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Ми — проти війни!

Жінка —
це берегиня!

ФОТО — архів газети «Вишгород»

Офіційно

Вітання
Із ледь відчутним весняним подихом приходить до нас чудове жіноче
свято – 8 Березня. Цей день несе у
світ ніжність і красу. Адже усе найдорожче, що є у нашому житті, – мир,
щастя, радість, надія, кохання —
пов’язане з жінкою.
ез вас, дорогі жінки, не було б
стільки світла, любові і тепла.
Ви наповнюєте будні яскравими фарбами, спонукаєте до шляхетних
вчинків і добрих справ.
Жінка виступає берегинею роду,
миру, злагоди і гармонії на рідній землі.
Ми свідомі того, що без вашої підтримки, розуміння, ініціативності та творчої
думки неможливі добрі зміни у нашому
суспільному житті.
Велике спасибі вам, любі жінки, за
материнську ласку і мудрість, ніжність і
добре слово.
Сердечно зичимо вам, наші дорогі матері, дружини, доньки та сестри,
нев’янучої молодості, радості та краси.
Нехай вас ніколи не оминає турбота
чоловіків, а прекрасні почуття дарують
натхнення для нових успіхів і життєвих
перемог. Будьте коханими і кохайте, а
ми, чоловіки, робитимемо все, аби ви
почувалися щасливими.
Вишгородський міський голова
Віктор РЕШЕТНЯК,
міськвиконком, міська рада,
редакція газети «Вишгород»
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Заява депутатів Вишгородської міської ради

03.03.2014 р.
Ми, депутати Вишгородської міської ради, глибоко занепокоєні спробами
Росії спровокувати збройний конфлікт
у Криму з приводу надуманого «захисту
росіян від екстремістів-бандерівців». Ми
рішуче і категорично засуджуємо прояви
сепаратизму і заявляємо про неухильне
дотримання Конституції та законів України, які гарантують її територіальну цілісність та суверенітет. Ми засуджуємо
агресію керівництва Російської Федерації проти України.
перше за всі роки незалежності Україна має справу з іноземним
військовим втручанням у внутрішні
справи країни. Порушуючи міжнародне право
і міжнародні договори, Рада Федерації Федеральних Зборів Російської Федерації 1 березня 2014 року одностайно підтримала звернення президента Росії Володимира Путіна і
надала згоду на використання збройних сил
РФ на території України.
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У зв’язку з розвитком подій в Україні і навколо неї, глибокою економічною кризою,
тим, що країна опинилась перед загрозою
військової агресії з боку сусіда — Російської
Федерації — ми звертаємося:
до вишгородської територіальної громади:
Вишгородці! У ці дні, як ніколи, усім нам
потрібно об’єднатись, бути виваженими, діяти згуртовано і відповідально. Закликаємо
громаду в умовах зовнішньої військової агресії відкласти внутрішні політичні чвари і непорозуміння та об’єднатись задля священної
мети — захисту Вітчизни.
до в. о. Президента України, Верховної
Ради України, Кабінету Міністрів України,
РНБО:
Ми наполягаємо на вжитті вичерпних заходів щодо стабілізації ситуації і збереження
територіальної цілісності України. Просимо
направити до Криму і Севастополя уповноважених осіб для моніторингу ситуації і надання підтримки українським військовим, які
фактично в бойових умовах виконують свій

Офіційний сайт міськради: www.вишгород.com.ua

обов’язок із захисту територіальної цілісності
України.
Ми визнаємо легітимність діючої влади
та вимагаємо від неї ефективних дій. Зі свого боку — ми готові і будемо в межах, делегованих нам Конституцією України та чинним
законодавством повноважень, допомагати в
цьому органам центральної влади.
Закликаємо керівні органи місцевого самоврядування діяти виключно за Конституцією України, не піддаватися на прояви сепаратизму та федералізму, направляти всі зусилля
на збереження миру та спокою, не допустити
подальшого погіршення суспільно-політичної
ситуації, кровопролиття та розділу країни.
У цій складній суспільно-політичній ситуації ми закликаємо усі районні і міські організації політичних партій та громадські організації
міста й району спрямувати свою енергію на
забезпечення мирного розвитку Вишгородщини, об’єднання всіх зусиль на відвернення
зовнішньої загрози України.
У цей тривожний і неспокійний час є дефіцит правдивої інформації в Криму, східних

областях України, у Росії. Саме тому пропонуємо поширювати через Інтернет, інші засоби зв’язку якнайбільшу кількість об’єктивної
інформації про події в Україні.
Ми звертаємося до районних органів місцевого самоврядування з проханням створити та проводити на базі Вишгородської
центральної районної лікарні курси медичних
сестер щодо надання первинної медичної допомоги.
Закликаємо усіх військовозобов’язаних
чоловіків та добровольців реєструватися у
Вишгородському районному військовому комісаріаті Київської області (адреса: м. Вишгород, вул. Ю. Кургузова, 5, тел.: (04596) 54345) для організації та проведення військових
навчальних зборів.
Звертаємося до російського народу, який
вважали і вважаємо братнім народом, із закликом не допустити застосування зброї.
Ми, громадяни України, маємо право
на сильну, єдину, соборну і неподільну нову
Україну!
Слава Україні! Хай береже нас Бог!
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Оперативний штаб правопорядку

З метою забезпечення громадського порядку, недопущення проявів порушення прав та свобод громадян України,
протиправних зазіхань на їхнє майно,
особисту безпеку та координації діяльності органів місцевого самоврядування, органів виконавчої влади, громадськості на території Вишгородського
району, відповідно до ст. ст. 56, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Вишгородська районна
рада створила оперативний штаб із координації роботи органів місцевого са-

моврядування, органів виконавчої влади, громадськості.
Голова штабу — голова районної ради
І. Побідаш. Перший заступник голови штабу
– перший заступник голови райдержадміністрації В. Савенок, заступник голови — керівник штабу громадського формування з
охорони громадського порядку у місті Вишгороді та Вишгородському районі голова
«Самооборони Майдану» В. Голуб. Секретар — редактор газети «На самом деле» В.
Борзовець.
До складу штабу увійшли також — за

згодою: Вишгородський міський голова В. Решетняк, начальник відділу з надзвичайних ситуацій РДА О. Охріменко, начальник ДСНС МНС у Вишгородському
районі Г. Бондаренко, начальник РВ ГУ
МВС України Л. Паланичко, прокурор району П. Чуніхін, заступник начальника СБУ
у Вишгородському районі С. Шостак, військовий комісар району М. Прибора, депутат районної ради, голова комісії районної
ради з питань законності, правопорядку
та боротьби з організованою злочинністю
В. Куляєв, редактор газети «Слово» В. По-

тапов, редактор районного радіомовлення
К. Олексій, головний редактор газети «Вишгород» М. Кочелісова, директор ВРКП «Вишгородтепломережа» Ю. Колупайло, директор ВРКП «Комунальник» О. Мартиненко,
директор КПЖ і КГ М. Шененко, начальник
ВМКП «Водоканал» Г. Чебан, директор ТРК
«ВишеГрад» І. Беркун, голова народної ради
Т. Іванов.
Доручено утворити аналогічні штаби при
місцевих радах, визначити уповноважених
осіб (з відповідними посвідченнями), місця
знаходження, телефони «гарячої лінії».

Стрічка подій 28.02-06.03

до ООН про невідкладне скликання Ради
Безпеки ООН у зв’язку з агресією Росії
проти України. Держсекретар США Джон
Керрі запевнив, що Штати захистять суверенність України. В.о. міністра оборони Ігор
Тенюх: «Україна має Збройні сили, здатні
виконати свій конституційний обов’язок».
1 березня армія РФ фактично окупувала понад 70% військових та стратегічних об’єктів
Криму. Прикордонники Севастополя відвоювали свою в/ч. США готові надати військову поміч Україні. На Броварському КПП
невідомі розстріляли трьох працівників ДАІ.
У Москві (РФ) розігнали антивоєнний мітинг і охороняють мітинги у Москві та Петербурзі – на підтримку силових дій РФ на
території України. «Народна альтернатива»
оточила Одеську облдержадміністрацію,
побила там вікна і вимагає референдуму за
створення Одеської автономної республіки. Посол Росії в ООН Віталій Чуркін у ході
засідання Ради безпеки ООН заявив, що 1
березня Віктор Янукович попросив Володимира Путіна використати військову силу
для відновлення громадянського миру в
Україні та для захисту українського народу.
Генсек ООН пояснив Путіну, що Янукович
– нелегітимний президент, а генсек НАТО –
що битись доведеться із ними. Порушення
миру в Україні може мати серйозні наслідки для світу загалом і для Польщі зокрема,
вважає прем’єр цієї країни Дональд Туск.
Японія та Китай висловили занепокоєність

ситуацією в Україні. Олександр Турчинов
підписав закон про реабілітацію, який дозволяє Юлії Тимошенко брати участь у виборах. Міжбанк знову обвалив гривню до
усіх валют, навіть до рубля. Львівщина почала приймати у себе кримські сім’ї. Російський флот заблокував українські кораблі у
Криму. Громадський рух «Правий сектор»
має намір розпочати політичну діяльність
після завершення конфлікту з Росією. Проросійські та масові антикорупційні мітинги
в Одесі, Харкові, Миколаєві, Донецьку, Луганську чергуються з антивоєнними. Через
події в Криму у Чорне море заходить американська авіаносна група, оснащена за
останнім словом техніки. ЄС виділить Україні «щонайменше» 11 млрд євро допомоги
та 3,5 млрд інвестицій. Путін заявив, що у
Криму – місцева самооборона. У Сімферополі невідомі примусили спецпосланця
генерального секретаря ООН Роберта Серрі залишити Крим. НАТО перегляне «весь
спектр» співпраці з Росією у зв’язку з політикою Москви щодо України. Законопроект, що передбачає відновлення процесу
інтеграції України в НАТО, зареєстрований
у Верховній Раді. ГПУ вже знає, хто і звідки
розстрілював Небесну сотню. Снайпери – у
розшуку. На Кіпрі «синьо-жовті» впевнено перемогли збірну США з рахунком 2:0.
Президент РФ Володимир Путін номінований на Нобелівську премію миру 2014 року
(один із 278 кандидатів). Євросоюз опри-

люднив список українських чиновників,
рахунки яких заморозять у банках Європи
(Янукович, Азаров, Пшонка, Лукаш...). Парламент Криму проголосував за вступ до Росії, а референдум перенесли на 16 березня.
Санкції Європи і США щодо РФ як інтервента проголошено. Україна чекає їх втілення
у життя. Повторний штурм Донецької ОДА
проросійськими силами. Більш масові антивоєнні виступи у Росії. Заявка України на
членство в Північно-Атлантичному альянсі
не стоїть на порядку денному, повідомив
на прес-конференції у штаб-квартирі НАТО
прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк.
МЗС стверджує, що рішення з референдуму у Криму не матиме правових наслідків.
Про Героїв київського Євромайдану пишуть книгу. В Одесі лідер партії «Родіна»
Ігор Марков закликав створити протестний
штаб і мирно домагатися федералізації
регіону у складі України. Віце-спікер Держдуми (РФ) Іван Мельников запропонував
ввести економічні санкції проти українських
олігархів, які причетні до повалення влади
в Україні. ВРУ ініціює розпуск кримського
парламенту. Кримські татари звернуться
до Азербайджану і Туреччини, а також до
всього тюркського світу по допомогу у разі
приєднання Криму до Росії. Татарський
(Казань) національний рух засуджує рішення нелегітимної ВР АРК про вступ до складу
РФ. Обама підписав указ про санкції проти
сепаратистів.

ДЖЕРЕЛО: ЗМІ
США підтримують територіальну цілісність України. Але вважають вторгнення
Росії «гіпотетичним». Європейський союз
не має сумнівів щодо легітимності президентських повноважень голови Верховної
Ради Олександра Турчинова. 27 лютого
Віктор Янукович приземлився на військовому аеродромі в Ростові-на-Дону (РФ),
28 — дав там прес-конференцію В.о. президента Олександр Турчинов підписав
низку указів про призначення голів облдержадміністрацій. «Народне ополчення Донбасу» замінило очільника області на свого
командира Павла Губарєва та підняло над
ОДА прапор Росії. Уряд, НБУ і Держказначейство відправили у Крим 400 мільйонів
грн. ВР Криму призначила головою Ради
Міністрів АР Сергія Аксьонова (який звернувся до президента РФ Володимира Путіна по «сприяння у забезпеченні миру і спокою» на території Автономної республіки),
створила власне озброєне формування та
оголосила, що кримський референдум про
статус автономії відбудеться 30 березня.
На референдум винесено питання: «Автономна Республіка Крим має державну самостійність і входить до складу України на
основі договорів і угод» (так
(так чи ні
ні).
). Віталій
Кличко вимагає терміново направити заяву

Ярослав Москаленко: «Кризу маємо подолати мирним шляхом»
У Верховній Раді України
Представника нашого виборчого округу
розпитувала Христина РУЗАМ
— Яким бачите вихід із ситуації? Які
політичні сили у цьому напрямку підтримуєте, з ким співпрацюєте?
— Ситуація непроста. І ми вже не можемо говорити лише про Крим. Російські війська активно підходять по всьому периметру
українсько-російського кордону. Ми оцінюємо це як зовнішню свідому провокацію проти
української держави і українського народу.
Ви знаєте, що народні депутати збиралися на екстрене засідання (03.03.2014 —
Ред.). І зробили перерву лише для того, щоб
дочекатися реакції та жорсткої оцінки дій РФ
Радою Безпеки ООН, ЄС, США та міжнародною спільнотою.
Наразі ми чекаємо від наших зарубіжних партнерів не лише заяв, а й конкретних дій для нейтралізації військової агресії.
Тим паче, після неконституційного рішення ВР АРК про приєднання до Росії у якості
суб’єкта Федерації. Сьогодні як ніколи потрібна консолідація українських політиків та
українського суспільства.
— Чи приймаєте Ви особисто чи хтось
інший з групи «Європейська суверенна
Україна» участь у переговорних або інших
процесах?
— Наша депутатська група солідарно
працює з усіма політичними силами (і парламентськими, і позапарламентськими),
які зараз беруть конструктивну участь у
розв’язанні проблеми. Більше того, представник нашої групи Володимир Литвин є
членом більш вузької групи переговорників з
депутатами Державної Думи щодо врегулювання українсько-російського конфлікту.
Тема дуже чутлива, і сьогодні вона потребує виваженості. Щоб зайвий раз ніхто не
сказав якихось необдуманих речей.
— Ми начебто далеко від Криму, але
люди хвилюються щодо можливих десантів РФ. Що робити нам?
— Ці хвилювання — не безпідставні. Я
вже згадував, Крим – наразі не єдина «гаря-

