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Як і де знайти роботу

Сесія 27-ма, позачергова

Глава держави

Заяви не буде, буде
заробітна плата двірникам
Марина КОЧЕЛІСОВА
ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

9 грудня відбулась позачергова XXVII сесія Вишгородської міської ради шостого скликання. На порядку
денному було усього три питання. Друге і третє розглянули швидко, а от перше — про суспільно-політичну ситуацію в Україні — на пропозицію депутата Юрія Ткалича
розглядали останнім і обговорювали гаряче,
бо, попри ретельний розгляд у профільних комісіях, у депутатів не склалося єдиної думки.
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Політики, церква, громадськість –
до загальнонаціонального діалогу!
Шановні співвітчизники!
Я неодноразово наголошував, що єдиний можливий шлях — це шлях примирення і порозуміння.
Дії всіх сторін мають відбуватися виключно в рамках законів і Конституції України.
Запрошую представників усіх політичних сил,
святих отців, представників громадськості до загальнонаціонального діалогу. Я особисто готовий
до участі в такому круглому столі.
Заради досягнення компромісу закликаю опо-

зицію не відмовлятись, не йти дорогою протистояння та ультиматумів.
Запевняю, що влада діятиме виключно в рамках закону і ніколи не вживатиме сили проти мирних зібрань.
Як Президент України, гарант Конституції зроблю все належне для нормального функціонування країни, захисту прав та інтересів кожного її
громадянина, забезпечення миру і спокою в нашій
державі.

Круглий стіл чотирьох президентів і загальнонаціональний

«Вершителі історії»
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а-Фішка

22 грудня у Вишгороді другий
рік поспіль на набережній Київського
моря пройде новорічний напівмарафон «Йоль-2013». Спортивне дійство
відбудеться за сприяння Вишгородського міського голови Віктора Решетняка. Організатор – КП «УФКС»
Вишгородської міської ради.
Марафон проводиться з метою
пропаганди здорового способу життя
серед жителів міста, відродження масового заняття фізкультурою та спортом, популяризації бігу, налагодження
взаємодії між вітчизняними та зарубіжними спортивними клубами, товариствами любителів бігу.
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«Працювати готові.
Ще б малу техніку…»
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«Йоль-2013»:
розігрій кров
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У виконавчому комітеті

Про забезпечення святкового ілюмінаційного оформлення будівель,
територій, прилеглих до центральних вулиць і площ м. Вишгорода
Розпорядження від 5 грудня 2013 року
№ 113
З метою забезпечення належної організації святкового відпочинку мешканців і гостей міста в період Новорічних та Різдвяних
свят у 2013-2014 роках, керуючись ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні»:
1. Здійснити заходи щодо святкового ілюмінаційного оформлення будівель та
територій на вулицях Набережній, Ю. Кургузова, Н. Шолуденка та Дніпровській, проспектах Т. Шевченка, І. Мазепи та площі Т.
Шевченка у Вишгороді в термін до 18 грудня
2013 року.
2. Зобов’язати керівників підприємств,
установ, організацій усіх форм власності, а
також суб’єктів підприємницької діяльності,
що знаходяться на вулицях Набережній, Ю.
Кургузова, Н. Шолуденка та Дніпровській,
проспектах Т. Шевченка, І. Мазепи та площі
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Т. Шевченка, забезпечити оформлення фасадів, дахів, входів, вивісок, вітрин, балконів, вікон святковою ілюмінацією із застосуванням сучасних матеріалів і технологій — з
максимальним дотриманням правил безпеки у термін до 18 грудня 2013 року.
3. Повідомити керівників підприємств,
установ, організацій усіх форм власності, а
також суб’єктів підприємницької діяльності,
що знаходяться на вулицях Набережній, Ю.
Кургузова, Н. Шолуденка та Дніпровській,
проспектах Т. Шевченка, І. Мазепи та площі
Т. Шевченка, що за порушення правил благоустрою передбачена адміністративна відповідальність згідно ст.152 КУпАП.
4. Начальнику фінансово-бухгалтерського відділу Вишгородської міської ради Сакевич Н.В. провести оплату за святкове
ілюмінаційне оформлення зовнішніх опор
освітлення центральних вулиць, проспектів та площі міста і міської ялинки згідно з

вимогами чинного законодавства України.
5. Директору Комунального підприємства житлового і комунального господарства
Вишгородської міської ради Шененку М.П.
забезпечити необхідні заходи щодо підготовки міської ялинки та святкового ілюмінаційного оформлення центральних вулиць
і площ м. Вишгорода у термін до 18 грудня
2013 року.
6. Начальнику РВГУ МВС України у Київській області Паланичку Л.Є. забезпечити
громадський порядок під час проведення
масових заходів.
7. Начальнику РВГУ МВС України у Київській області Паланичку Л.Є. забезпечити
охорону міської ялинки з 18 грудня 2013 року
до 21 січня 2014 року.
8. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника міського голови Ростовцева О.М.
Міський голова В. РЕШЕТНЯК
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Віктор Янукович: Дії на Майдані мають
отримати справедливу оцінку
Усім правопорушенням під час
останніх подій слід дати справедливу оцінку. На цьому наголосив
Президент України Віктор Янукович
10.12.2013 р. під час зустрічі з Президентами Леонідом Кравчуком, Леонідом Кучмою та Віктором Ющенком.
«Правопорушенням, які були допущені з двох сторін на Майдані, треба
дати справедливу оцінку», — сказав Глава держави.
Він зазначив, що сьогодні триває
робота з виявлення правопорушників як з боку протестувальників, так і з
боку правоохоронців. «У цьому треба
обов’язково розібратися, але є винні і з
однієї, і з другої сторони», — сказав Віктор Янукович.
Глава держави також наголосив на
важливості об’єктивного розслідування
справ щодо затриманих під час масових
акцій.
«Я вчора пізно ввечері мав чергову
розмову з Генеральним прокурором...
Я звернувся з проханням знайти можливість там, де нема таких жорстких порушень, знайти можливість і звільнити
частину людей, які не мали таких грубих
правопорушень. Я думаю, що сьогодні

це питання буде вирішено», — підкреслив Президент.
Віктор Янукович висловився за недопущення подібного в майбутньому.
«Я за те, щоб якомога скоріше перегорнути цю прикру сторінку і більше
ніколи не допускати», — сказав він. Президент також вважає неприпустимим
блокування доріг, адміністративних будівель, «тому що життя країни продовжується, люди, які живуть, — чекають
допомоги, це і швидкі допомоги, і рятувальники».
На переконання Глави держави, заклики до революції, зміни влади, конституційного ладу несуть загрозу національній безпеці.
«Хоча я вважаю, що це мої однодумці, більшість з яких прийшла на мирні
акції. Вони мали повне право вийти, висловити свої точку зору. А провокації, які
були зроблені, всі ті правопорушення,
це сталося тому, що емоції не витримують», — зазначив Віктор Янукович, додавши, що це стане уроком для всіх.
«Я не прихильник того, щоб жорстко, умовно кажучи, реагувати, чи
судити людей. Винні і з однієї, і з іншої
сторони. Країна повинна і далі жити,
розвиватись», — наголосив Президент.

Вишгород

Глава держави: Уряд має прискорити роботу
щодо умов для підписання Угоди з ЄС
Президент України Віктор
Янукович доручив Уряду прискорити роботу щодо мінімізації ризиків у разі підписання
Угоди про асоціацію з Європейським Союзом.
«Ризики, які є для нашої економіки, нам їх потрібно мінімізувати. Процес має бути прозорий за
участі товаровиробників, щоб усі
собі чітко уявляли, яке майбутнє.
Як тільки ми знайдемо порозуміння і буде досягнуто такий компроміс — підпис буде стояти», — сказав Глава держави 10 грудня ц. р.
під час зустрічі з Президентами
Леонідом Кравчуком, Леонідом
Кучмою та Віктором Ющенком.
Як зазначив Віктор Янукович,
конкретні дії почнуться найближчими днями.
«Скоріш за все, завтра виїде
наша робоча група на чолі з Першим віце-прем’єр-міністром Арбузовим до Брюсселя, і почнеться робота спільної робочої групи
«Україна-ЄС». Європейська Комісія запропонувала нам розпочати
цю роботу», — підкреслив Президент, додавши, що Уряд буде по-

стійно інформувати громадськість
про хід цієї роботи.
Глава держави наголосив, що
Україна прагне захистити інтереси
вітчизняного
товаровиробника:
«Ми хочемо отримати умови, які
б задовольняли сьогодні Україну,
українських
товаровиробників,
український народ. І ці умови створювали для нас можливості розвитку нашої країни».
«Я абсолютно відповідально
хочу сказати, якщо в такому вигляді
Угода була підписана, то створила
би чимало складнощів в аграрному секторі економіки, — зазначив
Віктор Янукович. — Тому по всіх товарних групах, по яких ми будемо
вести переговори з ЄС, підхід буде
однаковий: якщо ми відкриваємо
ринок і віддаємо Європі, то на яких
умовах. Що взамін? Будуть компенсації? Які компенсації?»
На переконання Глави держави, цей процес має бути прозорим.
«Я хочу, щоб товаровиробники
брали участь у цьому процесі. Я не
хочу, щоб цей процес був закритий.
Треба, щоб він був відкритий, прозорий і за участю представників,

товаровиробників аграрного сектору економіки», — підкреслив
Президент.
«Ми поставили завдання зараз
Уряду — прискорити цю роботу,
залучити стільки фахівців, скільки
потрібно», — додав Віктор Янукович.
За його словами, ця робота
має бути виконана до наступного
саміту «Україна-ЄС» у березні наступного року, «але це буде залежати не тільки від нас, це буде залежати від Європейської Комісії».
«Мету таку ми ставимо», — підкреслив Віктор Янукович.

Анатолій ПРИСЯЖНЮК: «Лише в злагоді та порозумінні ми зможемо розбудовувати Україну»
За матеріалами газети
«Час Київщини»
Нині до нашої держави прикута пильна увага міжнародної
спільноти. Провідні світові ЗМІ
на перших шпальтах розповідають про акції протесту в Києві.
Звичайно, ці події не обійшли
й Київщину. Про це говоримо з
головою обласної державної адміністрації Анатолієм Присяжнюком.
— Анатолію Йосиповичу, ви
були одним із перших представників влади, хто висловив своє
ставлення до того, що відбувається в столиці.
— Вважаю громадянським
обов’язком не відмовчуватися, а
висловити свою позицію в такий
складний для держави час. Аналізуючи події, думаю, що організатори Євромайдану абсолютно не
зацікавлені в мирному вирішенні
конфлікту. Їхнє завдання — силове
захоплення влади. Адже в якій європейській країні опозиційні сили
дозволять собі штурмувати та захоплювати державні будівлі? І найнебезпечніше в цій ситуації те, що
на такі протиправні дії вони свідомо
штовхають простих людей, які прийшли на Майдан не під політичними гаслами та прапорами.
Київщина пройшла непростий
розвиток — від політичного протистояння до громадянської злагоди
та соціально-економічного розвитку.

І саме консолідація та згуртування громади краю сприяли
успішній розбудові нашого регіону.
Тому звідси й висновок — лише в
злагоді та порозумінні ми зможемо рухатися далі та розбудовувати
Україну.
Але ж хтось повинен відповісти
за події на Майдані Незалежності в
ніч на 30 листопада?
На це запитання відповідь має
дати Генеральна прокуратура. Цього вимагає Президент України. Як
офіцер, котрий багато років віддав
службі в органах внутрішніх справ
(очолював блок міліції громадської
безпеки МВС України — Авт.), не
сприймаю жорстокість і засуджую
непрофесійні дії керівників, котрі віддали наказ спецпідрозділу
«Беркут» щодо застосування сили
до мирних громадян. Проте остаточні висновки — за Генеральною
прокуратурою.
Водночас, потрібно дати принципову юридичну оцінку й тим провокаторам, котрі розпочали сутички з міліцією першого грудня біля
Адміністрації Президента. Якщо
ми йдемо до Європи, то там такі
методи не заохочуються. За напад
на військовослужбовців Внутрішніх
військ, використання з цією метою
екскаватора винні теж мають відповісти за законом. Адже в оточенні на вулиці Банковій перебували військовослужбовці строкової
служби — молоді люди, як і на Майдані Незалежності. У них також є
матері, родини, які з болем і жахом

спостерігали за цим страшним дійством. І ніхто нікому не давав права
безкарно давити правоохоронців
екскаватором!
Сьогодні до мене звертаються
сотні матерів із тривогою за своїх
дітей, які перебувають на Майдані.
І я, як батько, поділяю їхню тривогу.
Мені прикро, що студентська молодь нині не в аудиторіях здобуває
знання, які так необхідні для європейського розвитку нашої країни, а
втрачає свій дорогоцінний час і досвід. Прикро, що політики для задоволення своїх амбіцій втягують
тисячі людей у протистояння.
— Як, на вашу думку, можна
зменшити напругу в суспільстві?
— Сьогодні настрої людей,
на жаль, активно використовують опозиційні сили для реалізації своїх політичних амбіцій. І не
більше. За великим рахунком, їм
люди байдужі. Більше того, серед
них триває конкуренція, хто більше
сподобається людям, по-суті, вони
вже розпочали передвиборчу президентську кампанію.
Президент України Віктор Янукович неодноразово наголошував,
що зовнішньополітичний курс нашої держави безальтернативний
— інтеграція з Європейським Союзом. Але він чітко пояснив: для
цього потрібен час.
Давайте аналізувати ситуацію.
Нині лише 23 відсотки продукції
вітчизняного виробництва експортується до Європи. Решта туди не
потрапляє через те, що вона не від-

повідає європейським стандартам.
Для того, щоб наші підприємства
модернізувати, потрібен час і кошти.
З іншого боку, Росія прагне захистити свій ринок у разі вступу
України до зони вільної торгівлі з
ЄС. Тоді більшість українських товарів не потрапить і на ринок країн
Митного Союзу. А це загрожує закриттям підприємств, скороченням
робочих місць та, відповідно, соціальною напругою в суспільстві.
І якщо сьогодні на Майдан вийшла молодь, то не виключено, що
в разі скорочення робочих місць
сюди б приїхали шахтарі чи металурги. Навіщо ж розколювати Україну, сварити людей?
Наша держава йти до Європейського Союзу повинна як економічно незалежна, розвинена держава,
а не бідний родич. Усі ці питання
необхідно обговорювати за «круглими столами», у сесійних залах
Верховної Ради України, обласних
і районних рад. Заради досягнення
компромісу я постійно зустрічаюся
з представниками різних громадських організацій, трудових колективів, навчальних закладів, під час
яких розв’язуємо нагальні проблеми, що виникають на Київщині.
— Але ж Угода про Асоціацію
сприяла б вирішенню багатьох
питань?
— Треба розуміти, що Угода
— не панацея. Адже вона ще не
гарантувала безвізового режиму,
не відкривала можливості молоді

для навчання у вишах Європи, не
сприяла працевлаштуванню громадян України в державах ЄС. Наприклад, Туреччина ще двадцять
років тому підписала Угоду про
Асоціацію з Євросоюзом, проте це
не розв’язало проблем країни. Як
на мене, кожен сам собі має відповісти на запитання, чи готовий він
стати європейцем? Починати треба із себе, а не з майданів.
— А ви готові?
Мені дуже імпонує європейське
суспільство, насамперед, його демократичні засади, захист прав і
свобод людини, сприяння розвитку
бізнесу, верховенство права. Водночас, я поважаю позицію нашої
молоді, котра на Майдані відстоює
свій погляд щодо європейського
вибору. Проте вважаю: краще це
робити за круглим столом.
Державі сьогодні, як ніколи,
потрібні мир і громадянська злагода, а не революції, які руйнують
суспільні засади та економіку. Також для мене нині актуальними є
економічні питання розвитку регіону. Завершується рік, а тому потрібно дбати про надходження до
бюджету, формування видатків на
2014 рік, фінансування важливих
соціальних програм, залучення інвестицій, розбудову інфраструктури області тощо. Словом, роботи
вистачає. І я впевнений, що дружна
та працьовита громада Київщини й
надалі буде стрімко розвивати свій
край, зміцнюючи добробут кожної
родини.

Загальнонаціональний круглий стіл

Круглий стіл
чотирьох
президентів
Звіт про реалізацію
в Україні ініціативи
«Партнерство
«Відкритий уряд»
(липень 2012 року –
жовтень 2013 року)
Читайте на сайті www.vyshgorod.in.ua

Леонід Кравчук і Леонід Кучма: виходом із політичної
кризи може стати відставка прем’єра (як під час студентської
«революції на граніті» 1990-х).
Леонід Кравчук: політичну частину проблеми — підписати, економічну — вирішити у рамках Асоціації.
Віктор Ющенко: єдиний напрямок вирішення цієї проблеми — Євроінтеграція.
Леонід Кучма: зараз політична ситуація дуже залежить
від дій чинного Президента… мають бути взаємні поступки.

Далі так не можна
За матеріалами ЗМІ
У Національному палаці
«Україна» розпочав роботу загальнонаціональний круглий
стіл з обговорення пропозицій
громадськості щодо відновлення політичної стабільності в
Україні. Але через загострення
політичної ситуації на Майдані
діалогу знову не вийшло.
На зібранні були присутні
представники влади – Голова
Верховної Ради Володимир Рибак, два екс-президенти – Леонід
Кравчук і Леонід Кучма, міністри:
юстиції — Олена Лукаш, охорони
здоров’я — Раїса Богатирьова,

лідери парламентських фракцій: Партії регіонів — Олександр
Єфремов та КПУ — Петро Симоненко, Голова Комітету Верховної
Ради з питань національної безпеки та оборони, екс-Голова Верховної Ради, а нині позафракційний депутат Володимир Литвин,
голова КМДА Олександр Попов,
а також представники духовенства, громадських та студентських організацій. Лідери опозиційних фракцій у парламенті не
прийшли, хоча їх було запрошено. А представник мітингувальників від громадських організацій
після своєї заяви покинув засідання.

Наше місто

Вишгород

14 грудня

Сесія 27-ма, позачергова

2013 року
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Комунальне господарство

«Працювати готові.
Ще б малу техніку…»
Влас. інф.
ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

Заяви не буде,
буде заробітна плата двірникам
ПОЧАТОК — див. на стор. 1

Марина КОЧЕЛІСОВА
ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

З

фінансових питань доповідала начальник фінансовобухгалтерського відділу Наталя Сакевич. 27 депутатів
і міський голова внесли зміни до бюджету на 2013 рік
(перерозподілили доходи та видатки) та затвердили рішення
виконавчого комітету та розпорядження міського голови щодо
змін до кошторисів по загальному і спеціальному фондах (зокрема, по дошкільних навчальних закладах і КПЖ і КГ — є можливість спрямувати 200 тис. грн на зарплату двірникам).
З першого питання доповідала секретар міської ради.
Оскільки проектів було два, Марія Решетнікова закликала не
повторювати сценарій засідання 31 сесії Вишгородської районної ради (що не висловила свого ставлення до суспільнополітичної ситуації в Україні), а шляхом голосування підтримати
один із проектів, аби не було зайвого піару, та надати можливість найвищій посадовій особі у місті — Вишгородському міському голові Віктору Решетняку підписати це рішення міськради.
Результати декількох голосувань сумлінно підраховувала
лічильна комісія (Ольга Мельник, Валентина Супрун, Людмила
Колєва, Світлана Свистун).
Проект рішення «Про суспільно-політичну ситуацію в Україні» підготував депутат Юрій Колодзян.
Проект рішення, який підготував депутат Юрій Городиський, називався «Про звернення до Президента України, жителів
міста Вишгорода та всіх громадян України щодо врегулювання
суспільно-політичної кризи в Україні».
Обидва проекти рішень мали однакову преамбулу («Зважаючи на суспільно-політичну кризу в Україні, що виникла внаслідок зриву підписання Угоди про Асоціацію з Європейським
союзом та брутального побиття спецпідрозділом МВС України
«Беркут» студентів, що проводили мирну акцію протесту, висловлюючи солідарність з громадянами України, що мирно
відстоюють європейський вибір України та загальнолюдські
цінності на майданах столиці та інших міст нашої держави…»),
заклик до Президента щодо недопущення подальших силових
дій щодо мирних мітингувальників та до розв’язання кризи,
тому що саме такі заходи зможуть врегулювати напружену ситуацію в країні, що склалася, та повернути довіру до влади.
Перший проект засуджував силові дії органів внутрішніх
справ, спрямовані на придушення мирної студентської акції, та
арешти учасників акцій протесту. Другий — рішуче засуджував
ескалацію насильства та свавілля під час проведення мирних
акцій протесту в Києві, у тому числі застосування сили правоохоронцями до молоді та побиття журналістів.
Розв’язання кризи вбачали по-різному:

— перший проект: «…шляхом відкритого діалогу з громадянським суспільством, притягнення до відповідальності організаторів та виконавців жорстокого побиття громадян, що проводили мирну акцію протесту»,
— другий: «…шляхом ухвалення Указу про відставку Кабінету Міністрів України, проголошення дострокових виборів Президента та Верховної Ради України, притягнення до кримінальної відповідальності організаторів та виконавців жорстокого
побиття студентів спецпідрозділом МВС України «Беркут».
У проектах обох рішень депутати зверталися до жителів
міста Вишгорода та всіх громадян України із закликом до підтримки мирного характеру відстоювання своєї громадянської
позиції, взаємоповаги та недопущення подальшої ескалації
конфлікту у суспільстві: «Саме від вас залежить, яким буде майбутнє України. Українці показали, що прагнуть не лише кадрових змін у владі, а й зміни суспільно-політичної системи загалом, зокрема подолання корупції та несправедливості у судовій
та правоохоронній системах».
«Ми переконані, — наполягали депутати міськради, —
Україна є європейською країною та заслуговує на входження на
рівних до сім’ї європейських націй».
Під час обговорення депутат Юрій Городиський наголосив,
що другий проект рішення — заклик не до повалення влади, а
до мудрості Президента. Та навів як приклад Грузію, де після
силових подій кілька років тому президент Саакашвілі оголосив
позачергові вибори і виграв їх.
Пропозицію депутата Олексія Момота — прийняти обидва
проекти рішень — депутати навіть не поставили на голосування. Натомість підтримали депутата Віталія Кутаф’єва — доповнити проект Ю. Колодзяна: «притягнути до відповідальності
«Беркут».
В. Кутаф’єв принагідно нагадав державницькі ідеї студентського майдану 1990 рр., проголошену нинішнім громадянським майданом недовіру політикам та завдання міської ради:
«Нас обрала громада, щоб підтримувати життєдіяльність міста».
Депутат Юрій Городиський, до якого приєднався депутат
Олександр Семенов, наполягали на перерві, аби голови фракцій прийняли зважене консолідоване рішення, та депутати не
підтримали цієї пропозиції і перейшли до голосування.
Проект Ю. Колодзяна (зі змінами — про кримінальну відповідальність «Беркута») схвалили 12 депутатів. Проект Ю. Городиського — теж 12. Таким чином, не пройшло жодне з рішень.
Міський голова Віктор Решетняк привітав іменинників та нагадав депутатам, що чистота в їхніх округах — це справа не лише
комунальників. Необхідно привчати людей до порядку, щоб відчували себе господарями і на прибудинкових територіях.

Сніг радує прихильників лижного спорту, а міським комунальникам додає клопотів. У комунальному
підприємстві житлового і комунального господарства
(КПЖ і КГ) нам повідомили, що заготовлено 18 КАМАЗів піщано-соляної суміші для посипання проїжджої
частини та доріжок.
а вулицях Вишгорода нині працюють дві КДМ
(комплексні дорожні машини) та два трактори.
Тротуари розчищають двірники і шляхові робочі
КПЖ і КГ, які повністю забезпечені інвентарем і спецодягом.
Як завжди, готовий надати грейдер для розширення проїжджої частини доріг ТОВ «Житлошляхбуд» (Олексій Білий).
«Сподіваємось, що депутати підтримають Програму
ЖКГ на 2014 рік, а у бюджеті будуть кошти для її втілення
у життя, — каже директор КПЖ і КГ Михайло Шененко. —
Окрім грошей на капітальні та поточні ремонти, слід подумати і про те, що для прибирання подвір’їв необхідні хоча
б п’ять одиниць малої техніки».
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Лист у номер

Під снігом — біда
Мешканці будинку № 2 на проспекті І. Мазепи —
подружжя Голованів, Людмила Плащевська, Тамара
Петухова, подружжя Кругликів — усього 20 підписів
Наша п’ятиповерхівка у самому центрі міста розташована між двома шляхами — магістральним і дворовим. Машини снують увесь час, і, якщо головну
дорогу щороку латають, ями асфальтують, то внутрішній шлях геть розтрощений — на кожному кроці
вибоїни, тротуару практично немає. А замість нього
щось на зразок пральної дошки.
вечері пройти безпечно взагалі неможливо, адже
біля будинку — жодного ліхтаря. Ось і падаємо,
ламаємо ноги, руки, потім довго лікуємось. До
того ж бомжі розтягнули металеві огорожі майже біля всіх
під’їздів.
А за два кроки від нас будинок № 6 — такий же
п’ятиповерховий, збудований за аналогічним проектом.
Сусіди потурбувались про те, що біля будинку — впорядкований дитячий майданчик, є «кишеня» для стоянки авто,
відремонтована дорога, тротуари. Заздримо сусідам!
Депутат у нас один — Віктор Добровольський. Ось і
звертаємось до нього через газету з проханням потурбуватись і про впорядкування нашого двору, оскільки власними силами цього не зробити.
Мешканці нашого будинку встановили кілька турників, у дворі весь час підтягуються підлітки, юнаки, але це
імпровізований спортмайданчик. Можна і «кишеню» для
стоянки авто облаштувати. А головне — відремонтувати
тротуар, проїзну частину, хоча б на одному стовпі встановили ліхтар.
Сподіваємось, що у планах комунальних служб міста
з’явиться пункт і про впорядкування двору нашого будинку. Адже під снігом сьогодні ховається справжня біда. Розтане сніг, і ми знову опинимось у полоні бездоріжжя.
Від редакції. Депутат Віктор Добровольський повідомив, що «скликав» міське керівництво весь 2013 рік, та
коштів чи інвестора на серйозне облаштування прибудинкової території не знайшлося. За домовленістю з міським
головою Віктором Решетняком у план 2014 внесено ремонт проїжджої частини й тротуару, а також облаштування
заїздів, «автокишень» тощо — тобто усієї прибудинкової
території.

