)
22:40 Смiшнiше, нiж
кролики
23:30 Т/с «Секс i
мiсто» (2)

06:00, 17:00 В
пошуках iстини
06:40, 11:00 Вбивця
Земля
07:30, 13:00 Як секс
змiнив iсторiю
08:20, 12:00
Найдивовижнiшi
тварини
09:10 Шукачi
10:10 В пошуках
пригод
14:00, 21:40 Сучаснi
дива
15:00, 18:50
Прибульцi державної
важливостi
16:00 Гучна справа
18:00 Д/ф «Распутiн.
Незакiнчене
слiдство», ч.2
19:40 Пiдроблена
iсторiя
20:40 Д/ф «Зникла
субмарина. Трагедiя
К-129»
22:30 Спокуса:
райськi птахи
23:30 Загадки
Всесвiту
00:30 Покер

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 Т/с «Моя
прекрасна няня» (1)
17:00, 22:40
«Розсмiши комiка»
18:00 «Звана
вечеря»
20:00 «КВК»
23:40 «Хi та Ха»
00:30 Т/с
«Вiдчайдушнi
домогосподарки»
(2)

09:55 «Вся Росiя»
10:10 Ток-шоу. «1000
дрiбниць»
10:40 Ток-шоу. «Про
найголовнiше»
11:15 Т/с «Детективне
агентство «Iван да Мар’я»
12:00, 15:00, 18:00 Вiстi
12:15 Щоденник Сочi
2014
12:25, 15:10, 17:40
Мiсцевий час. ВiстiМосква
12:40 «Особливий
випадок»
13:25 Т/с «Господиня
моєї долi»
14:10 Т/с «Таємницi
iнституту шляхетних
панянок»
15:25 «Aсademia».
«Супрамолекулярнi
системи - мiст мiж
неживою i живою
матерiєю»
16:10 «Генiї та лиходiї».
Павло Федотов
16:55, 18:40 Т/с «Острiв
непотрiбних людей»
19:35 «Прямий ефiр»
20:35, 04:25 Т/с «Брати за
обмiном»
22:10 «Живий звук»
23:30 «Автопортрет на
полях партитури. Юрiй
Темiрканов»

Наш індекс у Каталозі місцевих періодичних видань 40007

06:00, 08:00, 16:40
«Мультляндiя»
«Товстуни»
07:10 «Київ музика»
09:35 Зiрка YouTube
09:25 «Школа
10:45 Дача
Ромашкiно»
10:00 «Якiсне життя»
11:15 Квартирне
10:30 «Зроблено у
питання
Києвi»
12:05 За кермом
11:00 «Нова адреса»
12:40, 13:35 ПуТЬОва 12:10 «Актуальна
тема»
країна
12:45 «Повнота
13:05 Наша Russia
радостi життя»
14:00, 19:55 Т/с
13:45 «Час вiдповiдей»
«Лiквiдацiя»
17:20 «Гранд-шоу
М.Поплавського
18:45 Факти. Вечiр
«Приречений на
19:00 Надзвичайнi
любов»
новини. Пiдсумки
19:15, 00:00 Х/ф «Свiй
21:50 Х/ф
серед чужих, чужий
серед своїх»
«Законослухняний
21:00, 23:30 «СТНгромадянин» (2)
тижневик»
00:00 Х/ф «Вiдлiк
21:30 Х/ф «Привиди
убивств» (2)
Гойї» (2)

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 Ток-шоу «ДНК».
16+
13:30 «Холод». 12+
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 «Вiктор Зiнчук.
Ювiлей у Кремлi» 12+
22:55 Х/ф «Шхера 18»
16+

06:55 «Караоке на

08:50 Вiйна свiтiв.
Ревiзор проти Шефа
Майданi»
11:00 Уральськi
07:50 «Їмо вдома»
пельменi
12:00 Шурочка
09:00 «Все буде
13:00 Дорослi, як дiти
смачно!»
14:00 Т/с «Воронiни»
10:00 «ВусоЛапоХвiст» 18:00 М/ф «Вольт»
19:55 Х/ф «Гаррi
11:15 «Нацiональне
Поттер i Дарунки
талант-шоу «Танцюють смертi: частина 1»
22:50 Х/ф
всi!-6»
«Пограбування на
14:10 «Зваженi та
Бейкер Стрит» (2)
00:50 Х/ф «Мiккi i Мод»
щасливi - 3»
19:00 «Х-Фактор - 4»
22:15 «Таємницi
Х-фактора. Однi проти
всiх»
23:30 «Х-Фактор
- 4. Пiдсумки
голосування»
00:50 «Детектор

Флірт поукраїнськи:
— Уляно,
ти цибулю
їсиш?

брехнi - 4»

07:00 «Грай, гармонь
улюблена!»
07:40 «Смiшарики.
Новi пригоди»
07:55 «Розумницi й
розумники»
08:45 «Слово
пастиря»
09:00, 11:00 Новини
09:15 «Смак»
09:55 «А. Макаревич.
Машина його часу»
11:15 «Iдеальний
ремонт»
12:15 «Льодовиковий
перiод»
15:40, 17:15 «А.
Макаревич. Мiнливий
свiт»
17:00 Вечiрнi новини
18:00 «Хвилина слави.
Шлях на Олiмп!»
20:00 «Час»
20:20 «Сьогоднi
ввечерi»
22:10 «Що? Де?
Коли?»
23:30 «Встигнути до
опiвночi»

07:20 Т/с «Вулицi
розбитих лiхтарiв - 2»
11:30 «Речовий
доказ». Останнє
слово вбивцi
12:00 «Головний
свiдок»
13:00 «Випадковий
свiдок»
13:30 «Правда
життя. Професiя

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, 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, 00:20, 03:25, 06:20
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
07:35 180 градусiв
08:35 Не перший погляд
09:35 Укравтоконтинент
10:35 Новинометр
11:35 Автопiлот-тест
11:45, 23:35 Iсторiя успiху
12:35 Iнтелект.ua
13:35 Вперед, на Олiмп!
15:35 Кiно з Янiною
Соколовою
17:15 Мiграцiйний вектор
17:35 Феєрiя мандрiв
19:35 Машина часу
20:35, 01:40 Кабiнети
21:10 Велика полiтика
21:35 Вiкно в Америку
22:35 Майстер-клас iз
Н. Фiцич

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 «12
завдань Астерiкса» (1)
12:10 М/с «Бiлка та
автослюсар»
Стрiлка. Пустотлива
14:00 «Легенди
сiмейка» (1)
12:50 Т/с «Ксена шансону»
принцеса-воїн» (1)
14:55 Х/ф «Втеча»
15:45 Х/ф «Я, знову я
17:10 Х/ф «Мишаче
та Iрен» (1)
18:05 Х/ф «Зубна
полювання» (1)
фея» (1)
19:00 Т/с «Таємницi
20:30 Т/с «Два батька
слiдства - 7» (1)
i два сини» (1)
23:00 «Втеча. Реальнi 22:00 Х/ф «Мурахи у
штанях» (2)
iсторiї»
23:50 Х/ф
23:30 Х/ф «День кiнця «Сорокаоднорiчний
незайманий» (3)
свiту» (2)

2+2

07:00 Д/п «Росiйськi
таємницi кунг-фу»
09:05 Х/ф «Дикий
табун» (1)
11:00 Т/с «Гончi-6» (1)
19:00 Х/ф «Зорянi
вiйни: Прихована
загроза» (1)
22:00 Х/ф «РЕД» (1)
00:15 Х/ф «Чотири
кiмнати» (3)

07:30, 10:20
«Мультфiльми» (1)
09:00 М/с «Казки
Ганса Крiстiана
Андерсена» (1)
11:15 М/ф «Принц
Єгипту» (1)
13:00 Х/ф «Дiти без
нагляду» (1)

Коли падає
зірка — треба
встигнути
загадати
бажання.
Так ось,
99% бажань
звучить
приблизно
так: «Ух-ти!»

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 «Безлiч»

07:30 101 зброя, що
змiнила свiт
09:10 Руйнiвники
мiфiв
10:00 Чудеса свiту
11:00 Top Gear
13:00 Невiдома
Європа
14:00 Спокуса:
райськi птахи
15:00 Планета Земля
16:00 Османи:
секрети султанiв
19:00 Д/ф «Пiдводник
Грищенко»
20:00 Д/ф «К-278.
Залишитися в живих»
21:00 Д/ф «Шкiдливий
здоровий спосiб
життя»
22:00 Д/ф «Обдурити
смерть»
23:00 Вiйна всерединi
нас
00:00 Сучаснi дива

06:00, 09:00, 12:00 Вiстi
06:10, 09:10, 12:20
Мiсцевий час. ВiстiМосква
06:20 Х/ф «Повернення
блудного тата»
07:55 «Планета собак»
08:25 «Суботник»
09:20 «Нева» i «Надiя».
Перше росiйське
навколосвiтнє
плавання»
10:10 «Городок».
Дайджест
10:35 Мультфiльми
10:50 Х/ф «Їхали в
трамваї Iльф i Петров»
12:25 «Чесний
детектив»
12:50 «Пiшки...» Москва
нiмецька
13:20 «Чорнi дiри. Бiлi
плями»
14:00 «Шукачi»
14:45 Х/ф «Як же бути
серцю»
16:15 «Криве дзеркало»
18:00 Вiстi в суботу
18:50 Х/ф «Старша
сестра»
22:00 Д. Пєвцов.
Творчий вечiр
23:35 Х/ф «Повiр, все
буде добре...»
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06:05 Свiт православ’я
06:35 Криве дзеркало
07:05 Панянка та кулiнар
07:30, 23:35 Ток-шоу
«Дружина»
09:00 Шеф-кухар країни
09:50 Околиця
10:15 Як Ваше здоров’я?
11:05 Ближче до народу. Ф.
Махмудов
11:45 Подорожуй свiтом з
Ю.Акунiною
12:10 Крок до зiрок
13:05 В гостях у Д.Гордона
13:55 Баскетбол. Чемпiонат
України. Суперлiга
16:10 Слiдами ДПКЄ 2013
16:30 Караоке для дорослих
17:25 Маю честь запросити
18:15 Золотий гусак
18:40 Дiловий свiт. Тиждень
19:20 Ювiлейний концерт
ансамблю Сябри
20:30 Ми хочемо, щоб ви
знали
20:40 Головний аргумент
20:50, 02:20 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