ча точка» у нинішньому конфлікті. Міноборони Росії офіційно повідомило про передислокацію Західного і Центрального воєнних
округів (а це понад 150 тисяч солдат) до наших спільних кордонів під формальним приводом військових навчань. У ЗМІ пройшла
інформація про те, що за 10 км до Чернігівської області було помічено пересування російських танків. Хоча Кремль пізніше заявив
про завершення вказаних навчань, але ризик
повернення їхніх військ до нашого кордону
залишається. Як приклад, чергові навчання
військ ПВО під Астраханню (450 км від нашого східного кордону). РФ «грає м’язами»,
щоб додати собі аргументів під час переговорів з українською стороною.
Та панікувати не потрібно. Довіртеся
Збройним силам України, де служать справжні патріоти, а також нашим дипломатам.
Цю кризу ми маємо подолати саме дипломатичним, мирним шляхом. У цьому переконана і Верховна Рада. Наші люди сьогодні
можуть висловити свою підтримку цілісності
України проведенням різноманітних публічних акцій. Знаю, що чимало добровольців
і військовозобов’язаних уже навідались до
своїх військкоматів — залишити контактні
дані про всяк випадок.
— На хвилі повного перезавантаження влади в останні дні написали заяви на
звільнення посадові особи. Чи доцільно
саме зараз відсторонювати старих і ставити нових (недосвідчених або тих, хто
просто рветься до влади)?
— Передусім при виборі кандидатури на
різні посади потрібно керуватися сукупністю
якостей (досвідом, навичками, бажанням діяти конструктивно), а не «революційною доцільністю». На хвилі протестів до кабінетів
можуть внести кого завгодно – ніхто не буде
розбиратися, а що ж уміє цей новий керівник.
Через такий підхід, як довела практика,
революційна підтримка дуже швидко змінюється на загальне невдоволення через занепад у довіреному напрямі роботи. Не можна «стригти всіх під одну гребінку»: мовляв,
службовець працював десь у місцевій раді за
Януковича — то він автоматично стає зрадником. Якщо немає фактів корупційних дій, а

людина демонструє професіоналізм, ефективність і боєздатність у питанні розбудови
місцевих громад, то вона має повне моральне право й далі працювати на благо людей.
— Ваше рішення як керівника районної організації ПР розпустити її одні
сприймають як кон’юнктуру, інші – як
зрадництво чи нерозумну відмову від досить потужної сили (навіть, якщо б частина вийшла), треті бачать, що ви таким
чином закрили їх від морального а то й
фізичного лінчування, образ і звинувачень. Що Ви з цього приводу думаєте?
— Я не міг прийняти одноосібне рішення
про розпуск Вишгородської РО ПР, оскільки не уповноважений це робити. Це спільна
воля наших партійців скласти квитки і вийти
з цієї політсили.
Ми працювали над реалізацією програми партії, робили все можливе, аби своєю
роботою підняти рівень підтримки Партії
регіонів серед людей. Погодьтеся, що Вишгородський район завдяки нашій роботі піднявся на якісно новий рівень. Та поки ми
працювали над впровадженням програми,
керівництво партії, яке мало найвищі посади
в державі, займалося самозбагаченням за
рахунок народу.
Саморозпуск організації міг відбутися
задовго до останніх подій через невдоволення багатьма речами. Після напружених дискусій ми приймали рішення боротися проти
корупційної системи, яку нам намагалися
нав’язати згори. Масові вбивства активістів
у центрі Києва стали останньою краплею.
Називайте наше рішення про саморозпуск, як хочете. Партія регіонів у теперішньому вигляді себе дискредитувала, і ми вже
не могли переступати через свою гідність.
Разом з тим, хоча партійна організація припинила свою діяльність, це не означає, що
наша команда розчинилася у повітрі. Ми й
надалі працюватимемо на розвиток Вишгородщини, у якій формі — побачимо пізніше.
— Зараз чимало хто звинувачує Леоніда Кравчука у зраді: мовляв, якби мали
ядерну зброю, агресивних дій щодо
України не було б. Ваше ставлення до
без’ядерної України?

— Леонід Кравчук пішов єдиним правильним шляхом у ті складні часи. Якби він
вчинив іншим чином, то найбільш вірогідно
— ми б втратили Українську незалежність ще
до настання ХХІ століття.
Так, ми мали ядерну зброю, а чи контролювали її? Ні. Все управління було заведено
на Москву.
А уявіть ситуацію: влада демократичної
Росії з якоїсь причини вирішила б атакувати
Нью-Йорк і запустила ракети з нашої території. У такому б разі вона втягнула б нас у Третю світову. Сполучені Штати, у свою чергу,
могли б нанести ядерний удар у відповідь по
нашому арсеналу.
Україні потрібен другий, третій, четвертий Чорнобиль? Разом з тим, ядерну зброю
необхідно було б за щось утримувати.
Нині ми маємо проблеми із фінансуванням ремонту блоків на атомних електростанціях. Лише уявіть, що було б, якби ми ще й
мали ці ядерні ракети. Маю сумнів, що світове співтовариство надавало б донорську допомогу на утримування цієї зброї.
Єдине, що мене дивує у історії з відмовою від ядерної зброї, — це Будапештський
меморандум, яким нам гарантували безпеку, в тому числі й РФ. Меморандум не має
статусу міжнародного договору. Це декларація, а отже за її порушення підписанти не
несуть жодної відповідальності. Маю надію,
що міжнародне співтовариство віднесеться
до нинішньої ситуації не формально, а зробить адекватну оцінку ситуації із можливими
геополітичними наслідками для всього світу.
Україна не має відмовлятися від
без’ядерного статусу. Водночас потрібно
розробити більш дієві механізми захисту нашої держави від можливих агресорів.
— Чи маєте зв’язок із штабами самооборони, народними радами та політичними силами, які впливають на ситуацію
в окрузі?
— Я постійно проводжу консультації з
усіма заявленими сторонами. Потрібно виробити спільну позицію, в якому напрямку
мають надалі розвиватися райони округу,
знайти спільний знаменник. Я — за конструктивну роботу.

Наше місто

Вишгород
Офіційно

8 березня

рабатывания денег, а ее народ – средством
для преумножения капиталов. Как показали
последние события, для этого человека не
было ничего святого, во имя сохранения своей власти он пошел на применение насилия
и совершил кровавые преступления против
своего народа.
Украинцы восстали против коррумпированного режима президента Януковича, и,
спасаясь от народного гнева, он бежал из
страны. Гражданам Украины представилась
возможность увидеть сказочные дворцы, построенные им за счет собственного народа,
брошенные во время бегства бесценные раритеты. Чего только стоит найденная в «царском» дворце Межигорья книга первопечатника Ивана Федорова «Апостол», изданная
во Львове в 1574 году, которую присвоил
себе экс-глава украинского государства!..
За плечами этого человека две судимости. Он начинал с кражи шапок у людей и закончил попыткой украсть у граждан Украины
их права и свободы.
Сегодня он прячется от ответственности
и, в попытке оправдаться за совершенные
преступления, рассказывает небылицы о
«фашистах» и «бандеровцах», якобы захвативших Киев, и «коричневой чуме», якобы
расползающейся по Украине. В попытке
обелить себя, смыть со своих рук кровь соотечественников этот человек распространяет чудовищную ложь о стране, которая когдато избрала его президентом, и о людях, доверивших ему свою судьбу.
Уважаемые друзья! Мы хотим, чтобы вы
знали: гражданами Украины, стоявшими в
течение последних трёх месяцев на Евромайдане в Киеве и Евромайданах в ряде

других городов, двигало желание жить в демократическом, правовом, цивилизованном
государстве, в котором нет места коррупции, произволу чиновников, где соблюдаются и уважаются права человека, то есть все
то, что пытался украсть у граждан Украины
бывший президент Янукович со своей прожорливой челядью.
В своей ненависти к Украине он пытается
втянуть Российскую Федерацию во внутриполитический конфликт в нашей стране, надеясь, что российские граждане помогут ему
вернуться в президентское кресло, которое
он бросил при побеге. И, к нашему большому
удивлению и сожалению, российское руководство поверило словам этого человека и
приняло решение об использовании российских войск на территории Украины.
Уважаемые друзья, на сегодняшний
день руководством Российской Федерации
окончательное решение об этом ещё не принято, речь пока идёт только о возможности
военного вмешательства. Пока не поздно,
мы вместе с вами можем остановить войну,
которая стучится к нам в двери. Мы призываем вас обратиться к руководству вашего
государства с просьбой не втягиваться во
внутриполитический конфликт в Украине.
Мы уверены в том, что Украина преодолеет последствия этого сложного периода
в своей истории, в нашей стране будет мир
и спокойствие, и мы, как и до этого, будем
развивать с вами партнёрские и братские отношения как на уровне наших государств, так
и на уровне наших территориальных общин.
С уважением
депутаты Вышгородского
городского совета, 3.03.2014

САМООБОРОНА МАЙДАНУ у Вишгороді
Влас. інф.
У четвер, 6 березня 2014 р., відбулося позачергове засідання виконавчого комітету Вишгородської міської ради шостого скликання. Розглянувши звернення представника громадського
формування з охорони громадського порядку у
м. Вишгороді та Вишгородському районі «Самооборона Майдану», статутні документи, протокол
від 16.02.2014 р. № 1 установчих зборів учасників цього громадського формування, реєстр осіб,
які є його членами, та відомості про склад штабу,
керуючись законами України «Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного
кордону», «Про місцеве самоврядування в Україні», постановою Кабінету міністрів України від
20.12.2000 р. № 1872 «Про затвердження Типового
статуту громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону, описів
зразків бланка посвідчення і нарукавної пов’язки
члена такого формування», виконавчий комітет одноголосно вирішив узгодити статут, зареєструвати
громадське формування з охорони громадського
порядку у м. Вишгороді та Вишгородському районі
«Самооборона Майдану» та систематично розглядати на засіданнях виконкому та інформувати про
Самооборону й її роботу у ЗМІ.
Вишгородський міський голова Віктор Решетняк подякував Вишгородській сотні (так називають
це місцеве формування «Самооборони Майдану» у
народі) за ставлення до міста, депутатського кор-

Звернулися
першими
За інформацією Вишгородського районного військового комісара Миколи
Прибори, райвійськкомат (м. Вишгород,
вул. Ю. Кургузова, 5, тел.: 04596-54-345)
у цілодобовому режимі — із 13:00 суботи, 1 березня 2014 року, — веде облік
військовозобов’язаних (офіцерів, сержантів і солдатів) та невійськовозобов’язаних
громадян України — мешканців Вишгородщини. Військовий комісар зазначив,
що першими на заклик захистити національні інтереси України відгукнулися і
прибули до районного військкомату депутат Вишгородської районної ради Микола
Самойленко та Вишгородський міський
голова Віктор Решетняк (учасник бойових
дій у гарячих точках, який має досвід роботи військовим хірургом).

Люди —
за мир і спокій
До Вишгородської міської ради та
особисто до міського голови Віктора
Решетняка надходять телефонні та
письмові звернення з міст-побратимів
Вишгорода.
ак, у листі від громади німецького міста Льорраха громадська
організація «Льоррах інтернаціональ» висловлює стурбованість подіями в
Україні та співчуває родинам загиблих на
Майдані. Наші німецькі друзі підтримують
єдність української держави та сподіваються на мудре політичне, а не силове вирішення гострих проблем в Україні.
Вишгородська міська рада надіслала звернення до громад міст-побратимів
Бєлгорода (РФ), Санса (Франція), Раквере (Естонія) та Вишкува (Польща), у яких
наголошує на важливості дружби та взаєморозуміння. (Тексти усіх звернень читайте на сайті газети «Вишгород» vyshgorod.
in.ua)
Турбуються про долю українців, і
Вишгородщини зокрема, також і спільноти Айхенау (Німеччина), що мають
давні дружні стосунки з громадою Вишгородського району. На жаль, дружній
міжнародний футбольний матч, запланований на початок квітня, поки що доведеться відкласти. Та громада Айхенау
висловлює свою підтримку мешканцям
району й усім громадянам України і сподівається на мирне розв’язання ситуації.

Т

Владимиру Путину – брату с автоматом

У міськвиконкомі

Патріотичні новини
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В усіх країнах

Обращение к российским побратимам

Главе городской администрации
г. Белгорода
Боженову С.А.
Уважаемые друзья!
Мы, депутаты Вышгородского городского совета, представляющие территориальную общину города Вышгорода, обращаемся
к вам со словами надежды, что в это сложное
и тревожное время вы услышите наш голос и
донесете его до жителей вашего города.
Украина и Россия – соседи. Наша пословица гласит, что сосед – ближе родственника. А когда идет речь о русских и украинцах,
то она приобретает особый смысл. Веками
наши народы жили рядом, вместе растили детей, вместе строили дома, вместе защищали свою землю. Никогда в сознании
украинцев не было ощущения враждебности
по отношению к русским, а, в свою очередь,
русские люди считали украинцев своими
братьями.
Вот уже более 20 лет мы живем в независимой Украине. Все эти годы шел болезненный процесс строительства государства,
формирования украинской политической
нации. Но какие бы трудности ни случались,
все конфликты в Украине всегда решались
мирным путем: путем поиска компромиссов, путем диалога. И это не удивительно,
ведь Украина – многонациональная страна,
где бок о бок проживают украинцы, русские,
белорусы, поляки, евреи, крымские татары и
другие народы, которые считают эту страну
своей Родиной.
Сейчас тяжёлый период в нашей истории.
Волею судьбы во главе нашего государства
оказался человек, для которого, как выяснилось, Украина была только местом для за-
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пусу, місцевої влади. Керівник райвідділу міліції
Леонід Паланичко інформував, що подібні громадські формування вже були зареєстровані та доповів про інструктивні наради та спільні (міліція + народна самооборона) рейди по місту і району.
Координацію та контроль за діяльністю громадського формування з охорони громадського
порядку в місті Вишгороді та Вишгородському районі «Самооборона Майдану» виконком ухвалив
здійснювати згідно зі ст. 16 Закону України «Про
участь громадян в охороні громадського порядку
і державного кордону» у межах своєї компетенції
спільно з органом внутрішніх справ — Вишгородським РВ ГУ МВС України у Київській області.
Рішення набирає чинності з моменту його прийняття і підлягає оприлюдненню на офіційному
сайті Вишгородської міської ради у мережі Інтернет (повний текст рішення чит. також на сайті газети «Вишгород» vyshgorod.in.ua)
Шановні вишгородці!
Увага — до груп незнайомих людей та автомашин з російськими і білоруськими номерами.
«Гаряча лінія» Самооборони Майдану
(Київ): 097-820-68-63
Телефони оперативного чергового
штабу у Вишгороді:
095-688-95-26, 067-687-23-38,
04596-26-392 (цілодобово)
E-mail: voborona@gmail.com
Skype: SMVyshgorod

Офіційно

Зачем оружие?

Марина КОЧЕЛИСОВА
Украина — моя родина, моя земля, которую НЕ СМЕЕТ топтать сапог солдата НИКАКОЙ армии. Но в
самых кошмарных снах я не могла
представить, что это будет сапог
солдата российского — с исторической родины всех моих родных.
Этот солдат перекрывает крымские
дороги, которые еще помнят наши туристические походы. Блокирует воды
самого лучшего в мире Черного моря.
Его послал российский президент Путин — «защищать русских» в Крыму.
Где ты был, Путин, когда разгоняли
киевских студентов? Когда мальчишкисрочники — и среди них русские — стояли на улице Банковой живым щитом
для «беркутовцев», почему ты не защитил наши права тогда, не подсказал, не
убедил, как ты это умеешь? Когда мы
всей страной заходились от рыданий

Світло і чисто
Ліхтарі на вулицях міста перейшли
на новий режим роботи. Із першого березня вони автоматично вмикаються о
19-й вечора і вимикаються о 5-й ранку.
Першого квітня, із збільшенням світлової
пори, години функціонування зовнішньо-

перед телевизорами и на поминках в
наших городах и селах?
Три четверти моей жизни я живу в
Вышгороде, городе по-настоящему интернациональном. Сюда полвека назад
на строительство Киевской ГЭС приехала молодежь со всего Советского
Союза. В семьях рождались дети, они
росли и говорили на нескольких языках:
мамином, папином, дедушкино-бабушкином и… русском. И говорят так до сих
пор – дома, на улице, на работе.
Мы всегда рады мирным гостям,
особенно родным и друзьям из России.
Но ты, Путин, упрятал в кутузку россиян,
вышедших с плакатами «Миру — мир!»,
не послушал умных людей и послал вооруженную «помощь братскому народу». Зачем оружие?
Нас ни от кого не надо защищать.
Нам не нужен брат с автоматом.