У

Загальнонаціональний круглий стіл

Далі так не можна
Володимир РИБАК:
«Ніхто нам не допоможе. Ми
повинні і за круглим столом, і в
державі почути один одного. Ми
здатні, у нас є все для того, щоб
люди у державі краще жили. І
чути треба не лише Майдан, а
все громадянське суспільство і
треба все зробити, щоб загоїлася рана «Схід-Захід», щоб забезпечити цілісність 46-мільйонної
держави».
Олександр Єфремов: «Хто
хоче розв’язання проблеми, той
має сідати за стіл перемовин, а
хто хоче лише збурити ситуацію,
той виходить на мітинги».
Лідер фракції КПУ Петро

Симоненко запропонував спочатку визначити основні проблеми, які нині хвилюють громадян, – і учасників Майдану,
і тих, хто не мітингує, а також
висловити пропозиції щодо
складу нового уряду. Окрім того,
комуністи знову наполягають на
проведенні референдуму щодо
зовнішньополітичного курсу
держави. Лідер комуністів звернувся до учасників Майдану та
громадських організацій з пропозицією створити «народний
контроль», який контролюватиме виконання програми нового
уряду та його діяльність.
Натомість представник мі-

тингувальників Денис Шевчук
(громадська організація «Євромайдан. 30 листопада») заявив, що всі спроби розпочати
реальний діалог було грубо розтоптано чобітьми «Беркута» під
час чергового розгону Майдану
в ніч на 11 грудня, запропонував перенести роботу круглого столу та покинув засідання.
Леонід Кравчук попрохав передати мітингувальникам, що
учасники круглого столу підтримують протести і мирні акції, але
вулиці мають були звільнені, а
Хрещатик можна займати хіба
що на вихідні.
Представник громадської
організації
«Дипломатична
місія «Європейська Україна»
Юрій Збітнєв запропонував розробити певну «дорожню карту»

взаємних поступок: якусь поступку повинен зробити гарант
Конституції, якусь — ті, хто стоїть
на Майдані. Він висловився проти
кулуарних домовленостей щодо
формування нового уряду і підписання так званого суспільного
договору.
Екс-президент України Леонід Кучма: «У жодному разі не
можна виходити з думки, що в політичному протистоянні можуть
бути переможці та переможені.
Ми повинні прислуховуватися
один до одного, знаходити компроміс, мають бути взаємні поступки, тільки тоді зможемо почути
один одного». На його погляд, зараз політична ситуація дуже залежить від дій чинного Президента.
Леонід Кучма також розповів,
що після круглого столу чотирьох

президентів йому було доручено
домовитися з представниками
опозиції щодо участі у Загальнонаціональному круглому столі у
Палаці «Україна». І ще у вівторок
всі лідери опозиції погодилися
прийти. Але 11.12.2013 зранку
сказали категоричне «ні», бо що
обговорювати після того, як Президент говорить одне, а відбувається зовсім інше? Екс-президент
висловив думку, що без участі
опозиції круглий стіл не матиме
жодного сенсу.
Леонід КРАВЧУК, перший
Президент України:
«Чому все це відбулося, коли
з’явилася якась надія, чому знову
вночі, і чому людям не пояснили?
Знову ми наступаємо на граблі,
й щоразу наступаємо так, що всі
ноги у крові. Далі так не можна».
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Лист святому Миколаю

Шкільне подвір’я

А будинок для ляльки купимо самі …
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Пише тобі Віола. Мені 6 років. Я навчаюся у першому класі. Вчуся добре,
щодня читаю, старанно пишу і рахую.
Цього року я була хорошою дівчинкою,
слухалася маму й тата…»
оя дитина пише листа, старається, щось там креслить,
переписує знову, чергуючи
друковані й писані літери, роздумує, про
що ще розповісти святому. Вона зайнята
настільки, що для неї не існує зараз ні іграшок, ні книг, ні мультиків, ні навіть котів. Я
спостерігаю за нею, і дивна суміш емоцій
та думок пробуджується в мені…
Як усе просто в такому віці – жодних
сумнівів на тему, чи була вона цьогоріч
хорошою дівчинкою і чи прислухається
Миколай до її прохань. А прохання прості
навдивовижу – будиночок для Барбі, яка
нещодавно вийшла заміж, і попелясте кошеня для сусідки, а то її котик Тигрик кудись зник…
Син, який тепер точно знає, що до
різочки під подушкою чи чергового подарунка святий Миколай має опосередкований стосунок, уже вагається, чи справді
може назвати себе «хорошим хлопчиком».
Він теж щось там у собі аналізує, робить
висновки – зі святими не пожартуєш, як із
однокласниками…
Ні, він не писатиме листа. Та зранку
все одно по-дитячому шукатиме під подушкою ДИВО. А вже за кілька годин, весь
такий таємничий, сам побіжить дарувати
«миколайчика» коханій.

М

На будівництво Київської
комсомольської гідростанції я
приїхав за направленням у 1963
році після закінчення Одеського гідротехнічного інституту.
Дев’ятнадцять років працював
у Вишгородському управлінні
Всесоюзного тресту «Гідромонтаж», де пройшов шлях від майстра до старшого виконроба
монтажних робіт.
З 1980-го переведений на
будівництво
Чорнобильської
атомної станції заступником головного інженера з монтажу.
Після аварії на ЧАЕС брав
активну участь в організації
Головного управління по ліквідації наслідків аварії, працював у виробничо-будівельному
об’єднанні «Укренергобуд» у
Києві, яке споруджувало енергетичні об’єкти по всій Україні.
Більше дванадцяти років
працював за кордоном, у тому
числі керівником групи радянських спеціалістів на будівництві
атомної станції «Бушехр» в Ірані.

Що б я розповіла святому Миколаю,
якби отак сіла писати йому листа? Я ж теж
намагалася бути хорошою. Як усі. Іноді,
може, й виходило. Як у всіх.
А про що я попросила б? Що довше
живеш на світі, то більше твої «нешкурні»
бажання наближені до відповідей учасниць конкурсів краси на зразок: мир у світі, достаток і стабільність у державі, любов
у сім’ї, здоров’я рідних. Усім іншим, не
настільки важливим і приземлено-побутовим, здається, святих турбувати соромно.
А то, виходить, у нас якесь споживацьке ставлення до святих. Добре, що вони
теж колись були людьми й усе розуміють.
І допомагають, чим можуть. Якщо ми віримо.
Що вдієш, для нас важливі любов,
мир, здоров’я, батьки, діти, хліб насущний, а ще – робота, друзі, кошенята, теплі чоботи, урожай зернових, картоплі та
яблук, гарна погода, наявність маршруток
і ще сто мільйонів усіляких глобальних та
дрібних речей. І з усім цим ми – до неба.
Стукаємо – і відчиняють!..
Яка різниця, звідки та як прийде допомога і хто зробить диво? Однак, хочеться
вірити, що те диво існує…
Святий Миколаю, ми намагаємося
бути хорошими хлопчиками й дівчатками. Чесно. А життя нам: коли — цукерку,
коли — й різочку. Мабуть, за принципом не
дуже зрозумілої нам, земним, всесвітньої
справедливості.
Я знаю, ти допомагаєш усім. Усі чекають тебе, святий Миколаю. Приходь до
нас із добром, миром та любов’ю. А будиночок для ляльки купимо самі.

«Ціна Перемоги»
Лілія ГОРДІЙЧУК, учитель історії
Вишгородської спеціалізованої
школи «Сузір’я»
ФОТО — Фаїна ЯСИНСЬКА, спеціально
для «Вишгорода»

У рамках декади суспільствознавчих дисциплін у нашій
школі відбулася учнівська конференція «Ціна Перемоги». На цей
захід, присвячений 70-річчю визволення Київщини у 1943 році,
запросили учнів 8-11-х класів, а
з доповідями, що стали результатом довгих та кропітких досліджень, виступили учні 11-А класу.
етянка Іващенко дослідила
період визволення України,
що передував битві за Дніпро, Андрій Білоус — визволення Києва. Емоційною була доповідь Ольги
Сисько про долі земляків — Героїв
Радянського Союзу.
Дуже зацікавили слухачів, особливо – хлопців, Артем Карасьов
і Сашко Йова. Вони підготували
порівняльний «смотр» військової
техніки та зброї, що використовувалась 1943 року з обох сторін під
час битви за Дніпро.
Влад Юрчак ґрунтовно розглянув Київську наступальну операцію та її значення у Другій світовій
війні.
Готуючи матеріали до конференції, учні відвідували музеї, бібліотеки, залучали Інтернет-ресурси,
зверталися до очевидців подій —

Т

День вшанування

Згадали всіх
Ігор МАГАЛА, голова
Вишгородського осередку
Всеукраїнської спілки
«Чорнобиль-86»

Вишгород — це місто нашої молодості,
молодості наших батьків, дідів, місто ентузіастів та мрійників про краще життя. Статус
пенсіонера дозволяє озирнутись спогадами
у минуле.
1963 року Вишгород тільки почав розбудовуватись, не мав доріг, будинку зв’язку, адмінбудинку, Будинку культури, не вистачало житла
(тимчасово жили на «брандвахтах», селищах
«Берізки», «Нагорний» та «Вишневий»), у заселеному гуртожитку умивальники стояли на вулиці,
не було багато іншого...
Але, попри труднощі, люди приїздили сюди
з різних куточків Радянського Союзу і, щоб потрапити на роботу, проходили співбесіду в штабі
Київської комсомольської ГЕС, який очолював
В’ячеслав Чорновіл.
Та повернімося до сьогодення. Найбільше

записували їхні спогади.
Емоційно підсилювали захід кадри кінохроніки часів Великої Вітчизняної війни з відповідним музичним
супроводом — фронтовими піснями, які дуже вдало підібрала учениця
11-ІТ класу Марина Павлова.
Доповідачі не залишили байдужих у залі, оскільки по кожній родині
воєнне лихоліття безжально «пройшлося» своїм сталевим чоботом. І
старшому поколінню, вже поза сценарієм, захотілося розповісти свої —
родинні — історії, пов’язані із страшним словом «війна».
Так, заступник директора з навчально-виховної роботи Фаїна
Ясинська
поділилася спогадами
про долю свого дядька Бориса (він,
додавши собі рік, записався добровольцем на фронт і пропав безвісти
під Сталінградом). Розповіла про
важкий шлях батька: від першого бою, оточення, через полон й усі
його жахи — до Перемоги.
Він живий і здоровий, готується
зустріти свій 92-й день народження. У його родині — 22 людей, тоді
як Борис так і залишився навіки
один, і тільки у спогадах рідних та
близьких… Це в його пам’ять одного із своїх синів Фаїна Леонідівна
назвала Борисом.
Наприкінці конференції адміністрація подякувала організатору
конференції — автору цих рядків —
за плідну і творчу дослідницько-пошукову роботу з учнями школи.

розбудувався Вишгород в останні три роки. Завдяки спільним зусиллям голови Вишгородської
райдержадміністрації Олександра Приходька,
голови районної ради Олександра Носаля, голови міської ради Віктора Решетняка та за підтримки заступника голови облдержадміністрації
Ярослава Москаленка — народного депутата
від нашого округу – Вишгород перетворився
у чистий затишний культурний центр району з
багатоповерхівками, стадіоном, спортивними
закладами, кафе, магазинами, асфальтовими
дорогами, чудовими скверами із зеленими насадженнями, зонами відпочинку. Запрацювали артезіанські свердловини з питною водою.
З’явилися пам’ятники воїнам-інтернаціоналістам, ліквідаторам наслідків Чорнобильської катастрофи і, думаю, в недалекому майбутньому
буде встановлено пам’ятник першопрохідцям
міста – гідробудівельникам.
Та, головне, що для керівництва району першочергове питання — забезпечення соціальних
потреб населення. Зокрема, учасникам ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи виділено 96 земельних ділянок, постійно надається
матеріальна допомога потребуючим.
14 грудня 2013 року — двадцять сьома річ-

ниця з дня закінчення першого етапу ліквідації
аварії. Нагадаю, що будівельно-монтажні організації Тресту «Південатоменергобуд», розташовані на вишгородському майданчику, з перших
днів аварії брали активну участь у ліквідації її наслідків. Для оперативного координування роботами терміново було створено Главк.
Працювали цілодобово. Незважаючи на втому, без особистих захисних засобів, постійно
ризикуючи життям, працівники підрозділів Тресту «Південатоменергобуд» були першими, хто
прийняв на себе незриму хвилю радіоактивного
випромінювання.
За двадцять сім років, що минули, пішли з
життя 40 ліквідаторів наслідків аварії Вишгородського району...
Рада ветеранів — учасників ліквідації аварії
на ЧАЕС — у п’ятницю, 13 грудня, провела акцію «НІХТО НЕ ЗАБУТИЙ, НІЩО НЕ ЗАБУТО» у
БК «Енергетик». Для цього керівництво району
і міста виділило кошти на матеріальну допомогу вдовам загиблих ліквідаторів та підготувало
грамоти, організувало урочистості і концерт.
Вишгородський осередок Всеукраїнської спілки
«Чорнобиль-86» щиро вдячний усім, хто долучився до цієї акції.

Громадянський мікс

УКРаїну МАЙДАНить
За матеріалами ЗМІ
У Києві в ніч на 30 листопада
2013 р. «Беркут» розігнав Євромайдан. Штурм почався близько
4 години ранку. Серед постраждалих — студенти і журналісти.
За даними прес-служби МВС,
до міліції звернулися працівники управління благоустрою з
проханням допомогти завести
техніку на Майдан Незалежності для продовження робіт із підготовки до Нового року. Коли

техніка почала заїжджати, мітингувальники чинили опір, кидали
склянками, сміттям, палаючими
колодами тощо, тому з використанням спецзасобів вони були
відтіснені з Євромайдану.
Національна Спілка журналістів України закликала колег працювати по совісті: «Ми розуміємо,
що в сучасних українських умовах
журналістика перебуває під тиском і
впливом чиновників, бізнесу, засновників. Утім, вважаємо, що прийшов
час остаточного вибору і визначеності. Ми закликаємо, принаймні,
не публікувати відверто неправдиві

пропагандистські матеріали, не подавати перекручену інформацію, в
той же час поширювати інформацію
про злочини проти журналістів. Таким чином кожен із нас продемонструє свою солідарність із колегами,
які постраждали за майбутнє країни і
честь професії».
6-7 грудня
На допит до Генеральної прокуратури України викликали кількох
народних обранців, серед них — лідер фракції «Батьківщина» Арсеній
Яценюк.
Опозиція проголошує формування у Києві «незалежної влади» та

закликає пікетувати Межигір’я.
Командир бригади «Барс» через
події на Майдані подав у відставку.
«Євромайдан — це емоційна
реакція на виважений вибір влади»,
— зазначив голова уряду Російської
Федерації Дмитро Медведєв.
Жодних силових дій — лідер
фракції Партії регіонів обіцяє не розганяти Євромайдан. Олександр Єфремов наголошує на готовності ПР
до переговорів з опозицією.
Російські націоналісти Севастополя готові підтримати Євромайдан
за певних умов.
Президент України, повертаючись з Китаю в Україну, зустрічається

з Володимиром Путіним у Росії.
У 20-му — кульмінаційному для
України — міністерському засіданні Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) беруть
участь 57 держав-учасниць, 11 держав-партнерів, керівники інституцій
ОБСЄ, а також представники ООН,
Ради Європи, НАТО, СНД та інших.
Цьому передувало звернення до
ОБСЄ лідерів трьох опозиційних
українських партій (демократія в
Україні — у небезпеці).
Опозиція заблокувала трибуну
парламенту і не дала спікеру Володимиру Рибакові навіть відкрити засідання. Раду закриватимуть, аби не

Дата

Вишгород

14 грудня
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У школі «Сузір’я»

В. Захарченко: Солдат били,
кидали в них пляшки, розпилювали газ
Виступ Міністра внутрішніх справ України
Віталія Захарченка на брифінгу з приводу
подій, що відбулися у столиці 30 листопада
та 1 грудня.
За матеріалами видання «Закон і Бізнес»
Мирні зібрання в Україні почалися ще 24
листопада. Майже тиждень вони справді носили виключно мирний характер.
листопада на Майдані з’явилися агресивні молоді люди, які стали розтягувати огорожі, кидатися камінням у працівників міліції та використовувати сльозогінний газ.
Коли їхні дії набули характеру протиправних
– втрутився спецпідрозділ «Беркут». Молодики
злилися з іншими, і міліція вже не могла розібрати, де хто. На жаль, під час сутички постраждали
і ті, хто не мав до цього відношення.
Міліція визнає свою провину та перепрошує.
Це стало початком нового «Євромайдану».
Мирні зібрання набули зовсім іншого відтінку. У
гаслах та вимогах з’явилась політика. Тобто, комусь було вигідно, щоб характер волевиявлення
народу змінився. І вже наступного дня все стало
зрозумілим.
Таким чином, з 1 грудня питання євроінтеграції України взагалі не чути на майданах. Лунають лише політичні заклики – відставка Уряду,
зміна влади.
Не знімаючи вини з міліції, підкреслю, що
Міністерство внутрішніх справ України занепокоєне тим, що більшість всеукраїнських засобів
масової інформації загалом подають інформацію перекручено, однобоко та необ’єктивно.
Дезінформація суспільства відбувається також і самими народними депутатами, які використовують свою впізнаваність.
Захват адміністративних будівель у будь-якій
країні вважається злочином. Україна не є винятком.
Захоплення учасниками акцій приміщень Київської держадміністрації, Будинку профспілок,
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Жовтневого палацу, заклики до штурму Адміністрації Президента та інших урядових будівель
— це порушення чинного законодавства, що тягне за собою кримінальну відповідальність.
На жаль, ті, хто спонукає народ до таких методів, мають депутатську недоторканність. Чи
праві вони по відношенню до своїх виборців? На
це питання відповість час.
Міліція на сьогодні у дуже непростій ситуації.
З одного боку, ми повинні забезпечити громадський порядок та спокій. З другого — будь-які
спроби припинити протиправні дії провокаторів
будуть охарактеризовані як напад на мирні зібрання. Тому я як керівник силового відомства
вже не раз звертався до людей з проханням не
порушувати закон, діяти лише у правовому полі.
Працівники міліції, які перевищили свої повноваження, після перевірки будуть покарані. Чи
будуть покарані організатори та учасники протиправних дій? Рішення прийматимуть прокуратура та суди.
Сьогодні у виступах політиків з’являються
заклики щодо складання списків ворогів Євромайдану, що не виключає можливості висловлювання проти них або їхніх родичів погроз. У
цьому переліку — судді, працівники «Беркуту»,
слідчі тощо.
Подібні погрози, відповідно до чинного законодавства, вже є самостійним складом злочину.
Такі дії тягнуть за собою кримінальну відповідальність.
Упевнений, що з часом, коли емоції заспокояться, ситуація стане більш зрозумілою не лише
громадянам нашої країни, а й міжнародній спільноті.
Звертаюся до всіх із проханням: під час аналізу перебігу подій, що відбуваються, бути неупередженими та аналізувати інформацію з якомога більшої кількості інформаційних джерел.
Дякую усім за підтримку та конструктивну
критику. Запевняю, що наша країна зацікавлена
у співпраці та дружніх стосунках з Європою.

Завжди напоготові

Феміда

ФОТО - Фаїна ЯСИНСЬКА,
спеціально для «ВИШГОРОДА»

Моя міліція…

2013 року

Козацький двобій
Анатолій МИСЬКО, голова Вишгородського
фізкультурно-спортивного товариства
«Україна», адмірал козацтва
До Дня Збройних сил України у
Вишгородській спеціалізованій школі «Сузір’я» вже традиційно відбулися
змагання старшокласників з козацького багатоборства «Козацькі звитяги-2013».
рисутні в спортивному залі школярі і громадськість випромінювали піднесення і позитив, коли
на подіумі з’явились команди: збірні 11-х
та 9-10 класів. Адже у таких змаганнях
виковується козацька міць і воля до перемоги.
У суддівській ложі — директор школи Світлана Лозицька, заступник директора з навчально-виховної роботи Фаїна
Ясинська, заступник директора з виховної роботи Тамара Павлусенко, учителька
фізкультури Наталія Свінчак, військовий
керівник Володимир Кабачинський, ваш
покірний слуга та отаман вишгородської
управи Всеукраїнського об’єднання козачок-берегинь капітан-командор Лідія
Мельникова.

П

Результати змагань: підтягування на
перекладині у висі — перше місце виборов
одинадцятикласник Андрій Зелінський (18
разів). На другому місці — дев’ятикласник
Владислав Ярошенко (15 разів). Трійку замкнув випускник Владислав Юрчак (15 разів).
У турнірі капітанів Микита Кочетков (11
клас) переміг Павла Колпакчієва (10 кл.).
Козацький курінь (намет) встановила
швидше команда 11 класу.
В натуральній козацькій забаві — перетягуванні линви (кодоли) — перемогу здобула команда 11 класу. В інших тестах гра
йшла із змінним успіхом.
Командну першість виборола команда
учнів 11 класу. Школярі 9-10 класів раділи
другому місцю.
Переможців та призерів нагородили
дипломами. Почесними грамотами РСТ
«Україна» відзначили директора школи
«Сузір’я» Світлану Лозицьку, вчительку
фізкультури Наталію Свінчак, воєнрука Володимира Кабачинського. Іншим учасникам заходу складено подяку.
Уболівальники пригостили учасників
змагань біля солодкого столу.
Фізкультурно-патріотичний вечір вдався!

Про будні та інновації

15 грудня професійне свято відзначають працівники судової системи
Володимир ПІДКУРГАННИЙ, в.о. голови
Вишгородського районного суду Київської області

ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

До Дня благодійника отримали грамоти Вишгородської райдержадміністрації члени Спілки підприємців Вишгородщини (СПВ) і депутати Вишгородської міськради, небайдужі до проблем медичних закладів. Відзнаки із задоволенням вручили керівник КП «Вишгородська
центральна районна лікарня», головний районний лікар Віктор Павленко та керівник Вишгородського районного центру первинної медикосанітарної допомоги Олександр Подлєсоцький. «Ми як свідомі громадяни та патріоти завжди готові допомогти нашій медицині», — сказали
Анатолій Шока, Костянтин Андрощук, Олександр Семенов.

Благодійники
Календар

Чи знаєте ви, що…

14 грудня – День вшанування ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС
15 грудня – День працівників суду
України; Міжнародний день чаю
17 грудня – День працівника Державної виконавчої служби
18 грудня – День працівників РАГСу;
Міжнародний день мігранта

19 грудня – День адвокатури України; День святого Миколая; День
співробітництва Південь-Південь
Організації Об’єднаних Націй; Міжнародний день допомоги бідним
20 грудня – Міжнародний день
солідарності людей; День міліції в
Україні

У Вишгородському районному суді — 10 суддів
(фактична чисельність — 6, з них обрано безстроково — 3, призначено строком на п’ять років — 3).
Загалом у штаті – 31 державний службовець.
таном на 1 грудня 2013 р. у провадження
суду надійшло 5646 справ та матеріалів. З
них кримінальних справ у порядку КПК 1960
р. — 95; обвинувальних актів, клопотань про звільнення від кримінальної відповідальності, застосування заходів медичного чи виховного характеру — 222;
клопотань, скарг, розглянутих слідчим суддею, — 425;
подань КВІ — 117; виконання судових рішень у порядку КПК — 11; цивільних справ та заяв — 2602; справ
у порядку адміністративного судочинства та заяв —
402; справ про адміністративні правопорушення —
1772.
Розглянуто 4803 справи та матеріали: 76 — кримінальні справи у порядку КПК 1960 р.; 155 — обвинувальні акти, клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності, застосування заходів медичного
чи виховного характеру; 421 — клопотання, скарги,
розглянуті слідчим суддею; 108 — подання КВІ; 11
заяв виконання судових рішень у порядку КПК; 2019
цивільних справ та заяв; 346 справ у порядку адміністративного судочинства; 1667 справ про адміністративні правопорушення.
20.09.2013 р. Державною судовою адміністраці-
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єю України видано наказ № 119, відповідно до якого
з 1.10.2013 р. місцеві та апеляційні загальні суди надсилають учасникам судового процесу (кримінального
провадження) SMS-повідомлення з текстами судових
повісток.
Процесуальні документи можна отримати в електронному вигляді. Для цього потрібно зареєструватися у системі обміну електронними документами
між судом та учасниками судового процесу (створити поштову скриньку електронного суду), розміщеній на офіційному веб-порталі судової влади України
за адресою: mail.gov.ua; подати до суду заявку про
отримання процесуальних документів у електронному вигляді, яку роздрукувати на офіційному вебпорталі судової влади України у вищевказаному розділі. Процесуальні документи у відповідній справі,
видані після дати подання вказаної заявки до суду,
надходитимуть на електронну адресу учасника судового процесу в домені mail.gov.ua, зазначену в заявці.
Переваги нової послуги: оперативність отримання інформації; зменшення ризику її втрати чи не доставлення до адресата; економія часу та коштів.
Шановні судді та працівники судових установ!
Щиро вітаю з професійним святом! Бажаю вірного служіння ідеалам добра та справедливості, енергії
та наснаги, міцного здоров’я і родинного затишку!
Хай не зрадять вам витримка та сила духу, не вичерпується джерело наснаги та оптимізму і завжди
повняться сонячним теплом та достатком ваші оселі!