07:30 Мультфiльм
07:50, 14:00, 22:40
ТСН: «Телевiзiйна
служба новин»
09:00 «Лото-Pабава»
10:00, 14:25 Х/ф
«Любов на мiльйон»
19:30 «ТСНТиждень»
20:30 «Битва хорiв»
23:05 «Свiтське
життя»
00:10 «Що? Де?
Коли? 2»

07:35, 20:10 «Кумири»
07:50, 20:00
«Цивiлiзацiя Incognita»
08:00 «Соцiальний
пульс вихiдних»
08:25, 18:55 «Погода»
09:00 Великi династiї:
Юсупови
10:00 «Будь в курсi!»
10:40 «Щоденник для
батькiв»
11:15 Х/ф «Тегеран
- 43»
14:35 За сiм морiв
15:50 «Мелодiя двох
сердець»
17:50 «Моднi iсторiї з
О. Новицькою»
18:30 «Свiт за
тиждень»
19:00 Великi династiї:
Демидови
20:40 «Свiтськi
хронiки»
21:10 Лев Пригунов.
Джеймс Бонд
Радянського Союзу
22:15 Х/ф «Зроблено
в Iталiї» (2)
00:00 Д/c Сувора
планета

07:25 Великий бокс.

— У тебе є
хлопець?
— Так, сильний, розумний
і красивий.
— Як звуть?
— Дмитрик,
Саша, Коля

07:15 Квартирне
питання
08:00 Анекдоти поукраїнськи
08:20 Дача
09:05 Х/ф
«Снайпер-2»
11:00 Козирне життя
11:45 Максимум в
Українi
12:30 Так$i
12:55 Машина часу.
Телепорт-шоу
14:50 Х/ф
«Снайпер-3»
16:45 Х/ф «Снайпер-4.
Перезавантаження»
18:45 Факти тижня
19:55 Наша Russia
20:25 ПуТЬОва країна
20:50 Х/ф «Пункт
призначення-5» (2)
22:45 Х/ф
«Законослухняний
громадянин» (2)
00:55 Х/ф «Вiдлiк
убивств» (2)

07:00 Х/ф «Бiле
полотно»
09:00 Свiт на смак
Федченко
10:00, 11:00 Таємницi
зiрок
08:25 Великий бокс.
12:00 Х/ф «Чого
Двобiй за участю О.
хочуть чоловiки»
Усика
14:00 Х/ф «Гра в
09:25 «Школа доктора правду»
16:00, 16:50, 17:55
Комаровського»
Т/с «Iнтерни»
10:00 «Орел i Решка. 19:00, 03:10 Подiї
тижня
Назад у СРСР»
20:00 Як двi краплi
11:00 «Зимова кухня» 23:30 Великий футбол
12:00, 00:55 Т/с
Двобiй за участю С.

«Гидке каченя»
16:00 Х/ф
«Пророцтво»
18:00 Шоу «Одна
родина»
20:00 «Подробицi
тижня»
21:00 Т/с «Холостяк»

У нас в сім’ї
є чудовий
закон. Хто
останній
поїв ... То все
одно посуд
мию я!

(2)

06:15, 11:00
06:00, 08:00, 10:10
«Мультляндiя»
«МастерШеф - 3»
07:10, 14:20 «Київ
09:00 «Все буде
музика»
смачно!»
09:00 «Школа
10:00 «Караоке на
Ромашкiно»
Майданi»
09:35 «Нова адреса» 14:10 «Х-Фактор - 4»
11:30 «Корисна
17:40 «Х-Фактор
розмова»
- 4 Пiдсумки
12:55 «Блага звiстка з голосування»
Р.Реннером»
19:00 «Битва
16:25 «Здрастуй,
екстрасенсiв.
рiдне село!»
Чоловiки проти жiнок»
17:05 «Концерт «Весна 21:15 «Один за всiх»
прийшла»
22:30 Х/ф «Павутинка
18:20, 23:45 Х/ф
бабиного лiта»(1)
«Звичайне диво»
00:30 Х/ф «Привiт,
21:00 «СТН-спорткiндер!»
тижневик»
21:25 Х/ф «З любов’ю,
Лiля!» (2)
23:15 «СТН-тижневик»

07:45 Церква
Христова
08:00 Х/ф
«Нещасливi»
09:35 Спiвай, якщо
зможеш
11:20 Божевiльний
автостоп
12:00 Х/ф «Гаррi
Поттер i Дарунки
смертi: частина 1»
15:00 М/ф «Вольт»
17:00 Т/с «Кухня»
19:30 Вiйна свiтiв.
Ревiзор проти Шефа
21:20 Х/ф «Гостя»
00:00 Знайти
крайнього

06:00, 08:00, 11:00
Сьогоднi
06:15 Лотерея
«Росiйське лото
плюс» 0+
06:45 Їхнi вдачi 0+
07:25 Їмо вдома 0+
08:20 «Перша
передача» 16+
08:55 «Диво технiки»
12+
09:25 «Їдьмо, поїмо!»
0+
10:00 «Дачна
вiдповiдь» 0+
11:25 Т/с «Вантаж»
16+
15:20 «Очна ставка»
16+
16:20 Надзвичайна
подiя. Огляд за
тиждень
17:00 «Сьогоднi.
Пiдсумкова
програма»
17:50 «Вiктор Вiщий.
Зцiлюючий плоть» 16+
18:45 Х/ф «Гончi:
Останнiй полiт
Чкалова» 16+
22:30 «Школа
лихослiв’я». 16+
23:20 «Прокурорська
перевiрка» 18+

07:30 Т/с «Таємницi
слiдства - 7» (1)
11:30 «Легенди
карного розшуку».
Iуда з Кремля
12:00 «Агенти впливу»
13:00 Х/ф «Три плюс
два» (1)
14:50 Т/с
«Iнкасатори»
19:00 Т/с «Павутиння
- 7»
23:00 Спецпроект
«ЗондерМашенька»
00:00 Т/с «NCIS:
полювання на вбивцю
- 8» (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,
18:40, 19:30, 20:30, 22:30,
23:30 Час. Важливо
06:35, 07:20, 08:25, 22:25,
23:20, 00:10, 03:35, 05:55,
06:15 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
07:35 180 градусiв
08:35 Феєрiя мандрiв
09:10, 19:35 Велика
полiтика
09:35 Вiкно в Америку
11:15 Трансмiсiя-тест
12:35 Життя цiкаве
13:35 Мотор
15:35 Машина часу
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

Агентство нерухомості допоможе Вам
продати вашу нерухомість.
Приватизація будинків, дач, землі.
Підготовка документів для продажу.
Консультація юриста.
Тел: (098) 803-17-75, (066) 185-05-45,
(093) 456-56-30

07:05 «Армiйський
магазин»
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 Т/с «Вепр»
13:35 Х/ф «Кур’єр»
15:25 «Як не
збожеволiти»
16:40 «Льодовиковий
перiод»
20:00 «Час»
21:00 «Повтори!»
23:30 Х/ф
«Особливостi
нацiонального
полювання в зимовий
перiод»

Хай буде довгим твій життєвий шлях,
Хай не турбують лихо і нещастя,
І журавлі на крилах принесуть
Все те, що називають люди щастям!

Потрібні водії категорії «Е» на постійну
роботу на маршрут «Катюжанка-Київ»
Тел: (067) 507-07-37

08:00 «Маски-шоу»

нагляду» (1)

10:00 Т/с «Мисливцi

12:15 М/ф «Принц

за старовиною» (1)
13:00 Т/с «Пригоди
Мерлiна» (1)

Єгипту» (1)
14:00 Т/с «Моя
прекрасна няня» (1)
15:10 «КВК»

16:00 Х/ф «Зорянi
вiйни: Прихована

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

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 «Школа
монстрiв. Мiсто
страхiв» (1)
11:55 М/с «Бiлка та
Стрiлка. Пустотлива
сiмейка» (1)
12:55 Х/ф «Знову
ти» (1)
15:05 Х/ф «Пастка для
батькiв» (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!
00:00 Х/ф «Помста
придуркiв 2» (1)

17:50 «Вечiрнiй
квартал»

загроза» (1)

19:50 Х/ф «Голий

19:00 Х/ф «Солярiс»

пiстолет 2 1/2» (2)

(2)

21:40 Т/с

21:30 «Профутбол»

«Надприродне» (2)

23:00 Х/ф «Таємнi

00:20 Х/ф «Перед

агенти» (2)

заходом сонця» (1)

Олександр РОСТОВЦЕВ,
заступник міського голови:
— Повноваження у міської
ради є, а от важелі виконання — у
районі, в області і вище, тому що
там осідає левина частка місцевого бюджету. На мій погляд практика, це нераціональний розподіл
фінансових видатків. Можу навести європейський досвід колись
соціалістичної Польщі, де я побував: із бюджету районного міста

***
У Радянському Союзі пультом
від телевізора був наймолодший у сім’ї...
***
Минулого Нового року я
відмовився від олів’є. Цього року спробую від мандаринок відмовитися — треба ж з’ясувати, від чого
мені так погано першого
січня?
***
— Мене ніхто не любить.
— Я люблю тебе.
— Невже важко помовчати і
послухати?