Комунальні новини
го освітлення міста буде змінено.
Комунальні служби Вишгорода здійснюють прибирання та вивезення піску
з узбіч. Увага! Розпорядження про двомісячник міського благоустрою читайте у
найближчих номерах газети.

Про заходи щодо благоустрою у м. Вишгороді

Розпорядження
від 24 лютого 2014 року № 7
Відповідно до ст. 30 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», ст. 10
Закону України «Про благоустрій населених
пунктів», розпорядження Кабінету Міністрів
України від 04.11.2009 р. № 1320-р «Про затвердження Національного плану дій щодо
підвищення рівня благоустрою населених
пунктів та прилеглих до них територій на
2010-2015 роки» та рішення Вишгородської
міської ради від 30.10.2006 р. № 1/23 «Про
затвердження Правил благоустрою території, дотримання тиші в громадських місцях,
торгівлі на ринку у м. Вишгороді», з метою
поліпшення стану навколишнього природного середовища, благоустрою, озеленення,
санітарного стану міста, автомобільних доріг, прилеглих до них територій та впорядкування цвинтарів:
1. Враховуючи погодні умови, організу-

вати проведення заходів з благоустрою протягом 2014 року.
2. Керівникам підприємств, установ, організацій, головам житлових кооперативів,
ОСББ, старшим будинків сприяти в організації проведення заходів з благоустрою.
Рекомендувати громадським та політичним організаціям міста взяти активну участь
у прибиранні місць загального користування
(центральні вулиці та площі міста, парки та
сквери, вул. Набережна, алея ім. Семена Поташника).
3. Суб’єктам підприємницької діяльності, які здійснюють господарську діяльність
на території міста, виконати роботи з благоустрою власних та прилеглих територій,
встановити урни для сміття біля об’єктів господарювання.
4. Мешканцям приватного сектору міста
утримувати в належному санітарному стані
садиби та інші господарчі споруди, прилеглі
ділянки вулиць та територій.

5. Зобов’язати Комунальне підприємство житлового і комунального господарства (Шененко М.П.) виконати комплекс
заходів, спрямованих на поліпшення стану
озеленення та благоустрою міста; за потреби забезпечити необхідними інструментами
та матеріалами під час проведення заходів
з благоустрою; підписати договір вивезення
сміття з приватного сектору;
6. Начальнику фінансово-бухгалтерського відділу Сакевич Н.В. здійснити фінансування з міського бюджету господарського
інвентаря і товарів для благоустрою міста під
час проведення заходів.
7. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих
органів ради Ростовцева О.М.
8. Дане рішення опублікувати у газеті
«Вишгород».
Т. в. о. міського голови
Олег МІЩЕНКО
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ПРОГРАМА УТРИМАННЯ ДОРІГ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ
Початок — див. №№ 6-9’2014
м. ВИШГОРОДА НА 2014 РІК
1. Загальні положення Програми
Програма визначає порядок та основні
принципи фінансування заходів та робіт,
пов’язаних з ремонтом, реконструкцією та
утриманням доріг та вулиць міста Вишгорода.
2. Мета Програми
Утримання в належному стані автомобільних доріг і вулиць у місті Вишгороді та
розвиток дорожнього господарства.
3. Аналіз утримання доріг загального
користування м. Вишгорода у 2013 році
Мережа
автомобільних
доріг
є
невід’ємною частиною єдиної транспортної
системи, що забезпечує роботу всіх галузей
промисловості та соціальний розвиток міста Вишгорода. Стан розвитку дорожнього
господарства на сьогодні свідчить про певні
труднощі, зумовлені недостатнім фінансуванням дорожньо—ремонтних робіт, порівняно з нормативними потребами сучасного
міста.
Протягом 2013 року здійснено заплановані капітальні та поточні ремонтні роботи
вулиць і доріг у місті Вишгороді. Фінансування відбувалось за рахунок різних джерел надходжень:
за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам у сумі 1
337,8 тис. грн профінансовано капітальний
ремонт частини проїзної дороги на вул. М.
Грушевського та Київській;
за рахунок коштів субвенції з районного бюджету у сумі 537,1 тис. грн профінансовано капітальний ремонт частини про-

їзної дороги на вул. Б. Хмельницького, 2 та
ремонт прибудинкової території на вул. М.
Грушевського, 8;
за рахунок Програми з обласного бюджету проведено роботи з капітального ремонту вул. Н. Шолуденка у місті Вишгороді
на суму 960,3 тис. грн;
за рахунок коштів міського бюджету у
сумі 3 736,1 тис. грн зроблено капітальний
ремонт ділянок доріг, тротуарів та стоянок для автомобілів на вул. Н. Шолуденка,
Шкільній, просп. І. Мазепи, вул. Б. Хмельницького, М. Грушевського.
За рахунок коштів дорожнього фонду та
коштів бюджету розвитку міського бюджету
протягом 2013 року зроблено капітальний
та поточний ремонт доріг і тротуарів у місті,
нанесена дорожня розмітка, профінансовано утримання світлофорів і доріг у зимовий
період.
Поточний ремонт доріг проведено на
вул. Н. Шолуденка, Б. Хмельницького, Ю.
Кургузова, Київській, просп. І. Мазепи, вул.
Шкільній та В. Симоненка — загальною площею 385,85 м2.
Капітальний ремонт тротуарів виконано
на вул. Київській, Шкільній, Б. Хмельницького — загальною площею 548 м2.
Загальна сума використаних коштів у
2013 році для здійснення поточного ремонту
та утримання доріг і світлофорів, дорожньої
розмітки складає понад 371,5 тис. грн, на
капітальний ремонт доріг спрямовано понад
5 239,5 тис. грн.
4. Основні напрямки утримання доріг
загального користування м. Вишгорода

на 2014 рік
Кошти, необхідні для виконання ремонтних робіт доріг загального користування, є
цільовими коштами загального та спеціального фонду бюджету. Існуючий стан утримання доріг загального користування м.
Вишгорода не задовольняє у повному обсязі потреб територіальної громади.
Необхідно здійснити ремонт проїзної
частини доріг, тротуарів та паркувальних
майданчиків на вул. Київській, Ю. Кургузова, Б. Хмельницького, М. Грушевського, В.
Симоненка, Шкільній, Межигірського Спаса, Покровській, Спаській, Преображенській та інш.
5. Джерела фінансування
На 2014 рік для здійснення видатків на
фінансування робіт, пов’язаних із поточним
ремонтом та утриманням доріг загального
користування, передбачено 223,2 тис. грн
за рахунок коштів спеціального фонду та
міського бюджету.
Фінансування робіт з капітального ремонту доріг загального користування у місті Вишгороді необхідно профінансувати за
рахунок коштів бюджету розвитку міського
бюджету на суму не менше 4 000,0 тис. грн,
за рахунок субвенції з державного бюджету
місцевим бюджетам у сумі 1 280,3 тис. грн
та інших джерел.
6. Очікувані результати та строк дії
Програми
За період дії цієї Програми виконавчим
комітетом Вишгородської міської ради та
комунальними службами, за умови достат-

ПРОГРАМА розвитку та підтримки засобу масової інформації
Вишгородської міської ради — газети «Вишгород» на 2014 рік
І. Загальні положення Програми
Програму заходів (далі — Програма)
щодо діяльності редакції газети «Вишгород»
на 2014 рік розроблено відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в
Україні», «Про інформацію», «Про друковані
засоби масової інформації (пресу) в Україні», «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого
самоврядування в Україні засобами масової
інформації», «Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист
журналістів» та Бюджетного кодексу України, Статуту КП «Редакція газети «Вишгород»
у новій редакції.
ІІ. Мета Програми
КП «Редакція газети «Вишгород» — стратегічне підприємство, мета діяльності якого
— повне і всебічне забезпечення населення
м. Вишгорода інформацією з питань суспільно-політичного, соціально-економічного, культурно-мистецького розвитку міста,
реформ і соціальних ініціатив у державі й т.
ін.
Так само, як і за 18 років з дня заснування газети «Вишгород», мета Програми
— формування громадянського суспільства,
забезпечення участі громади у розв’язанні
проблем міста за рахунок інформаційного
мосту «громада — міська влада» через міську газету (зокрема в Інтернеті); залучення
до цього підприємств (зокрема приватних)
і організацій.
За рахунок коштів міського бюджету та
за рахунок прибутків і надходжень у 2014
році планується випуск 52-х 12-16-сторінкових повнокольорових (4+4) номерів газети «Вишгород» та їх надання в Інтернет в
електронному вигляді (на власний веб-сайт,
який — за можливістю, ресурсною та фінансовою, — надає розширену, порівняно з газетними шпальтами, інформацію).
Вільний доступ громадян до інформації
забезпечуватиме висвітлення на шпальтах
«Вишгорода» роботи міськради, міськвиконкому, комунальних підприємств, інформації
про Генеральний план міста та детальні плани територій і т. ін.
ІІІ. Завдання і заходи Програми
та результативні показники
Основні завдання і заходи Програми:
- інформування вишгородців про соціальні ініціативи Президента та реформи у
дії; державні програми та основні події у світі, Україні, області, районі та місті;
- партнерські стосунки державної влади і
місцевого самоврядування;
- збільшення реклами та іншої інформації — в різних напрямках для задоволення
різноманітних потреб мешканців міста та ви-

мог ринку;
- залучення більшої кількості рекламодавців та збільшення надходжень від реалізації газети;
- надання рівної можливості всім друкувати й отримувати об’єктивну (тобто з різних
точок зору) інформацію щодо життя міста
(зокрема, публікації рекламно-партійного
характеру та різних структур — за довготривалими договорами на комерційній основі,
відповідно до розцінок на рекламу);
- створення належної матеріально-технічної бази, умов для роботи колективу редакції;
- підвищення фахової кваліфікації працівників редакції;
- подальший випуск 12-16-сторінкових
повнокольорових номерів газети «Вишгород» та їх надання в Інтернет в електронному вигляді (на власний веб-сайт) дає можливість збільшити обсяг самої газети, реклами
та іншої інформації — в різних напрямках
(зокрема: забезпечує прямий зв’язок із органами державної та місцевої влади, представником громади міста і району у Верховній Раді України; можливість зайти на сайти
міст-побратимів Вишгорода).
Основні очікувані результати
Програми:
- участь громади у розв’язанні проблем
міста за рахунок інформаційного мосту «громада — міська влада» через міську газету
(зокрема в Інтернеті); залучення до цього
підприємств (зокрема приватних) і організацій.
Передплатна вартість газети у 2014 році
складатиме — на:
1 міс. — 7,05 грн
(поштові послуги 0,90 грн),
3 міс. — 21,15 грн.
(поштові послуги 2,10 грн),
6 міс. — 42,30 грн
(поштові послуги 2,55 грн)
12 міс. — 84,60 грн
(поштові послуги 3,90 грн).
На противагу постійному зростанню ціни
друку у 2014-му році триватиме дія започаткованого у 2009 р. газетою «Вишгород»
інформаційного банку взаємодопомоги для
громади міста і району: короткі безкоштовні
оголошення (зокрема й у Інтернеті) — щоб
збільшити продаж і переплату газети, а також надати людям можливість раціонально
використати свій бюджет.
ІV. Напрямки Програми
1) Міська громада зацікавлена мати
власний (на власному утриманні) інформаційний засіб, який формує громадянське
суспільство, забезпечує участь вишгородців
у розв’язанні проблем міста за рахунок дво-

стороннього інформаційного мосту «громада — міська влада»;
2) Триватиме багаторічна практика:
- роботи з представниками різних прошарків міської громади для охоплення інформацією всіх верств населення міста й
району;
- активної співпраці з громадськими кореспондентами (зокрема — майстер-класи
для гуртків журналістики міського ЦТ «Джерело» та районного ЦТ «Дивосвіт», відповідними гуртками шкіл; з музеями та громадськими організаціями) на добровільних
засадах — гонорарного фонду на 2014 рік
у редакції не передбачено (8-й рік поспіль);
- спілкування з містами-побратимами
Вишгорода (Франція, Німеччина, Македонія, Польща, Росія, Естонія);
- постійних та разових рубрик, вдосконалення системи рекламних блоків для залучення більшої кількості рекламодавців, зокрема роботи з рекламними агентствами та
ширшого виходу на районну й всеукраїнську
громади;
3) Враховуючи кризу тощо, рекламодавці (зокрема — рекламні агенції) залучатимуться довгостроковими угодами на засадах системи знижок;
4) Площа шпальт газети «Вишгород» насамперед надаватиметься активним передплатникам газети;
5) Спонсори (насамперед — міські депутати, власники і керівники підприємств)
залучатимуться до організації передплати
пільговим категоріям населення; мережа
розповсюдження газети на території міста розширюватиметься шляхом продажу в
магазинах, за домовленістю з керівниками,
у тих кварталах Вишгорода, де кіосків «Укрпреси» немає;
6) Співпраця з колегами (районна газета «Слово» та районне радіо, прес-служба
КОДА тощо) сприятиме участі вишгородської громади у розвитку Київщини та розбудові Української держави.
V. Обсяги та джерела фінансування,
строки та етапи виконання Програми
За останні три роки (2010-2012) міська
влада на сторінках газети всебічно інформувала громаду Вишгорода про зроблене, заплановане, про перспективи розвитку, проблеми та шляхи їх розв’язання. На підставі
цього та відповідно до Програми підтримки
та розвитку газети «Вишгород» пропонується:
1) З урахуванням підвищення мінімальної заробітної плати, дотації з міського бюджету передбачити в сумі 490 тис. грн (ці кошти використовуватимуться на зарплатню
та нарахування на зарплату);