Громадянський мікс

УКРаїну МАЙДАНить
почався відлік до розпуску уряду.
Опозиція вирішила законодавчо
ліквідувати «Беркут». Відповідну постанову у Верховній Раді зареєстрували депутати від «Батьківщини».
Над КМДА — прапор ЄС. Держвиконавці оголосили рішення суду
про заборону блокування Кабінету
Міністрів і Київської міськдержадміністрації та надали мітингувальникам 5 діб для розблокування адмінбудівель.
В. о. начальника столичного
главку міліції Валерій Мазан: «Правоохоронці діятимуть жорстко, якщо

мітингувальники не звільнять захоплені адмінбудівлі». Заступник
Генпрокурора Юрій Ударцов: «Проти
працівників міліції відкрито три кримінальні провадження у зв›язку з масовими акціями в Києві».
З початку Євромайдану міліція
відкрила 64 кримінальні провадження — заявляють у МВС. Наразі заарештовано 14 осіб.
Загрожують кримінальні справи
й автомобілістам, які перекривали
центр Києва. Затримано двох активістів «Дорожнього контролю».
За постановою суду, дев`ятьох
затриманих на Банковій взяли під
варту на два місяці, їм загрожує від 5

до 8 років тюрми.
14 активістів, які зникли після
розгону Євромайдану та подій на
Банковій, досі не можуть знайти.
У неділю 8 грудня о 12:00 на
Майдані Незалежності мітингувальники мають зібратися на Народне
віче. Опозиція повідомила, що починає формування місцевого самоврядування у Києві, та закликала на
акцію протесту під резиденцією Віктора Януковича у Межигір’ї.
На підтримку євроінтеграції, щоправда, без проєвропейських гасел,
біля Верховної Ради мітингують прихильники Партії регіонів. За словами
організаторів, тут — 20 тисяч людей.

Прес-служба українського Президента повідомила, що під час зустрічі днем раніше Віктор Янукович
і Володимир Путін у Сочі не обговорювали можливість приєднання
України до МС і ніяких документів
не підписували. (Напередодні редактор The Economist Едвард Лукас
оприлюднив інформацію з власних
джерел, що там ішлося про домовленості щодо фінансової допомоги
та ймовірної ціни на газ для України.)
На Євромайдані у Києві — Грузія, Білорусь та країни Євросоюзу,
зокрема екс-президент Грузії Михайло Саакашвілі, лідер білоруської
кампанії «Гавары Праўду», головний

конкурент Олександра Лукашенка
на президентських виборах 2010-го
року Володимир Некляєв.
Координатор з міжнародних питань групи Європейської народної
партії в Європарламенті Хосе Ігнасіо
Салафранка заявив, що наступного
тижня Європарламент винесе резолюцію щодо подій в Україні.
Активісти Євромайдану та опозиційні політики пікетували канали:
Перший національний, Інтер, 1+1,
ICTV, ТРК «Україна» — винятково на
підтримку журналістів, які дотримуються стандартів свободи слова.
Далі — на стор. 13
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Ювілей

Вишгород

КЕН – ПАК: працюємо по-європейськи,
з повною віддачею
Марта КВІТКА
ФОТО — Дмитро ЮРЧЕНКО

10 років тому на околиці м. Вишгорода у переобладнаних цехах
колишнього заводу «Карат» — всесоюзного оборонного відомства,
що припинило своє існування з
розвалом могутнього СРСР, були
змонтовані перші агрегати українсько-польського підприємства ТОВ
«Кен-Пак ( Україна)», яке входить у
групу «CAN-PACK».
рупа «СAN-PACK» — найбільший виробник алюмінієвих банок у Центральній і Східній Європі.
Історія її розпочиналась у м. Бжеско
(Польща) 1989 року на базі приватного
підприємства FOB Opakomat, яке випускало сталеву упаковку з трьох частин для хімічних та харчових продуктів,
а також кронен — пробки для скляних
пляшок. Згодом компанія стала акціонерним товариством з головним офісом у Кракові.

Г

Андрій Фісюк –
старший оператор мийки
У жовтні 2003 року у м. Вишгороді
поблизу Києва було урочисто відкрито
перший за межами Польщі завод із виробництва банок для напоїв.
У спорудження виробничого комплексу, єдиного на той час в Україні,
було вкладено 35 млн доларів іноземних інвестицій. Встановлено новітнє
обладнання виробництва компаній
США та Євросоюзу.
А незабаром на вітчизняних заводах
з виробництва напоїв відкрили лінії з
розливу не у традиційні скляні пляшки,
а у зручні алюмінієві 0,33-0,5-літрові
баночки, що надходили з Вишгорода. Спочатку 600 — 800 тисяч баночок
на добу, а сьогодні — вже понад два

Заслуги
За роки існування компанія неодноразово підтверджувала свою високу марку, її нагороджено почесним
Дипломом Лауреата міжнародного
конкурсу та премією „Бізнес-Олімп»
з присвоєнням звання „Золота торгова марка». Крім цього, підприємству не раз присвоювалось звання
„Кращий роботодавець року» у Київській області.
Згідно з міжнародним економічним рейтингом «Ліга кращих» компанія «Кен-Пак (Україна)» є набувачем
статусу «ПІДПРИЄМСТВО РОКУ»,
відповідно до національного бізнесрейтингу підприємству «Кен-Пак
(Україна)» неодноразово присвоювали звання «Експортер року в Україні».

мільйони штук. Щохвилини з конвейєра сходить більше ніж 1600 банок. Технічні можливості лінії дозволяють виробляти до 1 мільярда банок у рік. Відтак
є резерв розвитку. Кількість продукції визначається попитом, що диктує
ринок.
Наприклад, обсяг споживання напоїв в алюмінієвих банках в Україні з
першопочаткового показника 0,6 %
зріс до 7% (від усієї тари для розливу
пива).
Споживачі упаковки — компанії Сан
Інбев Україна, Оболонь, Напої плюс,
Карлсберг та інші. Підприємство експортує свою продукцію — баночки
ємністю 0,33 і 0,5 л для пива і безалкогольних напоїв у країни СНД та Західної
Європи.
Алюміній — дорогий метал. Виготовлення банок з нього — високотехнологічне виробництво. Використовується алюмінієва стрічка Російського
та Європейського виробництва. З-за
кордону надходять лаки, фарби,
спеціальний картон, запасні частини, інструменти. Україна забезпечує
обв’язочною стрічкою, стретч-плівкою,
дерев’яними рамами, піддонами.
З роками змінюється не лише вага
банки (за рахунок зменшення товщини
стрічки на кілька мікрон), а й форма у
співвідношенні — діаметр-висота, конструкція кришки, модернізується пристрій для відкривання банок.
На підприємстві почали виробляти
банку FIT з меншим діаметром корпусу,
яка набирає попиту у західноєвропейських країнах.
Європейська упаковка з різнокольоровим дизайном — результат впровадження нових технологій на всіх стадіях виробництва.
Гостинні господарі запросили журналістів міської газети «Вишгород» на
підприємство, яке у грудні відзначатиме 10-річчя. Була можливість порівняти побачене з тим, чого досяг «Кен-Пак
(Україна)» 5 років тому. Цій даті газета
присвятила тоді спеціальний фоторепортаж.
Перше, що нам запропонували на
прохідній, — анкету для відвідувачів з
надто неочікуваними, на наш погляд,
запитаннями. Приміром, чи не страждаємо на діарею, гельмінтоз, чи не
контактували останні 21 день із хворими на тиф, паратиф, чи є фурункули,
гнійники.
Анкета українською та англійською
мовами — своєрідна перепустка та попередження кожному, хто переступає

Цікаво
Алюмінієву банку для пива вперше виготовили у США в 1958 році. Дно
і стінки її були цілісні, прикріплялась
лише кришка. А через 5 років на кришці
з’явилось кільце, яким зручно відкривати
банку без консервного ножа. Практично
у такому вигляді й розпочала банка свою
переможну ходу, освоюючи ринки усіх
континентів.
У порівнянні з іншими видами упаковки для напоїв алюмінієва банка має
меншу вагу, не пропускає світло, має високі бар’єрні властивості — водо-, паро-,
газо-, аромато- і жаронепроникна. Вона
— термостійка, відмінно формується.
Така упаковка трішки дорожча інших
видів тари і тому використовується для
продукції преміум-сектора.

Марія Казурова – інженер-еколог
поріг, про суворе дотримання правил
гігієни та техніки безпеки, адже мова
іде про підприємство, що виробляє
упаковку для харчової індустрії, про
особисту відповідальність за здоров’я
споживачів і, власне, у тому числі й
наше. Також нас попередили про підвищений рівень шуму у деяких виробничих приміщеннях і надали для захисту
органів слуху по комплекту берушів, як
це прийнято на підприємстві. Ми одержали перепустки і пройшли до цеху.
Вразила незвичайна тиша, що панувала там. Виявляється, був час планової профілактики обладнання. А тому
з допомогою менеджера відділу кадрів
Світлани Чубаревої прямо у цеху поспілкувалися з ветеранами виробництва, з тими, хто віддав заводу 10 років
своєї праці.
До речі, серед працюючих здебільшого молодь з вищою чи середньою
спеціальною технічною освітою. Із 175
робітників — 75 мають вищу освіту,
65 — середню спеціальну. Середній
вік працівників — 30-35 років. 60%
працюючих — з Вишгорода чи району.
Як розповів технічний директор
Артур Лєпянка, який має дослід керування аналогічним виробництвом у
Польщі, підприємство працює в безперервному режимі. Але, між цим,
режим праці і відпочинку дозволяє не
тільки плідно працювати, а дає можливість повноцінно відпочити, приділити достатньо часу родині, заняттю
спортом, улюбленій справі. Адже,
більшість робітників мають сім ї, виховують дітей.
Кадрами дорожать. А тому тут створюють належні умови для довгострокових трудових відносин з робітниками.
Іде безперервний процес навчання

— виробничого, з охорони праці. Кожний прийнятий на роботу перед допуском до самостійної праці обов’язково
проходить стажування, над ним шефствують більш досвідчені фахівці, які
деякий час працюють поруч. Оскільки
обладнання та у цілому виробництво
сучасне, високотехнологічне, потрібні
працівники з достатньо високим професійним рівнем. Та і розмір зарплати
залежить від рівня кваліфікації.
Оскільки це питання суто конфіденційне, то почуте від генерального
директора «Кен-Пак(Україна)» Юрія
Григоровича Юрова — «зарплата у нас
гідна» підтверджувалось і подальшими
розмовами з робітниками.
Кожний з них власні перспективи
пов’язує з підприємством. Вишгородець Володимир Шишко колись працював в охоронному бізнесі, тепер на
заводі. Вчився тут. Робота і зарплата
влаштовують. Ярослав Власенко з с.
Нові Петрівці вже 10 років дістається
на роботу заводською розвозкою і не
збирається шукати інше місце роботи.
Старший оператор мийки Андрій Фесюк з Вишгорода теж тут 10 років.
Наша довідка
Юров Юрій Григорович – генеральний директор ТОВ «Кен-Пак
(Україна)» – після закінчення Київського технологічного інституту
харчової промисловості займався
науковою діяльністю. З 1995 року
працює на підприємствах компанії
CAN-PAK S.A.
З 2003 року — генеральний
директор ТОВ «Кен- Пак (Україна)».
Одружений, має сина.

Справа наліво: Генеральний директор Юрій Юров
та технічний директор Артур Лєпянка
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2+2
06:35 Доброго ранку,
Україно!
06:45, 07:45, 08:20 Гiсть
студiї
07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
12:00 Новини
07:25 Країна on line
09:00 Пiдсумки тижня
09:50 Полiттеатр
10:10 Без цензури
10:35, 16:30 Т/с «Таємниця
старого мосту»
11:25 Нехай Вам буде
кольорово!
12:10, 17:40, 21:30 Дiловий
свiт
12:25 Шеф-кухар країни
13:30 Аудiєнцiя. Країни вiд
А до Я
14:10 Право на захист
14:40 Вiкно в Америку
15:00, 18:20 Новини
15:15 Euronews
15:30 Дiловий свiт.
Агросектор
15:55 Як це?
17:20 Про головне
18:05 Агро-News
18:40 Фiнансова
перспектива
18:50 Сiльрада
19:15 Фестиваль гумору
«Умора»
20:55 Офiцiйна хронiка
21:00 Пiдсумки дня
21:50 «Я люблю тебе,
Україно!»
22:55 Трiйка, Кено, Секунда
удачi
23:00, 01:00 Пiдсумки
23:25 На слуху
23:50 Вiд першої особи

06:45, 07:10, 08:10
«Снiданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00,
19:30, 23:45 ТСН:
«Телевiзiйна служба
новин»
08:05 «Економiчна
правда»
09:05, 17:10 Т/с
«Любов та покарання»
(1)
11:15 Т/с «Шерлок
Холмс»
13:15, 02:05 Т/с «Без
слiду»
16:45 «ТСН.
Особливе»
20:15, 21:20 Т/с «Три
мушкетери»
22:25 «Грошi»
00:00 Х/ф «Не
озирайся» (1)

06:15, 07:25 Дiловi
факти
06:20 Економiчний
iнтерес
06:25 Т/с «Таксi»
06:50 Т/с
«Леся+Рома»
07:35 Факти тижня
08:45 Факти. Ранок
09:15 Анекдоти поукраїнськи
09:30 Т/с
«Прокурорська
перевiрка»
11:00 Т/с «Лiтєйний»
12:00, 13:00 Т/с
«Лiквiдацiя»
12:45 Факти. День
18:45 Факти. Вечiр
19:25 Надзвичайнi
новини
20:10 Т/с «Спецзагiн
«Шторм»
22:15 Свобода слова
00:40 Х/ф «Остання
iстина» (2)
02:15 Про-Ziкаве.ua

06:00, 09:35,
11:35, 15:45, 17:30
«Мультляндiя»
07:10, 17:10 «Київ
музика»
08:35 «Ювелiрнi
шедеври»
10:15 «Зроблено у
Києвi»
13:20, 23:25
«Громадська
приймальня»
15:00, 17:00, 19:00,
21:00, 23:00 «Столичнi
телевiзiйнi новини»
15:10 «Якiсне життя»
16:10 «У центрi уваги»
16:50, 19:20, 23:20
«Мiська варта»
18:00, 22:00 «Клуб
гумору»
19:30 «Столиця
з Олександром
Поповим»
21:25 «Служба
порятунку»

06:15, 15:55 «Все буде
добре!»
07:55, 18:20
«Неймовiрна правда
про зiрок»
09:35 «Таємницi
Х-фактора. Однi проти
всiх»
10:35, 01:25 Х/ф
«Нерозумна зiрка»(1)
12:40 «Битва
екстрасенсiв.
Чоловiки проти жiнок»
14:55 «Звана вечеря»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
20:10 «Куб - 4»
22:25 «Детектор
брехнi - 4»
00:10 «Один за всiх»

06:30, 08:30 «Свiт за
тиждень»
07:00, 05:00 «Ранкове
еспресо»
09:00 Великi династiї:
Демидови
10:00, 16:50 «Алло, лiкарю!»
11:15 Л. Пригунов. Джеймс
Бонд Радянського Союзу
12:45 «Будь в курсi!»
13:25 «Моднi iсторiї з
Оксаною 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, 00:00 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.
М. Засєєв-Руденко
20:00 Засекречене кохання
21:35 Останнiй жарт
Григорiя Горiна
22:45 Д/с «Водний свiт»

07:00, 07:30, 08:00,
08:30, 09:00, 12:00,
17:50 Новини
07:10, 07:35, 08:10,
08:35 «Ранок з
IНТЕРом»
09:10, 12:20 Т/с
«Кохання несподiване
нагряне»
13:45, 03:30 «Судовi
справи»
14:40 «Сiмейний суд»
15:40 «Жди меня»
18:00, 04:40 Ток-шоу
«Стосується кожного»
19:05 Т/с «Пасiчник»
20:00 «Подробицi»
20:30 Т/с «Чорнi
кiшки»
22:30 Т/с «Кулiнар 2»
00:35 Т/с «Картковий
будинок» (2)

07:00, 09:00, 17:00,
19:00 Подiї
07:30 Щиросерде
зiзнання
08:00 Т/с «Подружжя»
09:10 Х/ф «Катине
щастя»
13:15 Люблю! Чекаю!
14:15, 17:20, 22:30
Т/с «Слiд»
16:00 Критична точка
18:00 Т/с «-Поцiлуй!
Нова iсторiя»
19:20 Ток-шоу
«Говорить Україна»
20:00 Т/с «Не жiноча
справа»
22:00 Подiї дня
23:20 Х/ф «Таємниця
перевалу Дятлова» (2)
01:30 Х/ф «Щелепи
2» (2)

06:35, 08:20 Т/с
«Повернення
Мухтара» 16+
08:00, 11:00, 14:00,
17:00 Сьогоднi
08:55 «До суду» 16+
09:55, 11:25 Суд
присяжних 16+
12:35 «Лiкарська
справа» 16+
13:30, 16:30 Огляд.
Надзвичайна подiя
14:25 «Прокурорська
перевiрка» 16+
15:40 «Говоримо i
показуємо». Ток-шоу
16+
17:30 Т/с «Горюнов»
16+
21:15 «Сьогоднi.
Пiдсумки»
21:35 Т/с «Шахта» 16+
23:30 «Краще мiсто
Землi» 12+
00:25 Дикий свiт 0+

07:00, 10:00, 13:00
Новини
07:15 «Доброго
ранку»
07:40 «Доброго
здоров’ячка!»
08:30 «Жити
здорово!»
09:45 «Iстина десь
поруч»
10:15 «Контрольна
закупiвля»
10:50 «Модний вирок»
12:00 Iншi новини
12:20 «Зрозумiти.
Пробачити»
13:15 «Час обiдати!»
14:00 «Вони та ми»
15:00 «У наш час»
16:00 Вечiрнi новини
16:40 «Наодинцi з
усiма»
17:40 «Давай
одружимося!»
19:00 «Час»
19:30, 02:50 «Нехай
говорять»
20:35, 22:10 Т/с
«Нюхач»
22:00 Нiчнi новини
23:10 «Вечiрнiй
Ургант»
23:45 «Познер»
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Передплачуйте газету «Вишгород».
06:10, 07:05, 08:05, 23:15
Спорт
07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
12:00 Новини
06:35 Доброго ранку,
Україно!
06:45, 07:45, 08:20 Гiсть
студiї
07:25 Країна on line
09:00, 21:00 Пiдсумки дня
09:25, 20:55 Офiцiйна
хронiка
09:40, 16:15 Т/с «Таємниця
старого мосту»
10:25 Т/с «МонтеКрiсто»
11:20 Нехай Вам буде
кольорово!
12:10, 18:50, 21:30 Дiловий
свiт
12:15 Знак питання
12:40 Прем»єра. Д/ф
«Довге дитинство»
13:20 Х/ф «Один iз нас»
15:00, 18:20 Новини
15:15 Euronews
15:20 Дiловий свiт.
Агросектор
15:35 «Секрети успiху» з
Н.Городенською
17:00 Х/ф «Тегеран-43»
18:40 Фiнансова
перспектива
19:10 Останнє
попередження
19:35 Фестиваль пiснi в
Коблево (ч.1)
21:40 «Я люблю тебе,
Україно!»
22:50 Трiйка, Кено, Максима
23:00, 01:00 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»
07:00 «Ранкове еспресо»
09:00, 20:00 Засекречене
кохання
10:00, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
11:15 Останнiй жарт
Григорiя Горiна
12:45 «Алло, адвокате!»
13:10 «Ронiн. Ток-шоу з
Дмитром Видрiним»
14:00, 22:45 Д/с «Водний
свiт»
15:15, 21:25 «Соцiальна
економiка»
15:20, 16:45, 18:55, 21:30
«Погода»
16:20 Д/с «Дивовижнi
мешканцi саду»
17:45 «Соцiальний статус:
ваша пенсiя»
19:00 В гостях у Д.
Гордона. Микола ЗасєєвРуденко
21:35 Микола Валуєв.
Красень i чудовисько
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, 03:35
Д/с «Слiдство
вели... з Леонiдом
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 «Пасiчник»
20:00 «Подробицi»
22:30 Т/с «Кулiнар 2»
00:35 Т/с «Картковий
будинок» (2)

06:20, 07:35 Дiловi
факти
09:00, 19:30, 23:55 ТСН:
06:25 Економiчний
«Телевiзiйна служба
iнтерес
06:35 Т/с «Таксi»
новин»
07:00 Т/с
06:45, 07:10, 08:10
«Леся+Рома»
07:45 Надзвичайнi
«Снiданок з 1+1»
новини. Пiдсумки
08:05 «Економiчна
08:45 Факти. Ранок
правда»
09:15, 19:25
09:05, 17:10 Т/с «Любов Надзвичайнi новини
10:10, 13:00 Анекдоти
та покарання» (1)
по-українськи
10:25, 16:35 Т/с
11:05, 12:10, 20:15,
«Лiтєйний»
21:20 Т/с «Три
12:45 Факти. День
13:05, 22:15 Т/с
мушкетери»
«Прокурорська
13:15, 14:35, 15:40 Т/с
перевiрка»
«Без слiду»
14:30, 20:10 Т/с
16:45 «ТСН. Особливе» «Спецзагiн «Шторм»
18:45 Факти. Вечiр
22:25 «Мiняю жiнку - 8» 23:25 Х/ф «Пункт
00:10 Х/ф «Бандити» (2) призначення-5» (2)

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

06:15, 13:25 М/с
«Черепашки-нiндзя»
06:35, 07:00, 07:35,
08:35 Пiдйом
06:40, 13:45 М/с
«Губка Боб»
07:30, 08:30, 19:55
Погода
09:00 Х/ф «Гостя»
11:40, 18:00, 22:05 Т/с
«Воронiни»
13:20, 14:25 Kids Time
14:50 Т/с «Друзi»
15:50 Т/с «Татусевi
дочки»
16:50 Т/с «Метод
Лаврової»
19:00, 01:05 Репортер
19:20 Абзац!
20:00 Т/с «Молодiжна
команда»
21:00 Т/с «Кухня»
23:05 Х/ф «Пароль
риба-меч» (2)
01:15 Т/с «Щоденники
вампiра» (2)

06:30, 07:30, 08:30, 09:30,
10:30, 11:30, 12:30, 13:30,
14:30, 15:30, 16:30, 17:30,
18:30, 22:30, 23:30 Час.
Важливо
06:35, 07:10, 08:10, 22:35,
23:15 Бiзнес-час
06:40, 18:10, 00:00
Мiсцевий час
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, 00:20,
06:20 Час спорту
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, 00:35 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

07:35 Т/с «Слiдаки»
(1)
09:00 «Заручники
правосуддя»
09:20 Х/ф
«Втрачений рай» (1)
11:00 Т/с «Гончi-6»
(1)
19:00 Т/с «Лiнiйний
вiддiл» (2)
21:00 Новини 2+2
21:25 «ДжеДАI»
22:00 Х/ф «РЕД» (2)
00:10 Х/ф «Однiєї
кровi» (3)

07:30
«Мультфiльми»(1)
10:00 Х/ф
«Протистояння»
11:50 «Пороблено в
Українi»
13:45 «КВК»
16:10 «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 1/2» (2)
00:15 Х/ф «Безлiч»

Високошвидкісний Інтернет МТМ
Тел.: (093) 366-16-66; (095) 545-15-33; (098) 201-22-66
06:30 Х/ф «Три плюс
два» (1)
08:00 «Агенти впливу»
09:00 «Правда
життя. Професiя
автослюсар»
09:40 «Легенди
шансону»
10:45 Т/с
«Iнкасатори»
14:50 Т/с «Павутиння
- 7»
19:00, 21:40 «Свiдок»
19:30 Т/с «Слiпий»
22:00 Т/с
«Кримiналiсти:
мислити як
злочинець» (2)
23:00 Т/с «Згадати
майбутнє» (2)
00:00 Т/с «CSI: НьюЙорк» (2)

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, 21:05 Країна У
11:05, 00:35 Одна
за всiх
12:05 Т/с «Ксена принцеса-воїн» (1)
13:05 Т/с «Якось у
казцi» (1)
14:00 Богиня шопiнгу
15:45 У ТЕТа тато!
16:50 Королева балу
18:00 ТЕТки i шмотки
19:00 Моду народу
20:00 Т/с «Два батька
i два сини» (1)
22:10 6 кадрiв
23:15 Дурнєв+1
23:55 Т/с «Секс i
мiсто» (2)

06:00, 17:00 В
пошуках iстини
06:40 Чудеса свiту
07:30 Освенцiм
08:20, 12:00
Найдивовижнiшi
тварини
09:10, 19:40 Шукачi
10:10 В пошуках
пригод
11:00 Вбивця Земля
13:00 Османи:
секрети султанiв
14:00, 21:40 Сучаснi
дива
15:00, 18:50 Таємнича
Росiя
16:00 Пiдроблена
iсторiя
18:00 Д/ф «Шкiдливий
здоровий спосiб
життя»
20:40 Д/ф «Обдурити
смерть»
22:30 Планета Земля
23:30 Загадки
Всесвiту
00:30 Покер