06:00 Османи:
секрети султанiв
09:00 Чудеса свiту
11:00 Top Gear
13:00 Планета Земля
16:00 В пошуках
пригод
19:00 Вiйна всерединi
нас
20:00 Д/ф
«Сталiнград»
22:00 Х/ф «Ворог бiля
ворiт»
00:30 Вулиця рiзника

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

07:20 «Сам собi
режисер»
08:00 «Смiхопанорама»
08:25 «Ранкова пошта»
09:00, 12:00 Вiстi
09:10 Мiсцевий час.
Вiстi-Москва. Тиждень
у мiстi
09:45 «У свiтi тварин»
10:10 Росiя - любов
моя! «Духовний свiт
сето»
10:40 Мультфiльм
10:50, 02:25 Х/ф «Вам
телеграма»
12:20 Мiсцевий час.
Вiстi-Москва
12:25 «Мосфiльм». 90
крокiв»
12:55 «Бiльше, нiж
любов»
13:35 «Влада факту»
14:20 «Абсолютний
слух»
15:05 Х/ф «Його
кохання»
18:00 Вiстi тижня
19:30, 03:35 Х/ф «З
чистого листа»
21:15 «Недiльний вечiр»
22:50 Х/ф «Мiльйонер»

Безкоштовні оголошення

Пропозиції «знизу»

Якщо довго спати, можна
померти від щастя!

Спілка підприємців
Вишгородщини
ВІТАЄ з днем народження
Ніну Іванівну ПІДДУБНУ!

07:30 «Мультфiльми»

Чемпiонiв УЄФА 2013- (1)
10:10 Х/ф «Дiти без
2014

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

Місцеве самоврядування
Вважати недійсним втрачене
свідоцтво платника єдиного податку
(діє з 01.01.2012, серія Б, № 297947)
від 31.05.2012, видане суб’єкту
господарювання Наталії Іларіонівні
МОРОЗОВІЙ ДПІ у Вишгородському
районі.

07:35 Журнал Лiги

забирають не більше 20 %.
Немає централізованих поставок техніки, що обслуговує місто й
район. Відсутня мережа прийнятних для місцевого самоврядування кредитно-лізингових схем, яку
б підтримувала держава.
Адмінреформа, безумовно,
потрібна, але… обов’язково зі
зворотнім зв’язком. «Верхи» мають відпрацювати і врахувати всі
пропозиції «низів».

— Сало їсиш?
— Їм.
— Ти ж моя ласунка!
***
Мати синові:
— Кожна твоя витівка — це
ще одна сива волосина на
моїй голові!
Хлопчик, дивлячись на сиву
бабусю:
— Я бачу, ти в молодості теж
витинала не слабо.
***
Основна функція мізинця на
нозі — переконатися, що всі
меблі в будинку на місці…
***
Одна дівчина чекала-чекала принца на білому коні… А
прийшов листоноша і приніс
їй пенсію!

КУПЛЮ
Куплю 1, 2, 3-кімнатну квартиру
в Вишгороді. Розгляну варіанти.
Тел: (098) 803-17-75

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

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

ПРОДАМ
Розкладний диван 90х160 1000 грн
Тел: (066) 916-27-28
Диван, в хорошому стані. Недорого
Тел: (096) 91-336-94

ЗДАМ
Cухий гараж «Гідромеханізатор»
Тел.: (04596) 5-45-94

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

КПЖ і КГ на постійну роботу потрібні:
— Робітники з комплексного прибирання —
оклад — 1 910 грн
— Слюсарі-сантехніки — оклад — 2 120 грн
— Електромонтер 4 р. — оклад — 2 649 грн
— Покрівельник 4 р. — оклад — 2 649 грн
— Тесляр 5 р. — оклад — 2 649 грн
— Електромеханік 5 р. — оклад — 3 592 грн
— Ліфтер 4 р. — оклад — 2 120 грн
— Водій — оклад — 2 037 грн
— Вантажник — оклад — 1 652 грн
По довідки звертатися
до відділу кадрів за адресою:
м. Вишгород, вул. Ю. Кургузова, 9-а,
тел: (04596) 54-8-85

Вишгород
Лариса САВЧУК,
директор Технічного ліцею НТУУ «КПІ»
Вишгородської міськради Вишгородського району Київської області
Цікавим і напруженим виявився листопад для ліцеїстів і вчителів
Технічного ліцею НТУУ «КПІ» Вишгородської міськради. Щотижня — моніторинг у 10 класі, заняття на курсах
вступників до НТУУ «КПІ» — для 11
класу. А ще День пам’яті жертв Голодомору та політичних репресій — інтегрований урок-реквієм у музичній
школі; тиждень Європи з подорожжю
країнами Європи — виставка-дегустація страв європейської кухні; інтелектуальна гра «Чи знаєш ти Європу?» та
ін.; тиждень математики у «Математичній кав’ярні», тиждень Взаєморозуміння і толерантності…
моції, переживання, підготовка
— підготовка, емоції, переживання. І от коли ліцеїстів запросили
на новий захід — зустріч з випускником
Технічного ліцею 2003 року Олександром
Мазуренком, то, чесно кажучи, ажіотажу
це запрошення не викликало.
Зустріч із «звичайним» випускником
Технічного ліцею, «звичайним» випускником НТУУ «КПІ», «звичайним» кандидатом
технічних наук, «звичайним» викладачем
Інституту телекомунікаційних систем
Національного технічного університету
України «Київський політехнічний інсти-

Е

Молодіжний квартал
тут», «звичайним» розробником проекту
«Телерадіоінформаційна система мультисервісного доступу UMDS». Зустріч із
«звичайним» переможцем інноваційного
фестивалю.
Але чи «звичайним» насправді?
Фестиваль, про який іде мова, започаткований ректором НТУУ «КПІ» М. Згуровським за підтримки Фонду другого
Президента України Л. Д. Кучми. На зустрічі з молодими спеціалістами та студентами, які своєю працею розвивають
високотехнологічні галузі і науку нашої
держави, Л. Д. Кучма сказав: «Для мене,
як інженера і як політика, що десять років
очолював країну в найважчі часи, немає
ніяких сумнівів чи альтернатив щодо інноваційного майбутнього нашої країни.
Надійнішого джерела розвитку економіки
і добробуту народу, ніж інновації, сьогодні, а тим більше у ближчому майбутньому,
немає.
Сьогодні над цим задумались навіть
такі багаті на енергоресурси країни, як
Росія, Арабські Емірати та інші. А у США,
ЄС, Японії і навіть Китаї вже давно це зрозуміли. Саме там сьогодні сконцентровані найбільші банки інноваційних патентів.
Тим не менше, ми маємо шанс на успіх
у цій справі. У наших резервах — працелюбність, творчість і наполегливість українського народу. Головне, треба працювати не покладаючи рук — і результат буде».
Особливе сподівання висловлено було
щодо української молоді, студентства.

Галина МАКАРЕНКО

Міжнародний день інвалідів в Україні відзначається з 1992 року. У якому форматі? Не як свято, а як
привід до обговорення проблем громадян з особливими потребами та співпраці державних структур і
громадських організацій у їхньому розв’язанні.
ро це йшлося і під час круглого столу, який відбувся у Вишгороді за участі представників районної та міської влади, державних структур, які
опікуються громадянами з особливими потребами, громадських благодійних організацій, прихожан Церкви Бога
Живого та інших релігійних конфесій.
Учасники засідання наголошували: у багатьох випадках одиноким хворим громадянам бракує не стільки матеріальної, як моральної підтримки, щоденного щирого
спілкування, соціальної адаптації. І потрібні спільні заходи, які б посприяли тому, щоби жодна людина з категорії
осіб з особливими потребами не залишилась без опіки
і допомоги, щоби кожному із них були забезпечені нормальні умови існування і «вікно у світ» через спілкування з
іншими особами такої категорії.
Особливу увагу під час круглого столу приділили проблемам молодих людей з особливими потребами, у яких
попереду ще ціле життя. Серед них чимало таких, кому
можна і треба допомогти — реалізувати їхні таланти.
Учасники круглого столу щиро аплодували натхненним

П
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Знай наших!
Саме тому Президентський фонд «Україна» вступив у тісну співпрацю з КПІ на
цьому важливому напрямку — залучення
молоді до інноваційного розвитку.
Уже двічі фонд запроваджував премії
переможцям фестивалю. І цього року Леонід Кучма вручив їх разом із дипломами
Президентського фонду «Україна» найкращим із кращих. Нагороди серед п’яти
інших дипломантів удостоєний і Олександр Мазуренко.
Ця зустріч стала знаковою. Ліцеїсти
2003 та 2013 р.р говорили про професійне самовизначення і вибір життєвого
шляху; про вступ і навчання у «КПІ»; про
можливості, які відкриваються перед студентами цього визнаного у світі вищого
навчального закладу; про успіх і визнання та про труднощі, які є на цьому шляху до визнання і успіху; про працю, яка не
завжди, на жаль, приносить визнання і
успіх; про працю, яка приносить задоволення, впевненість у своїх силах, бажання
іти вперед і розвиватись, та про багато
іншого.