Вишгород
Додаток 9
до рішення Вишгородської міської ради
від 24 січня 2014 р. № 29/2
нього надходження коштів до загального та
спеціального фонду міського бюджету, має
бути забезпечено виконання таких робіт:
— роботи, пов’язані з поточним ремонтом доріг, тротуарів та міжбудинкових проїздів;
— роботи, пов’язані з капітальним ремонтом доріг, тротуарів та міжбудинкових
проїздів, паркувальних майданчиків;
— роботи з нанесення дорожньої розмітки, утримання світлофорів, утримання
доріг у зимовий період.
Дія цієї Програми розрахована на 2014
рік.
7. Контроль та керівництво при виконанні Програми
Загальне керівництво у процесі виконання цієї Програми покладається на виконавчий комітет Вишгородської міської ради,
який спрямовує діяльність виконавців, та
на постійну комісію міської ради з питань
комунального господарства, благоустрою
міста.
Виконавцями цієї Програми є спеціалізовані підприємства та організації, які мають право виконувати роботи з ремонту та
утримання доріг загального користування,
міські комунальні підприємства житлового
та комунального господарства.
Виконавчий комітет Вишгородської
міської ради надає підсумковий звіт про
виконання цієї Програми на затвердження
Вишгородській міській раді разом із звітом
про виконання бюджету за 2014 рік.
Секретар ради
М. РЕШЕТНІКОВА
Додаток 10
до рішення Вишгородської міської ради
від 24 січня 2014 р. № 29/2
2) На друк газети «Вишгород» необхідно 206 000 грн (борг за 2012-2013 рр.)
+ 218 000, на передплату пільговикам —
126 550 грн, на утримання веб-сайту та ліцензійне програмне забезпечення — 30 000
грн;
3) Оплату комунальних послуг, послуг
зв’язку та Інтернету, компенсування спецвипусків (тематичних, більшого обсягу тощо),
придбання та обслуговування основних засобів (профілактика та ремонт комп’ютерів,
заправка картриджів тощо), господарчі
витрати, утримання оргтехніки, придбання програми телебачення й оплату за договорами роботи позаштатних працівників
(кур’єр, прибиральниця тощо) здійснювати
за рахунок прибутків і надходжень КП, надходжень від реклами, спонсорської допомоги тощо;
4) Відповідно до Статуту та Угоди (колективного договору між Засновником — міською радою, керівником КП, головним редактором та профспілковою організацією), КП
«Редакція газети «Вишгород» забезпечити
приміщенням, сучасною оргтехнікою та відшкодуванням збитків у випадку відсутності
прибутку, а працівників редакції — соціальним захистом;
5)
Виконання
балансоутримувачем
приміщення (орендодавцем) — КПЖ і КГ
Вишгородської міської ради — договірних
зобов’язань та подовження договору оренди зі встановленою річною орендною платою в сумі 0,50 грн/кв. м х 46, 7 кв. м = 23 грн
45 коп./рік.
Реалізація даної Програми у 2014 році
базуватиметься на виконанні відповідних
заходів, фінансування яких здійснюватиметься за рахунок коштів міського бюджету
на загальну суму не менше 490 тис. грн та за
рахунок інших коштів.
VІ. Координація, управління
та контроль за виконанням Програми
Загальне управління покладається на
виконавчий комітет Вишгородської міської
ради, який координує діяльність виконавців
— Вишгородського міського голови та його
заступників.
Поточний контроль за виконанням Програми здійснюють постійна комісія міської
ради з питань планування та формування
бюджету, управління комунальною власністю міста та постійна комісія з гуманітарних
питань.
Виконавчий комітет Вишгородської
міської ради подає підсумковий звіт про виконання Програми на затвердження Вишгородській міській раді разом із звітом про виконання бюджету за 2014 рік.
Секретар ради М. РЕШЕТНІКОВА
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ПРОГРАМА ПРИРОДООХОРОННИХ ЗАХОДІВ
МІСЦЕВОГО ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ
ЕКОЛОГІЧНОГО ЗБОРУ У М. ВИШГОРОДІ НА 2014 рік
1. Загальні положення Програми
1.1. Програма визначає порядок та
основні принципи фінансування природоохоронних заходів та заходів, пов’язаних із
раціональним використанням і збереженням природних ресурсів.
2. Мета Програми
2.1. Головна мета Програми — недопущення забруднення навколишнього
природного середовища, мінімізація негативного впливу шкідливих речовин на довкілля.
3. Обґрунтування шляхів і засобів
розв’язання проблеми
3.1. Мета Програми вирішується шляхом фінансування видатків, пов’язаних із:
- проведенням заходів, спрямованих на
зниження впливу забруднення навколишнього природного середовища на здоров’я
населення міста;
- здійснення природоохоронних і ресурсозберігаючих заходів;

- здійснення заходів у надзвичайних
екологічних ситуаціях;
- впорядкування територій міста та ліквідацію сміттєзвалищ;
- іншими цілями та заходами, що не заборонено чинним законодавством України.
4. Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники
4.1 Недопущення забруднення навколишнього природного середовища, мінімізація негативного впливу на довкілля шкідливих речовин.
5. Напрями діяльності та заходи
Програми
5.1. Програмою передбачається:
- проведення заходів, спрямованих на
зниження впливу забруднення навколишнього природного середовища на здоров’я
населення міста;
- здійснення природоохоронних і ресурсозберігаючих заходів;
- здійснення заходів у надзвичайних

екологічних ситуаціях;
- впорядкування територій міста та ліквідацію сміттєзвалищ.
6. Фінансування Програми
6.1. Фінансування відбувається за рахунок коштів, що надійшли до спеціального
фонду міського бюджету від екологічного
податку.
6.2. Протягом 2013 року до спеціального фонду міського бюджету надійшло доходів від екологічного податку у розмірі 56,5
тис. грн. Витрачено з врахуванням залишку
коштів протягом 2013 року 38,6 тис. грн на
здійснення заходів з благоустрою міста.
6.3. Фінансування Програми здійснюватиметься протягом 2014 року. Загальна
сума планових видатків Програми складає
74,3 тис. грн (у тому числі за рахунок доходів 2014 року в сумі 53,5 тис. грн).
6.4. Витрачання коштів здійснюється
відповідно до ст.17 Закону України «Про
охорону навколишнього природного се-

ПРОГРАМА ЗОВНІШНІХ СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНИХ
ТА ЕКОНОМІЧНИХ ЗВ’ЯЗКІВ НА 2014 РІК
1. Загальна частина
Міська програма розвитку міжнародної співпраці (далі Програма) розроблена
відповідно до Конституції України, Закону
України «Про місцеве самоврядування в
Україні», «Про туризм», «Про інвестиційну
діяльність» та інших нормативно-законодавчих актів, які регулюють норми інвестиційної та зовнішньоекономічної діяльності,
а також європейської та євроатлантичної
інтеграції України.
Важливим у зовнішній політиці нашої
держави є забезпечення ефективного
розвитку відносин із іноземними державами, особливо країнами-сусідами. Це
стосується як забезпечення формування
надійного партнерства, так і використання
досвіду цих країн.
Станом на грудень 2013 року місто
Вишгород має побратимські зв’язки із такими містами: м. Льоррах (Німеччина), м.
Айхенау (Німеччина), м. Санс (Франція),
м. Вишкув (Польща), м. Раквере (Естонія),
м. Суздаль (Російська Федерація), м. Делчево (Македонія), м. Бєлгород (Російська
Федерація), м. Канів (Україна), смт Чорноморське (Україна).
Міжнародна співпраця на даному етапі
спрямована не лише на подальший розвиток співробітництва, зміцнення стосунків
із уже існуючими партнерами, а й на активний пошук нових потенційних іноземних партнерів. Це сприяє залученню інвестицій, здійсненню обмінів офіційними
делегаціями, делегаціями лікарів, освітян,
молоді і учнів, творчими колективами.
Вишгород тісно співпрацює з іноземними дипломатичними представництвами
в Україні. Представники Вишгородської
міської ради активно беруть участь у заходах, організованих посольствами, консульствами, міжнародними організаціями.
Завдяки сприянню посольства Франції в Україні та з метою ознайомлення із
системою медичного обслуговування
населення в закладах охорони здоров’я
Франції, у квітні 2013 року м. Санс відвідала делегація лікарів Вишгородської центральної районної лікарні.
У 2013 році на запрошення голови адміністрації м. Бєлгорода офіційна делегація від м. Вишгорода взяла участь у святкових заходах, присвячених Дню міста
Бєлгорода та 69-й річниці його визволення від фашистських загарбників.
Постійні офіційні та робочі візити до
Вишгорода свідчать про неабиякий інтерес до нашого міста з боку іноземних
держав. Це дало поштовх для цьогорічного відкриття алеї Дружби на честь містпобратимів, що відбулося в рамках святкування Дня Незалежності України та Дня
міста.
Так, протягом 2013 року м. Вишгород
відвідали офіційні делегації з Росії, України та Німеччини.
З метою формування у молоді
об’єктивного вивчення історії, знання якої
унеможливить повторення трагічних подій ХХ століття, у м. Льорраху (Німеччина),
щорічно 17 листопада відзначається на

міжнародному рівні Народний день поминання та вшанування пам’яті загиблих у
всіх війнах і жертв диктатури всіх народів.
На запрошення керівництва міста Льорраху міський голова та учні старших класів
загальноосвітніх шкіл міста Вишгорода
взяли участь у скорботних і траурних заходах за загиблими у двох світових війнах
людьми, вшанували пам’ять жертв тиранії
і деспотизму — незалежно від національності і віросповідання.
Програмою зовнішніх соціально-культурних та економічних зв’язків м. Вишгорода на 2013 рік передбачено витрати
в розмірі 50 тис. грн. за рахунок з фонду
міського бюджету та інших джерел надходжень. Фактично, для досягнення мети
Програми з урахуванням змін використано 200 000 тис. грн із загального фонду
міського бюджету.
2. Мета і завдання Програми
Метою Програми є подальше підвищення рівня міжнародного співробітництва в місті Вишгороді, презентація міста
в Україні і за кордоном, його позиціонування як туристично привабливого, створення сприятливого інвестиційного клімату для іноземних інвесторів, підвищення
рівня інформування громадян про міжнародну діяльність міста, про зміст і шляхи
реалізації національних інтере-сів, мету
європейської та євроатлантичної інтеграції України, діяльність міжнародних представництв та організацій в Україні, їхнє
співробітництво з Вишгородом.
Здійснення постійних контактів з міжнародними організаціями (урядовими та
неурядовими), дипломатичними і консульськими установами з метою подальшого розвитку міжнародного співробітництва та участі у міжнародних програмах.
Організація співпраці з органами місцевого самоврядування та депутатським
корпусом міст-побратимів.
3. Шляхи і способи
розв’язання проблеми
Мету Програми передбачається досягти шляхом активізації міжнародного
співробітництва у галузях економіки, інвестиційної діяльності, освіти, культури,
туризму, інших сферах суспільного життя, завдяки проведенню виваженої місцевої зовнішньої політики, а також участі
Вишгорода у спеціалізованих виставках,
у тому числі і міжнародних, проведення у
місті свят і фестивалів державного та міжнародного рівнів, міжнародного обміну
молодіжними та офіційними делегаціями, випуску інформаційних, промоційних
друкованих матеріалів про місто, налагодження співпраці з іноземними партнерами тощо.
Покращення інформування населення про міжнародну діяльність Вишгорода
планується здійснювати за допомогою
співпраці з місцевими ЗМІ, застосування
принципу трисекторного партнерства між
органами виконавчої влади, державними і
недержавними засобами масової інформації, а також громадськими організаціями, розміщення інформації на офіційному

сайті Вишгородської міської ради та її виконавчого комітету.
4. Фінансове забезпечення
Програми
Реалізація даної Програми базуватиметься на виконанні відповідних заходів,
фінансування яких здійснюватиметься за
рахунок коштів загального фонду міського
бюджету на суму не менше 200 тис. грн та
інших джерел надходжень.
Основними структурами, що організаційно і методично забезпечуватимуть
реалізацію Програми, є виконавчі органи
Вишгородської міської ради та її виконавчого комітету.
5. Напрямки діяльності та очікувані
результати ефективності Програми
У результаті здійснення заходів, передбачених цією Програмою, мають бути
досягнуті такі результати:
5.1. Льоррах (Німеччина):
а) зустріч офіційної делегації з м.
Льорраха;
б) відзначення Народного дня поминання та вшанування на міжнародному
рівні пам’яті загиблих у всіх війнах і жертв
диктатури всіх народів.
5.2. Айхенау (Німеччина):
а) зустріч офіційної делегації з м. Айхенау;
б) підготовка офіційної делегації до поїздки у м. Айхенау.
5.3. Суздаль (Російська Федерація):
а) зустріч офіційної делегації;
б) співробітництво в галузі культури та
туризму.
5.4. Вишкув (Польща):
а) зустріч офіційної делегації з м. Вишкува;
б) обмін досвідом в галузі місцевого
самоврядування;
в) підготовка офіційної делегації до поїздки в м. Вишкув.
5.5. Санс (Франція):
а) зустріч офіційної делегації з м. Санса;
б) стажування медичних працівників;
б) співпраця у сфері озеленення міста,
проектування зон відпочинку та розваг;
в) співпраця у комунальній сфері;
г) співпраця в культурній, духовній та
економічній сферах.
5.6. Делчево (Македонія):
а) зустріч офіційної делегації з м. Делчево;
б) співпраця в культурній та духовній
сферах;
в) підготовка офіційної делегації до поїздки у м. Делчево.
5.7. Бєлгород (Російська Федерація):
а) зустріч офіційної делегації з м. Бєлгорода;
б) співпраця в економічній, соціальній,
культурній і освітянській сферах;
в) підготовка офіційної делегації до поїздки в м. Бєлгород.
5.8. Раквере (Естонія):
а) зустріч офіційної делегації з м. Рак-
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Додаток 11
до рішення Вишгородської міської ради
від 24 січня 2014 р. № 29/2

редовища» та Бюджетного кодексу України.
7. Організація і контроль
за виконанням Програми
7.1. Загальне управління у процесі здійснення цієї Програми покладається на виконавчий комітет Вишгородської міської
ради, який координує діяльність виконавців -Вишгородського міського голови та
його заступників.
7.2. Поточний контроль за виконанням
цієї Програми здійснює постійна комісія
міської ради з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього
середовища.
7.3. Виконавчий комітет Вишгородської
міської ради подає підсумковий звіт про
виконання цієї Програми на затвердження
Вишгородській міській раді разом із звітом
про виконання бюджету за 2014 рік.
Секретар ради

М. РЕШЕТНІКОВА

Додаток 12
до рішення Вишгородської міської ради
від 24 січня 2014 р. № 29/2

вере;
б) обмін досвідом в сфері освіти, культури та спорту;
в) обмін досвідом у сфері охорони
здоров’я;
г) підготовка офіційної делегації до м.
Раквере.
5.9. Канів (Україна):
а) зустріч офіційної делегації з м. Канева;
б) обмін досвідом у сфері економічній,
соціальній, культурній та духовній;
в) підготовка офіційної делегації до поїздки в м. Канів.
5.10. Чорноморське (Україна):
а) зустріч офіційної делегації з смт
Чорноморське;
б) співпраця у сфері економіки, торгівлі, культури, охорони здоров’я, спорту й
туризму;
в) обмін досвідом у сфері розвитку
міст, територіального господарство й
планування, комунального господарства,
транспорту і зв’язку, захисту природи і навколишнього середовища.
5.11. Співробітництво зі шведським
молодіжним центром Zokker (Швеція)
у рамках європейської інтеграції через
систему мобільності, направлену на
обмін школярами і студентами, а відтак — обміну знаннями і навичками на
міжнародному рівні.
Реалізація програми дасть змогу :
- підвищити рівень міжнародного співробітництва у місті;
- покращити співпрацю з містами-побратимами Вишгорода;
- покращити інвестиційний клімат для
іноземних інвесторів та сприяти залученню інвестицій;
- створити позитивний міжнародний
імідж Вишгорода;
- позиціонувати Вишгород як культурно-мистецький центр, туристично привабливе місто;
- стимулювати розвиток туризму завдяки проведенню виваженої місцевої політики;
- сприяти збереженню і відновленню
об’єктів історико-культурної спадщини;
- систематично здійснювати поїздки
медичних працівників до міст-побратимів,
що значно підніме рівень медицини не
тільки в місті, а й у Вишгородському районі в цілому;
- сприяти реалізації в місті державної
політики європейської та євроатлантичної
інтеграції України;
- покращити інформаційне забезпечення міжнародного співробітництва, зокрема висвітлення міжнародного життя
Вишгорода у місцевих ЗМІ.
6. Управління при виконанні Програми та контроль за її виконанням
Загальне управління у процесі здійснення цієї Програми покладається на виконавчий комітет Вишгородської міської
ради, який спрямовує діяльність виконавців, та на постійну комісію з міжнародних
зв’язків.
Секретар ради М. РЕШЕТНІКОВА
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ПРОГРАМА З ОХОРОНИ, РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ
ЗЕМЕЛЬ ТА ПОКРАЩЕННЯ УГІДЬ НА ТЕРИТОРІЇ ВИШГОРОДСЬКОЇ
МІСЬКОЇ РАДИ НА 2014 РІК
1. Загальні положення Програми
1.1. За Конституцією України (статті
13, 14) земля є матеріальною та фінансовою основою місцевого самоврядування. Раціональне використання земель комунальної власності збільшить
надходження до бюджету міста.
2. Мета Програми
2.1. Мета Програми полягає у проведенні системи заходів, спрямованих
на охорону, раціональне використання
земель та захист їх від забруднення,
засмічення, підтоплення, збереження
ландшафтного і біологічного різноманіття та створення екологічно безпечних умов проживання та провадження
господарської діяльності в місті.
2.2. Напрямки витрачання коштів
та відповідні заходи визначаються Земельним кодексом України та іншими
нормативними документами.
3. Обґрунтування шляхів і засобів
розв’язання проблеми
3.1. Система взаємопов’язаних організаційних, правових, екологічних та
інших заходів і завдань, які передбачені
Програмою, спрямована на ефективне
використання земель та їх охорону:
- проведення інвентаризації земель
комунальної власності;
- створення електронного реєстру
власників та користувачів земельних
ділянок;
- захист земель від підтоплення, заболочення, забруднення промислови-