06:00 «Ранок Росiї»
10:00 «1000 дрiбниць»
10:35 «Про найголовнiше»
11:15 «Чорнi дiри. Бiлi
плями»
12:00, 15:00, 18:00 Вiстi
12:25, 15:10, 17:40
Мiсцевий час. ВiстiМосква
12:40 «Особливий
випадок»
13:25 Т/с «Господиня
моєї долi»
14:10, 03:40 Т/с
«Таємницi iнституту
шляхетних панянок»
15:25 «Aсademia».
«Iсторiя, архiтектор i
мiсто»
16:10 «Життя чудових
iдей»
16:40, 00:35 Новини
культури
16:55, 18:40 Т/с
«Свати-5»
19:35 «Прямий ефiр»
20:30, 04:25 Т/с «Береги
моєї мрiї»
22:10 Т/с «Таємницi
слiдства»
23:00 «Велика перерва.
Остання любов Генки
Ляпiшева»
23:50 «Тим часом»
01:00 Т/с «Детективне
агентство «Iван да Мар’я»

Наш індекс у Каталозі місцевих періодичних видань 40007

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

06:35, 08:20 Т/с
«Повернення
19:00 Подiї
Мухтара» 16+
07:20 Щиросерде
08:00, 11:00, 14:00,
17:00 Сьогоднi
зiзнання
08:55 «До суду» 16+
08:00 Т/с «Подружжя»
09:55, 11:25 Суд
09:10, 13:25, 17:20,
присяжних 16+
12:35 «Лiкарська
22:30 Т/с «Слiд»
справа» 16+
10:05, 20:00 Т/с «Не
13:30, 16:30 Огляд.
Надзвичайна подiя
жiноча справа»
14:25 «Прокурорська
12:20 Ток-шоу «Нехай
перевiрка» 16+
говорять»
15:40 «Говоримо i
16:00 Критична точка показуємо». Ток-шоу
16+
18:00 Т/с «-Поцiлуй!
17:30 Т/с «Горюнов»
16+
Нова iсторiя»
21:15 «Сьогоднi.
19:20 Ток-шоу
Пiдсумки»
«Говорить Україна»
21:35 Т/с «Шахта» 16+
23:30 Головна дорога
22:00 Подiї дня
16+
00:15 Т/с «Мент у
00:05 «Диво технiки»
12+
законi 7» (2)

06:15, 13:30 М/с
«Черепашки-нiндзя»
буде добре!»
06:35, 07:00, 07:35,
08:00, 18:20
08:35 Пiдйом
«Неймовiрна правда 06:40, 13:45 М/с
про зiрок»
«Губка Боб»
07:30, 08:30, 19:55
09:50, 01:10 Х/ф
Погода
«Дiвчата»(1)
09:00, 20:00 Т/с
11:55 Х/ф
«Молодiжна команда»
«Павутинка бабиного 10:00 Т/с «Щасливi
лiта»(1)
разом»
11:00, 18:00, 22:00 Т/с
13:55 «Битва
«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
Новини»
дочки»
16:50 Т/с «Метод
20:00, 22:25
Лаврової»
«Врятуйте нашу
19:00, 01:05 Репортер
сiм’ю - 2»
19:20 Абзац!
23:25 «Кохана, ми
21:00 Т/с «Кухня»
вбиваємо дiтей»
23:05 Х/ф «Солдат» (2)

06:15, 15:55 «Все

07:00, 10:00, 13:00
Новини
07:15 «Доброго
ранку»
07:40 «Доброго
здоров’ячка!»
08:30 «Жити
здорово!»
09:45, 00:45 «Iстина
десь поруч»
10:15 «Контрольна
закупiвля»
10:50 «Модний вирок»
12:00 Iншi новини
12:20 «Зрозумiти.
Пробачити»
13:15 «Час обiдати!»
14:00 «Вони та ми»
15:00 «У наш час»
16:00 Вечiрнi новини
16:40 «Наодинцi з
усiма»
17:40 «Давай
одружимося!»
19:00 «Час»
19:30 «Нехай
говорять»
20:35, 22:10 Т/с
«Нюхач»
22:00 Нiчнi новини
23:15 «Вечiрнiй
Ургант»
23:50 «Проти ночi»

06:25 Х/ф «Крутi:

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
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, 01:00 Час
новин
07:15, 08:15, 08:35, 19:45,
22:45, 23:35, 03:15, 06:15
Тема/Хронiка дня
07:25, 08:25, 11:50, 17:25,
22:50, 23:50 Погода в
Українi
07:45, 18:20, 23:40 Час
спорту
09:35, 13:35, 14:35 5
елемент
10:10, 20:00 Час.
Пiдсумки дня
10:35, 11:15, 11:35, 12:15
Час: пiдсумки дня
13:10 Податковий
щоденник
15:35 Машина часу
17:35 Особливий погляд
18:35 Дорогi депутати
19:00, 19:30 Час новин
21:40 Час-Тайм
22:10 Агроконтроль
23:25 CRIME NEWS

06:30, 07:20 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
12:00 Т/с «Детективи» Гарфiлда» (1)
08:55 Єралаш
12:40, 19:30 Т/с
10:00, 21:05 Країна У
«Слiпий»
11:05 Одна за всiх
14:50, 17:00 Т/с
12:05 Т/с «Ксена «Застиглi депешi»
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
15:45 У ТЕТа тато!
«Кримiналiсти:
16:50 Королева балу
мислити як
18:00 ТЕТки i шмотки
19:00 Моду народу
злочинець» (2)
20:00 Т/с «Два батька
23:00 Т/с «Згадати
i два сини» (1)
майбутнє» (2)
22:10 6 кадрiв
00:00 Т/с «CSI: Нью23:30 Т/с «Секс i
Йорк» (2)
мiсто» (2)
смертельне шоу»

2+2

07:15 Т/с «Слiдаки»
(1)
08:40 «Заручники
правосуддя»
09:00, 21:00 Новини
2+2
09:25 Х/ф
«Батальйони просять
вогню. Перша серія»
(1)
11:00 Х/ф
«Повернення
резидента. Перша
серiя» (1)
12:30 Д/п
«Апокалiпсис. Сонце»
13:30 Д/п «Код зiрки»
14:30 Д/п «Повiтрянi
провокацiї»
14:55 Д/п «Таємницi
столiття»
16:00 Д/п «Бувалi
йдуть на завдання»
17:00 Х/ф «Солярiс»
(1)
19:00 Т/с «Лiнiйний
вiддiл» (2)
21:25 «ДжеДАI»
22:00 Х/ф «Чужий» (2)
00:20 Х/ф «Формула
раю» (3)

06:00, 17:00 В
пошуках iстини
06:40 Чудеса свiту
07:30, 13:00 Освенцiм
08:20, 12:00
Найдивовижнiшi
тварини
09:10, 19:40 Шукачi
10:10 В пошуках
пригод
11:00 Вбивця Земля
14:00, 21:40 Сучаснi
дива
15:00, 18:50 Таємнича
Росiя
16:00 Гучна справа
18:00 Д/ф
«Чорнобиль: життя
i смерть академiка
Легасова»
20:40 Д/ф
«Чорнобиль. 20 рокiв
по тому»
22:30 Планета Земля
23:30 Загадки
Всесвiту
00:30 Цiкавi секрети

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

06:00 «Ранок Росiї»
10:00 «1000 дрiбниць»
10:35 «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».
«Iсторiя, архiтектор i
мiсто»
16:10 «Життя чудових
iдей». «Ягничка Доллi диво або чудовисько»
16:40 Новини культури
16:55, 18:40 Т/с
«Свати-5»
19:35 «Прямий ефiр»
20:30 Т/с «Береги моєї
мрiї»
22:10 Т/с «Таємницi
слiдства»
23:00 «Створити
чодовисько. Радянськi
франкенштейни»
23:50 «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
06:20 Хочу все знати
06:35 Доброго ранку,
Україно!
06:45, 07:45, 08:20 Гiсть
студiї
07:25 Країна on line
07:35 Ера бiзнесу
09:00, 21:00 Пiдсумки дня
09:25, 20:55 Офiцiйна
хронiка
09:30 Уряд на зв’язку з
громадянами
10:00 Пряме включення
з КМУ
10:15 Т/с «МонтеКрiсто»
11:15 Не вiр худому кухарю
11:40 Книга.ua
12:10, 18:50, 21:30 Дiловий
свiт
12:30 Дорослi iгри
13:30 Х/ф «Термiново...
Секретно... ГУБЧЕКА»
15:00, 18:20 Новини
15:30 Дiловий свiт.
Агросектор
15:50 Українська пiсня
16:40 Х/ф «Тегеран-43»
17:55 Про головне
18:40 Фiнансова
перспектива
19:15 Фестиваль гумору
«Умора»
20:50 Мегалот
21:40 «Музика нас
з»єднала»
22:50 Суперлото, Трiйка,
Кено
23:00, 01:00 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»
07:00 «Ранкове еспресо»
09:00, 20:00 Засекречене
кохання
10:00, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
11:15 М. Валуєв. Красень
i чудовисько
12:45 «Соцiальний статус:
ваша пенсiя»
13:20 «Цивiлiзацiя
Incognita»
14:00, 22:45 Д/с «Водний
свiт»
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. Микола ЗасєєвРуденко
21:35 Зiрковi iсторiї. Арiна
Шарапова. Посмiшка для
мiльйонiв

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 Леонiдом
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 «Пасiчник»
20:00 «Подробицi»
20:30 Т/с «Рiдкiсна
група кровi»
00:55 Т/с «Картковий
будинок» (2)

06:25, 07:40 Дiловi
факти
09:00, 19:30, 23:40
06:35 Економiчний
ТСН: «Телевiзiйна
iнтерес
служба новин»
06:40 Т/с «Таксi»
07:00 Т/с
06:45, 07:10, 08:10
«Леся+Рома»
«Снiданок з 1+1»
07:45 Несекретнi
08:05 «Економiчна
файли
08:45 Факти. Ранок
правда»
09:15, 19:25
09:05, 17:10 Т/с
Надзвичайнi новини
«Любов та покарання» 10:10, 13:00 Анекдоти
по-українськи
(1)
10:25, 16:45 Т/с
11:05, 12:10, 20:15,
«Лiтєйний»
21:20, 22:25 Т/с «Три 12:45 Факти. День
13:10, 22:15 Т/с
мушкетери»
«Прокурорська
13:15, 14:35, 15:40 Т/с перевiрка»
«Без слiду»
14:35, 20:10 Т/с
«Спецзагiн «Шторм»
16:45 «ТСН.
18:45 Факти. Вечiр
Особливе»
23:25 Х/ф «Дороги
назад немає» (2)
23:55 «Тачки - 2»

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

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

06:35, 08:20 Т/с
«Повернення
Мухтара» 16+
07:30 Щиросерде
08:00, 11:00, 14:00,
зiзнання
17:00 Сьогоднi
08:00 Т/с «Подружжя» 08:55 «До суду» 16+
09:55, 11:25 Суд
09:10, 13:25, 17:20,
присяжних 16+
12:35 «Лiкарська
22:30 Т/с «Слiд»
справа» 16+
10:05, 20:00 Т/с «Не
13:30, 16:30 Огляд.
жiноча справа»
Надзвичайна подiя
12:20 Ток-шоу «Нехай 14:25 «Прокурорська
перевiрка» 16+
говорять»
15:40 «Говоримо i
16:00 Критична точка показуємо». Ток-шоу
16+
18:00 Т/с «-Поцiлуй!
17:30 Т/с «Горюнов»
Нова iсторiя»
16+
19:20 Ток-шоу
21:15 «Сьогоднi.
Пiдсумки»
«Говорить Україна»
21:35 Т/с «Шахта» 16+
22:00 Подiї дня
23:30 Квартирне
00:15 Т/с «Мент у
питання 0+
00:35 Дикий свiт 0+
законi 7» (2)
19:00 Подiї

Передплачуйте газету «Вишгород».

06:30, 15:55 «Все буде 06:15, 13:30 М/с
«Черепашки-нiндзя»
добре!»
06:35, 07:00, 07:35,
08:35 Пiдйом
08:15, 18:20
06:40, 13:45 М/с
«Неймовiрна правда
«Губка Боб»
07:30, 08:30, 19:55
про зiрок»
Погода
09:55 «Зiркове життя.
09:00, 20:00 Т/с
«Молодiжна команда»
З чудовиська в
10:00 Т/с «Щасливi
красуню»
разом»
10:55 «Врятуйте нашу 11:00, 18:00, 22:00 Т/с
«Воронiни»
сiм’ю - 2»
13:25, 14:30 Kids Time
14:50 Т/с «Друзi»
13:55 «Битва
15:50 Т/с «Татусевi
екстрасенсiв»
дочки»
14:55 «Звана вечеря» 16:50 Т/с «Метод
Лаврової»
18:00, 22:00 «Вiкна19:00 Репортер
19:20 Абзац!
Новини»
21:00 Т/с «Кухня»
20:00, 22:40
23:05 Х/ф «Ромео
повинен померти» (2)
«МастерШеф - 3»
01:30 Т/с «Щоденники
02:20 Х/ф «Афоня»(1) вампiра» (2)

07:00, 10:00, 13:00
Новини
07:15 «Доброго ранку»
07:40 «Доброго
здоров’ячка!»
08:30 «Жити здорово!»
09:45 «Iстина десь
поруч»
10:15 «Контрольна
закупiвля»
10:50 «Модний вирок»
12:00 Iншi новини
12:20 «Зрозумiти.
Пробачити»
13:15 «Час обiдати!»
14:00 «Вони та ми»
15:00 «У наш час»
16:00 Вечiрнi новини
16:40 «Наодинцi з
усiма»
17:40 «Давай
одружимося!»
19:00 «Час»
19:30 «Нехай говорять»
20:35, 22:10 Т/с
«Нюхач»
22:00 Нiчнi новини
23:15 «Вечiрнiй Ургант»
23:50 «Полiтика»

Вишгород
2+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
07:00, 08:00, 09:00,
10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00,
16:00, 17:00, 18:00,
22:00, 23:00 Час новин
07:15, 08:15, 08:35,
16:35, 19:45, 23:35 Тема/
Хронiка дня
07:25, 08:25, 11:50,
17:25, 22:45, 23:50
Погода в Українi
07:45, 18:20, 23:40 Час
спорту
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
17:35 Арсенал
18:35 Агроконтроль
19:00, 19:30 Час новин
21:40 Час-Тайм
22:10 Акцент
22:40 Хронiка дня
23:25 CRIME NEWS

06:40 Х/ф «Змiєлов»

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
12:00 Т/с «Детективи» Гарфiлда» (1)
08:55 Єралаш
12:40, 19:30 Т/с
10:00, 21:05 Країна У
«Слiпий»
11:05 Одна за всiх
14:50, 17:00 Т/с
12:05 Т/с «Ксена «Застиглi депешi»
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
15:45 У ТЕТа тато!
«Кримiналiсти:
16:50 Королева балу
мислити як
18:00 ТЕТки i шмотки
19:00 Моду народу
злочинець» (2)
20:00 Т/с «Два батька
23:00 Т/с «Згадати
i два сини» (1)
майбутнє» (2)
22:10 6 кадрiв
00:00 Т/с «CSI: Нью23:30 Т/с «Секс i
Йорк» (2)
мiсто» (2)
(1)

07:15 Т/с «Слiдаки»
(1)
08:40 «Заручники
правосуддя»
09:00, 21:00 Новини
2+2
09:25 Х/ф
«Батальйони просять
вогню. Друга серiя»
(1)
11:00 Х/ф
«Повернення
резидента. Друга
серiя» (1)
12:30 Д/п
«Апокалiпсис:
Всесвiт»
13:30 Д/п
«Розшифровка
майбутнього»
14:30 Д/п «Вбити
марсiанина»
14:55 Д/п «Таємницi
столiття»
16:00 Д/п «Гвинтiвки
та пiстолетикулемети»
16:55 Х/ф
«Професiонал» (1)
19:00 Т/с «Лiнiйний
вiддiл» (2)
21:25 «ДжеДАI»
22:00 Х/ф «Чужi» (2)
00:35 Х/ф «Немезис»
(3)

06:00, 17:00 В
пошуках iстини
06:40 Чудеса свiту
07:30 Османи:
секрети султанiв
08:20 Зграя
09:10, 19:40 Шукачi
10:10 В пошуках
пригод
11:00 Х/ф «Ворог бiля
ворiт»
13:00 Освенцiм
14:00, 21:40 Сучаснi
дива
15:00, 18:50 Таємнича
Росiя
16:00 Гучна справа
18:00 Д/ф «Хрущов
проти Рокотова.
Хронiка однiєї страти»
20:40 Д/ф
«Чорнобиль: життя
i смерть академiка
Легасова»
22:30 Планета Земля
23:30 Загадки
Всесвiту

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

10:00 «1000 дрiбниць»
10:35 «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».
«Архiтектонiка
Володимира Шухова»
16:10 «Життя чудових
iдей». «Другий зiр»
16:40 Новини культури
16:55, 18:40 Т/с
«Свати-5»
19:35 «Прямий ефiр»
20:30 Т/с «Береги моєї
мрiї»
22:10 Т/с «Таємницi
слiдства»
23:00 «Операцiя
«Едельвейс». Остання
таємниця»
23:50 «Сатi. Ненудна
класика...»
01:50 Х/ф «Анiскiн i
Фантомас»
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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
06:35 Доброго ранку, Україно!
06:45, 07:45, 08:20 Гiсть студiї
07:25 Країна on line
07:35 Ера бiзнесу
09:00, 21:00 Пiдсумки дня
09:25, 20:55 Офiцiйна хронiка
09:40, 16:15 Т/с «Таємниця
старого мосту»
10:25 Т/с «МонтеКрiсто»
11:20 Нехай Вам буде
кольорово!
12:10, 18:50, 21:30 Дiловий
свiт
12:30 Контрольна робота
12:50 Прем’єра. Д/ф «Розум,
втiлений у звук чарiвний»
13:35 Х/ф «Мама»
15:00, 18:20 Новини
15:15 Euronews
15:20 Дiловий свiт.
Агросектор
15:35 Крок до зiрок. З Днем
Сятого Миколая
17:05 Х/ф «Жорстокий
романс»
18:40 Фiнансова перспектива
19:10 Останнє попередження
19:35 Фестиваль пiснi в
Коблево (ч.2)
21:40 «Надвечiр’я» з Т.
Щербатюк
22:30 Фестиваль пiснi в
Коблево
22:55 Трiйка, Кено, Максима
23:00, 01:00 Пiдсумки
23:25 На слуху
23:50 Вiд першої особи

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

06:00, 09:35, 11:35,
17:30 «Мультляндiя»
09:00, 19:30, 23:40
08:45 Факти. Ранок
07:10, 17:10 «Київ
ТСН: «Телевiзiйна
09:15, 19:25
музика»
служба новин»
Надзвичайнi новини
08:35 «Ювелiрнi
06:45, 07:10, 08:10
10:10, 13:00 Анекдоти шедеври»
«Снiданок з 1+1»
10:15 «Повнота
по-українськи
радостi життя»
08:05 «Економiчна
10:25, 16:40 Т/с
13:20, 23:25
правда»
«Громадська
«Лiтєйний»
09:05, 17:10 Т/с
приймальня»
«Любов та покарання» 12:45 Факти. День
15:00, 17:00, 19:00,
13:10, 22:15 Т/с
(1)
21:00, 23:00 «Столичнi
телевiзiйнi новини»
11:05, 12:10, 13:30,
«Прокурорська
15:10, 20:00 Т/с
20:15, 21:20, 22:25 Т/с перевiрка»
«Шляхи Iндiї»
«Три мушкетери»
14:35, 20:10 Т/с
16:10 «У центрi уваги»
14:35, 15:40 Т/с «Без
16:50, 19:20, 23:20
«Спецзагiн «Шторм»
слiду»
«Мiська варта»
18:45 Факти. Вечiр
18:00, 22:00 «Клуб
16:45 «ТСН.
23:25 Х/ф
гумору»
Особливе»
19:25 «Столиця»
«Обговоренню
не
23:55 Х/ф «Нiколи не
21:25 «Прогулянки
пiдлягає-3. Викуп» (2)
здавайся»
мiстом»

06:40, 15:55 «Все
буде добре!»
08:20, 18:20
«Неймовiрна
правда про зiрок»
10:00 Х/ф «На
мосту»(1)
12:10 «Кохана, ми
вбиваємо дiтей»
13:55 «Битва
екстрасенсiв»
14:55 «Звана
вечеря»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
20:00, 22:40
«Зваженi та
щасливi - 3»
00:55 Х/ф
«Одруження
Бальзамiнова»(1)

06:15, 13:30 М/с
«Черепашки-нiндзя»
06:35, 07:00, 07:35,
08:35 Пiдйом
06:40, 13:45 М/с
«Губка Боб»
07:30, 08:30, 19:55
Погода
09:00, 20:00 Т/с
«Молодiжна команда»
10:00 Т/с «Щасливi
разом»
11:00, 18:00, 22:00 Т/с
«Воронiни»
13:25, 14:30 Kids Time
14:50 Т/с «Друзi»
15:50 Т/с «Татусевi
дочки»
16:50 Т/с «Метод
Лаврової»
19:00, 01:00 Репортер
19:20 Абзац!
21:00 Т/с «Кухня»
23:05 Х/ф «Сутичка» (2)

06:30, 08:30, 15:00,
18:30, 21:00 «Служба
новин «Соцiальний
пульс»
06:55, 18:50, 22:40
«Економiчний пульс»
07:00 «Ранкове
еспресо»
09:00, 20:00
Засекречене кохання
10:00, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
11:15 Зiрковi iсторiї.
Арiна Шарапова.
Посмiшка для мiльйонiв
12:45 «Алло, адвокате!»
13:15 «Щоденник для
батькiв»
14:00, 22:45 Д/с
«Водний свiт»
15:15, 21:25 «Соцiальна
економiка»
15:20, 16:45, 18:55,
21:30 «Погода»
16:20, 00:00 Д/с
«Дивовижнi мешканцi
саду»
17:45 «Соцiальний
статус: вашi права i
пiльги»
19:00 В гостях у Д.
Гордона. Микола
Засєєв-Руденко
21:35 Двох доль лiнiя
одна. В.Наумов i
Н.Бiлохвостикова

06:15, 19:05 Т/с
«Пасiчник»
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
«Рiдкiсна група кровi»
11:10, 12:20 Д/с
«Слiдство вели...
з Леонiдом
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»
20:00, 02:50
«Подробицi»
00:55 Т/с «Картковий
будинок» (2)

07:00, 13:00 Новини
07:15 «Доброго
ранку»
07:40 «Доброго
здоров’ячка!»
08:40 «Жити
здорово!»
10:00 Пресконференцiя
Президента
Росiйської Федерацiї
Володимира Путiна
13:15 «Час обiдати!»
14:00 «Вони та ми»
15:00 «У наш час»
16:00 Вечiрнi новини
16:50 Хокей. Кубок
Першого каналу.
Збiрна Росiї - Збiрна
Швецiї. По закiнченнi
- програма «Час»
20:00 «Нехай
говорять»
21:05, 22:10 Т/с
«Нюхач»
22:00 Нiчнi новини
23:40 «Проти ночi»
00:45 «Iстина десь
поруч»

08:30 Ранковий

07:40 Стоп-10

07:00 «Медичнi
таємницi» 16+
07:35, 08:20 Т/с
07:30 Щиросерде
«Повернення
зiзнання
Мухтара» 16+
08:00, 11:00, 14:00,
08:00 Т/с
17:00 Сьогоднi
«Подружжя»
08:55 «До суду» 16+
09:10, 13:25, 17:20, 09:55, 11:25 Суд
присяжних 16+
22:30 Т/с «Слiд»
10:05, 20:00 Т/с «Не 12:35 «Лiкарська
справа» 16+
жiноча справа»
13:30, 16:30 Огляд.
12:20 Ток-шоу
Надзвичайна подiя
14:25 «Прокурорська
«Нехай говорять»
перевiрка» 16+
16:00 Критична
15:40 «Говоримо i
точка
показуємо». Ток-шоу
18:00 Т/с «-Поцiлуй! 16+
17:30 Т/с «Горюнов»
Нова iсторiя»
16+
19:20 Ток-шоу
21:15 «Сьогоднi.
«Говорить Україна» Пiдсумки»
21:35 Т/с «Шахта» 16+
22:00 Подiї дня
23:30 «Дачна
00:15 Т/с «Мент у
вiдповiдь» 0+
законi 7» (2)
00:35 Дикий свiт 0+

07:00, 09:00, 17:00,
19:00 Подiї

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
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
07:40 Автопiлот-новини
07:45, 18:20, 23:40 Час
спорту
08:35 Драйв-новини
08:45 Трансмiсiя-новини
08:55, 16:10 Погода у свiтi
09:35, 13:35, 14:35 5
елемент
10:10, 10:35, 11:15, 12:15,
20:00 Час. Пiдсумки дня
16:35 Життя цiкаве
17:35 Акцент
18:35 Лiсовий патруль
19:00, 19:30 Час новин
21:40 Час-Тайм
22:10 Реальний сектор
23:25 CRIME NEWS

07:15 Т/с «Слiдаки» (1)
08:40 «Заручники
правосуддя»
09:00, 21:00 Новини
2+2
09:25 Х/ф «Батальйони
просять вогню. Третя
серiя» (1)
11:00 Х/ф «Кiнець
операцiї «Резидент».
Перша серiя» (1)
12:30 Д/п «Апокалiпсис:
Таємниця порятунку»
13:30 Д/п «Хочу жити
вiчно»
14:30 Д/п
«Унiверсальний солдат»
14:55 Д/п «Таємницi
столiття»
16:00 Д/п «Пiстолети»
17:00 Х/ф «Щасливi
номери» (1)
19:00 Т/с «Лiнiйний
вiддiл» (2)
21:25 «ДжеДАI»
22:00 Х/ф «Чужий-3» (2)
00:25 Баскетбол.
«Євролiга». Барселона
(Iспанiя) - Будiвельник
(Україна)