романтичним віршам однієї з представниць талановитої
молоді — Ірини Савекіної, яка стала переможницею обласного конкурсу «Повір у себе».
Цього дня було чимало й інших цікавих проявів творчості. Перед присутніми виступили два художні колективи Церкви Бога Живого – дитячо-юнацька «Перлина» та
доросле «Служіння милосердю». А також фольклорний
колектив «Золотий вік» Вишгородського міського Центру
творчості «Джерело».
Своїми проникливими і щирими виступами вони наче
вклонялися людській доброті та благочестю, закликали
об’єднатись заради милосердя, яке сьогодні, у наш непростий час, чи не найцінніший скарб…
Директор Вишгородського районного територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Наталія Рудько та старша медична сестра
районної організації Товариства Червоного Хреста України (ВРОТЧХ) Валентина Кашка говорили про конкретні
заходи, які здійснюються державною установою та громадською організацією для громадян з особливими потребами.
Медико-соціальний центр районних червонохрестівців забезпечує повний спектр медичних та соціальних
послуг, а в територіальному центрі 85 громадян з особливими потребами обслуговують соціальні робітники, які
допомагають у розв’язанні побутових проблем, сприяють
соціальній адаптації цієї категорії населення.
«Зазначимо те, що наші турботи завжди розділяють

Наші уроки історії

2013 року

«Звичайний» ліцеїст—інноватор

Вікно у світ і віра в себе
ФОТО — автор, спеціально для «Вишгорода»

7 грудня

Після зустрічі з ліцеїстами відбувся
«круглий стіл» в учительській — з питаннями про досягнення і труднощі на шляху
молодого вченого; про євроінтеграцію,
про інноваційні перспективи нашої країни, про залучення молоді до інноваційного розвитку.
З часу нашої зустрічі пройшов майже
тиждень. З часу передачі у ЗМІ про переможців зазначеного фестивалю — кілька
тижнів. Але не полишає відчуття окриленості. Від того, що твої вихованці шукають і знаходять свій шлях у житті. Що
наші випускники мають бажання і можливості розвиватись і творити – себе і
свою державу. Окриленості від того, що
поняття честі, гідності, патріотизму — не
«теоретичні» поняття з уроків чи класних
годин. Ця окриленість дає сили і бажання
працювати. Вона вселяє не тільки надію й
упевненість.
Ми вітаємо Олександра з перемогою
на цьому етапі, з досягненням цієї вершини. І бажаємо нових етапів, нових вершин
і нових впевнених перемог.

Круглий стіл

Свої вірші читає Ірина Савекіна (у центрі)
державні структури, у чиї функціональні обов’язки входить вирішення соціально-побутових та медичних питань, та громадські благодійні організації, — сказала Наталія Рудько. — І я подякую всім, хто не лише бере участь
у конкретних заходах, приурочених Дню інваліда, а й турбується про людей з особливими потребами щодня, допомагає матеріально, підтримує морально. Двері голови
райдержадміністрації Олександра Приходька завжди
відкриті для людей з особливими потребами. До того ж,
у районі працює програма «Турбота», спрямована на підтримку людей з особливими потребами».
…Милосердя, допомога тим, хто її потребує, щоденна копітка праця заради втілення ідей добра і благочестя – такою, на переконання пастора Церкви Бога Живого
Олександра Озеруги, має бути позиція кожного християнина, кожного громадянина в нашій українській державі.

80-ті роковини
Влад МАРУЩЕНКО, Анастасія СКЛЯРОВА,
Анастасія КУЧЕР, Школа журналістики (керівник
Ольга Думанська) районного ЦТ «Дивосвіт»
21 листопада учні Технічного ліцею НТУУ «КПІ»,
музичної школи та Вишгородської ЗОШ №1 зібралися в актовій залі музичної школи, щоб віддати
данину пам’яті 1932-1933 голодним рокам – лихоліттю, що спіткало весь наш український народ.
е обійшла ця біда і наше в той час невеличке
село. Голодомор чорною хмарою смутку навис над берегами Дніпра. Кожному, хто вижив,
ці роки згадуються найжорстокішими та найсумнішими,
тому що вони були свідками масового вимирання людей. Голод спіткав кожну оселю, кожну родину.

Н

Ми з жахом переглядали кадри кінохроніки тих
часів і вшанували пам’ять померлих хвилиною мовчання. Горіла свічка. Дивлячись на неї, ми уявляли
людей, що конали від голоду. Нас обіймав жах, мороз ішов поза шкірою. Ні, подібне ніколи не має повторитися!
Ми не повинні забувати те, що відбувалося у ті
жорстокі роки. Це наші уроки історії. Нам треба вчитися на чужих помилках і не припускатися своїх.
Учні музичної школи підготували невеликий концерт-реквієм, ми читали вірші на тему Голодомору.
Гадаю, надовго запам’ятаємо ці спомини і ті настанови, що чули від старших: «Життя велике й барвисте
під знаком хліба», «Бережіть усе те, що дає нам земля», «Не будьте байдужими один до одного».

12

7 грудня

Дата

2013 року

Вишгород

20 років Надії

Віктор Решетняк: «Як міський голова, опікун
школи та лікар завжди підтримуватиму вас»

Валентина ЧИСТЯК
ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

Вишгородська спеціальна школа «Надія» відзначила
своє двадцятиріччя. Привітали іменинників колеги та
друзі.
іський голова Віктор Решетняк як
очільник міста, опікун школи «Надія» та лікар
обіцяв завжди підтримувати
школу, залучати учнів «Надії»
до зустрічей з молоддю міст-

М

побратимів і від імені міської
ради та себе особисто подарував два конвектори, дитячі
книги і великий святковий торт
(ТОВ «Харчопродторг», керівник — член міськвиконкому
Людмила Черв’яківська).
Від Вишгородської райдержадміністрації та районної
ради учнів і вчителів «Надії»
привітала начальник відділу
освіти Світлана Чамро, яка вручила школі сертифікат на
комп’ютерну техніку та подяку
колективу «Надії», її директору
Людмилі Войтюк і грамоту відділу освіти вчителю Олені Велігурській. А керівники навчальних закладів міста подарували
школі сертифікат на фотоапарат.
Було ще багато добрих слів
і подарунків – від директора
гімназії «Інтелект», депутата
Київської обласної ради Інни
Шубко, керівників дошкільних
навчальних закладів Галини
Литвиненко, Людмили Шишкіної та Світлани Омецинської,
Спілки підприємців Вишгородщини (голова — депутат міськради Олександр Семенов),
Товариства Червоного Хреста
(голова — Таміла Орел, а з по-

Армія

Записала Марина КОЧЕЛІСОВА
ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

Останній строковий призов до
Збройних сил України завершили у
листопаді 2013-го, після 2014 року
в армії служитимуть лише контрактники. Цього року відбулась і суттєва реформа військкоматів. У Вишгородському районному військовому
комісаріаті нині п’ять держслужбовців — чотири наймані працівники та
військовий комісар, підполковник
Микола Прибора. Микола Володимирович і розповів газеті «Вишгород» про армійські справи.
юнаки з міста і району віком
від 18 до 23 років і представники різних категорій населення вже направлені до навчальних
підрозділів. Служитимуть вони, в основному, на території Київської області.
Районний військовий комісар за-
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дарунками допомогли друзі і
спонсори — директор магазину «Вишневий» Микола Литвиненко та директор ТОВ «Нівіса»
Тетяна Михайличенко), районного територіального центру
соціального
обслуговування
(директор Наталія Рудько). Про
солодкий стіл подбали Благодійний фонд святої Ольги (президент Володимир Малишев)
та підприємець і депутат міськради Світлана Свистун.
Фільм про школу та її створення підготувала телекомпанія «ВишеГрад» (директор Ігор
Беркун).
Приміщення для проведення свята надав міський Центр
творчості «Джерело» (директор Наталія Кисіль).
Усім цим людям дуже вдячні педагоги «Надії» та в. о. директора школи Людмила Войтюк.
Вихованці «Надії» Армен
Мартиросян та Діана Мережа вразили своїми чарівними
голосами. А випускник школи
Дмитро Манашок, який здобув
вищу освіту і працює, побажав
школярам наполегливості у
навчанні і подякував учителям
за науку, душевність і добро.

Календар

Чи знаєте ви, що…
7 грудня — День місцевого самоврядування в Україні; Міжнародний день цивільної авіації
8 грудня — Всесвітній день дитячого телебачення і радіомовлення;
День благодійності
9 грудня — Міжнародний день боротьби з корупцією
10 грудня — Всесвітній день футболу, Міжнародний день прав
людини
11 грудня — Міжнародний день танго
12 грудня — День сухопутних військ України
13 грудня — св. ап. Андрія Первозванного у православних.