ми та хімічними речовинами;
- створення та реконструкція існуючих зон відпочинку з висадженням багаторічних зелених саджанців у межах
міської екологічної мережі, затвердженої рішенням Вишгородської міської
ради;
- запобігання порушенню гідрологічного режиму водних об’єктів;
- розвиток зеленого туризму в місті
Вишгороді;
- дотримання екологічних вимог,
встановлених законодавством України,
при проектуванні, розміщенні та будівництві об’єктів.
4. Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники
4.1. Виконання передбачених Програмою заходів і завдань дасть змогу:
- оптимізувати структуру земельних
угідь міста;
- виявити самовільно захоплені земельні ділянки та земельні ділянки, які
використовуються не за цільовим призначенням;
- збільшити надходження до місцевого бюджету;
- збільшити площі земель із природними ландшафтами до рівня, достатнього для збереження ландшафтного і
біологічного різноманіття;
- здійснити рекультивацію порушених земель;
- створити та упорядкувати водоохоронні зони і прибережні смуги водних

об’єктів, запровадити особливий режим використання земель на ділянках
водоохоронних зон.
5. Напрямки діяльності
та заходи Програми
5.1. Заходи з охорони, раціонального використання земель та покращення
угідь м. Вишгорода:
- проведення інвентаризації земель
комунальної власності;
- створення електронного реєстру
власників та користувачів земельних
ділянок;
- збільшення кількості зелених насаджень у місті, благоустрій та впорядкування міських територій, особливо
водоохоронних і лісопаркових зон, наявних на території міста озер, збереження біологічного та ландшафтного
різноманіття, створення у смугах відведення доріг захисних зелених насаджень;
- проведення робіт із санітарної
очистки міста і ліквідації стихійних сміттєзвалищ, профілактична робота з населенням;
- продовження робіт із будівництва
берегоукріплюючих споруд та організації берегоукріплюючих робіт;
- удосконалення діяльності у сфері
використання земель водного фонду
шляхом надання їх в оренду юридичним
і фізичним особам для догляду за водними об’єктами;
- екологічна освіта та інформування

ПРОГРАМА розвитку Вишгородського міського дитячоюнацького духового оркестру-студії «Водограй» на 2014 рік
І. Загальні положення Програми
Вишгородський міський дитячоюнацький духовий оркестр-студія
«Водограй» функціонує з 1996 року.
Основною діяльністю, згідно із статутом, є здійснення навчально-підготовчої діяльності дітей; підготовка та
показ концертних програм. Фінансування оркестру проводиться за рахунок коштів міського бюджету, адже на
нинішній час найважливішим завданням є виховання дітей у рамках культури, поваги та гідної поведінки. Це
перший та єдиний в Україні духовий
оркестр, що поєднує в своїй діяльності навчальний, виховний та концертний види діяльності.
ІІ. Мета Програми
Головна мета оркестру — захистити дітей та юнаків віком від 7 до 20
років від шкідливого впливу «вулиці»
через навчання та знайомство із найкращими творами провідних українських та всесвітньо відомих зарубіжних композиторів, виховати гідних,
високоосвічених, культурно обдарованих будівників незалежної України.
Розвиток особистісно-ціннісного
ставлення до мистецтва; виховання
потреби в художньо-творчій самореалізації та духовному самовдосконаленні; формування потреби у сприйнятті та виконанні музики.
Формувати в дітей елементарні
музичні знання та здібності; розвивати музичний слух, почуття ритму,
музичну сприйнятливість; сприяти
виконанню музичних творів у колективі; виховувати стриманість, дружність
взаємовідносин, порядність у міжособистісних стосунках, естетичний
смак.
ІІІ. Перелік завдань і заходів
Програми та результативні
показники
Завдання Програми: цілеспрямоване навчання дітей грі на духових

інструментах; опанування технічними
вміннями та навичками; розвиток музичного слуху; розвиток творчих здібностей; формування художніх смаків
на кращих зразках народної музичної
творчості, класиків української та зарубіжної музики; залучення дітей до
музичної культури; виховання естетичного мислення; формування морально-етичних якостей особистості
через вплив музики на дитячий духовний світ.
Оркестранти повинні знати:
різні види оркестрів (симфонічний, духовий, народний);
отримати елементарні відомості про композиторів;
знати назви різних музичних інструментів;
знати звуки звукоряду, назви
нот, де вони записуються, як називаються.
Оркестранти повинні вміти:
сприймати музику та розрізняти її за ритмом, характером;
правильно тримати руку під
час гри в оркестрі;
тримати поставу;
злагоджено грати в ансамблі,
слухаючи один одного;
толерантно ставитися до своїх однолітків;
Зміст програми:
сприймання, аналіз-інтерпретація та оцінювання творів мистецтва;
практична художньо-творча
діяльність учнів;
естетико-мистецтвознавча пропедевтика (засвоєння понять і
термінів).
За час свого існування оркестрстудія «ВОДОГРАЙ» — лауреат районних, обласних і всеукраїнських
фестивалів духової музики; дипломант фестивалів «Київські каштани»,
«Київ травневий», «Таврійські сурми»,
«Межигірський фестиваль», має звання зразково-аматорського дитячого
оркестру та «Заслуженого оркестру

козацтва України».
Оркестр з літа 1997 року виступає
за кордоном, де об’єднує благодійні
концерти з туристичними програмами. Виїздив до Німеччини, де брав
участь у фестивалях і давав концерти
у Гембаху, Каселі, Дюссельдорфі та
інших містах Південної Тюрінгії.
На запрошення української діаспори у Польщі оркестр їздив до міста Перемишля, де виступав на річниці
пам’яті загиблих у бою українських
стрілків у 1918 р.
У 1999 р., а також у 2009 р. на запрошення міст-побратимів Вишгорода - Санса (Франція) та Льорраха (Німеччина) — оркестр давав концерти і
брав участь у культурно-масових громадських заходах цих міст, а також у
Базанвілі (провінція Бургундія) та відвідував м. Париж.
Оркестр може виступати не тільки
в концертних залах, а й на відкритих
майданчиках, парадах, виконуючи
стройовий репертуар і дефіле. Найзначущим концертом є святкування
Дня Перемоги, який у місті Вишгороді
обов’язково проходить за участю оркестру.
Це підтверджено багатьма нагородами — грамотами, призами, відгуками на радіо, телебаченні та висвітленням у пресі.
Завдяки оркестру випускники навчаються на бюджетній основі в різних
університетах та коледжах, деякі з них
повернулися на роботу викладачами в
студію.
ІV. Напрямки діяльності
а) навчання дітей грі на духових інструментах та здійснення навчальнопідготовчої діяльності дітей для гри в
духовому оркестрі;
б) підготовка та показ концертних
програм для пропагування, розвитку
та збереження кращих зразків музичного мистецтва України, кращих
музичних творів світової культури для

Вишгород
Додаток 13
до рішення Вишгородської міської ради
від 24 січня 2014 р. № 29/2

населення.
6. Фінансування Програми
6.1. Фінансування заходів у 2014
році, передбачених Програмою, здійснювитиметься за рахунок доходів
місцевого бюджету, що надійшли у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського виробництва, та місцевого фонду охорони навколишнього
середовища, власників землі і землекористувачів, з урахуванням залишку
коштів на рахунках міського бюджету у
розмірі 222,5 грн (у тому числі за рахунок доходів 2014 року у сумі 47,0 тис.
грн).
7. Організація і контроль
за виконанням Програми
7.1. Загальне управління у процесі
здійснення цієї Програми покладається
на виконавчий комітет Вишгородської
міської ради, який координує діяльність
виконавців — Вишгородського міського голови та його заступників.
7.2. Поточний контроль за виконанням цієї Програми здійснює постійна
комісія міської ради з питань регулювання земельних відносин та охорони
навколишнього середовища.
7.3. Виконавчий комітет Вишгородської міської ради подає підсумковий
звіт про виконання цієї Програми на затвердження Вишгородській міській раді
разом із звітом про виконання бюджету
за 2014 рік.
Секретар ради М. РЕШЕТНІКОВА
Додаток 14
до рішення Вишгородської міської ради
від 24 січня 2014 р. № 29/2
розвитку високого культурно-естетичного рівня та національної свідомості населення;
в) участь у міських, районних, обласних, національних та міжнародних
конкурсах, фестивалях та інших заходах.
Оркестр проводить навчально-виховну роботу протягом календарного
року, в тому числі у канікулярні та вихідні дні, що пов’язано зі специфікою
роботи духового оркестру.
V. Розв’язання проблем
та їх обґрунтування
Велике бажання дітей грати на
духових музичних інструментах спонукає до організації оркестру «Водограй», тому важливого значення
набуває оволодіння дітьми грою на
музичних інструментах, що потребує
розвитку музичних здібностей дітей.
Реалізує завдання духовий оркестр-студія «Водограй», програма
якого складена з урахуванням музичних здібностей дітей та їх розвитку.
Заняття сплановані так, щоб спочатку
навчити дітей елементарному музикуванню на дитячих музичних інструментах, надати елементарні знання
нотної грамоти, а потім навчити грати
по нотах різні музичні твори. Діти матимуть можливість активно розвивати
музичні здібності та навчитися грати в
оркестрі на різних духових музичних
інструментах.
Навчання учнів гри на духових музичних інструментах в музичному
оркестрі має вестися за двома взаємозалежними напрямками. Один із
них передбачає розвиток й удосконалення техніки гри на музичних інструментах, виконавської майстерності,
слухових уявлень, інший – художньоестетичне виховання активного шанувальника мистецтва, розширення
його музичного світогляду, ціннісних
орієнтацій у галузі музичної культури.
Далі на стор. 11

ТЕЛЕпрограма

Вишгород

8 березня

2014 року
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2+2
06:05, 07:00, 08:00
Новини
06:20 На слуху
06:35 Доброго ранку,
Україно!
06:45, 07:20, 07:40,
08:20 Гiсть студiї
07:30 Ера бiзнесу
08:35 Ранковi поради
08:45 Кориснi поради
09:10 Т/с
«МонтеКрiсто»
10:00, 15:00, 19:00,
21:40 ГРОМАДСЬКЕ
ТЕЛЕБАЧЕННЯ
12:05 «Жива душа
поетова святая...»
Свiт поезiї.
Т.Шевченко
14:10 Право на захист
14:40 Вiкно в Америку
17:20 Шевченкiвський
вечiр
21:00 Пiдсумки дня
21:30 Дiловий свiт
22:55 Трiйка, Кено,
Секунда удачi

06:00 ТСН-Тиждень

06:05 Свiтанок
07:05, 19:05
07:35 Х/ф «Формула
Надзвичайнi новини
07:55 Факти тижня
кохання» (1)
09:00 Х/ф «Чаклунка»
09:20 Х/ф «Чого хочуть 10:55 Х/ф
«Французький
жiнки» (1)
поцiлунок»
12:55 Х/ф «За бортом»
11:45 Х/ф
14:55 Х/ф «Дикий,
«Манекенниця» (1)
дикий Вест»
16:50 Х/ф
15:20 1+1 удома: 8
«Холостяцька вечiрка
Березня
у Вегасi»
18:45 Факти. Вечiр
17:20 Восьме березня
19:50 Х/ф «Ржевський
проти Наполеона»
у великому мiстi
21:15 Х/ф «Наша
19:30 ТСН
Russia. Яйця долi» (2)
22:55 Х/ф
20:30 Вечiрнiй
«Холостяцька вечiрка
квартал. 8 Березня
у Вегасi-2. Iз Вегаса у
Бангкок» (2)
22:30 Д/ф «Мiй
00:45 Х/ф «Тiло, як
доказ» (2)
Шевченко»

06:00, 09:25, 11:15
Мультляндiя
07:10 Київ музика
08:00 СТН-спорттижневик
08:25 Столиця
09:00 Гаряча лiнiя
«102»
10:15 Якiсне життя
13:20 Х/ф «Зимова
спека»
15:25, 20:00 Т/с
«Шляхи Iндiї»
16:25 У центрi уваги
17:05, 00:50 Клуб
гумору
18:00 Концерт Вiтаса
«Мама та син»
21:00, 23:00 «Столичнi
телевiзiйнi новини»
21:25 Х/ф «Викрадена
невиннiсть» (2)
23:25 Громадська
приймальня

06:30, 08:30 «Свiт за
тиждень»
07:00 Х/ф «Веселi
хлоп’ята»
09:00 Катастрофи - вiхи
еволюцiї
10:00 Х/ф «Вождь
Вiннету i напiвкровка»
12:00 Бред Пiтт.
Голлiвудський красунчик
13:30 «Будь в курсi!»
14:15 «Моднi iсторiї з
Оксаною Новицькою»
14:45 Ген свободи
16:00 Мистецькi iсторiї.
До 200-рiччя з дня
народження Т. Шевченка
17:00, 23:15 Повстання
медузи
18:00 Тлумачення
сновидiнь
18:50 Вперед, на Олiмп!
Сочi - 2014
19:00 В гостях у Д.
Гордона. В. Тализiна
20:00 Шпигунськi iгри
21:00 JIMI HENDRIX.
Незакiнчена iсторiя
22:00 Правдивi iсторiї

07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
09:00, 12:00, 14:00, 16:00
Новини
07:15, 07:35, 08:10, 08:35
«Ранок з IНТЕРом»
09:20, 12:25 Т/с «Фродя»
13:45, 14:20 «Сiмейний
суд»
15:05 «Жди меня»
18:05 Ток-шоу
«Стосується кожного»
19:05 Т/с «Поки станиця
спить»
20:00 «Подробицi»
21:00 Т/с «Гетери майора
Соколова»
23:00 Т/с «Петрович»
01:00 Д/ф «Вакцини.
Бiзнес на страху»

08:00, 11:00, 17:00

06:40 Т/c «В

07:55 М/с «Том i

Гiта»(1)

Джеррi»

09:45 Х/ф «Дiвоча

09:40 Х/ф «Миттєвостi

вечiрка»(1)

Нью-Йорка»

18:00, 22:00 «Вiкна-

11:25 Х/ф «Чумова

Новини»
18:20 «Неймовiрна
правда про зiрок»
20:05 «Слiдство
ведуть екстрасенси»
21:05 Х/ф

п’ятниця»
13:20 Х/ф «Перша
дочка»
15:20 Х/ф «Чого хоче
дiвчина»

«Самара-2»(1)

17:25 Х/ф

22:25 «Детектор

«Охоронець»

брехнi - 5»

20:00 Ревiзор

23:30 «Битва

22:35 Страстi за

екстрасенсiв. Свої

Ревiзором

проти чужих»

00:05 Репортер

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,
23:15Бiзнес-час
06:55, 11:35 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,
22:00, 23:00 Час новин
08:15, 08:35, 19:45, 22:40,
23:25, 23:35, 03:15, 06:15
Тема/Хронiка дня
08:45 Трансмiсiя-новини
09:35, 13:35, 14:35 5
елемент
10:35 Велика полiтика
11:15, 20:00 Час. Пiдсумки
дня
15:35 Новини Київщини
16:35 Машина часу
18:10 Мiсцевий час
18:35 Територiя закону
19:00, 19:20 Час новин
21:40 Час-Тайм
22:10 Тема/Хроника