06:30, 07:20 М/с
«Лалалупси» (1)
06:55 Малята09:00 «Засуди мене»
твiйнята
10:00 «До суду»
07:45 Мультик з
12:00 Т/с «Детективи» Лунтiком
08:20 М/с «Шоу
12:40, 19:30 Т/с
Гарфiлда» (1)
08:55 Єралаш
«Слiпий»
10:00, 21:05 Країна У
14:50, 17:00 Т/с
11:05 Одна за всiх
«Застиглi депешi»
12:05 Т/с «Ксена принцеса-воїн» (1)
16:45, 19:00, 21:40
13:05 Т/с «Якось у
«Свiдок»
казцi» (1)
22:00 Т/с
14:00 Богиня шопiнгу
15:45 У ТЕТа тато!
«Кримiналiсти:
16:50 Королева балу
мислити як
18:00 ТЕТки i шмотки
злочинець» (2)
19:00 Моду народу
20:00 Т/с «Два батька
23:00 Т/с «Згадати
i два сини» (1)
майбутнє» (2)
22:10 6 кадрiв
00:00 Т/с «CSI: Нью23:30 Т/с «Секс i
мiсто» (2)
Йорк» (2)

06:00, 17:00 В
пошуках iстини
06:40 Чудеса свiту
07:30, 13:00 Освенцiм
08:20, 12:00
Найдивовижнiшi
тварини
09:10, 19:40 Шукачi
10:10 В пошуках
пригод
11:00 Вбивця Земля
14:00, 21:40 Сучаснi
дива
15:00, 18:50 Таємнича
Росiя
16:00 Гучна справа
18:00 Д/ф
«Чорнобиль. 20 рокiв
по тому»
20:40 Д/ф «Хрущов
проти Рокотова.
Хронiка однiєї страти»
22:30 Планета Земля
23:30 Загадки
Всесвiту
00:30 Цiкавi секрети

«Свiдок»

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

09:00, 15:00, 18:00 Вiстi
09:40, 15:10, 17:40
Мiсцевий час. ВiстiМосква
10:00 Прес-конференцiя
Президента Росiйської
Федерацiї Володимира
Путiна
13:05 «Вся Росiя»
13:25 Т/с «Господиня
моєї долi»
14:10 Т/с «Таємницi
iнституту шляхетних
панянок»
15:25 «Aсademia».
«Природнi катастрофи в
сучасному свiтi»
16:10 «Життя чудових
iдей». «Променi, якi не
знають перешкод»
16:40 Новини культури
16:55, 18:40 Т/с
«Свати-5»
19:35 «Прямий ефiр»
20:30 Т/с «Береги моєї
мрiї»
22:10 Т/с «Таємницi
слiдства»
23:00 «Кузькiна мать.
Пiдсумки». «На вiчнiй
мерзлотi»
23:50 «Останнiй пiдданий
Росiйської iмперiї. Андрiй
Шмеман»
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2+2
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
07:35 Ера бiзнесу
07:45 Тема дня
09:00, 21:00 Пiдсумки дня
09:25 Офiцiйна хронiка
09:40, 16:20 Т/с «Таємниця
старого мосту»
10:25 Т/с «МонтеКрiсто»
11:20 Нехай Вам буде
кольорово!
12:10, 18:50, 21:30 Дiловий
свiт
12:25 Хто в домi хазяїн?
12:45 Ток-шоу «Вiра. Надiя.
Любов»
13:35 Х/ф «Хлопець iз
нашого мiста»
15:00, 18:20 Новини
15:15 Euronews
15:20 Дiловий свiт.
Агросектор
15:40 Рояль в кущах
17:05 Х/ф «Жорстокий
романс»
18:40 Фiнансова
перспектива
19:15 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,

06:00, 09:35, 11:35,
17:30 «Мультляндiя»
09:00, 19:30 ТСН:
08:45 Факти. Ранок
07:10, 17:10 «Київ
«Телевiзiйна служба
09:15, 19:25
музика»
новин»
Надзвичайнi новини
08:35 «Ювелiрнi
06:45, 07:10, 08:10
10:15, 13:00 Анекдоти шедеври»
10:15 «Повнота
«Снiданок з 1+1»
по-українськи
радостi життя»
08:05 «Економiчна
10:30, 16:45 Т/с
13:20, 23:25
правда»
«Громадська
«Лiтєйний»
приймальня»
09:05, 17:10 Т/с
12:45 Факти. День
15:00, 17:00, 19:00,
«Любов та покарання»
13:10, 21:55 Т/с
21:00, 23:00 «Столичнi
(1)
телевiзiйнi новини»
«Прокурорська
11:00, 12:05, 13:25 Т/с
15:10, 20:00 Т/с
перевiрка»
«Шляхи Iндiї»
«Три мушкетери»
14:40 Т/с «Спецзагiн 16:10 «У центрi уваги»
14:30, 15:40 Т/с «Без
16:50, 19:20, 23:20
«Шторм»
слiду»
«Мiська варта»
18:45 Факти. Вечiр
16:45 «ТСН.
18:00, 22:00 «Клуб
20:00
Машина
часу.
гумору»
Особливе»
19:25 «Столиця»
Телепорт-шоу
20:15 «Вечiрнiй Київ
21:25 «Гаряча лiнiя
23:25
Максимум
в
- 2013»
«102»
Українi
22:15 «Супергерої «
02:15 «Прогулянки
23:50 Х/ф «Нiндзя» (2) мiстом»
23:30 Х/ф «Серцеїд»

07:25 Х/ф «Велика
перерва»(1)
13:05 Х/ф «Кавказька
полонянка, або Новi
пригоди Шурика»(1)
14:50 «Звана вечеря»
15:50 Х/ф «Дiамантова
рука»(1)
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:20 «Неймовiрна
правда про зiрок»
20:00 «Нацiональне
талант-шоу «Танцюють
всi!-6»
22:40 «Нацiональне
талант-шоу «Танцюють
всi!-6. Пiдсумки
голосування»
23:35 «Куб - 4»
01:05 Х/ф
«Карнавальна нiч»(1)

06:15, 13:30 М/с
«Черепашки-нiндзя»
06:35, 07:00, 07:35,
08:35 Пiдйом
06:40, 13:45 М/с
«Губка Боб»
07:30, 08:30, 19:55
Погода
09:00, 20:00 Т/с
«Молодiжна команда»
10:00 Т/с «Щасливi
разом»
11:00, 18:00, 22:00 Т/с
«Воронiни»
13:25, 14:30 Kids Time
14:50 Т/с «Друзi»
15:50 Т/с «Татусевi
дочки»
16:50 Т/с «Метод
Лаврової»
19:00 Репортер
19:20 Абзац!
21:00 Т/с «Кухня»
23:05 Х/ф «Розплата»
(2)

06:30, 07:30, 08:30, 09:30,
10:30, 11:30, 12:30, 13:30,
14:30, 15:30, 16:30, 17:30,
18:30, 22:30 Час. Важливо
06:35, 07:10, 08:10, 22:35
Бiзнес-час
06:40, 18:10 Мiсцевий
час
06:55, 08:50 Огляд преси
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
22:00 Час новин
07:15, 08:15, 08:35, 19:45,
22:40 Тема/Хронiка дня
07:20 Час економiки
07:25, 08:25, 11:50, 17:25,
22:50 Погода в Українi
07:40 Автопiлот-новини
07:45, 18:20 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
16:35 Лiсовий патруль
17:35 Не перший погляд
18:35 Реальний сектор
19:00, 19:30 Час новин
21:40, 03:00, 04:00 ЧасТайм
22:10 Особливий погляд

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 Засекречене
кохання
10:00, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
11:15 Двох доль лiнiя
одна. В.Наумов i
Н.Бiлохвостикова
12:45 «Соцiальний статус:
вашi права i пiльги»
13:15 «Цивiлiзацiя
Incognita»
14:00 Д/с «Водний свiт»
15:15, 21:25 «Соцiальна
економiка»
15:20, 16:45, 18:55, 21:30
«Погода»
16:20 Д/с «Дивовижнi
мешканцi саду»
17:50 «Алло, адвокате!»
19:00 В гостях у Д.
Гордона. Пилип Бобков
21:35 В. Галкiн. Посмiшка
на пам’ять
22:45 Стоунхендж
00:30, 01:00 Т/с «Ескорт
агентство» (3)

06:15 Т/с «Пасiчник»
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 «Рiдкiсна
група кровi»
11:10, 12:20, 04:05
Д/с «Слiдство
вели... з Леонiдом
Каневським»
13:40 «Судовi справи»
14:40 «Сiмейний суд»
15:40 «Давай
одружимося в Українi»
16:45 Т/с «Аннушка»
18:05 Х/ф «Наречена»
20:00 «Подробицi»
20:30 «Шустер Live»
00:40 Х/ф «За межею»
(2)

07:00, 10:00, 13:00
Новини
07:15 «Доброго
ранку»
07:40 «Доброго
здоров’ячка!»
08:30 «Жити
здорово!»
09:45 «Iстина десь
поруч»
10:15 «Контрольна
закупiвля»
10:50 «Модний вирок»
12:00 Iншi новини
12:20 «Зрозумiти.
Пробачити»
13:15 «Час обiдати!»
14:00 «Вони та ми»
15:00 «У наш час»
16:00 Вечiрнi новини
16:40 «Чекай на мене»
17:40 «Людина i
закон»
19:00 «Час»
19:30 «Поле чудес»
20:30 «Унiверсальний
артист»
22:30 «Вечiрнiй
Ургант»
23:30 «U2: З небес на
землю»

08:30 Ранковий
«Свiдок»
09:00 Т/с «Вулицi
розбитих лiхтарiв - 2»
12:40 Т/с «Слiпий»
14:50, 17:00 Т/с
«Застиглi депешi»
16:45, 19:00 «Свiдок»
19:30 Х/ф «Парадиз»
21:30 Х/ф
«Пограбування поiталiйськи» (1)
23:55 Х/ф «Вантаж»
(2)

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 Одна за всiх
12:05 Т/с «Ксена принцеса-воїн» (1)
13:05 Т/с «Якось у
казцi» (1)
14:00 Богиня шопiнгу
15:45 У ТЕТа тато!
16:50 Королева балу
18:00 ТЕТки i шмотки
19:00 Iкона стилю
20:15 Х/ф «Дiм
великої матусi 3: Який
батько, такий син» (2)
22:45 Смiшнiше, нiж
кролики
23:30 Т/с «Секс i
мiсто» (2)

07:30 Зiрка YouTube

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

06:35, 08:20 Т/с
«Повернення
19:00 Подiї
Мухтара» 16+
08:00, 11:00, 14:00,
07:30 Щиросерде
17:00 Сьогоднi
08:55 «До суду» 16+
зiзнання
09:55, 11:25 Суд
08:00 Т/с «Подружжя» присяжних 16+
12:35 «Лiкарська
09:10, 13:25, 17:20
справа» 16+
13:30, 16:30 Огляд.
Т/с «Слiд»
Надзвичайна подiя
10:05 Т/с «Не жiноча 14:25 «Прокурорська
перевiрка» 16+
справа»
15:40 «Говоримо i
12:20 Ток-шоу «Нехай показуємо». Ток-шоу
16+
17:30 «Життя як пiсня:
говорять»
Микола Трубач» 16+
16:00 Критична точка 19:15 Х/ф «Фокусник»
16+
19:20 Ток-шоу
21:15 Х/ф
«Фокусник-2» 16+
«Говорить Україна»
23:15 Рятувальники
21:00, 22:30 Т/с
16+
23:50 «Темна справа».
«Убити двiчi»
Iсторичний детектив
16+
22:00 Подiї дня
00:45 Т/с «Слiдчий
01:30 Т/с «СОБР» (2) комiтет» 16+
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06:10, 07:00, 08:55, 09:00,
09:55, 11:10, 12:10, 14:35,
23:00 Погода
06:20 Док. фiльм
«Здрастуй, рiдне село!»
07:05 Фiльм-концерт
«Шукай Вєтрова!»
08:30 Панянка та кулiнар
09:15 Армiя
09:30 Православний
вiсник
10:10 Моменти життя
11:15 Театральнi сезони
12:15 Фiнал
Нацiонального вiдбору на
Мiжнародний пiсенний
конкурс «Євробачення
2014»
14:40 Х/ф «Термiново...
Секретно... ГУБЧЕКА»
16:15 В гостях у
Д.Гордона
17:10 Український акцент
17:30 Золотий гусак
18:00 Фестиваль гумору
«Умора»
20:35 Слово регiонам
21:00 Пiдсумки дня
21:25 Без цензури
22:00 Українська пiсня
22:50 Суперлото, Трiйка,
Кено
23:10 Ювiлейний концерт
гурту «Сябри»

06:25 Х/ф «Цуценята
Санти» (1)
08:15, 19:30 ТСН:
«Телевiзiйна служба
новин»
09:00 «Хто там?»
10:00 М/ф «Енгрi
бердс» (1)
10:05 М/ф «Вiннi-Пух»
(1)
10:20 «Свiтське життя»
11:25 «Чотири весiлля
- 1»
12:55 «Моя сповiдь» «Йосиф Кобзон»
14:00 «Мiняю жiнку
- 8»
15:30 М/ф «Машинi
казки» (1)
15:35 М/ф «Маша i
ведмiдь» (1)
16:20 «Вечiрнiй Київ
- 2013»
18:30 «Розсмiши
комiка - 4»
20:00 Х/ф «Люди - Х
- 2» (2)
22:50 Х/ф «Люди - X 3: Останнiй контакт»
(2)
00:40 Х/ф «Ледi» (3)

07:35 «Будь в курсi!»
08:00 «Служба новин
«Соцiальний пульс»
08:25, 18:55 «Погода»
09:00 Засекречене
кохання
10:00 «Свiтськi
хронiки»
10:55 Х/ф «Вбити
дракона»
14:10 За сiм морiв
14:35 Стоунхендж
15:50, 23:20 Д/с
«Бебi-бум у зоопарку»
16:30 Д/с «Сувора
планета»
16:50 «Ронiн. Ток-шоу
з Дмитром Видрiним»
17:35 «Щоденник для
батькiв»
18:15 «Цивiлiзацiя
Incognita»
18:30 «Соцiальний
пульс вихiдних»
19:00 Великi династiї:
Голiцини
20:05 Оскар
Фельцман. Легка
мелодiя життя
21:15 Х/ф «Привиди у
жiночому гуртожитку»
(2)

09:30 «Все для мами» 07:00, 19:00 Подiї

06:30 Х/ф «Каспер»
08:25 Зiрка YouTube
09:35 Дача
10:05 Квартирне
питання
11:00 За кермом
11:35 ПуТЬОва
країна
11:55 Х/ф
«Американський
нiндзя-4»
14:00, 19:55 Т/с
«Лiквiдацiя»
18:45 Факти. Вечiр
19:00 Надзвичайнi
новини. Пiдсумки
21:50 Х/ф «Стирач»
00:10 Х/ф
«Вiдшкодування
збиткiв»

06:00, 17:00 В
пошуках iстини
06:40 Чудеса свiту
07:30, 13:00 Освенцiм
08:20 Найдивовижнiшi
тварини
09:10 Шукачi
10:10 В пошуках
пригод
11:00 Вбивця Земля
12:00 Зграя
14:00, 21:40 Сучаснi
дива
15:00, 18:50 Таємнича
Росiя
16:00 Гучна справа
18:00 Д/ф «Росiяни
у Французькому
легiонi»
19:40 Пiдроблена
iсторiя
20:40 Д/ф «Людина
без обличчя
(Ободзинський)»
22:30 Планета Земля
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
«ВусоЛапоХвiст»
00:10 Т/с
«Вiдчайдушнi
домогосподарки» (2)

06:00 «Ранок Росiї»
09:55 «Вся Росiя»
10:10 «1000 дрiбниць»
10:40 «Про найголовнiше»
11:15 Т/с «Детективне
агентство «Iван да Мар’я»
12:00, 15:00, 18:00 Вiстi
12:15 Щоденник Сочi
2014
12:25, 15:10, 17:40
Мiсцевий час. ВiстiМосква
12:40 «Особливий
випадок»
13:25 Т/с «Господиня
моєї долi»
14:10 Т/с «Таємницi
iнституту шляхетних
панянок»
15:25 «Aсademia».
«Утворення росiйської
держави як проблема»
16:10 «П’ятий вимiр»
16:40 Новини культури
16:55, 18:40 Т/с
«Свати-5»
19:35 «Прямий ефiр»
20:30 Х/ф «Четвертий
пасажир»
22:15 «Живий звук»
23:35 «Бiла студiя». Дикий
Свааб

Наш індекс у Каталозі місцевих періодичних видань 40007

06:00, 08:00, 12:10,

06:55 «Караоке на

07:25 Педан-

17:20 «Мультляндiя»

Майданi»

Притула шоу

07:10 «Київ музика»

07:50 «Їмо вдома»

09:00 Вiйна свiтiв.

09:25 «Школа

09:00 «Все буде

Ревiзор проти Шефа

Ромашкiно»

смачно!»

11:00 Уральськi

10:00 «Якiсне життя»
10:30 «Зроблено у
Києвi»
11:00 «Нова адреса»
12:45 «Повнота
радостi життя»
13:45 «Час вiдповiдей»
16:40 «Здрастуй,
рiдне село!»
17:50, 23:40 Х/ф

10:00 «ВусоЛапоХвiст» пельменi
11:10 «Нацiональне

12:05 Шурочка

талант-шоу «Танцюють 13:05 Дорослi, як
всi!-6»

дiти

14:10 «Зваженi та

14:05 Т/с «Воронiни»

щасливi - 3»

18:00 М/ф «Стюарт

19:00 «Х-Фактор - 4»

Лiттл-2»

22:05 «Таємницi

19:40 Х/ф «Гаррi

Х-фактора. Щоразу, як Поттер i Дарунки
в останнiй»

смертi: Частина 2»

23:20 «Х-Фактор

22:05 Х/ф «Нестерпнi

- 4 Пiдсумки

боси» (2)

тижневик»

голосування»

00:20 Х/ф

21:30 Х/ф «Останнiй

00:30 «Детектор

«Блондинка i

поворот» (2)

брехнi - 4»

блондинка» (2)

06:55 «Розумницi й
розумники»
07:45 «Слово пастиря»
08:00, 10:00 Новини
08:15 «Смак»
08:55 «Галина Волчек.
Новий образ до
ювiлею»
10:15 «Iдеальний
ремонт»
11:10 «Полювання на
пiдборах»
12:00 Хокей. Кубок
Першого каналу.
Збiрна Росiї - Збiрна
Фiнляндiї
14:10 «Єралаш»
14:40, 16:15 Х/ф
«Осiннiй марафон»
16:00 Вечiрнi новини
17:05 Ювiлейний вечiр
Галини Волчек
19:00 «Час»
19:20 «Сьогоднi
ввечерi»
21:10 «Що? Де? Коли?»
22:30 «Встигнути до
опiвночi»
23:10 Хокей. Кубок
Першого каналу.
Збiрна Чехiї - Збiрна
Швецiї
01:10 Х/ф «Свiй»

08:20 Т/с «Вулицi

«Про бiдного гусара
замовте слово»
21:00, 23:10 «СТН-

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+
15:25 Мiжнародний
хрущовки»
10:00 Квартирне
19:20 Х/ф «Мiй бiлий i питання 0+
фестиваль гумору
11:25 Т/с «Вантаж»
пухнастий»
16+
«Юрмала»
15:20 «Очна ставка»
21:20 Х/ф
16+
18:00 Х/ф «Пiти, щоб
«Продається кiшка»
16:20 Огляд.
залишитися»
Надзвичайна подiя
23:35 Х/ф
17:00 «Центральне
20:00 «Подробицi»
телебачення»
«Команда-8»
17:50 «Новi росiйськi
20:30 Х/ф «Ти будеш
сенсацiї» 16+
- Ну, в тебе
18:45 Ти не повiриш!
моєю»
16+
совість є?!!
19:45 «Острiв» 16+
22:30 «Велика Рiзниця - Залишилося
21:15 «Промiнь
зовсім
по-українськи»
Свiтла» 16+
21:50 Х/ф «Мiй дiм мало. Вже
23:30 Х/ф «Все
моя фортеця» 16+
економлю.
23:40 Авiатори 12+
можливо»
00:15 Дикий свiт 0+
10:00 Д/ф «Костянтин 07:10 Х/ф «Близнюки»
09:20, 10:00 Т/с
Меладзе. Сiрий
«Iнтерни»
кардинал»
11:00 1 за 100 годин
11:05 Т/с «Iдеальний
12:00 Т/с «Адвокат»
шлюб»
15:00 Х/ф «Князiвна з

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

06:00 Мультфiльми (1)
07:15 Т/с «Слiдаки»
(1)
08:40 «Заручники
правосуддя»
09:00 Новини 2+2
09:25 Х/ф
«Батальйони просять
вогню. Четверта
серiя» (1)
11:00 Х/ф «Кiнець
операцiї «Резидент».
Друга серiя» (1)
12:35 «Нове Шалене
вiдео»
15:30 «Облом UA.
Новий сезон»
17:15 Х/ф «Коронадо»
(1)
19:00 Х/ф «Великий
переполох у Малому
Китаї» (1)
21:00 Х/ф «Вiддача»
(2)
23:00 Х/ф
«Унiверсальний
агент» (2)
00:50 Х/ф «Чужий-3»
(2)

розбитих лiхтарiв - 2»
11:30 «Речовий
доказ»
12:00 «Головний
свiдок»
13:00 «Випадковий
свiдок»
14:00 «Правда
життя. Професiя
автогонщик»
14:30 Х/ф «Парадиз»
16:30 Х/ф
«Пограбування поiталiйськи» (1)
19:00 Т/с «Таємницi
слiдства - 7» (1)
23:00 Т/с «Вiдчинiть,
мiлiцiя!» (2)

2+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, 19:30, 20:30, 21:30,
22:30, 23:30 Час. Важливо
06:35, 18:10 Мiсцевий час
06:45, 07:10, 08:15, 18:25,
23:45 Час спорту
06:50, 14:50, 18:35,
19:15, 20:20, 22:00 Тема/
Хронiка тижня
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 20:00, 21:00, 23:00
Час новин
07:20, 08:25, 22:25, 23:20
Бiзнес-час
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!
14:35 Гра долi
15:35 Кiно з Янiною
Соколовою
17:35 Феєрiя мандрiв
19:35 Машина часу
20:35 Кабiнети
21:10 Велика полiтика
21:35 Вiкно в Америку
22:35 Майстер-клас iз
Наталкою Фiцич

08:00 Д/п «Курськ.

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 «Фея
Дiн-Дiн та загублений
скарб» (1)
12:05 М/с «Бiлка та
Стрiлка. Пустотлива
сiмейка» (1)
12:15 Т/с «Ксена принцеса-воїн» (1)
16:05 Х/ф «Дiти
шпигунiв 4» (1)
18:00 Х/ф «Дiм
великої матусi 3: Який
батько, такий син» (2)
20:30 Т/с «Два батька
i два сини» (1)
22:00 6 кадрiв
23:05 Х/ф «Дуже
вампiрське кiно» (2)
00:45 Х/ф «Чарiвна
країна» (1)

07:30 101 рiч, що

07:30, 10:20

Отсаннiй причал»

«Мультфiльми»(1)
09:00 Х/ф «Лейтенант 09:00 М/с «Казки
Суворов» (1)
Ганса Крiстiана
11:00 Т/с «Гончi» (1)

Андерсена» (1)

19:00 Х/ф «Зорянi

11:25 М/ф «Дорога на

вiйни: Атака клонiв»

Ельдорадо» (1)

(1)

13:00 Х/ф «Олiвер

22:00 Х/ф «Чужий-4:

Твiст» (1)

Воскресiння» (2)

15:00 Т/с «Всi жiнки -

00:05 Х/ф

вiдьми» (1)

«Вимираючий» (3)

Старість – це
коли підморгнув симпатичній дівчині
в метро, а
вона тобі місцем поступилася...