Перевірка «на чоловіка»
певняє, що у військових частинах нормальні умови. Нарядів по їдальні, де
харчуються солдати і офіцери, немає
(там працюють цивільні). Весь час присвячений підготовці — бойовій, стройовій, фізичній.
Років 3-5 такого поняття, як «дідовщина», у військових частинах немає.
Окрім того, що за все відповідає командир, діє постійний жорсткий контроль прокуратури та військової служби
правопорядку. Микола Прибора напівжартома каже, що «дідовщина» починається у дитсадку чи школі, а армія її викорінює. В усякому випадку, солдат про
все доповідає командиру, і той приймає
обґрунтоване рішення.
Командири, як правило, мають
вищу спеціальну освіту. По закінченні військових вишів отримують звання
лейтенанта. І поки лейтенант доростає
до капітана, вивчають його здібності як
організатора та адміністратора, риси
керівника, ставлення до військової
служби, те, як тримає себе у колективі.
Враховують досвід служби на попередніх посадах.
Підполковник Прибора зазначає,
що станнім часом суттєво змінилося
ставлення держави до контрактників.
Упродовж 2013 року тричі піднімали забезпечення: нині солдат-контрактник
отримує від двох до трьох з половиною
тис. грн. щомісяця. А також має безкоштовні обіди, речове та медичне забезпечення, лікування у санаторіях Міноборони.
Його робочий день — з 8 до 17 години, субота-неділя — вихідні. Створюється фонд службового житла, квартоблік
військовослужбовців.
Казарменний
фонд активно переобладнується під
гуртожитки, де кімнати на 1-4 особи
розташовані разом із сантехнічними

блоками та кухнями.
Із початку 2013 року на Вишгородщині служать 18 контрактників. Ця цифра перевищує показники минулого року.
Половина хлопців з міста, половина — з
району. Йдуть до армії за контрактом
зовсім молоді, є громадяни, що вже відслужили строкову та пішли служити далі
за контрактом.
Вишгородський районний військовий комісар нагадує, що за контрактом з наступного року служитимуть у
Збройних силах України. А до внутрішніх військ призиватимуть юнаків від 18
до 25 років — на строкову службу.
Збройні сили України забезпечують незалежність і недоторканність
держави від зовнішнього зазіхання.
Внутрішні військові формування охороняють важливі державні
об’єкти, державні установи, забезпечують громадський порядок.
12 місяців служитимуть ті, хто має
базову середню освіту, 9 місяців — після вишів, де не було військової кафедри. Призов, як завжди, щороку — з 1
квітня до 30 травня, а також з 1 жовтня
до 30 листопада.
Щорічно призову підлягають приблизно 800 осіб по району, із них 300
— по Вишгороду. 90 відсотків зазвичай отримують відстрочку (від року до
п’яти), причини — навчання, сімейні обставини, стан здоров’я.
Райвійськкомат тісно співпрацює
з навчальними закладами — і хлопці
йдуть до війська з бажанням, є навіть
випадки, що не зважають на деякі проблеми (здоров’я тощо). Звісно, враховують переваги армії, які впливають на
їхню майбутню професійну діяльність,

ставлення роботодавців.
Після військової служби, де юнаки
звикають до колективу, форми, харчування, відповідають не лише за себе, а й
за товариша, вони по-іншому ставляться і до старших, друзів, батьків.
Беруть до внутрішніх військ хлопців
з базовою середньою освітою, без вад,
фізично здорових. Провадиться серйозний психологічний відбір і спецперевірка (на наявність кримінальних проваджень у родичів).
Служитимуть солдати внутрішніх
військ, як правило, у Києві і Київській
області. До відповідних підрозділів, які,
зокрема, є у Києві, Бучі, Вишгороді, беруть юнаків ростом не менше 175 см.
Потрібні в ці частини і художники, і програмісти, і водії з досвідом роботи.
Чимало хлопців ідуть до внутрішніх
військ свідомо: мовляв, не сидітимуть
десь у лісі, а хоч світу побачать — забезпечуватимуть правопорядок у населених пунктах, охоронятимуть держустанови тощо. Одним словом, перевірка на
риси справжнього чоловіка — витривалість, реакцію, уміння приймати миттєві
рішення, вчасно підставити плече.
Підполковник Прибора розповідає
про спілкування з військовими країн
СНД, європейських країн, які дивуються низькому рівню грошового забезпечення і водночас професіоналізму
українських військових. Згадує районний військовий комісар і про колишніх
військовослужбовців, які тривалий час
на квартобліку, з непідробним хвилюванням говорить про житло для офіцерів.
Микола Володимирович вітає військових України із святом, зичить професійності та здоров’я колегам, терпіння їхнім рідним. Приєднуємося.

КОЛО жінки

Вишгород
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Виставка

МАМИН РУШНИК Жанни Захарової
Галина ПЕТРУК, заступник директора
з виховної роботи ЗОШ № 1
ФОТО - архів школи

На прохання адміністрації Вишгородської ЗОШ № 1 колишня
наша колега, вчитель образотворчого мистецтва Жанна Кирилівна
Захарова організувала у школі виставку своїх робіт.
одовгу затримувались присутні біля картин «Папороть цвіте», «Куполи Києва», «Веселе
тріо». А «Мамин рушник» нікого не залишив байдужим.
«Я дуже вдячна своїй мамі Одарці
Іванівні і батькові Кирилу Андрійовичу,
які прищепили мені і трьом моїм сестрам любов до краси, до рідного краю,
родини, української мови. Батьки навчили нас працювати чесно, відповідально,
прагнути до знань, — згадує Жанна Кирилівна. — Тому картини «Мамин рушник», «Мальви», «Шипшина» присвячені
найдорожчим людям — батькам».

П

Дім. Сад. Город
Валентина ГРИНЬКО, Вишгородський
клуб органічного землеробства
Ціле літо сусідка по дачі ласувала
рослиною з темно-зеленим широким листям. Чим більше рвала — тим
швидше відростало нове.
лодюча ця рослина відома
людству з давніх-давен. Це
— мангольд, або римська
капуста. Але насправді це різновид
буряка. Тільки, якщо у буряка частіше за все використовується підземна
частина — коренеплід, то у мангольда
їстівні і листя, і черенки. Як і селера,

П

Старшокласникам сподобалися її
роботи «Залицяння», «Кінь», «Дивовижний птах» та інші — світлі, життєрадісні,
оптимістичні. Звідки художниця черпала
ці відчуття і натхнення, адже її життєва
стежка не завжди стелилась квітами?
Були і важкі часи, які вона з честю долала.
«Усе найкраще, мабуть, від моєї малої Батьківщини — Полтавщини, де народилася, — каже Жанна Кирилівна. —
На березі Ворскли, серед природи та
народних ремесел, у колі дружної трудової сім’ї пройшло моє дитинство. А ще в
родині дуже часто звучала українська
народна пісня».
Змалку обдарована і серйозна Жанна створювала узори, які «ходили по руках» багатьох вишивальниць району. А
вже у зрілі роки з’явилася серія картин,
присвячених Марусі Чурай, що виконані у стилі декоративного розпису. Вони
викликали щиру зацікавленість учнів та
вчителів, вразили розмаїттям кольорів і
відтінків.

Вироби з глини, декоративний
розпис, живопис
— усього у Жанни
Кирилівни понад
60 робіт! Вони демонструвалися на
різних районних і
обласних заходах
разом із роботами
її вихованців.
Жанна Захарова — учасниця престижних виставок «Творчість освітян
Київщини», «Таланти твої, Київщино!»,
фестивалю прапорів мистецтв у Айхенау та багатьох конкурсів, за що має подяки від Київської облдержадміністрації,
Київського державного університету ім.
Т. Г. Шевченка, Міністерства освіти
України та ін.
Захоплено слухали діти її поради і робили висновки, що людина зі щирим серцем, відкритою душею, доброзичлива і
відповідальна завжди досягає творчих
вершин. І цим дарує людям радість.

Мангольд покращує пам’ять
він буває кореневий і черешковий.
За вмістом корисних речовин він
багатший за звичайний буряк. Крім
того, має лікувальні властивості.
Стародавні греки використовували
його як протизапальний засіб і для
догляду за волоссям.
Мангольд виводить із організму
нерозчинні солі, сприятливо впливає
на серцево-судинну систему, печінку, шлунково-кишковий тракт, нирки.
Речовини, що є у ньому, покращують
рівень інтелекту і пам’ять.
Мангольд просто вирощувати.
Рослина потужна і красива, з блис-

кучим або матовим листям — у залежності від сорту. Любить сонце.
Всього 5 кущиків забезпечать вас на
все літо вітамінною зеленню. Тільки,
обриваючи листя, треба зберігати
серцевину, звідки народжуються нові
паростки.
Мангольд — рослина дворічна.
Тому він росте до весни навіть у великі морози. Укривати його на зиму не
варто, оскільки часті відлиги можуть
спровокувати загнивання рослини і
навіть знищити її. А весною він одним
із перших пробуджується, щоб порадувати нас вітамінною зеленню.

У «Джерелі»
Валентина ЯКОВЕНКО,
методист ЦТ «Джерело»
ФОТО – автор, спеціально для «Вишгорода»

Таку назву мала виставка, яку підготували вихованці студії творчості «Ра»
міського Центру творчості «Джерело»
під керівництвом наставників Ольги та
Олени Ралко.
оботи аквареллю, акрилом –
«Чарівне місто» чотирирічного
Федора Федоряка, Маргарити
Демської (8 років), «Дари рідної землі» Вікторії Пироженко (11 р.), «Формула-1 на
воді» Сергія Борисевича (11 р.), «Яхти на
Київському морі» Дарії Ковальчук (12 р.),
«Вишгора» Олени Коцан (13 р.) та інші –
відкрили виставку, яка на першому поверсі
закладу буде постійною.