06:00 Мультфiльми (1) 07:30
«Мультфiльми»(1)
07:15 «Нове Шалене
09:40 Х/ф «Перший
лицар при дворi
вiдео по-українськи»
короля Артура» (1)
11:10 Х/ф «Зевс i
09:00 «Облом.UA.
Роксана» (1)
Новий сезон»
13:00 «КВК- 2013»
15:00 «Вечiрнiй
11:00 Т/с «Проти
квартал»
16:50 М/ф «Кунг-фу
течiї» (1)
Панда» (1)
19:00 Т/с «Вантаж» (1) 18:20 «Звана вечеря»
19:20 «Орел i Решка»
21:00 «ДжеДАI»
21:00 «Розсмiши
комiка»
21:20 Х/ф «Вулкан» (1)
22:00 Х/ф «Поїздка в
Америку» (1)
23:20 Х/ф «Довiчно»
00:10 Х/ф «Побачення
(2)
наослiп» (2)

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

06:20 Х/ф «Стережися
автомобiля»
08:00, 10:00, 13:00
10:20 Т/c «Яблуневий 08:20 «Я худну»
Новини
09:25, 11:25, 17:20
спас» (1)
08:10 «Непутнi
Т/с «Платина- 2. Свої
14:15 Х/ф «Про що
нотатки»
i чужi»
мовчать дiвчата» (1)
08:35 «Доки всi
21:15 «Засудженi.
16:00, 19:20 Т/c
вдома»
Капкан для групи
«Вiдлига» (1)
09:25 «Фазенда»
10:20 «Весiльний
«Альфа»
19:00 Подiї
переполох»
22:15 Квартирне
22:00 Подiї дня
11:15 «Полювання на
питання
22:30 Т/c «Слiд» (1)
пiдборах»
23:20 Х/ф «Формула 23:20 Головна дорога
12:00 «Ванга»
23:55
«Дачна
кохання для
13:15 Т/с «Вангелiя»
заручникiв шлюбу» (1) вiдповiдь»
16:55 «Надбання
Республiки: Джо
— Любий, тобі які жінки більше подобаються, — роДассен»
зумні чи красиві?
19:00 «Час»
— Ні ті, ні інші, люба! Ти ж знаєш, я кохаю лише тебе. 20:00 Х/ф «Покровськi
***
ворота»
22:30 Х/ф «Мiмiно»
Аби скоро щось знайти у жіночій сумочці, туди
00:15 Х/ф
необхідно вмонтувати Google!
«Сватовство гусара»
очiкуваннi любовi» (1) Сьогоднi

Передплачуйте газету «Вишгород».

ВІВТОРОК 11 БЕРЕЗНЯ 2014 РОКУ

06:45 Х/ф «Зiта i

7

06:25, 08:40 М/с
«Черепашки мутанти
нiндзя»
06:50 М/с «Шоу
телеведучий»
Гарфiлда»
08:55 Х/ф «Солодка
07:20 М/с «Лалалупси»
жiнка»
07:45 Мультик з
Лунтiком
10:10 Х/ф «Не ходiть,
09:40 М/с
дiвчата, замiж»
«Русалонька»
10:05 М/с «Фiксики»
11:25 Т/с «Державний
10:25 М/ф «101
захист - 3»
далматинець 2:
Пригоди Патча в
19:00, 21:40
Лондонi»
«Випадковий свiдок» 11:40 Х/ф «Мiстичнi
пригоди цуценят
19:30 Т/с «Зниклi
Санти»
безвiсти»
13:30 Х/ф «Аквамарин»
15:20, 19:00 Панянка22:00 Т/с «Грабуй
селянка
награбоване»
17:10, 20:00 Т/с
23:00 Т/с «Менталiст «Кухня»
18:05 Розсмiши комiка
- 5»
21:00 Вiталька
21:55 6 кадрiв
00:00 Т/с «Декстер
22:50 Т/с «Свiтлофор»
- 4»
23:45 Между нами

08:25 «Правда

08:00 В пошуках

06:10 Х/ф

життя. Професiя

iстини

«Полуничний рай»

09:50 Народження

09:25, 12:15 Х/ф
«Яблуневий спас»

континентiв

12:00, 18:00 Вiстi

12:30 Африка

12:50 Х/ф «Молодята»

13:30 Незнайома

14:20 М/ф «Маша i
Ведмiдь»

Африка

14:40 Х/ф «Я його

14:30 Африка. За

злiпила»

лаштунками

16:20 «Всi зiрки для

15:30 В пошуках

коханої». Святковий
концерт

пригод

18:25 О. Степаненко

18:30 Битва за Марс

«Баби, вперед!»

19:30 Фантастичнi

20:30 Т/с «Турецький

iсторiї

транзит»

21:30 Полiт над

22:10 «Недiльний
вечiр»

землею

23:50 Х/ф «Наречена

00:30 Покер

мого нареченого»

Наш індекс у Каталозі місцевих періодичних видань 40007

06:00, 17:30

06:20, 16:00 «Все буде 07:00 Пiдйом
08:00, 19:00 Т/с
«Мультляндiя»
добре!»
«Опери»
«Воронiни»
07:10,
17:10
«Київ
08:10, 18:20
08:45 Факти. Ранок
09:00, 17:05 Т/с «Не
родись вродлива»
музика»
«Неймовiрна правда
09:15, 19:20
09:50 Т/с «Татусевi
08:00
ПРОФIЛАКТИКА
про зiрок»
Надзвичайнi новини
дочки»
09:55 «Зiркове життя. 15:00 Х/ф «Мiсс
10:05, 13:50 Анекдоти 14:00, 02:15
Конгенiальнiсть 2»
«Зроблено у Києвi»
Найбажанiшi нареченi
по-українськи
18:00, 00:00 Репортер
15:00, 17:00, 19:00,
18:20 Абзац!
свiту»
10:15, 13:00 Т/с
21:00, 23:00 «Столичнi
22:00 Х/ф «Блакитна
10:55 Х/ф «Мрiяти не
«Прокурорська
лагуна»
телевiзiйнi новини»
шкiдливо»(1)
перевiрка»
00:05 Х/ф «Головне 15:10, 20:00 Т/с
12:40, 20:05 «Слiдство не боятися» (2)
12:45 Факти. День
«Шляхи Iндiї»
— Послала
ведуть екстрасенси»
13:55 Т/с «Вулицi
16:20 «У центрi уваги»
свого по карто13:35 «МастерШеф
розбитих лiхтарiв.
18:00, 22:00 «Клуб
плю, а його
- 2»
Менти-5»
гумору»
збила машина.
14:55 Х/ф «Єгер»
19:20, 23:20 «Мiська 18:00, 22:00 «Вiкна-

06:05, 07:00, 08:00,
12:00, 14:30, 18:35
Новини
06:20 На слуху
06:35 Доброго ранку,
Україно!
06:45, 07:40, 08:20
Гiсть студiї
07:20 Ера будiвництва
07:30 Ера бiзнесу
08:45 Кориснi поради
09:10 Т/с
«МонтеКрiсто»
10:00, 15:00, 19:00,
21:40 ГРОМАДСЬКЕ
ТЕЛЕБАЧЕННЯ
12:10, 18:20, 21:30
Дiловий свiт
12:25 Як Ваше
здоров’я?
13:25 Ближче до
народу
13:55 Книга.ua
17:40 Околиця
18:00 Фiнансова
перспектива
21:00 Пiдсумки дня
22:55 Трiйка, Кено,
Максима

06:05, 07:00, 08:00,
09:00, 19:30, 23:30
ТСН: «Телевiзiйна
служба новин»
06:45, 07:10, 08:10
«Снiданок з 1+1»
08:05 «Економiчна
правда»
09:10 Х/ф «Iсторiя
кохання, або
Новорiчний розiграш»
(1)
11:10, 12:50 Т/с
«Склiфосовський» (1)
13:50 Т/с «Справа
лiкарiв»
14:45 «Красуня за 12
годин - 2»
15:40 «Свати - 4» (1)
16:45 «ТСН.
Особливе»
17:10 Т/с «Асi» (1)
20:30 Т/с «Гюльчатай 2. Заради любовi»
23:45 Т/с «Касл - 2» (2)

07:00, 16:50 Т/с

06:30 Тлумачення
сновидiнь
07:00, 04:30 Х/ф
«Дiвчина з характером»
08:30 «Щоденник для
батькiв»
09:00, 20:00 Шпигунськi
iгри
10:00, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
11:15, 21:35 JIMI
HENDRIX. Незакiнчена
iсторiя
12:45 «Алло, адвокате!»
13:15 «Ронiн. Ток-шоу з
Дмитром Видрiним»
14:00, 22:45 Правдивi
iсторiї
15:00, 18:30, 21:00
«Соцiальний пульс»
15:15, 21:25 «Соцiальна
економiка»
16:20 Д/с «60 найбiльш
смертоносних тварин»
17:45 «Соцiальний
статус: ваша пенсiя»
18:50, 22:40
«Економiчний пульс»
19:00 В гостях у Д.
Гордона. В. Тализiна

05:25, 21:00 Т/с
«Гетери майора
Соколова»
07:00, 07:30, 08:00,
08:30, 09:00, 12:00,
14:00, 16:00, 17:45
Новини
07:15, 07:35, 08:10,
08:35 «Ранок з
IНТЕРом»
09:20 Т/с
«Повернення
Мухтара-2»
11:20, 12:25, 16:50
Д/с «Слiдство
вели... з Леонiдом
Каневським»
13:30, 14:20 «Судовi
справи»
15:35, 16:20
«Сiмейний суд»
18:05 Ток-шоу
«Стосується кожного»
19:05 Т/с «Поки
станиця спить»
20:00 «Подробицi»
23:00 Т/с «Петрович»

07:00, 09:00, 14:00,

06:40, 08:20 Т/с

06:50 Х/ф «Iдеальний

17:00, 19:00 Подiї

«Повернення

злочин»

18:45 Факти. Вечiр

варта»

Новини»

20:05 Т/с «Чужий

19:25 «Столиця»

21:05 Х/ф

район-2»

21:25 «Київськi iсторiї» «Самара-2»(1)

21:00 Свобода слова

23:25 «Громадська

22:25 «Кохана, ми

00:00 Т/с «Лiсник»

приймальня»

вбиваємо дiтей»

07:00, 10:00, 13:00
Новини
07:15 «Доброго ранку»
Мухтара»
08:00 «Доброго
07:15 Ранок з
здоров›ячка!»
08:00, 11:00, 14:00,
08:40 «Жити здорово!»
Україною
17:00 Сьогоднi
09:40, 16:40 «Iстина
08:55 «До суду»
десь поруч»
09:10, 13:10, 15:20,
10:15 «Контрольна
09:55, 11:25 Суд
17:25, 22:30 Т/c
закупiвля»
присяжних
10:45 «Модний вирок»
«Слiд» (1)
12:35 «Справа лiкарiв» 12:20 «Час обiдати!»
13:15 «Зрозумiти.
13:30, 16:30 Огляд.
10:25, 20:10 Т/c
Пробачити»
Надзвичайна подiя
13:40 «Слiд»
«Шаман-2» (1)
14:25 «Прокурорська 15:05 «У наш час»
16:00 Вечiрнi новини
12:15, 19:30 Ток-шоу перевiрка»
17:00 «Наодинцi з
15:40 «Говоримо i
«Говорить Україна»
усiма»
17:55 «Давай
показуємо»
14:20, 23:20 Т/c
одружимося!»
17:30 Т/с «Морськi
19:00 «Час»
«Подружжя» (2)
19:30 «Нехай
дияволи. Смерч»
говорять»
18:00 Т/c «Сашка» (1) 21:15 «Сьогоднi.
20:35, 22:10 Т/с
Пiдсумки»
«Дурна кров»
22:00 Подiї дня
22:00 Нiчнi новини
21:35 Т/с «Дикий»
00:20 Т/c «Ментовськi
22:40 «Вечiрнiй
00:30 Х/ф «В твоїх
Ургант»
вiйни 7» (2)
очах»
23:10 «Сильнi духом»

— Жах! І що ти
тепер будеш
робити?
— Не знаю.
Рис зварю,
напевно.

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, 00:15 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, 13:10,
18:35, 19:45, 22:10, 22:45,
23:25, 23:35 Тема/Хронiка
дня
07:40 Автопiлот-новини
07:45, 18:20, 23:40 Час
спорту
08:45 Трансмiсiя-новини
09:35, 13:35, 14:35 5
елемент
10:10, 10:35, 11:15,
11:35, 12:15, 20:00 Час.
Пiдсумки дня
16:10 Трансмiсiя
17:15 Драйв-новини
17:35 Особливий погляд
19:00, 19:30 Час новин
21:40 Час-Тайм

06:25, 08:20 М/с
«Черепашки мутанти
нiндзя»
08:30 «Випадковий
06:50 М/с «Шоу
Гарфiлда»
свiдок»
07:20 М/с «Лалалупси»
09:00 Реалiтi-шоу
07:45 Мультик з
«Резервiсти»
Лунтiком
08:55 М/с
10:00 «До суду»
11:00 Т/с «Мовчазний «Русалонька»
09:20 Єралаш
свiдок»
10:10 Країна У
12:00 Т/с «Детективи» 12:35 Дайош
молодьож
13:00, 19:30 Т/с
13:30 Т/с «Ксена «Зниклi безвiсти»
принцеса - воїн»
14:25 Т/с «Любить не
14:50, 17:00 Т/с
любить»
«Банди»
15:20, 19:00 Панянка16:45, 19:00, 21:40
селянка
16:15 Богиня шопiнгу.
«Свiдок»
Повернення
22:00 Т/с «Грабуй
17:10, 20:00 Т/с
награбоване»
«Кухня»
23:00 Т/с «Менталiст 18:05 Розсмiши комiка
21:00 Вiталька
- 5»
21:55 6 кадрiв
00:00 Т/с «Декстер
22:50 Т/с «Свiтлофор»
23:45 Между нами
- 4»

2+2

06:30 Т/с «Сармат» (1) 07:30, 16:00 Т/с «Моя
18:30 Новини 2+2
19:00 Т/с «Вантаж» (1)

прекрасна няня» (1)
08:30
«Мультфiльми»(1)

21:00 «ДжеДАI»

10:00 Х/ф «Зевс i

21:25 Лiга Чемпiонiв

Роксана» (1)

УЄФА. Баварiя -

11:50 Т/с «Всi жiнки -

Арсенал. Пряма

вiдьми» (1)

трансляцiя
23:40 Про Лiгу

13:30 Т/с «Дикий
ангел» (1)
15:00, 19:20 «Орел i

Чемпiонiв + огляд

Решка»

iгрового дня

17:30, 21:00

00:55 Лiга Чемпiонiв

«Розсмiши комiка»

УЄФА. Атлетiко Мiлан

18:20 «Звана вечеря»
22:00 Т/с «Доктор
Хаус» (2)

Якщо начистоту – чоловіки таки
визнають, що жіноча інтуїція
існує. Але чомусь називають її
по-своєму – «накаркала»

06:00, 20:30 Теорiя
криз
06:30, 23:30 Загадки
Всесвiту
07:30 Створенi
вбивати
08:30, 13:30 Вижити
попри все
09:30, 18:30 Шукачi
10:30 Таємнi знаки
11:30, 15:30 В
пошуках пригод
12:30 За мить до
катастрофи
14:30, 21:30 Сучаснi
дива
16:30 Секретнi iсторiї
17:30 В пошуках
iстини
19:30 Тiнь
апокалiпсису
22:30 Йеллоустон
00:30 Загадки
планети