17:00 Т/с «Моя
прекрасна няня» (1)
18:45 «Велика
рiзниця»
19:45 «Вечiрнiй
квартал»
21:40 Т/с
«Надприродне» (2)
00:20 Х/ф «Їх
помiняли мiсцями» (1)

06:00, 09:00, 12:00 Вiстi
06:10, 09:10, 12:20
Мiсцевий час. ВiстiМосква
09:10 Чудеса свiту
06:20 Х/ф «Вибiр моєї
неньки»
11:00 Top Gear
07:55 «Планета собак»
08:25 «Суботник»
13:00 Планета
09:20 «Нева» i «Надiя».
Земля
Перше росiйське
навколосвiтнє
16:00 Як секс змiнив плавання»
10:35 Мультфiльми
iсторiю
10:45 Х/ф «Просто
Саша»
20:00 Казнокради
12:25 «Чесний
детектив»
23:00 Вiйна
12:50 «Пiшки...» Москва
всерединi нас
срiбна
13:20 «Чорнi дiри. Бiлi
00:00 Сучаснi дива плями»
14:45 Х/ф «Павутиння
бабиного лiта»
Яким би
16:15 «Криве дзеркало»
18:00 Вiстi в суботу
авторитетом
18:50 Х/ф «Любов без
не був тато,
зайвих слiв»
коли мама не 22:05 «Романтика
романсу»
в дусі… вся
23:00 «Любов з
сім’я по стінці антрактами». Галина
Вишневська
ходить!
23:45 Х/ф «Серце без
замка»

змiнила свiт

10

14 грудня
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2+2
06:00, 07:00, 08:50, 23:30
Погода
06:35 Криве дзеркало
07:05 Панянка та кулiнар
07:30, 23:35 Ток-шоу
«Дружина»
09:00 Шеф-кухар країни
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
15:55 Золотий гусак
16:20 Караоке для дорослих
17:10 Маю честь запросити
17:55 Дiловий свiт. Тиждень
18:35 «Приречений на
любов»
20:30 Ми хочемо, щоб ви
знали
20:40 Головний аргумент
20:50 Офiцiйна хронiка
21:00 Пiдсумки дня
22:00 Полiттеатр
22:20 Фестиваль пiснi в
Коблево
22:55 Трiйка, Кено, Максима
23:00 Ера бiзнесу. Пiдсумки

07:50 Мультфiльм (1)

06:00, 08:00, 10:10

06:40, 10:55

08:25 ТСН:

«Мультляндiя»

«МастерШеф - 3»

07:35, 20:15 «Кумири»
07:50, 20:00
«Цивiлiзацiя Incognita»
08:00 «Соцiальний
пульс вихiдних»
08:25, 18:55 «Погода»
09:00 Великi династiї:
Голiцини
10:00 «Будь в курсi!»
10:40 «Щоденник для
батькiв»
11:20 Х/ф «Жiнка, яка
спiває»
13:30 За сiм морiв
14:45 Д/с «Джиммi та
кит»
15:40 Д/с «Дика Аравiя»
16:40, 00:00 Д/с «Бебiбум у зоопарку»
17:00 «Україна-Європа:
маятник Фуко»
17:50 «Моднi iсторiї з
Оксаною Новицькою»
18:30 «Свiт за тиждень»
19:00 Великi династiї:
Волконськi
20:40 «Свiтськi хронiки»
21:05 А. Папанов.
Зворотнiй бiк слави
(Iнший Папанов)
22:10 Х/ф «Стан
психiки» (2)

07:10 Мiжнародний
фестиваль гумору
«Юрмала»
09:25 «Школа доктора
Комаровського»
10:00 «Орел i Решка.
Назад у СРСР»
11:00 «Зимова кухня»
11:55 Т/с «Iдеальний
шлюб»
17:35 Шоу «Одна
родина» Фiнал
20:00 «Подробицi
тижня»
21:00 Т/с «Загадка
для Вiри»

07:00 Квартирне
питання
07:50 Анекдоти по«Телевiзiйна служба
українськи
новин»
08:10 Дача
09:00 «Лото-Забава» 08:50 Х/ф «Конан10:00 «Смакуємо»
руйнiвник»
10:40 М/ф «Машинi
11:00 Козирне життя
казки. Маша i ведмiдь» 11:45 Так$i
12:10 Машина часу.
(1)
Телепорт-шоу
11:20 Х/ф «Чорна
14:10 Х/ф
мiтка»
«Вiдшкодування
15:20 Х/ф «Нелюб»
збиткiв»
19:30 «ТСН-Тиждень» 16:35 Х/ф «Стирач»
18:45 Факти тижня
20:15 «Битва хорiв»
22:10 «Свiтське життя» 19:55 Наша Russia
23:15 «Що? Де? Коли? 20:25 ПуТЬОва країна
20:45 Х/ф
2»
«Повернення героя»
00:20 «Альманах
(2)
українських
22:55 Х/ф «Нiндзякороткометражних
убивця» (2)
00:55 Х/ф «Нiндзя» (2)
фiльмiв»

07:00 Т/с «Убити двiчi»
09:00 Свiт на смак
10:00, 11:00 Таємницi
зiрок
12:00 Х/ф «Мiй бiлий i
пухнастий»
14:00 Х/ф
«Продається кiшка»
16:15, 17:00, 18:00
Т/с «Iнтерни»
19:00 Подiї тижня
20:00 Як двi краплi
23:30 Comedy Woman
01:30 Comedy Club

- Приїжджай до нас на дачу!
- Не хочу.
- Даремно. Тут пиво, креветки,
дівчатка. Краса!
- Тату! Я не куплюся на це
вдруге. Копайте самі свою
картоплю!

07:45 Церква
Христова
08:00 М/ф «Ку! Кiн07:10, 14:20 «Київ
08:55 «Все буде
дза-дза»
музика»
09:50 Спiвай, якщо
смачно!»
зможеш
09:00 «Школа
09:55 «Караоке на
11:35 Божевiльний
Ромашкiно»
Майданi»
автостоп
09:35 «Нова адреса»
14:45 «Х-Фактор - 4» 12:20 М/ф «Стюарт
Лiттл-2»
11:30 «Корисна
19:00 «Битва
14:00 Х/ф «Гаррi
розмова»
екстрасенсiв.
Поттер i Дарунки
12:55 «Блага звiстка з
Чоловiки проти жiнок» смертi: Частина 2»
Р.Реннером»
16:45 Т/с «Кухня»
21:15 «Один за всiх»
19:30 Вiйна свiтiв.
16:25 «Я люблю тебе,
22:30 Х/ф «Новорiчна Ревiзор проти Шефа
Україно!»
21:20 Х/ф «Таймлесс.
дружина»(1)
18:25, 23:45 Х/ф
Рубiнова книга»
00:05 Знайти
«Жорстокий романс» 00:35 Х/ф «Зимовий
крайнього
роман»(1)
21:00 «СТН-спорттижневик»
21:25 Х/ф «Марс» (2)
23:15 «СТН-тижневик»

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 Слiдство вели...
16+
16:20 Надзвичайна
подiя. Огляд за тиждень
17:00 «Сьогоднi.
Пiдсумкова програма»
17:50 Д/ф
«Надднiстрянщина:
росiйський форпост».
12+
18:50 Х/ф «Гончi:
Невдала втеча» 16+
22:35 «Школа
лихослiв’я». 16+
23:25 «Прокурорська
перевiрка» 18+
00:30 Авiатори 12+

Податківці

06:30, 07:30, 08:30, 09:30,
10:30, 11:30, 12:30, 13:30,
14:30, 15:30, 16:30, 17:30,
18:40, 19:30, 20:30, 22:30,
23:30 Час. Важливо
06:35, 07:20, 08:25, 22:25,
23:20 Бiзнес-час
06:45 Мiсцевий час
06:55, 10:50, 11:50, 13:50,
14:50, 18:10, 19:20, 20:20
Тема/Хронiка тижня
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 20:00, 23:00 Час новин
07:10, 08:15, 18:45, 23:50 Час
спорту
07:35 180 градусiв
08:35 Феєрiя мандрiв
09:10, 19:35 Велика полiтика
09:35 Вiкно в Америку
10:15 Здоровi iсторiї
11:15 Трансмiсiя-тест
12:35 Життя цiкаве
14:35 Гра долi
15:35 Машина часу
16:35 Фактор Безпеки
17:35 Новини Київщини
20:35 Дорогi депутати
21:00 Час. Пiдсумки тижня з
Ларисою Губiною
21:40 Час-Тайм
22:00 Територiя закону
22:35 Кiно з Янiною Соколовою
23:35 Мiграцiйний вектор

08:00 «Маски-шоу»

07:30

10:00 Т/с «Мисливцi

«Мультфiльми»(1)

за старовиною» (1)

10:00 Х/ф «Олiвер

13:00 Т/с «Пригоди

Твiст» (1)
12:15 М/ф «Дорога на

Мерлiна» (1)

Ельдорадо» (1)

16:00 Х/ф «Зорянi

13:50 Т/с «Моя

вiйни: Атака клонiв»

прекрасна няня» (1)

(1)

15:20 «КВК»

19:00 Х/ф «Ворог

18:00 «Вечiрнiй

мiй» (1)

квартал «

21:10 Х/ф «Втеча з

20:00 Х/ф «Голий
пiстолет 33 1/3» (2)

Нью-Йорку» (1)

21:40 Т/с

23:10 Х/ф «Змiй» (2)

«Надприродне» (2)

01:00 Х/ф «Ключ до

00:20 Х/ф «Няня 3:

успiху» (2)

Пригоди в раю» (1)

Високошвидкісний Інтернет МТМ
Тел.: (093) 366-16-66; (095) 545-15-33; (098) 201-22-66
06:55 «Здоров’я»
08:00, 10:00 Новини
08:10 «Доки всi
вдома»
08:55 «Леонiд
Броньовий.
«Помiтьте, не я це
запропонував...»
10:15 До 400-рiччя
царської династiї.
«Романови»
11:15 «Весiльний
переполох»
12:00 Хокей. Кубок
Першого каналу.
Збiрна Росiї - Збiрна
Чехiї
14:10 «Народна
марка» у Кремлi
15:50 «Льодовиковий
перiод»
19:00 Недiльний «Час»
20:00 «Повтори!»
Пародiйне шоу
22:30 Хокей. Кубок
Першого каналу.
Збiрна Фiнляндiї Збiрна Швецiї
00:30 Х/ф
«Полiцейськi та
злодiї»

07:20 Т/с «Таємницi
слiдства - 7» (1)
11:30 «Легенди
карного розшуку».
Чорна сотня
12:00 «Агенти впливу»
13:00 Х/ф «Хочу у
в’язницю» (1)
14:50 Т/с
«Iнкасатори»
19:00 Т/с «Павутиння
- 7»
23:00 Т/с «NCIS:
полювання на вбивцю
- 8» (2)
01:00 Х/ф «Раптор»
(2)

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

06:00 М/с «Пригоди
капiтана Врунгеля» (1)
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: Класнi
дiвчата» (1)
12:05 М/с «Бiлка та
Стрiлка. Пустотлива
сiмейка» (1)
12:20 Х/ф «Острів
Нiм» (1)
14:20 Х/ф «Дiти
шпигунiв 4» (1)
16:15 Х/ф
«Страхiтливо гарний»
(1)
18:10 Країна У
19:55 Вiталька
20:55 Т/с «Два батька
i два сини» (1)
22:00 6 кадрiв
23:05 Х/ф «Дiти
кукурудзи» (3)

Круглий стіл з громадськістю

09:10 Чудеса свiту
11:00 Top Gear
13:00 Планета
Земля
16:00 В пошуках
пригод
19:00 Вiйна
всерединi нас
20:00 Казнокради
00:00 Сучаснi дива

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! «Ненцi: обряди i
звичаї»
10:45 Х/ф «Життя
спочатку»
12:20 Мiсцевий час.
Вiстi-Москва
12:25 «Мосфiльм». 90
крокiв»
12:40 «Бiльше, нiж
любов»
13:25 «Влада факту»
14:10 «Квиток у
Великий»
14:55 Х/ф «Моє
улюблене чудовисько»
18:00 Вiстi тижня
19:30 Х/ф «Райський
куточок»
21:05 «Недiльний вечiр»
22:45 Х/ф «Срiблястий
дзвiн струмка»
00:25 Х/ф «Якщо ти
мене чуєш»

Безкоштовні оголошення

КУПЛЮ
Оксана НЕДІЛЬКО, завідувач інформаційно-комунікаційного
сектору Вишгородської ОДПІ
На цьому тижні начальник Вишгородської ОДПІ Володимир
Тищенко провів засідання круглого столу з платниками податків та активістами громадських організацій району.
Обговорювали комплексні дії та можливості щодо наповнення
бюджетів усіх рівнів до кінця року з максимальним використанням
існуючих у районі ресурсів. Низка питань стосувалася легалізації
доходів громадян, запобігання проявам корупції та популяризації
офіційного видання «Вісника Міністерства доходів і зборів України».
«За 11 місяців поточного року до Державного бюджету від платників податків надійшло податків і зборів 569,3 млн грн, що в порівнянні з аналогічним періодом минулого року більше на 2,8 млн грн
(на 0,7 відсотка). До місцевого бюджету за цей період мобілізовано

205,3 млн грн, що на 27,1 млн грн або на 15,2 відсотка більше, ніж у
минулому році», — зазначив Володимир Тищенко.
Начальник інспекції звернувся до учасників засідання з проханням власним прикладом зорієнтувати суб’єктів господарювання
шляхом своєчасної та в повному обсязі сплати податків, адже цим
ми робимо вклад у Державний бюджет України, від якого залежить
рівень життя всього народу нашої дежави.
Голова Вишгородського комунального фонду підтримки підприємництва Юрій Боярин відзначив, що даний показник забезпечення
надходжень до бюджетів свідчить про тісну співпрацю працівників
інспекції з платниками податків, зниження адміністративного навантаження, неупереджене застосування податкового та митного законодавства, злагоджені та виважені дії з протидії мінімізації
сплати податків та зборів, що є спільним позитивним досягненням
органів Міндоходів і платників.

Втрачене посвідчення ветерана органів внутрішніх справ № 066391 на ім’я
Анатолія Павловича МАЙБОЖЕНКА вважати недійсним
Адвокатське бюро Сергія Миколайовича ЗАРІЦЬКОГО надає кваліфіковані юридичні послуги з питань
господарського, кримінального, сімейного, трудового, земельного та
житлового права.
Консультуємо, складаємо документи, заяви і скарги, а також представляємо інтереси в спорах про
відшкодування школи, спадкування,

поділ майна, усунення перешкод у користуванні земельними ділянками та
іншим майном у судах усіх інстанцій.
Гарантуємо високу якість в обслуговуванні та добросовісність у виконанні роботи.
Адреса: м. Вишгород,
вул. Ю. Кургузова, 5-А (приміщення магазину «МАРТ»), тел: (050) 952-51-51,
(096) 117-73-37

Новорічні знижки!
У магазині «Комфорт» (вул. Кургузова, 11-А)
нова колекція кухонь, шаф-купе та ортопедичних
диванів. Знижки кожному покупцю!

1, 2, 3-кімнатну квартиру
Тел: (068) 699-74-77

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

ПРОДАМ
Розкладний диван 90х160 1000 грн
Тел: (066) 916-27-28
Металопластиковий пакет, двері —
213 х 75, вікно — 143 х 1 м.
Тел: (04596) 53-8-53
Будинок, ділянку 60 соток. Ровжі
Тел: (04596) 5-21-01

ЗДАМ
Гараж, кооператив «Екран»
Тел: (04596) 5-21-01

Тел: (04596) 25-807
(093) 249-07-09

Ліжко-місця
Тел: (067) 455-97-94

На роботу потрібні менеджери
з продажу меблів — 2 вакансії.
Тел: (063) 255-25-50, (067) 939-47-96, (04596) 25-807

Гараж, кооператив
«Гідромеханізатор»
Тел: (067) 740-93-30

ІНШЕ
15 грудня святкує свій 60-річний ювілей вдячний син, люблячий чоловік, турботливий
батько та дідусь Микола Іванович ЮРЕЧКО!
Бажаємо міцного здоров’я, щастя, благополуччя, подальших успіхів у будь-яких
починаннях, щоденних справах, сміливих планах і сподіваннях.
Хай тебе підтримують та надихають рідні люди, розуміють та допомогають діти й онуки,
минають негаразди та непорозуміння. Хай доля збагачує життєвою мудрістю, енергією,
натхненням та радістю сьогодення.

Ювілей — це чудова подія,
Це досягнення років в житті!
Тож здійсняться нехай усі мрії
І живеться у щасті й красі!
Сонцем ясним хай любов розіллється
І вирує у серці завжди.
У всіх справах хай успіх ведеться
Сил, здоров’я — з роси і води!
Дружина Людмила, сини Іван та Руслан, донька Світлана з сім’єю, теща
Валентина Борисівна з чоловіком

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

Домашній майстер
Тел: (063) 100-90-08

Сдаю в аренду павильон, 8 кв.м.,
хорошоутепленный, расположенный
на автобусной остановке,
возле продовольственного магазина по
пр-ту Мазепы, 12-а.
Имеются: охрана, электроэнергия и все
коммуникации.
Тел: (067) 740-93-30

Ювілей

Вишгород
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КЕН – ПАК: працюємо по-європейськи,
з повною віддачею
Від усього серця бажаємо
керівництву та працівникам
ТОВ «КЕН-ПАК (Україна)», їхнім
родинам здоров’я, щастя і
добробуту, великих успіхів і
здобутків у всіх справах, наснаги
та натхнення, довгих років життя у
міцному родинному колі та серед
вірних друзів і надійних партнерів!

Ядро колективу — ті, хто прийшов
сюди з першого дня: оператор палетайзеру Олександр Ютовець, керівник
виробничого відділу Юрій Даценко,
заступник керівника виробничого відділу Сергій Шарай, старший оператор
машини формування фланцу та внутрішнього лакування Тарас Єрмоленко,
керівник інструментальної секції технологічного відділу Вадим Войницький,
спеціалісти секції Євген Хоменко, Віталій Сторожик, Микола Єщенко, контролер відділу контролю якості Ігор Макаревич, інженер-еколог Марія Казурова.

Ярослав Власенко (в.о. керівника
зміни), Володимир Шишко
(оператор бодімейкера)

Серед кращих працівників можна
виділити старожилів підприємства —
операторів Віктора Іващенка, Віталія
Людвиченка, Юрія Полосу, серед молоді — Олександра Шкарубу, Віктора
Овсієнка, Миколу Дем’ячука, Олександра Сніжка.
Про охорону оточуючого середовища — окрема розмова. На заводі створено постійно діючу систему контролю
за впливом виробництва на оточуюче

середовище. Регулярно, відповідно
узгодженим з Державними органами
нагляду графікам, проводяться інструментальні заміри параметрів викидів
шкідливих речовин в атмосферу, склад
промислових стоків, рівень шуму на
межі санітарно-захисної зони. Заводська екологічна лабораторія має договори із спеціалізованими організаціями. Матеріали, що використовуються
у виробничому процесі, періодично
проходять санітарно-епідеміологічну
експертизу і мають діючі дозволи на
застосування.
Відходи на договірній основі передаються відповідним підприємствам
для утилізації.
Для зменшення шкідливого впливу на довкілля і з метою збереження
здоров’я персоналу використовуються
водорозчинні лаки та фарби, для мінімізації викидів збільшено висоту витяжних систем.
Все це відповідає нормам українського законодавства.
Автоматизоване виробництво забезпечує високу якість продукції і надійний рівень безпеки. Передові технології, система управління якістю,
належна охорона праці та оточуючого
середовища характеризують завод
«Кен-Пак(Україна)», як одне з кращих
підприємств такого типу не тільки в
Європі, а й у світі.
Технічна, екологічна, соціальна і
кадрова політика кампанії у виробництві якісної і безпечної продукції будується у тому числі на виконанні вимог національних і міжнародних норм
і стандартів, наприклад ISO 9001, ISO
22000, принципів і методів World Сlass
Manufacturing.
На підприємстві впроваджено інтегровану систему управління харчовою безпекою у відповідності до
вимог стандарту BRC/IoP Global
Standard for Packaging and Packaging
Materials.
На видному місці у цеху — проект
WCM, показники роботи всіх чотирьох
бригад. Враховуються кількість випущеної за зміну продукції, технічні простої обладнання, інші економічні показники. До кінця дня вимальовується
реальна картина, яка дозволяє оцінити роботу кожної бригади, а відтак її
професіоналізм. Чим вищі продуктивність та якість — тим більша зарплата.
Постійна увага приділяється промисловій безпеці та охороні праці.
Всі робітники забезпечені спецодягом, засобами особистої гігієни та

Справа наліво: керівник виробничого відділу Юрій Даценко,
оператор палетайзера Олександр Ютовець, заступник
керівника виробничого відділу Сергій Шарай

індивідуального захисту. На робочих
місцях поповнюються необхідними ліками та матеріалами аптечки першої
допомоги.
Встановлені пільги та компенсації і такий режим праці та відпочинку,
який виключає тривале перебування
оператора у складних умовах. Ті працівники, що більшу частину робочої
зміни перебувають в умовах підвищеного шумового навантаження, одержують додатково до щорічної відпустки ще 2 дні.
Крім того, власники компанії зробили значні інвестиції в поліпшення
умов праці, зокрема на створення
системи колективної безпеки — зниження рівня шуму на виробничих ділянках — встановлення шумопоглинаючих екранів.
Також у виробничому корпусі закінчується монтаж додаткової опалювальної системи.

Справа наліво: керівник інструментальної
секції технологічного відділу Вадим Войницький, спеціаліст секції Євген Хоменко,
токар-шліфувальник Микола Єщенко,
спеціаліст секції Віталій Сторожик
На підприємстві щорічно біля
100 000 гривень витрачається на
охорону праці. Обов’язкові медичні
огляди персоналу за рахунок підприємства.
По ініціативі та за рахунок підприємства проводяться додаткові
лабораторні обстеження параметрів
робочої зони, особливо при внесенні
змін до технологічного процесу або
модернізації обладнання.
Постійно перевіряються знання з
охорони праці. А важливішою складовою частиною заводської програми
з техніки безпеки є чіткий розподіл
обов’язків та відповідальних за ОП,
закріплений у посадових інструкціях.
Ефективна система заходів сприяла
тому, що за останні три роки не було
жодного випадку виробничого травматизму.
Ми перебували на підприємстві
під час обідньої перерви. Працівники
приймають їжу у добре обладнаних

Ігор Макаревич – контролер якості
кімнатах, де встановлено достатньо
холодильників, СВЧ-пічок, шаф для
особистих речей. Збудовано декілька санітарно-побутових кімнат з гарячою та холодною водою, сучасним
обладнанням.
Турбота про кадри — елемент загальної політики, спрямованої на випуск якісної харчової упаковки, на
технічне оснащення, підвищення кваліфікації персоналу, забезпечення
його зацікавленості у вдосконаленні
роботи підприємства.
Реалізацію
зазначеного
ТОВ
«Кен-Пак (Україна)» здійснює через виконання вимог національних
і міжнародних норм, стандартів ISO
9001, ISO 22000, BRC / IoP, за принципами та методами WORLD СLASS
MANUFACTURING.
Підтверджують це сертифікати
відповідності, видані міжнародними
контролюючими нормами.
За роки діяльності заводу у місцевий бюджет ТОВ«Кен-Пак(Україна)»
сплатило більш 22 млн грн, платежі
до Державного бюджету перевищили
780 млн грн.
Керівництво ТОВ «Кен-Пак (Україна)» турбується не тільки про життєвий рівень працівників заводу.
Багато уваги підприємство приділяє мешканцям міста Вишгорода та
Вишгородського району, займається благодійною діяльністю. Так, неодноразово підприємство виділяло
кошти на оздоровлення дітей міста
та району, надавало допомогу районній лікарні, завдяки підприємству
збудовані дитячі і спортивні майданчики у Вишгороді, відремонтовано
приміщення у Вишгородській гімназії,
безкоштовно передано міським службам сміттєзбиральну машину на базі
автомобіля «КамАЗ». Готуючись до
урочистих подій на честь святкування
Дня Перемоги, підприємство неодноразово виділяло кошти на благоустрій
міста Вишгорода.

Тарас Єрмоленко – старший
оператор машини ФФ та ВЛ
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До Миколая

Забута СВЯТИНЯ

Любов НІКОЛЕНКО,
старший науковий співробітник
Вишгородського історико-краєзнавчого музею
Напередодні свята Миколая Чудотворця, якого православні українці вшановують 19 грудня, хочеться згадати про несправедливо забуту святиню нашого краю
— Микільсько-Пустинний Задесенський
монастир. На місці зниклого монастиря
тепер Училище професійної підготовки
працівників міліції ДУ МВС України в Київській області, а сама територія належить
Новосілківській сільраді.
івноапостольна княгиня Ольга, котра
мала заміську резиденцію у Вишгороді, заснувала тут, у надзвичайно
мальовничій місцевості, на перетині двох річок
— Десни та Дніпра, недалеко від переправи,
свій погост — відоме з літописів село Ольжичі.
Про його місцезнаходження полемізували
чимало учених. Як висновок — заключне слово
М. Грушевського про те, що саме тут, на місці
Миколаївської Пустині, вірогідніше всього, існувало поселення Ольжичі.
Про це розповідає і священик Микола Техановський у книзі «Пустинний Миколай та
його святиня» (1888 р. видання). Він пише, що
в ті часи, коли місцеве населення сповідало
язичницьких богів, Ольга теж була язичницею,
а потім, охрестившись, не залишила цього місця і як християнка.
Це не зовсім відповідає дійсності. Тогочасне місцеве населення було язичницької віри, а
Ольга ще до поїздки у Константинополь мала
свого таємного пресвітера, священика Георгія. Вірогідніше всього, що й охрещена була
значно раніше, а її хрещення у Візантії — оприлюднення схильності до віри християнської,
політична акція для налагодження відносин
між Руссю та Візантією.
Та, як би там не було, – влаштувала княгиня в Ольжичах християнський храм і привезла
з Візантії, серед інших ікон, образ святителя
Миколая. Саме ця ікона і стала головною у
храмі в Ольжичах. Знавці давнього живопису
відносили цей образ до грецького живопису,

Р

ранішого від ХІІ ст.
Свідченням язичництва на місцевості Пустинного Миколая є знахідки археологів (1909
р., 1975 р.).
У 1909 році під час очищення річища за
8 км від гирла Десни знайшли 20-метровий
стовбур дуба із чотирма кабанячими щелепами, вправленими в нього. Щелепи міцно вросли в деревину квадратом.
Цю знахідку вивчав київський дослідник
і археолог того часу В. Хвойка, який визнав
її надзвичайною пам’яткою доби язичництва
— священним деревом. З думкою Хвойки погодилися відомі вчені Н. Нідерле, Д. Анучин,
В. Городцов, В. Завитневич, М. Довнар-Запольський. Усі вони вважали, що дерево було
ритуальним.
Течія не могла віднести такого велетня далеко від місця, де він ріс. У той час, коли дуб
потрапив на дно річки, йому було близько 150
років. Оскільки стовбур знайдено неподалік
Микільської Пустині, то вчені доводили, що
саме тут в язичницьку добу ріс священний гай,
у якому згодом було зведено споруди християнського призначення. У ті часи, в пору затвердження нової релігії, це було характерним
проявом державної політики.
У 1912 р. В. Хвойка у Києві зробив доповідь і підтвердив свою гіпотезу щодо знахідки
1903 р. після загального її вивчення. Фрагмент
цього дуба зі щелепами вепрів є експонатом
музею історії Києва.
Ще одного подібного дубового стовбура,
хоча й значно менших розмірів (10 м довжиною та обхватом внизу близько 2 м) було знайдено у 1975 р. біля Мисливської станції № 2,
нижче гирла Десни. Вправлених під кроною
кабанячих щелеп виявилося аж дев’ять. Нині
цей дуб — експонат музею етнографії у с. Пирогово.
Образ святителя Миколая передавався
з покоління в покоління і набував усе більшої
слави своєю чудотворністю. Припускаємо, що
й онук княгині Ольги — Володимир Святославович — теж йому поклонявся.
А вже у період володарювання Ярослава
Мудрого на території Ольжич було засновано
монастир самим Ярославом Мудрим, його
дружиною Іриною та синами Всеволодом й
Ізяславом. У статті прот. А. Дублянського маємо довідку про дружину Ярослава Мудрого:
«Анна, блаженна, преп., княгиня, дружина великого князя Ярослава Мудрого, донька шведського короля Ольфа (шведське ім’я її було Індигерда, а по прийняттю православ’я – Ірина).
Глибоко побожна жінка. Перед своєю смертю
у 1051 р. прийняла чернецтво у Новгороді під
ім’ям Анна. Була першою з княгинь, що стала
черницею».
Саме дружина Ярослава Ірина (Анна в чернецтві) ініціювала будівництво багатьох храмів
та влаштовувала численні монастирі.