Р

Ліра

Старость
(мовою оригіналу)
Микола ОРЄШКОВ
Она приходит к нам не по желанью,
Ложась на сердце, как на луг роса,
И вмиг своей невидимою дланью,
Как мелом белит наши волоса,
И бороздит, как будто пахарь плугом
По полюшку, — по нашему лицу,
Или ударит, будто гром над лугом,
Взорвав сердечко старому отцу.
Она всесильна силою природы
(Кто даст совет, как старость избежать?!),
Она несет нам меч казнящий — годы,
Подкрадываясь тихо, будто тать.
Пред нею ниц склоняются народы,
А тех, кто горд, она, как хитрый змей,
Отравит ядом призрачной свободы,
Погубит в море призрачных идей.
И потому, как Рок, встречая старость,
Я говорю: «Иди, жизнь обновляй,
Веди с собой дитя родное — младость,
Да и сама, идя, не унывай!
Иди, иди, — веди младое племя,
Пусть тянет воз, зовущийся «Прогресс»,
И пусть идет, как тень, палач твой —Время,
Казнящий нас под куполом небес!..»

«Я люблю Вишгород»
А вже у залі поверхом вище педагоги
розмістили усі шедеври своїх вихованців
та їхніх батьків. Саме родинну творчість,
коли батьки, бабусі підхоплюють те, що
роблять діти, і починають творити разом,
прагнули показати організатори виставки.
— І справді об’єднали покоління спільною метою, – розповідає Ольга Ралко. –
Адже всі ми – і дорослі, й діти – любимо
наше місто, яке постійно оновлюється,
стає затишнішим, а головне – має унікальну природну красу. Відтворюючи будьякий куточок Вишгорода фарбами, глиною
чи пластиліном, діти вчаться спостерігати і
бачити, пізнають нове. Глибше відчувають
місце, де живуть, задумуються – хто я, навіщо тут? А той, хто має відчуття і бачення
прекрасного, лише примножуватиме красу навколо себе.

На виставку прийшли сім’ями, з дідусями та бабусями. І хоча кожен шукав творіння свого чада, безперечно не обходив
увагою й інші. А їх було дуже багато: у техніках паперової пластики, моделювання,
конструювання, ліплення, малюнка аквареллю, олійними фарбами та ін. І робота
кожного, починаючи від найменших — Єви
Малиницької, Владислава Бакума, Володі
Білошейкіна — вражала своєю неповторністю.
Привітали педагогів, їхніх вихованців та
батьків директор «Джерела» Наталія Кисіль, почесний громадянин міста, поетеса
Ольга Дяченко. І мер, який того дня оглянув виставку, пересвідчився: талановитими ростуть джерелята, повз їхнє допитливе око не проходить жодна позитивна
зміна у місті.

14 7 грудня

2013 року

Живемо ЗДОРОВО

Вишгород

Круглий стіл у мера
Марина КОЧЕЛІСОВА
ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»,
Вікторія УНУЧКО, спеціально для «Вишгорода»

29 листопада у кабінеті Вишгородського міського
голови за круглим столом з очільником міста спілкувалися юні вишгородці —старшокласники і студенти. Тема
— враження від Льорраха (Німеччина).
оїздка вишгородської молоді до міста-побратима,
що на кордоні з Францією, Швейцарією й Італією,
була не випадковою, а складовою європейського
шляху України й Вишгорода зокрема.
Півроку тому Вишгородський міський голова разом із
своїм заступником Олексієм Данчиним побував на конференції у французькому місті-побратимі Сансі. За 20 років
годувати 10 літніх людей буде один працюючий, тож Європа
вже зараз готує програми для майбутніх стариків, аби вони
були самодостатніми та корисними для суспільства.
Віктор Решетняк розповів молоді, що Вишгород уже має
досвід залучення літніх людей до активного суспільного життя. У міському Центрі творчості «Джерело» (керівник Наталія
Кисіль) репетирує хор «Ветеран» (керівник Анна Покровська), збираються майстрині-вишивальниці, проходять поетичні вечори Ольги Дяченко, у доробку якої чотири книжки.
У планах міської ради — постійно діюча міська алея майстрів,
аби творчі люди спілкувалися.
На зустрічах у місті-побратимі Віктор Решетняк запропонував організувати міжнародний волонтерський проект з
розшуку останків німецьких солдат, загиблих у 1941-1943 рр.
на території Вишгородського району.
Ніщо так не зближує народи, як спілкування, надто —
спілкування молоді. Читачі газети «Вишгород» уже ознайомилися з публікаціями трьох німецьких видань.
Під час круглого столу про перебування у Льорраху мер
зазначив, що юні вишгородці гідно представляли рідне місто
в Німеччині, обговорив деякі організаційні моменти та повідомив, що на Вишгородську Покрову-2014 вже зголосилися
приїхати естонці, німці, французи.
Спеціаліст відділу з гуманітарних питань виконавчого комітету Вишгородської міської ради, депутат міськради Ольга Мельник розповіла, що офіційне запрошення з Льорраху
прийшло ще навесні.
І міська влада, насамперед міський голова Віктор Решетняк, зробили все, аби організувати цю поїздку та участь юних
українців у проекті, тема якого «Чи можна назвати героями
людей, які віддавали своє життя, вбиваючи інших?»
Неподалік Льорраху є пам’ятник, котрий поставила українська діаспора, що мешкає в Німеччині, своїм землякам, що
були у місцевому таборі полонених у місті Раштадт (БаденВюртемберг). Наша делегація відвідала його, взяла участь в
урочистостях у залі скорботи на місцевому цвинтарі.
«Спочатку однолітки з льорраської гімназії імені поета
Йога Петера Гебеля поставилися до вишгородців насторожено, вочевидь німецькі підлітки чекали «німих», що не говорять
зрозумілою їм мовою, — розповідає Ольга Мельник.
А потім, коли побачили, що наші діти чемні, комунікабельні, розмовляють англійською і німецькою, вільні у спілкуванні
і водночас скромні та красиві внутрішньо й зовнішньо, — всі
вечори проводили разом.
Високий рівень української молоді зазначали і адміністрація та мешканці Льорраха».
Поділилися своїми враженнями від перебування у Європі й…
… Альона Калашнік:
— Я — вперше у Німеччині. Це такий досвід — і у мові,
бо ми спокійно спілкувалися англійською, і у пізнанні іншого
народу. Ми розповідали про себе, Вишгород, Україну, а вони
показували нам Льоррах і теж розповідали про себе.
… Вікторія Унучко:
— Спасибі тим, хто організував для нас екскурсії, ми
зробили купу цікавих фото. Я у захваті від спілкування.
А найбільше вразило, що я не бачила у мешканців Льорраха
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Молодь — за Європу без кордонів
поганого настрою, вони були дуже привітні.
Сподобалась екскурсія до музею сучасного дизайну та
ілюмінації у передмісті Льорраха (10 хвилин електричкою).
Квитки — на автобус, трамвай, пором, електричку — дійсні
добу, ними можна користуватися і у Німеччині, і у Швейцарії, і
у Франції. І на кордонах не стояли. Європа без кордонів — це
класно!
… Марія Войтович:
— Ми побували на екскурсіях у Швейцарії — у Цюріху,
куди прилетіли з України і звідки добиралися до Льорраха. У
Базелі. Це старі мальовничі міста. Цюріх можна назвати містом банків і грошей, банкірів і багатих людей.
Гімназисти проводили нам екскурсію по Льорраху —
дуже гарне місто.
… Катерина Гаврилко:
— У середу нас пригощали німецькими стравами — смаженою картоплею, фрикадельками. А у суботу ми приготували деруни і налисники.
Хлопці чистили картоплю, дівчата пекли млинці. Потім
гарно накрили стіл і пригостили наших німецьких друзів українськими стравами й цукерками «Київ вечірній».
Дякуємо усім, хто нам надав таку можливість, — побувати у Льорраху. Нашому меру, а також Ользі Василівні, яка нас
супроводжувала — це великий труд.
Будемо дружити і з німцями, і між собою.
… Тетяна Солов’єнко:
— Ми були на презентації у ратуші фотовиставки Оксани Гізо «Україна — країна між Сходом і Заходом». Оксана —
наша землячка, родом з Новоград-Волинського, живе у Німеччині і подорожує Україною, знімає найглухіші кутки.
Для багатьох німців Україна — біла пляма, а ми хочемо,
щоб вони знали, що Україна — інша, не самі глухі кутки. Тож
ми запросили гімназистів з Льорраха, з якими вже встигли
подружитися, приїхати до нас, у Вишгород.
… Олена Коржик:
— Запам’яталася наша робота над проектом. У перший

день ми не знали, чим саме займатимемось. Завдяки спілкуванню з однолітками швидко знайшли спільну мову (заодно й
покращили свою німецьку й англійську). Було цікаво. Робили
фільм, записували на шкільній студії тексти, пісні, робили переклад. Нам подякували і студенти гімназії, і старші.
… Микита Кочетков і Юрій Мазур-Федорчук: — Німці
— здорова нація. У Льорраху є стадіони, зокрема й спеціальні — для гандболу і волейболу, тренажерні зали, басейн,
спортбаза.
Є спеціальні спортивні екзамени, всі учні беруть участь
у спортивних подіях. Ми були у спортивному залі «Нах
шпорт», там є відділення для міні-футболу, баскетболу і
брейк-дансу.
На уроках у гімназії — дуже цікаво. У школі весь час щось
добудовують — то зал для занять мистецтвом, то музичну
студію. Нам було цікаво побачити сушку для малюночків,
магніти у класах.
А ще… у класи під час уроку не можна зайти зовні, їх відкривають лише зсередини. Є кімната відпочинку, для спілкування з батьками. Багато молодих вчителів і чоловіків.
Сподобалась пішохідна зона, парковка велосипедів. У
Льорраху ми не бачили пляшок пива і цигарок на вулицях.
До школи їздять не на авто, а на велосипедах.
— Через півроку чекаємо гостей у нас, — резюмував засідання круглого столу Вишгородський міський голова Віктор Решетняк. — Бургомістр Льорраха обіцяв дати дозвіл
на поїздку німецьких школярів до Вишгорода. Проживання,
харчування, безпеку і медичну допомогу забезпечуватиме
Вишгородська міська рада. Дорогу і додаткове фінансування — німецька сторона.
Будуть у нас іще зустрічі і з італійцями, французами, англійцями. Я радий, що наші діти побачили: на європейських
вулицях безпечно.
Політику будь-якої країни насамперед формує молодь,
бо молодь — майбутнє народу. І якщо молодь за європейський вибір України, я — з молоддю.