06:00 «Ранок Росiї»
10:05, 16:10 Новини
культури
10:20 «Скальпель для
перших осiб. Таємна
хiрургiя»
11:05 «Про найголовнiше»
12:00, 15:00, 18:00 Вiстi
12:25, 15:10, 17:40
Мiсцевий час. ВiстiМосква
13:25 Т/с «Господиня
моєї долi»
14:10 Т/с «Я прийду
сама»
15:25 Т/с «Таємницi
iнституту шляхетних
панянок»
16:20 Д/с «Бабин вiк».
«Свiтло й тiнь ХХ столiття»
16:55 «Aсademia».
«Хто ми, мiгранти
або аборигени на цiй
планетi?»
18:40 Т/с «Будинок бiля
великої рiчки»
19:30 «Прямий ефiр»
20:30 Т/с «Турецький
транзит»
22:10 Т/с «Таємницi
слiдства»
23:00 «Спецiальний
кореспондент»
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06:05, 07:00, 08:00,
12:00, 14:30, 18:40
Новини
06:35 Доброго ранку,
Україно!
06:45, 07:20, 07:40,
08:20 Гiсть студiї
09:10 Т/с «МонтеКрiсто»
10:00, 15:00, 19:00,
21:40 ГРОМАДСЬКЕ
ТЕЛЕБАЧЕННЯ
12:10, 18:25, 21:30
Дiловий свiт
12:25 Кордон держави
12:40 Українська пiсня
13:30 Дорослi iгри
14:45 Euronews
14:55 Дiловий свiт.
Агросектор
17:40 Шлях до
Чемпiонату свiту ФIФА
2014 Бразилiя
18:05 Фiнансова
перспектива
21:00 Пiдсумки дня
22:50 Суперлото,
Трiйка, Кено
23:00 Пiдсумки
23:25 Шустер LIVE

06:05, 07:00, 08:00,
09:00, 19:30, 23:50
ТСН
06:45, 07:10, 08:10
«Снiданок з 1+1»
08:05 «Економiчна
правда»
09:10, 20:30 Т/с
«Гюльчатай - 2.
Заради любовi»
11:45, 12:45 Т/с
«Склiфосовський» (1)
13:45 Т/с «Справа
лiкарiв»
14:40 «Красуня за 12
годин - 2»
15:40 «Свати - 4» (1)
16:45 «ТСН.
Особливе»
17:10 Т/с «Асi» (1)
22:25 «Чотири весiлля
- 3»
00:05 Т/с «Касл - 2» (2)

06:50, 16:50 Т/с

06:30, 08:30,
15:00, 18:30, 21:00
«Соцiальний пульс»
06:55, 18:50, 22:40
«Економiчний пульс»
07:00 Х/ф
«П’ятнадцятирiчний
капiтан»
09:00, 20:00 Шпигунськi
iгри
10:00, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
11:15, 21:35 JIMI
HENDRIX. Незакiнчена
iсторiя
12:45 «Соцiальний
статус: ваша пенсiя»
14:00, 22:45 Правдивi
iсторiї
15:15, 21:25 «Соцiальна
економiка»
16:20 Д/с «60 найбiльш
смертоносних тварин»
17:50 «Алло, адвокате!»
18:20 Вперед, на Олiмп!
Сочi - 2014
19:00 В гостях у Д.
Гордона. В. Тализiна

07:00, 07:30, 08:00,
08:30, 09:00, 12:00,
14:00, 16:00, 17:45
Новини
07:15, 07:35, 08:10,
08:35 «Ранок з
IНТЕРом»
09:20 Т/с «Повернення
Мухтара-2»
11:20, 12:25, 16:50
Д/с «Слiдство
вели... з Леонiдом
Каневським»
13:30, 14:20 «Судовi
справи»
15:35, 16:20
«Сiмейний суд»
18:05 Ток-шоу
«Стосується кожного»
19:05 Т/с «Поки
станиця спить»
20:00 «Подробицi»
21:00 Т/с «Гетери
майора Соколова»
23:00 Т/с «Петрович»
01:00 Д/ф «Дiти зiрки»

07:00, 09:00, 14:00,
17:00, 19:00 Подiї
07:15 Ранок з
Україною
09:10, 13:10, 15:20,
17:25, 22:30 Т/c
«Слiд» (1)
10:25, 20:10 Т/c
«Шаман-2» (1)
12:15, 19:30 Ток-шоу
«Говорить Україна»
14:20, 23:20 Т/c
«Подружжя» (2)
18:00 Т/c «Сашка» (1)
22:00 Подiї дня

«Опери»
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20
Надзвичайнi новини
10:05 Анекдоти поукраїнськи
10:25, 13:00 Т/с
«Прокурорська
перевiрка»
12:45 Факти. День
13:50 Т/с «Вулицi
розбитих лiхтарiв.
Менти-5»
15:50, 20:05 Т/с
«Чужий район-2»
18:45 Факти. Вечiр
21:50 Т/с «Лiсник»
23:40 Х/ф «Щербате
лезо» (2)

Якщо після
перегляду
новин дивитися
фільми жахів,
то вони
здадуться
комедіями!

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

06:35, 16:00 «Все буде
добре!»
08:25, 18:20
«Неймовiрна правда
про зiрок»
10:10 «Кохана, ми
вбиваємо дiтей»
11:55, 20:05 «Слiдство
ведуть екстрасенси»
12:50, 00:05
«МастерШеф - 2»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
21:05 Х/ф
«Самара-2»(1)
22:25 «Хата на тата»

06:40, 08:20 Т/с
«Повернення
Мухтара»
08:00, 11:00, 14:00,
17:00 Сьогоднi
08:55 «До суду»
09:55, 11:25 Суд
присяжних
12:35 «Справа лiкарiв»
13:30, 16:30 Огляд.
Надзвичайна подiя
14:25 «Прокурорська
перевiрка»
15:40 «Говоримо i
показуємо»
17:30 Т/с «Морськi
дияволи. Смерч»
21:10 «Сьогоднi.
Пiдсумки»
21:30 Футбол. Лiга
чемпiонiв УЄФА.
«Барселона» (Iспанiя)
- «Манчестер Сiтi»
(Англiя). Пряма
трансляцiя
23:40 «Лiга чемпiонiв
УЄФА. Огляд»

07:00, 10:00, 13:00
Новини
08:00 «Доброго
здоров’ячка!»
09:40, 16:40 «Iстина
десь поруч»
10:15 «Контрольна
закупiвля»
10:45 «Модний вирок»
12:00 Iншi новини
12:20 «Час обiдати!»
13:15 «Зрозумiти.
Пробачити»
15:05 «У наш час»
16:00 Вечiрнi новини
17:00 «Наодинцi з
усiма»
17:55 «Давай
одружимося!»
19:00 «Час»
19:30 «Нехай
говорять»
20:35, 22:10 Т/с
«Дурна кров»
22:40 «Вечiрнiй
Ургант»
23:10 «Полiтика»
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Передплачуйте газету «Вишгород».
06:05, 07:00, 08:00,
12:00, 14:30, 18:40
Новини
06:35 Доброго ранку,
Україно!
06:45, 07:40, 08:20
Гiсть студiї
08:45 Кориснi поради
09:10 Т/с
«МонтеКрiсто»
10:00, 15:00, 19:00,
21:40 ГРОМАДСЬКЕ
ТЕЛЕБАЧЕННЯ
12:10, 18:25, 21:30
Дiловий свiт
12:30 Контрольна
робота
12:50 Фольк-music
13:50 Не вiр худому
кухарю
14:45 Euronews
14:55 Дiловий свiт.
Агросектор
17:05 Бiатлон. Кубок
свiту. Спринт (чол.)
18:05 Фiнансова
перспектива
21:00 Пiдсумки дня
23:00 Пiдсумки
23:25 Шустер LIVE

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

06:30, 08:30,
15:00, 18:30, 21:00
«Соцiальний пульс»
06:55, 18:50, 22:40
«Економiчний пульс»
07:00 Х/ф «Потяг iде на
захiд»
10:00, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
11:15 JIMI HENDRIX.
Незакiнчена iсторiя
12:45 «Алло, адвокате!»
13:15 «Секрети
закулiсся з
Олександром
Ржавським»
14:00, 22:45 Правдивi
iсторiї
15:15, 21:25 «Соцiальна
економiка»
16:20, 00:00 Д/с «60
найбiльш смертоносних
тварин»
17:45 «Соцiальний
статус: вашi права i
пiльги»
19:00 В гостях у Д.
Гордона. Е. Радзинський
20:00 Змова Iсуса
21:35 Аферисти.
Особистий досвiд

07:00, 07:30, 08:00,
08:30, 09:00, 12:00,
14:00, 16:00, 17:45
Новини
07:15, 07:35, 08:10,
08:35 «Ранок з
IНТЕРом»
09:20 Т/с
«Повернення
Мухтара-2»
11:20, 12:25, 16:50
Д/с «Слiдство
вели... з Леонiдом
Каневським»
13:30, 14:20 «Судовi
справи»
15:35, 16:20
«Сiмейний суд»
18:05 Ток-шоу
«Стосується кожного»
19:05 Т/с «Поки
станиця спить»
20:00 «Подробицi»
21:00 Т/с «Гетери
майора Соколова»
23:00 Т/с «Петрович»

— Моя дружина часто розмовляє
сама з собою.
— І моя теж, але, бідолаха, навіть
того й не підозрює.
— Як це?
— Вона гадає, що я її слухаю

05:35 Х/ф «Зiрка
принадливого щастя»
(1)
08:30 Ранковий
«Свiдок»
09:00 Реалiтi-шоу
«Резервiсти»
10:00 «До суду»
11:00 Т/с «Мовчазний
свiдок»
12:00 Т/с «Детективи»
13:00, 19:30 Т/с
«Зниклi безвiсти»
14:50, 17:00 Т/с
«Банди»
16:45, 19:00, 21:40
«Свiдок»
22:00 Т/с «Грабуй
награбоване» (2)
23:00 Т/с «Менталiст
- 5» (2)
00:00 Т/с «Декстер
- 4» (3)

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, 00:15
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,
15:35, 16:35, 18:35,
19:45, 22:40, 23:25,
23:35 Тема/Хронiка дня
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
19:00, 19:30 Час новин
21:40 Час-Тайм
22:10 Акцент

07:00 Т/с «Солдати-15»
(1)
09:00, 18:30 Новини
2+2
09:30 Х/ф «Сержант
мiлiцiї». Перша серiя (1)
11:05 Х/ф «Хлiб.
Золото. Наган» (1)
12:20 Д/п «Вбивство
вiд кутюр»
13:20 Д/п «Сонячна
безодня»
14:20 Д/п
«Французький
iноземний легiон»
15:10 Д/п «Вiйськова
форма Червоної та
Радянської армiї»
16:15 Д/п «Ручний
кулемет ДП»
16:30, 19:00 Т/с
«Вантаж» (1)
21:00 «ДжеДАI»
21:20 Х/ф «Харлей
Девiдсон i ковбой
Мальборо» (2)
23:20 Х/ф
«Вирощування» (3)

06:30 «TOP SHOP»
07:30, 16:00 Т/с «Моя
прекрасна няня» (1)
08:30
«Мультфiльми»(1)
10:10 Т/с «Всi жiнки вiдьми» (1)
13:30 Т/с «Дикий
ангел» (1)
15:00, 19:20 «Орел i
Решка»
17:30, 21:00
«Розсмiши комiка»
18:20 «Звана вечеря»
22:00 Т/с «Доктор
Хаус» (2)
01:15 «Нiчне життя»

06:25, 08:20 М/с
«Черепашки мутанти
нiндзя» (1)
06:50 М/с «Шоу
Гарфiлда» (1)
07:20 М/с «Лалалупси»
(1)
07:45 Мультик з
Лунтiком
08:55 М/с «Русалонька»
(1)
09:20 Єралаш
12:35 Дайош молодьож
13:30 Т/с «Ксена принцеса - воїн» (1)
14:25 Т/с «Любить не
любить» (1)
15:20, 19:00 Панянкаселянка
16:15 Богиня шопiнгу.
Повернення
17:10, 20:00 Т/с
«Кухня» (1)
21:00 Вiталька
21:55 6 кадрiв
22:50 Т/с «Свiтлофор»
(2)
23:45 Между нами

06:00, 20:30 Теорiя
криз
06:30, 23:30 Загадки
Всесвiту
07:30 Створенi
вбивати
08:30, 13:30 Вижити
попри все
09:30, 18:30 Шукачi
10:30 Таємнi знаки
11:30, 15:30 В
пошуках пригод
12:30 Смертельна
дюжина
14:30, 21:30 Сучаснi
дива
16:30 Секретнi iсторiї
17:30 В пошуках
iстини
19:30 Секретнi
територiї
22:30 Йеллоустон

10:05, 16:10 Новини
культури
10:20 «Анжелiка
Балабанова. Росiйська
дружина для Муссолiнi»
11:05 «Про
найголовнiше». Ток-шоу
12:00, 15:00, 18:00 Вiстi
12:25, 15:10, 17:40
Мiсцевий час. ВiстiМосква
13:25 Т/с «Господиня
моєї долi»
14:10 Т/с «Я прийду
сама»
15:25 Т/с «Таємницi
iнституту шляхетних
панянок»
16:20 Д/с «Бабiй вiк».
«Ледi свiту»
18:40 Т/с «Будинок бiля
великої рiчки»
19:30 «Прямий ефiр»
20:30 Т/с «Турецький
транзит»
22:10 Т/с «Таємницi
слiдства»
23:00 «Юрiй Гагарiн. Сiм
рокiв самiтностi»
23:50 «Сатi. Ненудна
класика...»