До наших днів збереглася назва пагорбу,
що поблизу колишньої Микільської Пустині, —
Оринина гора. Ця ділянка землі, яка належала
колишній базі відпочинку «Десна» та межує з
нинішньою територією Школи міліції, — забудована елітними котеджами новоспеченого
селища «Ольжичі».
Власники нового селища, не довго думаючи, використали історичну довідку, написану
науковими співробітниками Вишгородського
історико-культурного заповідника, про історичне значення території Микільської Пустині.
Гучна історична слава місцевості привабила
покупців та орендаторів елітних помешкань.
Довгий час Микільсько-Пустинний Задесенський монастир був приписаний до Софії
Київської та мав повну назву: Пустинно-Миколаївський Кафедральний Задесенський Скит.
Із Миколаєм Пустинним пов’язане чудо з
утопленим немовлям, яке сталося за часів князювання Ізяслава Ярославича. Саме тоді започатковано Літнього Миколая — суто руське
свято вшанування Чудотворця.
Ця подія висвітлена Іваном Франком у вірші. А в акафіснику св. Миколаю в оповіданні
про утоплене немовля говориться, що в 1092
р. один благочестивий чоловік із своєю дружиною та немовлям пливли у човні до Вишгорода поклонитись там святим мощам Бориса та
Гліба і святителю Миколаю. Коли поверталися до Києва, з ними сталося велике нещастя:
дружина, задрімавши, впустила у воду немовля, яке дивом не втопилося та було знайдене
живим у Софійському храмі перед образом
святого Миколая на світанку наступного дня.
9 травня (за ст. ст.) 1870 р. у храмовий
день сталась пожежа, і всі дерев’яні споруди
монастиря згоріли. Та ікона Миколая Чудотворця залишилася неушкодженою. 9 травня
1971 р. на місці старого дерев’яного було закладено новий цегляний храм.
4 грудня 1873 р. освячено престол теплої
частини на ім’я Преображення Господнього,
а головний престол — 8 червня 1878 р. З того
часу богослужіння в ньому відбувається безперервно.
Храм має довжину від вхідних дверей до
позавівтарної стіни — 50 аршинів, ширину —
20 аршинів та форму довгого чотирикутника,
котрий завершується з боку вівтаря восьмикутником. Усередині храм розділений стіною
на дві нерівні половини: більша, східна частина, — холодна, а менша, західна, — тепла, у
ній узимку здійснюється богослужіння. Висота
храму разом із хрестом — 36 аршинів.
Храм збудований із жовтої київської цегли,
а його архітектура відзначається особливою
простотою. Всередині він пофарбований світло-блакитною фарбою, без настінного живопису. Іконостас — легке різьблення з позолотою та гарним живописом на іконах — має
вишукані обриси та надає храму веселого та
благообразного вигляду. Іконостас невисокий, двоярусний, виконаний у Боголюбові Володимирської губернії майстром Шороховим у
1875 р. за 1600 рублів сріблом.
Ризниця храму небагата і надзвичайних
речей не має. Храмова дзвіниця, прибудована
до загального об’єму, — з такого ж будівельного матеріалу, висотою 42 аршини.
***
До 1786 р. Пустинний Миколай був монастирем, а за імператриці Катерини ІІ-ї закритий
одночасно з монастирем при Софії Київській.
Таким чином храм святого Миколая став
приходським. Але образ Чудотворця в ньому
незмінно залишався, місцевість мала назву
Миколаївська Пустинь і славилася у православному світі.
Здавна тут бували незліченні паломники
— від князів та воєвод до найбіднішого простолюдина. Найперші туристичні маршрути з
Києва були до Межигір’я та до Миколаївської

Вишгород
Пустині (на Десні).
Храм Пустинного Миколая проіснував до
30-х років ХХ ст.
У 1936 р. Микільська Пустинь ще
приймала віруючих, а пізніше, у період
руйнації храмів, його було розібрано, іконостас спалено, а доля ікони святителя Миколая
невідома до цього часу. У наступному, 1937 р.,
на території Микільської Пустині облаштували
дитячий будинок. Потім, аж до кінця Великої
Вітчизняної війни, тут був інтернат для неповноцінних дітей.
Після Чорнобильської трагедії Микільська
Пустинь стала місцем для зцілення постраждалих від радіації ліквідаторів наслідків аварії
на ЧАЕС.
Із 1987-го по 1994-й на її території був реабілітаційний центр. А з 1994-го тут відкрито
Школу підготовки кадрів МВС України, яка існує і зараз.
Не можна залишити поза увагою і факт
тривалого заселення цієї території. Життя тут
жевріло, не припиняючись, щонайменше чотири тисячоліття, і тому є показовим і невипадковим місцем для спорудження храмового
комплексу.
Отже, територія колишньої Микільської
Пустині в історико-культурному відношенні
є цілісним явищем з тривалими традиціями і
непересічним значенням для прийдешніх поколінь. На превеликий жаль, доля Микільської
Пустині перегукується з сумною долею Межигірського монастиря.
На території Школи міліції немає майже нічого, що би нагадувало про велич православної святині. Залишився готельний корпус, який
із 1913 р. приймав паломників, та залишки будинку священика, який ремонтували і переобладнували під їдальню.
На місці, де стояв останній цегляний храм,
— гаражі. Дубовий священний гай вирубано
власниками навколишніх приватних дач. А на
лузі з цілющим різнотрав’ям постали ті ж самі
дачі. Зберігся (за межами території) лише багатовіковий дуб, що охороняється законом.
У 2001 р. стараннями полковника МВС
Миколи Псурцева, який на той час був начальником Школи міліції, закладено і споруджено
храм св. Миколая на честь ліквідаторів аварії
на ЧАЕС — на невеликій ділянці, що належала
території школи. Микола Петрович надзвичайно вболівав за долю знищеної святині, цікавився її історією і намагався до кожного курсанта
донести, на якій святій землі вони перебувають.
Зовсім недавно з неофіційних, але надійних джерел стало відомо, що Школу міліції
переселяють, а вся територія буде передана в
приватні володіння «бідним» людям. Не треба
довго фантазувати, щоби здогадатись — будуть тут нові палаци чи нове котеджне селище
з історичною назвою «Микільська Пустинь» та
відповідною піар-кампанією щодо його давньої історії.
А місце справді благодатне: цілюща Десна, навколо безмежні луки, знову ж таки, Київ
— рукою дістати…

Про все потроху
Людина року
Папа Римський Франциск визнаний людиною року за версією журналу Time. Понтифік очолив рейтинг завдяки своїм активним
діям з реформування католицької церкви і
відродження її авторитету.

Премія миру
В Осло відбулася офіційна церемонія
вручення Нобелівської премії миру. Почесну
нагороду передали генеральному директорові Організації із заборони хімічної зброї
Ахмету Узюмджу. Саме ця структура відповідальна за ліквідацію хімічної зброї в Сирії.

Замість «РИА Новости»
Одне з найбільших інформаційних агентств
Росії «РИА Новости» ліквідовано указом президента Володимира Путіна. Замість нього

створюється агентство «Россия сегодня».
Основним напрямком діяльності нового інформагентства буде висвітлення подій у Росії
та за кордоном. Очолить агентство журналіст
Дмитро Кисельов.
Разом з «РИА Новости» ліквідується і радіо
«Голос России». Все майно «РИА» передається
новому агентству «Россия сегодня». Реорганізацію планують провести упродовж місяця.

У десятці

Про санкції Україні

У австрійському Хохфільцені завершилася перша гонка другого етапу Кубка світу з біатлону — жіночий спринт, у якій дві українські
спортсменки фінішували у першій десятці.
Юлія Джима відстала від переможниці на
9,8 секунди, фінішуючи п’ятою. Олена Підгрушна через два промахи відстала на 33,1
секунди та фінішувала 10-ю.

Європарламент прийняв рішення про направлення термінової делегації ЄП до Києва.
Про це повідомила німецький депутат, голова
фракції «зелених» Ребека Хармс. «Присутність
у Києві представників ЄС надзвичайно важлива, щоб уникнути насильства в подальшому»,
– заявила вона 11.12.2013 р. й наголосила, що
їхати в Україну «треба якнайшвидше, можливо,
вже цими вихідними». Як зауважив голова європейської делегації Комітету парламентського
співробітництва «Україна – ЄС» Павло Коваль,
остаточне рішення про направлення місії до Києва прийматиметься найближчим часом на Конференції президентів.
А у Вашингтоні розглядають введення санкцій
як один із інструментів впливу на офіційний Київ.

Не стало Нельсона Мандели

Новий графік соцвиплат

Один із найяскравіших світових лідерів,
батько південноафриканської нації помер на
96 році життя у своєму будинку в Йоганнесбурзі (ПАР).
Світові лідери вшанували Нельсона Манделу. Поминальна церемонія на його честь
відбулася на найбільшому стадіоні Африки.

Прем’єр-міністр Микола Азаров доручив першому віце-прем’єр-міністру Сергію
Арбузову, міністру фінансів Юрію Колобову
та міністру соціальної політики Наталії Королевській підготувати новий графік погашення заборгованості із заробітної плати та соціальних виплат.

КОЛО жінки

Вишгород
Гайд-парк

«Вершителі історії»

Ірина ПИРОЖЕНКО, директор Вишгородського
історико-культурного заповідника
— Ми ще не навчились цінувати наші пам’ятники,
обходитися з ними, як дорослі та освічені люди, —
писав мандрівник С. Філіпов
Після подій 8 грудня 2013 р. не можу змовчати про
вандалізм в Україні. Завтра ці «люди» можуть знищувати нашу історію (незалежно від того, хто і як до неї ставиться). Нищити пам’ятники «Арсенальцям», які відстоювали радянську владу в Україні, пам’ятник генералу
Ватутіну і т. д. Хоча історію знищити не можна, її можна
лише ретельно вивчати.

В
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ивчаючи українську історію в науковому розрізі, бачимо, що кожне покоління знищує пам’ятники та
культуру попереднього. Наводжу приклади.
6 вересня 1913 року — після вбивства терористом-есером
Мордкой Багровим Петра Аркадійовича Столипіна в Київському оперному театрі — було відкрито пам’ятник на його честь
на Думській площі (Майдан Незалежності).
На пам’ятник зібрали 120 тис. карбованців, 20 тис. вніс
асигнаціями особисто імператор Микола II. Автор проекту —
скульптор Етторе Ксіменес — за роботу грошей не взяв.
Пам’ятник Столипіну простояв чотири роки. 16 березня
1917 р. його «зняла» з п’єдесталу лютнева революція. Залишки бронзової скульптури пролежали кілька років на заводі «Арсенал», а згодом їх переплавили.
На тому ж постаменті поставили гіпсовий пам’ятник Карлу Марксу в стилі кубізму. І вулицю назвали іменем Карла
Маркса.
30 серпня (12 вересня) 1911 р. у Києві відкрили монумент
Олександру II Романову. Робота скульптора Етторе Ксіменеса
та архітектора Ніколаєва була розташована біля входу в Купецький сад. Пам’ятник збудований на честь 50-річчя відміни
кріпацького права (1861 рік).
Російський імператор за період свого правління здійснив
чимало реформ — армійську, земську, судову, освітню. Олександр II фінансував будівництво університету святого Володимира (нині університет імені Тараса Шевченка), публічну бібліотеку (нині Національна парламентська бібліотека).
Убитий терористами у Санкт-Петербурзі. На місці його загибелі — собор «На крові».
Після встановлення радянської влади в Україні пам’ятник
Олександру II у листопаді 1920-го було демонтовано. У 1930-х
роках на п’єдесталі встановили статую Йосипа Сталіна. Вона
протрималась до розвіяння культу його особистості у 1956
році.
Пам’ятник Володимиру Ульянову (Леніну) в Києві було

Світ захоплень

Довгий час (понад 20 років) я поливаю ниву української історико-культурної спадщини. Заповідник займається збереженням історичної спадщини Вишгорода. Мої колеги не належать ні до
яких партій і вивчають історію та археологію для
подальшого збереження історичної пам’яті.

До цих робіт хочеться доторкнутися, вдихнути аромати запашного різнотрав’я, помріяти…
Вікторія ШМИГОРА

Шість століть тому в Японії самураї навчилися «писати» картини пелюстками. Це мистецтво отримало назву ошибана і поступово поширилося в усьому світі.
рипало воно до душі і Світлані Федорівні Чумак, яка займається флористикою, садовим дизайном. За освітою вона інженер-технолог харчової промисловості. Здавалося б, сфера, зовсім не пов’язана із творчістю. Але жінка знайшла себе саме у
єднанні з природними матеріалами, які у її вправних руках перероджуються, отримують нове життя.
«Насолоджуюся красою кожної рослини, кожної квітки, а коли настає осінь, стає трохи сумно. Хочеться зберегти цю красу якнайдовше, але не у вигляді гербарію, а в повноцінному сюжеті, що передає
глибину природи, – розповідає Світлана Чумак, для якої кожна пора
року особлива. – Вийшовши у ліс, степ, на лужок у травні, бачиш одні
рослини, в середині літа – інші, а осінь – просто казково багата!»
Великою творчою лабораторією для Світлани Чумак став її сад.
Технікою ошибана вона займається три роки. Із задоволенням передає набуті знання і навики бажаючим.
Роботи майстрині можна придбати за адресою: пл. Т. Шевченка, 3.

13

встановлено 5 грудня 1946 року. До цього він побував на
Всесвітній виставці у Нью-Йорку в 1939 р. Автор — скульптор
Меркулов.
Це один із достовірних пам’ятників Ульянова, зроблений
із посмертної маски скульптором Мікишиним. Фігура Леніна
була виготовлена з червоного полірованого граніту висотою
3,45 м, а постамент з чорного полірованого лабродориту. Монумент — із рідкісного матеріалу — карельського кварциту.
У Києві біля метро «Арсенальна» на постаменті — кулемет
1920-х років, раніше на цьому місці стояв пам’ятник Кочубею,
тіло якого поховано на території Києво-Печерської Лаври.
Чи ми варвари? Чи нерозумні злії діти? У Франції зберегли
пам’ятники часів французької революції, хоча короля Людовика та Марію-Антуанетту стратили на гільйотині.
Пам’ятники — це краплі суспільної діяльності, поглядів
кожного покоління, по них можна вивчати минуле, щоб керувати майбутнім.
Щоб історія не повторювалась знову, не можна знищувати
історичну спадщину, яка нам не подобається. Вона має попереджувати і нагадувати суспільству та майбутнім поколінням
про терор і цинізм. Інакше все може повторитись. А цього не
можна допустити!
Цей унікальний пам’ятник Леніну міг би зайняти належне місце через деякий час, скажімо, у музеї Епохи (комунізму
тощо). Та ми його сьогодні втратили.
Чи захочуть нас з таким вандалізмом бачити у Європі?

Ошибана – справжній живопис рослинами. У цій техніці
можна створювати незвичайні
картини приголомшливої краси. Принадність ошибани і в
тому, що не потрібно дорогих
матеріалів: сировину для виготовлення картин дарує сама
природа. Так що можна експериментувати, скільки душі
завгодно!

ФОТО – архів Світлани ЧУМАК, спеціально для «Вишгорода»
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Вона малює квітами

Ліра

Чекання на...
Віктор КУЧЕРУК
Чи то така вже наша доля,
Чи ми такими є самі,
Що ані радощів навколо,
Ні блиску світла у пітьмі?
Щораз, довірливі, як діти,
Знамена носимо й хрести,
Коли лукавий хтось і ситий
Іде до власної мети.
Адже стояли на Майдані
І щиро вірили словам,
Що скоро дійсністю постане
Те, що намріялося нам.

П

Та не судилось, не збулося,
І не поліпшало навкруг.
Наївні – мучимося досі
І потерпаєм од наруг.
Ждемо, чекаючи на диво,
Зігнувши спини від образ,
Що хтось у натовп галасливий
Збере ось-ось ізнову нас...
21.10.13

Громадянський мікс

УКРаїну МАЙДАНить
5
Відбувся також пікет телевежі,
захопленої попередньої ночі силовиками. Правоохоронці пояснили:
«Беркут» прибув до телецентру, щоб
захистити його від мітингувальників.
Опозиція попереджає, що проти
Майдану готують чергові провокації,
які можуть відбутись уже найближчої
доби.
8 грудня
Вночі загони самооборони укріпили барикади на вулицях Грушевського, Шовковичній та навколо Євромайдану.
Народне віче на Майдані Незалежності — Марш мільйона — розпочалося з молебню. Десятки тисяч
мітингувальників заповнили центральну площу української столиці, а
також вулиці Хрещатик, Городецького, Інститутську та схил біля Жовтне-

вого палацу. Зі сцени Євромайдану
лунали заяви, що на мітингу мільйон
людей. Міліція нарахувала 50 тисяч.
За інформацєю Бі-бі-сі, Марш мільйона зібрав 2,4 млн людей.
Під час мирної акції «Не бий! Кохай та захищай» журналістки, художниці та дизайнери виклали із живих
квітів серце з обох сторін вулиці Банкової та біля Кабміну.
Охорону громадського порядку
у Києві забезпечували майже 5 тисяч
правоохоронців. Більша частина міліціонерів перебували біля будівель
центральних органів влади.
Зранку у Маріїнському парку
зібралося близько тисячі прихильників Партії регіонів на підтримку
чинного президента. Колони мітингувальників пройшли вулицями Грушевського та Липською.
У Луганську на мітингу понад
3000 людей. Екс-нардеп від ПР і лідер «Загальновійськового союзу»
Олег Калашников заявив, що опозиція ввела до Києва понад три тисячі

бойовиків для дестабілізації ситуації
та здійснення провокацій.
Почали з блокування всього урядового кварталу.
Активістів на Євромайдані підтримують столичні водії.
Українці у всьому світі — у багатьох містах США, Канади та Європи —приєдналися до Народного
віча на підтримку Євромайдану: у
Валенсії — понад 200 українців, у
Відні — пікетування будинку, який
буцімто належить Прем›єр-міністру
України Миколі Азарову; у Лондоні — декілька сотень людей співали
гімн України. Мітингувальники виступали проти насильства з боку
правоохоронних органів України
та закликали військових згадати
присягу.
У Донецьку до пам’ятника Т.
Шевченку вийшли кількасот людей
— зносили теплі речі, продукти, збирали гроші, щоб передати активістам на Київ. На мітингу в Запоріжжі
понад 5 тисяч громадян вимагали

відставки Президента й уряду, покарання правоохоронців за звіряче
побиття людей і розвороту країни
від Митного союзу до Європейського.
СБУ відкрила кримінальне провадження проти опозиціонерів
Олександра Турчинова і Арсенія
Яценюка, які закликали мітингувальників до силового захоплення
влади.
Президент України Віктор Янукович провів телефонну розмову з
Генеральним секретарем ООН Пан
Гі Муном.
Представники Євросоюзу нагадали Президентові України Вікторові Януковичу, що ситуацію в Україні
треба вирішувати шляхом діалогу з
опозицією.
На бульварі Шевченка навпроти
Бесарабського ринку група невідомих скинула з п’єдестала пам’ятник
Леніну. Євромайдан засудив цей
вчинок. Міліція відкрила кримінальне провадження.

Голова КМДА Олександр Попов
вважає, що знесення пам’ятника
Володимирові Леніну — це вандалізм, а не демократія. Губернатор
Харківської області Михайло Добкін
заявив, що планує відкрити рахунок
для збору коштів на відновлення
зруйнованого пам’ятника.
Активісти Євромайдану за підтримки депутатів утримували забарикадований напередодні урядовий квартал. Чергували всю ніч
позмінно.
9-10 грудня
У приміщенні Київської міської
державної адміністрації (КМДА) вимкнули електрику. Організатори
мітингу зі сцени на Майдані Незалежності закликали активістів підтягнутися ближче під будівлю КМДА.
Вночі правоохоронці повністю ліквідували пікет біля Будинку офіцерів:
на вул. Грушевського міліція прибрала всі намети демонстрантів.
Далі - стор. 14
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Живемо ЗДОРОВО

Вишгород

Стійкий олов’яний солдатик

Світ захоплень
Марта КВІТКА
ФОТО — Валентина ЧИСТЯК, «Вишгород»

У Вишгородському історико-краєзнавчому музеї так тісно від експонатів,
що ці реліквії, аби не тримати у запасниках, виставили на двох стендах у коридорі. Як і стенд з фотографіями та документами до 70-річчя визволення Києва і
Вишгорода у 1943 р.

Жоден відвідувач не пройде, не нахилившися над склом, щоб роздивитись зблизька військовий кітель, нагороди, зброю, кулі,
значки часів Великої Вітчизняної війни.
Їх передали музею не археологи і не пошуківці, а збирачі історичних цінностей —
вишгородець Олег Гриненко та мешканець
лівобережжя Олександр Шацило.
Німецький фотоапарат з «гармошкою»
приніс син покійного Петра Герасимовича
Крутенка — пристрасного краєзнавця, закоханого в історію рідного міста. А німецький
телефон, що нагадує радіостанцію, — ветеран війни та праці, вишгородець Микола Терентійович Корж.
Біля стенду ми й зустріли Олега Гриненка. У музеї він частий гість. Для директора
Олега Коваля — добрий знайомий, майстер
з виготовлення металевих виробів. Ще недавно тут експонувалися його роботи: мініатюрний танк — точна копія німецького «тигра» і знаменита паризька Ейфелева вежа.
Теж із металу.
Метал — взагалі улюблений матеріал

Подорожуємо світом

…І справді вражає!

Євгенія НІЛОВА, учениця 9-В класу
гімназії «Інтелект», гурток
журналістики (керівник Валентина
Яковенко) ЦТ «Джерело»
ФОТО — архів автора, спеціально
для «Вишгорода»

Мою родину давно приваблювала Португалія — колиска
великих морських першовідкривачів. З півдня і заходу її омиває
Атлантичний океан — обривисті
береги протягом 560 кілометрів
балконом нависають над водою. Португалія має лише одного сухопутного сусіда — Іспанію,
з якою її пов’язують історичні та
культурні узи. Ріка Тежу ділить
територію країни на дві географічні зони: на півночі переважають пагорби та долини, на півдні
домінує рівнина.
ідвідавши
найзахіднішу
країну Європи, ми познайомилися з її древньою
історією, пам’ятками архітектури
та унікальним рельєфом.
Першим було місто Сінтра, яке
раніше слугувало літньою резиденцією португальським королям.