Вишгород
80-ті роковини

фото 1970-х років. Данило Школьний заживо похований в 1933 році
Початок - у попередньому номері
Іван Шкільний, 1925 р. н.:
«1929 рік. Колективізація. Почали розкуркулювання трудівників у селах, виганяли
з хат узимку з малими дітьми, по 4-7 голих
діток опинялися на вулиці.
Таке було з людьми і у нас, у Вишгороді.
Прийшли до мого діда Петра і батька Данила Шкільного. Їх було 8-10 чоловік: Георгій
Кривий, Варвара Суниха, Корній Соминок та
інші. Це були активісти – комуністи і комсомольці, комнезамівці (до речі, в 1937 році одного з них – Корнія Соминка — репресували,
сиротами залишилося 6 малих діток). Тоді ж,
у 1929-1932 роках він, певне, і в страшному
маренні не міг собі уявити, що його, активного борця з ворогами трудящих – куркулями
та підкуркульниками, чекає те ж саме, що
він сам робив із беззахисними, безвинними
людьми, що і його діти залишаться сиротами, обливатимуться гіркими сльозами без
шматка хліба, як діти розкуркулених ним односельців.
Забрали у діда 2 сірих воли, корову, свиней, землю і луки. Від батька також забрали
вола, корову Лисуху, зерно і все в хаті. Пізніше так зробили з усіма вишгородцями. Із 100
дворів, хат, хлівів, погребів усе забрали.
Ми були опухлими від голоду. Пам’ятаю,
як прийшла сім’я: чоловік, жінка, двоє діток.
Попросили увечері щось поїсти. Батько сказав, що ми самі голодні і пустив їх ночувати в
клуню. Ранком пішов до них, а вони – мертві.
Почав батько шукати в кишенях документи. І в картузі, в дірці, знайшов 1 рубль. Мій
батько, Данило Шкільний, прийшов до кума
Микити (батько Івана Дорошенка, старшого
від мене на 5 років, 1920 року народження),
щоб той допоміг дотягнути померлих людей
із клуні на кладовище.
Батькова сестра Уляна та її двоє діток
померли. У Давида Шкільного, двоюрідного батькового брата, який біля нас жив, померла вся сім’я з 5 чоловік. Недалеко, за 250
метрів, жив Юхим Соминок, теж вимерла вся

Акції милосердя

Галина МАКАРЕНКО
ФОТО — автор

Щоденна копітка праця заради
втілення ідей добра і благочестя
— такою має бути позиція кожного
громадянина в нашій українській
державі. І, як ми переконалися у ці
дні, чимало небайдужих громадян
підключилися до акцій милосердя.
Старих Петрівцях настоятель
храму Казанської ікони Божої
Матері отець Василь Хомин
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Людина
сім’я із 4 чоловік – довго стояла пусткою їхня
велика хата з дерев’яною трубою-димарем.
Майже у кожній хаті 1-2 чоловіки померли від
голоду. Серед них – майже 20 моїх родичів.
У Києві спеціально відкрили магазин
«Торгсін» (торгівля з іноземцями). Діаманти,
золото, срібло, інші коштовності голодуюче
населення міняло на борошно, крупу. Я питав
хрещеного батька, 1885 року народження:
«Де ви свої бойові нагороди – 3 царські хрести поділи?» (два хрести золоті, один — срібний). Він відповів: «Віддав єврею у «Торгсін»
за мішок борошна. Люди з голоду умирали, а
я їв млинці». Хрещений батько тещі дід Максим, 1886 року народження, також віддав у
«Торгсін» три бойових хрести за мішок борошна.

7 грудня

Батько опустився на коліна і став жменями брати це жито та їсти його також разом зі
свинями.
Вийшла сестра і прогнала: «Вийди, не
бери жита, не обкрадай моїх свиней».
У тих, хто пережив Голодомор, з’являлися
різні хвороби: туберкульоз, малярія, кір, головні болі, виразка шлунку, сліпота і таке
інше — настільки був ослаблений організм.
Навесні 1933 року стали випускати комерційний чорний хліб. Хто мав 2-3 рублі, міг
у черзі постояти, купити хліба і поїсти. Але
голодна людина на голодний шлунок коли
наїдається, то від завороту кишок помирає.
Тому в той час можна було часто бачити біля
таких магазинів або уже мертвих, або таких,
що конали у страшних муках.

Географія голоду
Із книги Миколи Сергійчука
«Голодомор-33. Пам’яті знищених
вишгородців»
ФОТО - архів Вишгородського краєзнавчого музею

Пригадую, батько теж зібрав усі коштовності в хаті та поніс у Київ у «Торгсін». Великі
сережки дівочі материні, дві обручки вінчальні, хреста золотого великого, 50 рублів
чистого срібла в Києві спочатку не захотіли
приймати, а потім дали за це 2 довгих хлібини по 2-3 кілограми і вівсяної крупи.
За 10 разів мати у Білорусію за 300-400
кілометрів пішки повиносила подушки, рядна, спідниці, хустки, сорочки, свитки – все,
що було в хаті, в обмін на картоплю, ячмінь,
хліб. У Білорусії голоду, розкуркулювання,
репресій не було, як у нас в Україні.
Пам’ятаю, як батько виніс у двір наше
худе мале кошенятко, вбив і обсмалив його.
Батько з’їв голову і ніжки, а ми з сестрою Мотрею кишки. Моїй сестричці було тоді 2 роки,
мені – 8. А потім батько лежав опухлий від голоду і тітка Христя, його рідна сестра, принесла чорну огранену пляшку в 700 грамів з молоком. Батько трохи ковтнув, а решту віддав
нам. А вона матері каже: «Хай ваші троє дітей
помруть, аби ви лишилися живими». Мати на
неї почала кричати: «Мої дітки не помруть, я
не допущу цього, геть з хати, сволоч ти така!»
Ще пригадую, якось увечері зайшли військові, забрали батька у непритомному стані
і кинули в яму, де лежали трупи. Батько ранком прийшов до тями і виліз з «могили». Він
пішов до своєї рідної сестри, котра жила від
нас за 400 метрів, зайшов у двір. Там стояли корова, телиця, а на веранді їли з корита
варене жито троє поросят, здорові вже підсвинки.

Батька поставили у колгоспі завіду-ючим
свинофермою, де було 5-6 свиноматок. Голодні тварини розривали своїх поросят, котрі
лізли ссати свиню. Батько складав акти, вчителі їх підписували, і батько віддавав їм цих
поросят на школу. Ми з батьком пересівали
полову і брали відходи, все це варили вдома та їли. Пам’ятаю, як ходили у 1933 році
в Межигір’я в монастир розбивати церкви,
печери, водяні млини. Все ламали і кидали в
глибокий Дніпро. За цю роботу давали в день
300 грамів хліба, а начальство робило собі
палаци для відпочинку.
Були випадки, коли голодні люди з прилеглих сіл заводили до Києва своїх дітей:
думали, що хто-небудь їх візьме, щоб не
померли вдома з голоду. Але їх ніхто там
не брав, тож вони або помирали, або голодні люди їх поїдали, а багато людських голів знаходили у підвалах (у центрі Європи
у XX сторіччі процвітав канібалізм – людоїдство). Завела до столиці Горпина Шкільна своїх двох синів – Івана (10-11 років) і
Андрія (6-7 років). Менший вижив, а Івана
не стало. Спровадила Марія Петрушенко
свою п’ятирічну дочку Галю на подільський
базар. Там залишила її поміж людьми і дітьми, бо 7 днів нічого не їли. Вона, матінка,
відходила на 100-200 метрів від неї і знову
поверталася до доньки, здалеку дивилася
на неї, а воно, худеньке, стояло і плакало.
Жалко було їй на свою дитину дивитися.
Тітка прийшла додому, натерла зілля, наварила вночі цієї трави і вдосвіта пішла за 20
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кілометрів, щоб нагодувати і напоїти свою
дитинку, але та вже померла від голоду і
нічного холоду.
Коли я підріс, ходив у 1937 році до своєї тітки Софи Литвиненко, 1885 року народження, на інший кінець села за З кілометри. Була у них маленька бібліотечка. Я там
знайшов книжечку з картинками, на кожному аркуші були фотографії, всього біля 100
штук. На фото зображені худі діти, жінки, на
дорогах валялися мертві люди, як снопи у
полі під час збирання хлібів.
На фотографіях працівники в чорних
халатах скидали на вози-площадки цих заморених голодом дітей і дорослих, з возів
звисали людські голови, руки, ноги, і було
підписано, де це: вулиця, будинок чи базар.
Я вкрав цю книжку і приніс у школу, що
була біля церкви, де вчився. На перерві показав її друзям з 3-Б класу. Мене всі оточили. Хтось узяв у мене книжечку, піднявся
на ослоні в коридорі і став всім показувати
фотографії і читати, як більшовики знищують український народ. Вчителька прибігла
на крик і шум і, почувши ці слова, вихопила
книжку й запитала, чия вона?
Я сказав, що моя. Вчителька завела
мене в клас і сказала, що за цю книжку заберуть мене, моїх батьків, родичів. Я сказав, що знайшов її на вулиці.
…У 1993 році наш тодішній президент
Леонід Кравчук оголосив, що буде вшанування жертв Голодомору 1933 року. Приїхали з багатьох країн люди віддати шану загиблим. Я бачив по телевізору, як старенька
німкеня говорила, що в неї чоловік був у
Києві послом (консулом), і вони з чоловіком ходили по місту, фотографували цих
людей, жертв Голодомору 1933 року. І показала книжку, де це було надруковано. Це
була та книжка, що я приніс у школу в 1937
році. Звідки вона могла взятись у Вишгороді
у моєї тітки Софії – один Бог знає...»
ДАЛІ - стор. 16

2010 р. Школьний Іван Данилович
біля пам’ятника жертвам голокосту
у Вишгороді.

Поряд з нами — люди з особливими потребами
разом із представниками церковної
громади побували у шести односельців з особливими потребами, вручили
їм продуктові набори. Приватний підприємець з Вишгорода Світлана Свистун, крім того, що постійно постачає
гарячі обіди для одиноких громадян, у
Міжнародний день інвалідів передала
стаціонарному відділенню постійного
проживання Вишгородського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) мікрохвильову піч, а також смачні
круасани для підопічних відділення.
Вручила виконуючій обов’язки завідуючої стацвідділення Людмилі Ісаюк подарунки від Світлани Іванівни
(а також від працівників управління
Пенсійного фонду України у Вишгородському районі, яке очолює Оксана Тарасенко), директор територіального центру Наталія Рудько. У цей
день працівники терцентру побували
в багатьох оселях людей з особливими потребами, передали продуктові набори, котрі допомагали збирати
співробітники районної організації
Товариства Червоного Хреста (голова
Таміла Орел).
«Не можна без хвилювання спілкуватися з цими людьми, — говорить

Наталія Рудько. — У більшості випадків, це люди, котрі не схилились під
тягарем проблем і хвороб, а ведуть
досить активний спосіб життя. Як, скажімо, вишгородець Діма Манашок. Він
працює, він спілкується з десятками
людей з особливими потребами, він
робить у будинку, де зараз мешкає,
ремонт! Зичимо йому тільки одного
— щоб ця життєва енергія у нього не
згасала».
Не сидить без діла і Катерина Михайлівна Батеха з Димера — у її кімнаті
чимало чудесних картин, зроблених з
підручних матеріалів. Це справжні шедеври, що зачаровують погляд.
Примітно, що до проблем людей з

особливими потребами не байдуже і
нашому підростаючому поколінню — у
стаціонарному відділенні постійного
проживання побували учні Катюжанського вищого професійного училища,
яке очолює Руслан Недашківський.
Вони привезли до закладу добрий настрій, виступили перед підопічними
відділення з цікавою концертною програмою, поспілкувалися з ними, щиро
співпереживаючи за їхню нелегку
долю. І, певно, кожен з них задумався над тим, як важливо підтримувати
одиноких літніх людей, бути поряд із
ними у нелегку хвилину…
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Вишгород
У типографії

Тут народжується газета

Ганна МАРТИНЕНКО, учениця 9-В класу гімназії «Інтелект»,
гурток журналістики (керівник Валентина Яковенко) ЦТ «Джерело»
ФОТО — Вячеслав НАУМЧАК, спеціально для «Вишгорода»

Як народжується газета після того, як її в електронному вигляді
відправляють із редакції у типографію? Увесь технологічний процес
друку побачили юні журналісти «Джерела», побувавши у типографії
«Сегодня Мультимедиа».
ей процес нам здався дуже складним. Хоча друкарське обладнання німецького виробництва працює чітко і якісно. Автоматизовано всі процеси — від підготовки друку до виходу продукції,
де дві пакувальні лінії відраховують задану кількість газет, формують їх,
загортають у плівку і зав’язують термострічкою, що надійно захищає продукт при транспортуванні. Фахівці ретельно контролюють якість продукції,
бо головний принцип їхньої роботи — орієнтація на клієнта.
Потужність виробництва дозволяє за добу отримати до 1,5 млн газет.
Тут друкується місцева преса — газети «Слово» і «Вишгород», а також
багатотиражні видання — «Сегодня», «Газета по-українськи», «Аргументи і
факти в Україні», «Дзеркало тижня» та інші.
Останню друкували під час нашої екскурсії, тож свіжий номер завтрашнього дня ми переглянули першими.

Ц

80-ті роковини

Із книги Миколи Сергійчука «Голодомор-33.
Пам’яті знищених вишгородців»
(Початок — стор. 15)
Ірина Пироженко, 1910 р. н.:
«Пам’ятаю, що був голод, у
мене тоді вже було двоє дітей. Їздила «Червона мітла», навіть у полі
все забирали. Приховати щось
було неможливо. Люди були залякані, усього боялися і навіть, якщо
мали щось заховане, — віддавали.
Продукти шукали комсомольці, їх
було багато, їх же заставляли.
До хати приходили — Аркадій,
Бондаренко Йосип, Дмитро Хавин.
Забирали не лише продукти, а
й одяг. Галька Бондаренко носила
чуже — спідницю і фартуха.
Сильно карали за колоски у
полі, за викопану картоплю —

по року сиділи у тюрмі.
Тим, хто пішов до колгоспу, давали 200 грамів хліба і суп з капусти.
Колгоспні комори та поля охороняли наймані сторожі.
До колгоспу мусили йти усі.
Худобу в господарство люди вели
самі, їх до цього змушували.
Зерно, продукти забирали і
вночі, і вдень: якщо вдень не знайшли — ідуть шукати вночі.
Люди з голоду помирали зимою і весною.
Вижити від голоду родичі допомагали один одному. Їли листя, собак, котів. Споживали коріння рослин, гриби, ягоди, ставили петлі на
зайців.

Їхали рятуватися до Києва, де
з продовольством було легше.
Здавали золото (там мої і ланцюжок, і сережки, і хрестик), а взамін
отримували горох, ячмінь.
У селі загинуло від голоду чимало людей. На моїх очах, зокрема, померло двоє дітей під кущем.
Чи їли людей — не знаю, а от
котів і собак так точно споживали.
Померлих від голоду вивозили на кладовище. Хто помирав у
дорозі, там його і ховали. Людей
хоронили односельці. У селі відомі
місця захоронення на кладовищі.
Померлих від голоду поминають на свята та в церкві.
Винний у загибелі багатьох
людей – Сталін!»

Географія голоду

1929 р. Мітинг у с. Глібівка на підтримку колективізації

Кросворди від Бориса РУДЕНКА

Армійський
По горизонталі: 7. Вождь, полководець у Давній
Русі. 8. Старовинна зброя, що має форму лука, для метання стріл, каміння. 9. Битва, бій. 10. Військове захоплення однією країною іншої. 12. Артилерійська вогнепальна зброя. 13. Основний пункт збройних сил країни
на власній території або за кордоном. 16. Скупчення в
атмосфері продуктів конденсації водяної пари. 17. Розпізнавальні знаки на офіцерських погонах. 18. Холодна
зброя – держаки з гострими металевими наконечниками. 20. Ударний батальйон завдає вирішальні … по
ворогові. 22. Раптовий збройний напад. 26. Утворена
в печінці рідина, необхідна для засвоєння жирів. 27.
Саморушний та самонавідний снаряд, яким озброєні
військові кораблі. 30. Офіцер, що перебуває при командирі для виконання службових доручень. 31.Американська отруйна ящірка. 32. Запорізький козак. 33.
Вояк, що грабує мирне населення під час війни.
Оголошення приймаються тільки від приватних осіб. Текст, написаний
друкованими літерами, має вміщувати до 7 слів і відноситися до рубрик: «Продам» , «Куплю» , «Обміняю» (3), «Подарую» (4), «Найму» (5), «Здам» (6), «Знайомство» (7), “Інше” (8). На одному талоні писати одне найменування. Все, що

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

ТАЛОН БЕЗПЛАТНОГО ОГОЛОШЕННЯ
07.12.2013 року
ТЕКСТ ОГОЛОШЕННЯ
(в газеті друкується не
більше 7 слів)
№ рубрики___________
на «__»_________2013р.

писати
друкованими
літерами

P. S.

Ваші дані
(в газеті не друкуються)

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

Останній термін подання безкоштовних оголошень - вівторок до 12.00

добровільна.
Хочеш — іди,
не хочеш —
заберуть

По вертикалі: 1. Командувач армії. 2. Спішна
робота на військовому кораблі, в якій задіяний весь
особовий склад команди. 3. Військове звання вищого командного складу військово-морського флоту. 4. Один із видів бойових припасів для ураження
живої сили осколками і ударною хвилею. 5. Шабля.
6. Військовий, якого взяли в полон. 11. Полковий медичний пункт. 14. Держава, що першою застосовує
збройну силу проти іншої держави. 15. Захисна споруда на бойових позиціях. 19. Моряк, який служить
у підводних частинах воєнно-морського флоту. 21.
Ручна вогнепальна зброя з магазином у вигляді барабана, що обертається. 23. Той, хто пов’язаний з
війною. 24. Комуністична партія України. 25. … Нахімов. 28. Частина вогнепальної зброї. 29. Певна
кількість їжі, яку видають солдатам для споживання
в похідних умовах.
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