В

Через численні пам’ятки Сінтра разом із околицями є об’єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Тут на
вершині пагорба збереглися руїни
Мавританського замку, зведеного у VIII ст. Перлина міста — палац
Пена — шедевр португальської
архітектури, у якому поєдналися
єгипетський, готичний, східний архітектурні стилі та мануеліно.
Далі нас очікував палац Кінта де
Регальєра і прогулянка захоплюючою парковою зоною з безліччю
таємних ходів, балконів, гротів та
озерець.
Зупинилися і в найзахіднішій
точці Євразійського континенту
— на мисі Рока. Хмари, маяк, вітер, безмежний океан. І справді
вражає! «Це місце, де закінчується
земля і починається море», — сказав португальський поет Луїс ді Камоенс.
Столиця Португалії Лісабон відкрилася нам з головної площі Россіо, у центрі якої зведено пам’ятник
Педро ІV — правителю країни у
період конституційної монархії.
Відвідали церкву Сан-Домінго, що
сильно пошкодилась під час зем-

Олега. Потрапить під ноги будь-яка залізяка, покрутить її у руках, поміркує, а згодом
надфілями, «болгаркою» та зварюванням виточить із неї стійкого олов’яного солдатика,
схожого на того археолога, що тримає у руках (НА ФОТО).
За професією Олег — слюсар-інструментальник, рідкісна сьогодні професія. Працює
на «Енрані», де виготовляють меблі. Корінний вишгородець. Виріс без батька, який міг,
якби був поруч, навчити сина суто чоловічим
справам. Однак всього у житті Олег навчався сам. Але на батька не ображається. Їздив
якось до нього із сином у Пущу-Водицю.
Уже сам — батько і міг би передати дітям
цю свою любов до металу. Але 17-річний Артем і 11-річний Влас розуміють захоплення
батька, їм подобається те, що він робить, та
поки що тільки дивляться і дивуються його
великому терпінню. Хлопці «хворіють» футболом, як і більшість підлітків у їхньому віці.
Олегові це хобі не приносить великих
грошей. Та й не заради них годинами сидить
майстер над своїми фігурками. А заради мо-

летрусу 1755 р., який обернув Лісабон у руїни.
Пройшовши найширшою вулицею міста, потрапили на площу
Комерції. А за десять хвилин були
вже в іншому районі Лісабона, який
має назву Белен. Там знаходиться
монастир Жеронімуш — найвидатніша пам’ятка стилю мануеліно,
визнана однією із семи чудес Португалії. Заснований Генріхом Мореплавцем в епоху великих географічних відкриттів, він став останнім
прихистком Васко да Гама, королів
та важливих персон. Монастир перебуває під охороною ЮНЕСКО.
За декілька кілометрів звідси
— ще одна перлина цієї епохи —
35-метрова вежа Белен. Колись це
була оборонна фортеця, пороховий склад, в’язниця та митниця.
Поблизу вежі уже два століття
готують знамениті белемські тістечка з листкового тіста та крему.
Вони користуються неабиякою популярністю: за один день їх продають 10 000!
Саме у Лісабоні один із найбільших океанаріумів Європи. Центральна його частина — величезний резервуар з водою 32 метри
заввишки. Тут налічується 16 000
видів тварин та птахів. Ми отримали масу задоволення, спостерігаючи за мешканцями океану, ссавцями, пташками.
Повніше уявити країну допомогли екскурсії у колоритні містечка.
Обідуш, наприклад, оточене кріпосними стінами замку ХІІ століття.
Його затишні вулиці прикрашають
яскраві квіти, а будинки розфарбовані у жовтий, білий, синій кольори.
У місті Алкобаса вразив монастир, заснований першим пор-

рального задоволення, маленької перемоги
над самим собою, аби вийшло, як намалював у своїй уяві.
В Інтернеті Олег знаходить однодумців у
Контакті, на Історичному форумі — у великому нашому світі прихильників краси чимало.
Характером схожих на стійкого олов’яного
солдатика, якому все під силу.

тугальським королем Афонсу Енрікешем. Деякий час монастир
слугував усипальницею португальських монархів.
Відвідали ми і місто Томар, що
увійшло в історію як місце перебування ордену тамплієрів, які в середині ХІ ст. заснували тут замок та
кріпосне укріплення.
Наш шлях проліг і до міста Порту. Колись воно було столицею сучасної Португалії. Ми пройшли по
історичному центру, кожна споруда
якого — архітектурна пам’ятка, —
церкви св. Франциска, Священиків, вокзал св. Бенедикта.
Порту знаходиться на березі річки Дору. З передмістям його
сполучає міст Луїса І, будівництво
якого закінчилося у ХІХ ст. Тепер
цей міст — візитна картка Порту.
Нас очікувало також знайомство з Гімарайншом — містом, з
якого розпочалась історія Португалії, та Брагою – йому майже 2250
років. Це старовинне римське місто, що пишається своїм минулим.
Тут найбільше мене вразила церква
Бон-Жезуш-ду-Монті та територія
навколо. Споруду збудували у ХVІІІ
ст., хоча перший храм, зведений на
її місці, налічує вже вісім століть.
Церква знаходиться на вершині
пагорба, піднятися на який можна
сходами. Їх прикрашають різноманітні статуї та чудернацькі фонтани. Недаремно ці сходи входять до десятка
найкрасивіших у світі.
Місто Гімарайнш також дуже гарне, найперше — через яскраві квіти,
висаджені на кожній площі. Тут знаходиться однойменний замок, де народився перший король Португалії.
Повертаючись у Лісабон, ми
відвідали міста Коімбра та Фатіма.

Перше відоме одним з найстаріших
у Європі університетом. У Фатімі ж,
за легендою, близько століття тому
трьом пастушкам явилася Свята
Діва.
…Тиждень подорожей промайнув непомітно. Перед відльотом додому ми встигли відвідати
ще одну екскурсію, до міста Евора — справжнього музею під відкритим небом з його історичними
пам’ятками — церквою Святого
Іоана, монастирем душ-Лойуш, королівським палацом Мануела Щасливого.
…«Подорожі вчать більше, ніж
усе інше. Іноді один день, проведений в інших місцях, дає більше, ніж
десять років життя вдома», — говорив французький письменник Анатоль Франс. Тож бажаю усім частіше подорожувати і обов’язково
відвідати прекрасну Португалію.

Громадянський мікс

УКРаїну МАЙДАНить
13
Понад 2,5 тис. правоохоронців
— солдати внутрішніх військ та бійці
спецпідрозділу «Беркут» — завершили штурм барикад на вул. Лютеранській і на перетині вул. Богомольця та
Шовковичної.
Розбирали барикади невідомі у
профодязі комунальників — у присутності міліції та внутрішніх військ.
Верховний представник ЄС із
закордонних справ і безпекової політики Кетрін Ештон виступила на
Майдані Незалежності. Її бесіда з
Президентом України Віктором Януковичем тривала понад три години.
На зустрічі також був присутній глава
представництва Євросоюзу в Україні
Ян Томбінський.
Екс-прем’єр-міністр Юлія Тимошенко закликає українців повстати,
а світову спільноту — зупинити авторитарний режим в Україні фінансовими та візовими санкціями.
Відбулася зустріч Президента

України Віктора Януковича з експрезидентами Леонідом Кравчуком,
Леонідом Кучмою та Віктором Ющенком.
До Києва везуть нових бійців внутрішніх військ МВС — Крим повідомляє, що для підкріплення сил по забезпеченню правопорядку і ротації.
50 молодиків спортивної статури заблокували входи в представництво Європейського Союзу в
Києві, та за дві години, згідно з даними МВС, вхід до представництва
ЄС на Володимирській, 101 вже не
був заблокований.
Станції київського метрополітену
«Хрещатик» і «Майдан Незалежності»
та пересадочний вузол між ними були
кілька разів перекриті після повідомлень про замінування та знову відновлювали свою роботу.
Майдан Незалежності прибирають волонтери з числа мітингувальників Євромайдану.
Вулиця Хрещатик перегороджена автобусами на рівні вул. Богдана
Хмельницького, з одного боку, і готелю «Дніпро» — з іншого. Як і раніше,

на вул. Хрещатик біля Європейської
площі і на перетині з вулицею Богдана
Хмельницького — оточення Внутрішніх військ, стоять автобуси МВС.
Рух по вул. Грушевського перекрито як для автомобільного транспорту, так і для пішоходів.
11-12 грудня
Силовики відтісняють протестантів від Кабміну та Адміністрації
Президента, ламають барикади та
оточують Майдан. Майдан закликає:
«Київ, вставай!» і звертається до всієї України. Тернопіль, Львів, Луцьк
та Івано-Франківськ проголошують
виїзні сесії міськрад у Києві (більше
половини депутатів прямують до
столиці).
Спроба силовиків очистити Київраду: реакція — «душ» зсередини будівлі, дрова і кийки — назовні.
Силовики поїхали. Заява Захарченка: силу не застосовуватимуть.
На Євромайдани Західної України виходять десятки тисяч. Заклики до загального страйку.
Юрій Луценко оголошує на
Майдані: перемовини з владою за

трьох умов — відставка міністра
внутрішніх справ Віталія Захарченка, виведення бійців спецпризначення від Майдану, звільнення заарештованих активістів.
Почуйте іншу Україну: Схід обіцяє привезти до Києва в неділю
(15 грудня) на Народне віче 200
тис. чол.
Студенти Києво-Могилянської
академії разом із ректором і викладачами прийшли на Майдан
Незалежності.
На центральному залізничному
вокзалі Києва проведено евакуацію
пасажирів через повідомлення про
замінування. Такі ж повідомлення
надійшли й у аеропорти «Жуляни»
та «Бориспіль».
Європейський союз не виконає
вимоги української влади, яка заявила про необхідність фінансової
допомоги Україні у разі підписання
Угоди про асоціацію з ЄС (зокрема,
надання кредитів на 20 млрд євро).
Про це заявив представник Європейської комісії Олів’є Бейлі.
У Європарламенті зареєстро-

вано проект єдиної від усіх політичних груп резолюції «Про результати Вільнюського саміту і майбутнє
Східного партнерства, зокрема,
щодо України».
Про засідання круглого столу,
за яким зібралися чотири президенти України, та загальнонаціональний читайте на стор. 2-3.
Президент України Віктор Янукович знає, що він має робити для
врегулювання політичної ситуації
в Україні. Про це йдеться у заяві
заступника держсекретаря США
Вікторії Нуланд після зустрічі із
Президентом Януковичем (текст
розміщено на сайті посольства
США в Україні).
Експерти пояснюють ситуацію в Україні: недовірою людей
до влади, зростанням активності
громадянського суспільства, політичними іграми влади й опозиції,
втручанням інших держав у справи
України, підкилимною тактикою
олігархів «на свою користь», результатом геополітичних «апетитів»
наддержав.

Людина

Вишгород

14 грудня
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Державна соцдопомога

На дитину-інваліда
Мідя ЛІ, начальник управління праці та
соціального захисту населення
Вишгородської РДА
Із грудня 2013 року виплата державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам буде проводитись у підвищених розмірах.
аконом України «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам» визначено право на матеріальне забезпечення за
рахунок коштів Державного бюджету України
та соціальний захист інвалідів з дитинства та
дітей-інвалідів шляхом встановлення державної соціальної допомоги у відсотках від прожиткового мінімуму.
Інвалідам з дитинства, які мають одночасно право на державну соціальну допомогу відповідно до вищевказаного Закону, на
пенсію та на державну соціальну допомогу
згідно із Законом України «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права
на пенсію, та інвалідам», призначається — за
вибором інвалідів з дитинства — один із видів допомоги або пенсія. При цьому, якщо
інвалід з дитинства або дитина-інвалід має
право на пенсію у зв’язку з втратою годувальника і державну соціальну допомогу відповідно до цього Закону, ці виплати призначаються одночасно.
Державна соціальна допомога інвалідам
з дитинства призначається на весь час інвалідності, встановленої органами медико-соціальної експертизи, і виплачується з дня

З

Служба зайнятості

звернення за її призначенням, виходячи з
прожиткового мінімуму для осіб, які втратили
працездатність: інвалідам з дитинства І групи підгрупи А та Б — у розмірі 100 відсотків;
надбавка на догляд за інвалідом з дитинства І групи підгрупи А — у розмірі 75 відсотків, за інвалідом з дитинства І групи підгрупи
Б або без встановленої підгрупи — відповідно, у розмірі 50 відсотків.
Для інвалідів з дитинства ІІ та ІІІ груп розмір цієї допомоги становить 80 і 60 відсотків
прожиткового мінімуму для осіб, які втратили
працездатність.
Одиноким інвалідам з дитинства ІI та III
груп, котрі на підставі довідок лікарськоконсультативних комісій лікувально-профілактичного закладу потребують постійного
стороннього догляду, передбачено надбавку
на догляд за ними до державної соціальної
допомоги в розмірі 15 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.
Державна соціальна допомога на дітейінвалідів віком до 18 років призначається у
розмірі 70 відсотків прожиткового мінімуму
для осіб, які втратили працездатність. Розмір державної соціальної допомоги, призначеної дітям-інвалідам, захворювання яких
пов’язане з Чорнобильською катастрофою,
збільшується на 50 відсотків. Крім того, до
державної соціальної допомоги дітям-інвалідам може бути призначена надбавка на догляд.
Надбавка на догляд за дитиною-інвалідом підгрупи А віком до 6 та від 6 до 18 років

Як і де знайти роботу

Наталія БРАТКОВА, директор
Вишгородського районного центру зайнятості
Одним із напрямків соціальних ініціатив Президента України Віктора Януковича, спрямованих на
поліпшення соціального захисту населення, є сприяння ефективній зайнятості населення та створення
нових робочих місць.
з 1 січня 2013 року вступив у силу новий Закон
України «Про зайнятість населення», що передбачив стимулювання тих, хто створює нові робочі
місця, а також працевлаштування, зокрема — молоді та
осіб, старших 45 років.
Службою зайнятості створені всі умови, щоб кожен її
клієнт отримав у повному обсязі весь комплекс послуг із
працевлаштування або підбору працівників, тобто реалізував своє право і законні інтереси на ринку праці.
За 11 місяців ц. р. до центру зайнятості звернулось
946 осіб. Усього на обліку перебувало 1299 осіб. За направленням центру працевлаштовано 506 осіб (100%
річного завдання).
109 осіб опановували нові професії, з них — 86 працевлаштовано. 13 осіб «за 45 років», які мають стаж 15
років, отримали ваучери на навчання в розмірі десяти
мінімальних зарплат, з них 12 навчаються. 11 особам

І

становить 100 відсотків прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку, за дитиною-інвалідом віком до 6 та від 6 до 18 років — 50 відсотків і призначається одному з
батьків, усиновителів, опікуну, піклувальнику, які не працюють і фактично здійснюють
догляд за дитиною-інвалідом, — без урахування середньомісячного сукупного доходу
сім’ї, в якій виховується дитина-інвалід.
У 2013 році розміри державної соціальної
допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам виходять із прожиткових мінімумів для
осіб, які втратили працездатність, та дітей відповідного віку, як передбачено статтею 7 Закону України «Про Державний бюджет України на
2013 рік».
Так, розмір державної соціальної допомоги
(з урахуванням норм Постанови Кабінету Міністрів України від 26.03.08 № 265 «Деякі питання
пенсійного забезпечення громадян») з 01.12.13
становить:
для інвалідів з дитинства І групи підгрупи А
— 1660,75 грн;
для інвалідів з дитинства І групи підгрупи Б
— 1423,5 грн;
для інвалідів з дитинства ІІ та ІІІ груп —
949 грн;
для інвалідів з дитинства ІІ та ІІІ груп з
надбавкою на догляд — 949 грн;
для дітей-інвалідів (без надбавки на догляд) — 949 грн;
для дітей-інвалідів підгрупи А до 6 років з
надбавкою на догляд — 1696,3 грн;
для дітей-інвалідів до 6 років з надбавкою на догляд — 1180,3 грн;

надано одноразову допомогу для організації підприємницької діяльності (156% річного завдання).
Центр
надає
профінформаційні
та
профконсультаційні послуги. У трьох ярмарках вакансій, 23
міні-ярмарках, двох ярмарках професій взяли участь
мешканці району, учні, підприємства, представники районої влади, соціальні партнери, навчальні заклади м.
Києва.
Для безробітних, які перебувають на обліку, щодня
проводимо семінари. Мета цих заходів — інформувати
людей про стан ринку праці, працевлаштувати їх та забезпечити роботодавців професійними кадрами.
Особлива увага приділяється працевлаштуванню
соціально незахищених верств населення. Таких протягом січня-листопада на обліку перебувало 781; 306 —
працевлаштовано. Для окремих категорій громадян,
особливо тих, хто безробітний тривалий час, для відновлення трудових навичок та можливості поліпшити
матеріальне становище організовуються оплачувані
громадські роботи. Протягом березня-листопада у них
взяло участь 164 особи, в т. ч. 29 осіб за рахунок коштів
місцевого бюджету та фонду загальнообов’язкового соціального страхування на випадок безробіття. Станом
на 01.11.2013 року в районі створено1019 нових робочих місць (92,6% річного завдання).

для дітей-інвалідів підгрупи А від 6 до 18
років з надбавкою на догляд — 1950,3 грн;
для дітей-інвалідів від 6 до 18 років з надбавкою на догляд — 1307,3 грн;
для дітей-інвалідів, захворювання яких
пов’язане з Чорнобильською катастрофою,
від 0 до 18 років — 996,45 грн;
для дітей-інвалідів підгрупи А, захворювання яких пов’язане з Чорнобильською катастрофою, до 6 років з надбавкою на догляд
— 2028,45 грн;
для дітей-інвалідів, захворювання яких
пов’язане з Чорнобильською катастрофою,
до 6 років з надбавкою на догляд — 1512,45
грн;
для дітей-інвалідів підгрупи А, захворювання яких пов’язане з Чорнобильською катастрофою, від 6 до 18 років з надбавкою на
догляд — 2282,45 грн;
для дітей-інвалідів, захворювання яких
пов’язане з Чорнобильською катастрофою,
від 6 до 18 років з надбавкою на догляд —
1639,45 грн.

Круглий стіл

Реалізація у Вишгородському
районі завдань Президента
України щодо стимулювання
підвищення зайнятості
населення
Під такою назвою 12 грудня у Вишгороді відбувся круглий стіл, у
якому взяли участь голова Вишгородської райдержадміністрації Олександр Приходько, його заступник Валентина Духота, керівництво районної служби зайнятості, соціальні партнери та представники роботодавців, зокрема — заступник начальника районного «Комунальника»
Сергій Стукач.
Саме на прикладі цього підприємства розглянули досвід залучення
безробітних на громадські роботи, що на 50 % оплачує держава. У селі
більш охоче отримують невеликі гроші, ніж у місті. Звісно, дається взнаки наближеність Вишгорода до столиці, де можна знайти прибутковішу
роботу.
Серед безробітних є й громадяни, що отримують до 4,5 тис. грн
протягом півроку, тому що їхня попередня зарплата у м. Києві складала
від 7 тис. грн. У нашому Центрі зайнятості на обліку — юристи та бухгалтери (ринок праці перенасичений представниками цих професій),
чимало держслужбовців, яких не влаштовує мала заробітна платня.

ФІЗКУЛЬТабордаж

Відкритий урок

Тараном… на кіоск

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

Ольга ІВАШИНА, ветеран праці
Напередодні Всесвітнього дня боротьби з ВІЛ та CНІДом класний керівник 9-А класу гімназії «Інтелект» Наталія Анатоліївна Федоренко провела зі своїми учнями відкритий урок на тему «Моє
життя без ВІЛ та СНІДу».
к виявилося, ми не все знаємо про ці хвороби. Отже, вірус імунодефіциту людини (ВІЛ) вражає імунну систему, а СНІД (синдром
набутого імунодефіциту) — це комплекс захворювань, які виникають у людини з ВІЛ на тлі низького імунітету.
Існують кілька шляхів передачі ВІЛ від однієї людини до іншої: незахищений статевий акт; зараження через кров (це може бути при спільному
використанні шприців, голок та іншого ін’єкційного інструментарію; використання нестерильного інструментарію для татуювання та пірсингу; використання чужих бритв для гоління, зубних щіток з видимими залишками
крові); передача вірусу від ВІЛ-позитивної матері дитині — під час вагітності,
пологів і при годуванні груддю.
Але не слід боятися звичайного спілкування з інфікованими людьми.
Адже вони теж потребують розуміння і підтримки.
Щодня в Україні реєструється майже 50 випадків захворювання ВІЛінфекцією. На жаль, ВІЛ не лікується, існує лише антивірусна терапія, яка
допомагає призупинити поширення вірусу в організмі, і людина може прожити довше.
Ніхто не застрахований від ураження цією хворобою. Але від нас самих,
від розуміння ризику, від нашої поведінки залежить безпека нашого життя.

Я

Днями кіоск з продажу преси у центрі міста «атакував» на
велосипеді хлопець років 13-14.
Змонтований з пластику кіоск
буквально тріщав по швах, готовий розвалитися. Перше враження, що велосипедист випадково
врізався у цю споруду. Але удари
повторилися один за одним.
оли продавець вийшла на
вулицю — побачила зухвалого підлітка у шоломі на
«крутому» велосипеді з широкими
шинами, що коштує не одну і навіть
не дві тисячі гривень і, мабуть, був
спеціально виготовлений для біміксу — нового модного захоплення
молоді. Оскільки іншого місця для
випробувань міцності шин екстремал не знайшов, ось і скористався
тим, що потрапило під руку.
Але найжахливіше те, що на зау-
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важення кіоскера хлопець зреагував
нахабно, винним себе не відчував,
а навпаки — загрожував «розібратися», викликав її «поговорити», насамкінець кинув сніжком у вікно і поїхав, повністю задоволений.
На той час біля кіоску людей не
було, крім одиноких перехожих. Але
і вони поспішали у власних справах,
не втручаючись у конфлікт. Для кіоскера він закінчився погано — підвищився тиск, довелось звертатися до
медиків.
Хамство завжди одного вбиває,
а іншому приносить моральне задоволення від відвертого приниження
гідності людини. Адже цей хлопчик
— школяр, виховується у родині,
він чийсь син і, напевне, батькам не
байдуже, ким стане у майбутньому. У
будь-якому випадку хамом вони бачити його навряд чи хочуть.
Може, цей лист потрапить на
очі кривднику чи його батькам.

Дуже хотілося, щоб вони зробили
висновки і навчили свого нащадка
поважати старших, не ображати їх
ні словами, ні вчинками. Для власного ж спокою.
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Мозаїка

2013 року

Книжкова поличка

Вишгород
Кросворди від Бориса РУДЕНКА

Діти війни

Кросворд «Юридичний»

Власн. інф.
У листопаді академіку Івану Бурдаку присуджено літературно-мистецьку премію імені Івана
Нечуя-Левицького за високохудожнє втілення в
творчості українського національного характеру.
За доброю традицією, автор завітав до редакції газети «Вишгород», аби особисто вручити книгу, яка знайомить читачів з долею дітей війни, чий життєвий шлях
наповнений великими історичними подіями і складними випробуваннями. До трилогії увійшли романи: «Діти
війни» (2006 р.), «Сини і дочки Чорнобиля» (2012 р.),
«Блуд» (2013 р.).
Літературна розповідь про життя і діяльність героїв
книги охоплює 75 років: із 1937-го до 2012-го. Це вік
одного покоління – дітей війни. Історія віддасть належне цьому поколінню борців за справедливість, рівноправність, свободу, волю, любов.

Передплата

Газета про вас і для вас
Шановні читачі! Створений вашими думками,
ідеями, повідомленнями, «Вишгород» щосуботи
потрапляє до вас з інформацією про життя міста, країни, світу, з розповідями про людей.
На відміну від електронних засобів інформації, газета – живий, творчий організм: її можна
читати і перечитувати, зберігати у підшивці і повертатися до публікацій через багато років.
Редакція дякує всім, хто передплатив газету,
і запрошує надалі бути разом з нами, а значить –
завжди тримати руку на пульсі часу.
Індекс газети «Вишгород» у Каталозі місцевих періодичних видань — 40007
Вартість передплати на наступний 2014 рік:

1 місяць — 7,05 грн + послуги пошти (п. п.)
0,90 грн;
3 місяці — 21,15 грн + п. п. (2,10 грн);
6 місяців — 42,30 грн + п. п. (2,55 грн);
1 рік — 84,60 грн + п. п. (3,90 грн).
Керівники підприємств і організацій! Згадайте
про ваших колишніх працівників, порадуйте пенсіонерів новорічним подарунком — передплатіть
їм газету «Вишгород» на рік. Вони будуть вдячні
за таку увагу та шану.
У Вишгороді відділ передплати Центру
поштового зв’язку № 10 (пл. Т. Шевченка, 2)
працює: понеділок — п’ятниця, з 8:30 до12:
30 і з 13:30 до 17:30. Тел: (04596) 54-349

По горизонталі: 7. Монархи. 8. Нововведення, яке не знищує
основ існуючої структури. 9. Найманий трудівник у поміщика. 10.
Система правоохоронних органів у деяких країнах.11. Об’єднання
на основі договірних зобов’язань. 12. Вищий орган законодавчої
влади в Росії. 14. Суперечка. 15. Народні збори у Древній Русі. 17.
Транспортне виробниче підприємство. 19. Житло ченців-самітників у православних монастирях. 20. Легендарний цар Лідії, володар незліченних багатств. 21. Єдиний систематизований законодавчий акт. 26. Відстоювання на суді інтересів обвинуваченого.
27. Рішуче заперечення чого-небудь на суді. 28. Великий землевласник в Київській Русі. 29. Грошові суми, що їх вносять до банку.
По вертикалі: 1. Службова особа, яка очолює нотаріальну
контору. 2. Усе позитивне в житті людей. 3. Наклепник, донощик
(заст.). 4. Військова одиниця у Стародавньому Римі. 5. Страхове
свідоцтво. 6. Звільнення від покарання осіб, засуджених судом.
13. Згода банку гарантувати сплату суми коштів, зазначених у
векселі. 14. Очевидець злочину. 16. Службова особа, яка приймає гроші від організацій. 18. Рішення плебейських народних
зборів у Стародавньому Римі. 22. Особа, яка має право вибирати громадянство. 23. Приміщення для тимчасового одиночного
ув’язнення. 24. Знак, яким позначається число. 25. Спільнота людей, що історично склалася (плем’я, народність, нація).

Відповіді на кросворд «Армійський»,
надрукований у попередньому номері
По горизонталі: 7. Воєвода. 8. Арбалет. 9. Баталія. 10. Анексія. 12. Гармата. 13. База. 16. Хмари. 17. Зірки. 18. Списи. 20. Удари. 22. Удар. 26. Жовч. 27. Торпеда. 30. Ад’ютант. 31. Жілатьє. 32.
Низовик. 33. Мародер.
По вертикалі: 1. Командарм. 2. Аврал. 3. Адмірал. 4. Граната.
5. Шашка. 6. Невільник. 11. ПМП. 14. Агресор. 15. Бліндаж. 19.
Підводник. 21. Револьвер. 23. Воєнний. 24. КПУ. 25. Адмірал. 28.
Ствол. 29. Пайок.
Оголошення приймаються тільки від приватних осіб. Текст, написаний
друкованими літерами, має вміщувати до 7 слів і відноситися до рубрик: «Продам» , «Куплю» , «Обміняю» (3), «Подарую» (4), «Найму» (5), «Здам» (6), «Знайомство» (7), “Інше” (8). На одному талоні писати одне найменування. Все, що

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