Він сів на трон.
Але музей уже
закривався
***
У будинку, де
є діти, тиша
– привід для
паніки

Наш індекс у Каталозі місцевих періодичних видань 40007

06:00, 09:25, 11:15,
17:30 «Мультляндiя»
09:00, 19:30, 23:30
«Опери»
07:10, 17:10 «Київ
ТСН: «Телевiзiйна
08:45 Факти. Ранок
музика»
служба новин»
09:15, 19:20
08:00, 09:00, 15:00,
06:45, 07:10, 08:10
Надзвичайнi новини
17:00, 19:00, 21:00,
«Снiданок з 1+1»
10:05, 13:55 Анекдоти 23:00 «Столичнi
08:05 «Економiчна
телевiзiйнi новини»
по-українськи
правда»
08:25, 19:25
10:20, 13:00 Т/с
09:10, 20:30 Т/с
«Столиця»
«Прокурорська
«Гюльчатай - 2.
10:15 «Служба
перевiрка»
порятунку»
Заради любовi»
13:20, 23:25
10:55, 11:55, 12:55 Т/с 12:45 Факти. День
«Громадська
«Склiфосовський»
14:05 Т/с «Вулицi
приймальня»
13:55, 03:05 Т/с
розбитих лiхтарiв.
15:10, 20:00 Т/с
«Справа лiкарiв»
Менти-5»
«Шляхи Iндiї»
14:50, 03:50 «Красуня 15:05 Т/с «Чужий
16:20 «У центрi уваги»
за 12 годин - 2»
18:00, 22:00 «Клуб
район-2»
15:45 «Свати - 4»
гумору»
18:45 Факти. Вечiр
16:45 «ТСН.
19:20, 23:20 «Мiська
20:05 Т/с «Братани-3»
Особливе»
варта»
21:50 Т/с «Лiсник»
17:10 Т/с «Асi»
21:25 «Прогулянки
23:45 Х/ф «Убивця» (2) мiстом»
23:45 Т/с «Касл - 2»
06:50, 16:50 Т/с

07:00, 09:00, 14:00,

07:00 Пiдйом
08:00, 19:00 Т/с
«Воронiни»
08:55, 17:05 Т/с «Не
родись вродлива»
09:50 Т/с «Щасливi
разом»
14:55 Х/ф «Блакитна
лагуна»
18:00, 23:55 Репортер
18:20 Абзац!
22:00 Х/ф «Блакитна
лагуна 2»
00:00 Х/ф «Мiй ангелохоронець»

Вишгород
2+2

07:05 «Медичнi
таємницi»
17:00, 19:00 Подiї
07:40, 08:20 Т/с
«Повернення
07:15 Ранок з
Мухтара»
Україною
08:00, 11:00, 14:00,
17:00 Сьогоднi
09:10, 13:10, 15:20,
08:55 «До суду»
09:55, 11:25 Суд
17:25, 22:30 Т/c
присяжних
«Слiд»
12:35 «Справа лiкарiв»
13:30, 16:30 Огляд.
10:25, 20:10 Т/c
Надзвичайна подiя
«Шаман-2»
14:25 «Прокурорська
перевiрка»
12:15, 19:30 Ток-шоу
15:40 «Говоримо i
показуємо»
«Говорить Україна»
17:30 Т/с «Морськi
14:20, 23:20 Т/c
дияволи. Смерч.
Долi»
«Подружжя»
21:30 «Сьогоднi.
18:00 Т/c «Сашка»
Пiдсумки»
21:50 Футбол. Лiга
22:00 Подiї дня
Європи УЄФА.
00:20 Т/c «Ментовськi АЗ (Нiдерланди) «Анжи»/Росiя/. Пряма
вiйни 7»
трансляцiя

06:30, 07:30, 08:30,
09:30, 10:30, 11:30,
08:00, 19:00 Т/с
12:30, 13:30, 14:30,
«Воронiни»
15:30, 16:30, 17:30,
18:30, 18:55, 22:30,
08:55, 17:05 Т/с «Не
23:30 Час. Важливо
родись вродлива»
06:35, 07:10, 08:10,
09:50 Т/с «Татусевi
22:35, 23:15 Бiзнес-час
06:40, 18:10 Мiсцевий
дочки»
час
15:05 Х/ф «Блакитна
07:00, 08:00, 09:00,
лагуна 2»
10:00, 11:00, 12:00,
18:00, 23:45 Репортер 13:00, 14:00, 15:00,
16:00, 17:00, 18:00,
18:20 Абзац!
22:00, 23:00 Час новин
22:00 Х/ф «Блакитна
07:15, 08:15, 19:45,
лагуна 3»
22:10, 22:45, 23:25,
23:35 Тема/Хронiка дня
23:50 Х/ф «Що
07:45, 18:20, 23:40 Час
трапилося минулою
спорту
ночi» (2)
08:35 Драйв-новини
09:35, 13:35, 14:35 5
— Ось це вживайте від утоми, це — від елемент
10:10, 10:35, 11:15,
нервової напруги, а це — від депресії. 12:15, 20:00 Час.
— Дякую, лікарю, дуже дякую… А Пiдсумки дня
ви більше нічого не маєте, окрім 16:35 Життя цiкаве
18:35 Тема/Хроника дня
горілки?
19:00, 19:30 Час новин
21:40 Час-Тайм

2+2

07:00 Т/с «Солдати-15»
(1)
09:00, 18:30 Новини 2+2
09:30 Х/ф «Сержант
мiлiцiї». Друга серiя (1)
11:05 Х/ф «Загiн
особливого
призначення» (1)
12:30 Д/п «Розплата за
успiх»
13:20 Д/п «Вольф
Мессiнг»
14:20 Д/п «Французький
iноземний легiон»
15:10 Д/п «Вiйськова
форма Червоної та
Радянської армiї»
16:15 Д/п «Ручнi
гранати»
16:30 Т/с «Вантаж» (1)
19:00 Огляд Лiги
Чемпiонiв
19:55 Лiга Європи
УЄФА. Порто - Наполi.
Пряма трансляцiя
22:00 Лiга Європи
УЄФА. Ювентус Фiорентина. Пряма
трансляцiя

06:00, 16:00 «Все буде
добре!»
07:50, 18:20
«Неймовiрна правда
про зiрок»
09:35 Х/ф «Щасливої
дороги!»(1)
11:25, 20:05 «Слiдство
ведуть екстрасенси»
12:15 «МастерШеф
- 2»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
21:05 Х/ф
«Самара-2»(1)
22:25 «Я соромлюсь
свого тiла»

07:00 Пiдйом

07:00, 10:00, 13:00,
01:00 Новини
07:15 «Доброго ранку»
08:00 «Доброго
здоров’ячка!»
08:40 «Жити здорово!»
09:40, 16:40 «Iстина
десь поруч»
10:15 «Контрольна
закупiвля»
12:00 Iншi новини
12:20 «Час обiдати!»
13:15 «Зрозумiти.
Пробачити»
13:40 «Слiд»
14:15 «Вони та ми»
16:00 Вечiрнi новини
17:00 «Наодинцi з
усiма»
17:55 «Давай
одружимося!»
19:00 «Час»
19:30 «Нехай
говорять»
20:35, 22:10 Т/с
«Дурна кров»
22:00 Нiчнi новини
23:10 «Проти ночi»

08:30 Ранковий

06:30, 23:30 Загадки

«Свiдок»

Всесвiту

06:25, 08:20 М/с
«Черепашки мутанти
нiндзя» (1)
06:50 М/с «Шоу
09:00 Реалiтi-шоу
Гарфiлда» (1)
«Резервiсти»
07:20 М/с «Лалалупси»
(1)
10:00 «До суду»
07:45 Мультик з
11:00 Т/с «Мовчазний Лунтiком
08:55 М/с «Русалонька»
свiдок»
(1)
12:00 Т/с «Детективи» 09:20 Єралаш
10:10 Країна У
13:00, 19:30 Т/с
12:35 Дайошь
молодьож
«Зниклi безвiсти»
13:30 Т/с «Ксена 14:50, 17:00 Т/с
принцеса - воїн» (1)
14:25 Т/с «Любить не
«Банди»
любить» (1)
16:45, 19:00, 21:40
15:20, 19:00 Панянкаселянка
«Свiдок»
16:15 Богиня шопiнгу.
22:00 Т/с «Грабуй
Повернення
17:10, 20:00 Т/с «Кухня»
награбоване»
(1)
23:00 Т/с «Менталiст 18:05 Розсмiши комiка
21:00 Вiталька
- 5»
21:55 6 кадрiв
22:50 Т/с «Свiтлофор»
00:00 Т/с «Декстер
(2)
- 4»
23:45 Между нами

07:30, 16:00 Т/с «Моя
прекрасна няня» (1)
08:30
«Мультфiльми»(1)
10:10 Т/с «Всi жiнки вiдьми» (1)
13:30 Т/с «Дикий
ангел» (1)
15:00, 19:20 «Орел i
Решка»
17:30, 21:00
«Розсмiши комiка»
18:20 «Звана вечеря»
22:00 Т/с «Доктор
Хаус» (2)
01:15 «Нiчне життя»

Дві
блондинки
застрягли у ліфті.
Одна кричить:
— Допоможіть!
Допоможіть!
Друга: — А давай
кричати разом?
— А давай!
— Разом! Разом!

10:05, 16:10 Новини
культури
11:05 «Про
07:30, 12:30 Створенi найголовнiше»
12:00, 15:00, 18:00
вбивати
Вiстi
08:30, 13:30 Вижити 12:25, 15:10, 17:40
Мiсцевий час. Вiстiпопри все
Москва
09:30, 18:30 Шукачi
12:40 «Особливий
10:30 Таємнi знаки
випадок»
13:25 Т/с «Господиня
11:30, 15:30 В
моєї долi»
пошуках пригод
14:10 Т/с «Блуднi
14:30, 21:30 Сучаснi дiти»
16:20 Д/с «Бабiй вiк».
дива
«На вiйнi як на вiйнi»
16:55 «Aсademia»
16:30 Тiнь
18:40 Т/с «Ластiвчине
апокалiпсису
гнiздо»
19:30 «Прямий ефiр»
17:30 В пошуках
20:30 Т/с «Турецький
iстини
транзит»
19:30 Секретнi
22:10 Т/с «Таємницi
слiдства»
територiї
23:00 «Небесний щит»
20:30 Теорiя пробок
23:50 «Культурна
революцiя»
22:30 Йеллоустон

ТЕЛЕпрограма
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2+2
06:30, 07:30, 08:30,
06:05, 07:00, 08:00,
06:00, 07:00, 08:00,
06:55 Т/с «Опери»
06:00, 09:25, 11:15,
06:35, 18:20
07:00 Пiдйом
12:00, 14:30, 18:40
09:00, 19:30 ТСН
17:30 «Мультляндiя» «Неймовiрна правда
08:00, 09:45, 19:00 Т/с 09:30, 10:30, 11:30,
08:45 Факти. Ранок
12:30, 13:30, 14:30,
Новини
06:45, 07:10, 08:10
07:10, 17:10 «Київ
про зiрок»
«Воронiни»
15:30, 16:30, 17:30,
09:15, 19:20
06:20, 23:20 На слуху «Снiданок з 1+1»
музика»
18:30, 22:30 Час.
08:10 Х/ф «Зимовий
08:55, 17:05 Т/с «Не
06:35 Доброго ранку, 08:05 «Економiчна
Надзвичайнi новини
08:00, 09:00, 15:00,
Важливо
Україно!
сон»(1)
родись
вродлива»
правда»
10:05, 13:00 Анекдоти 17:00, 19:00, 21:00,
06:35, 07:10, 08:10,
06:45, 07:20, 07:40,
10:15 Х/ф
15:15 Х/ф «Блакитна
22:35 35 Бiзнес-час
09:10 Т/с «Гюльчатай - по-українськи
23:00 «Столичнi
08:20 Гiсть студiї
06:40, 18:10 Мiсцевий
2. Заради любовi»
«Катерина»(1)
лагуна 3»
телевiзiйнi
новини»
08:35 Ранковi поради
10:25 Т/с
час
11:50, 12:50 Т/с
18:00, 22:00 «Вiкна18:00, 00:05 Репортер 07:00, 08:00, 09:00,
08:25, 19:25
08:45 Кориснi поради
«Прокурорська
«Склiфосовський»
(1)
09:10 Т/с
10:00, 11:00, 12:00,
«Столиця»
Новини»
18:20 Абзац!
13:50 Т/с «Справа
перевiрка»
13:00, 14:00, 15:00,
«МонтеКрiсто»
10:15 «Прогулянки
20:00, 22:35 «Холостяк 22:00 Х/ф «Турецький
лiкарiв»
16:00, 17:00, 18:00,
10:00, 15:00, 19:00,
12:45 Факти. День
мiстом»
- 4»
для початкiвцiв» (2)
22:00 Час новин
21:40 ГРОМАДСЬКЕ 14:45 «Красуня за 12
13:20, 23:25
13:05 Т/с «Вулицi
07:15, 08:15, 08:35,
00:55 «Холостяк - 4 Як 00:10 Х/ф «Як по
годин - 2»
ТЕЛЕБАЧЕННЯ
«Громадська
16:35, 18:35, 19:45,
розбитих лiхтарiв.
12:10, 18:25, 21:30
15:45 «Свати - 4» (1)
вийти замiж»
маслу» (2)
22:40 15 Тема/Хронiка
приймальня»
Дiловий свiт
16:45 «ТСН.
Менти-5»
дня
15:10,
20:00
Т/с
12:25 Вiра. Надiя.
Особливе»
Чоловік купує два кілограми цу- 08:45 Трансмiсiя13:55 Т/с «На крилах» «Шляхи Iндiї»
Любов
17:10 Т/с «Асi» (1)
новини
керок.
13:50 «Секрети
18:45 Факти. Вечiр
16:20 «У центрi уваги»
09:35, 13:35, 14:35 5
20:30 «Сказочная
—
А
навіщо
вам
стільки?
успiху» з
елемент
Русь»
20:05 Т/с «Братани-3» 18:00, 22:00 «Клуб
Н.Городенською
— Для моєї тещі, бо вона вчо- 10:10, 10:35, 11:15,
гумору»
21:05 «Вечiрнiй Київ
21:50
Т/с
«Лiсник»
12:15, 20:00 Час.
17:05 «Надвечiр’я» з
ра казала, що за кіло цукерок 11:35,
19:20, 23:20 «Мiська
- 2013»
Пiдсумки дня
Т. Щербатюк
23:40 Х/ф «Довгий
варта»
22:55 «Супергерої»
віддала б півжиття, то я купую 19:00, 19:30 Час новин
21:00 Пiдсумки дня
21:40 Час-Тайм
23:55 Х/ф «Суперстар» поцiлунок надобранiч» 21:25 «Гаряча лiнiя
відразу два.
22:55 Трiйка, Кено,
22:10 Особливий погляд
(2)
«102»
(2)
Секунда удачi

06:30, 08:30, 15:00,
18:30, 21:00 «Соцiальний
пульс»
06:55, 18:50, 22:40
«Економiчний пульс»
07:00 Х/ф «Людина у
футлярi»
09:00, 20:00 Змова Iсуса
10:00, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
12:45 «Соцiальний
статус: вашi права i
пiльги»
13:30 «Цивiлiзацiя
Incognita»
14:00, 22:45 Правдивi
iсторiї
15:15, 21:25 «Соцiальна
економiка»
16:20, 00:00 Д/с «60
найбiльш смертоносних
тварин»
17:50 «Алло, адвокате!»
18:20 Вперед, на Олiмп!
Сочi - 2014
19:00 В гостях у Д.
Гордона. Е. Радзинський
21:35 Брюс Лi.
Безсмертя Дракона

07:00, 07:30, 08:00,
08:30, 09:00, 12:00,
14:00, 16:00, 17:45
Новини
07:15, 07:35, 08:10,
08:35 «Ранок з
IНТЕРом»
09:20 Т/с
«Повернення
Мухтара-2»
11:20, 12:25, 16:50
Д/с «Слiдство
вели... з Леонiдом
Каневським»
13:30, 14:20 «Судовi
справи»
15:35, 16:20
«Сiмейний суд»
18:05 Ток-шоу
«Стосується кожного»
19:05 Т/с «Поки
станиця спить»
20:00 «Подробицi»
21:00 Т/с «Незабудки»
00:50 Д/ф «Життя у
кредит»

07:00, 09:00, 14:00,
17:00, 19:00 Подiї
07:15 Ранок з
Україною
09:10, 13:10, 15:20,
17:20, 21:10, 22:30
Т/c «Слiд»
10:25 Т/c «Шаман-2»
12:15, 19:30 Ток-шоу
«Говорить Україна»
14:20, 23:20 Т/c
«Подружжя»
18:00 Т/c «Сашка»
22:00 Подiї дня
00:20 Т/c «Ментовськi
вiйни 7»

Гостинний
сторож
заряджає
рушницю
сіллю і хлібом

06:40, 08:20 Т/с

07:00, 10:00, 13:00
Новини
07:15 «Доброго
Мухтара»
ранку»
08:00 «Доброго
08:00, 11:00, 14:00,
здоров’ячка!»
17:00 Сьогоднi
08:40 «Жити
08:55 «До суду»
здорово!»
09:40, 16:40 «Iстина
09:55, 11:25 Суд
десь поруч»
присяжних
10:15 «Контрольна
12:35 «Справа лiкарiв» закупiвля»
12:00 Iншi новини
13:30, 16:30 Огляд.
12:20 «Час обiдати!»
Надзвичайна подiя
13:15 «Зрозумiти.
14:25 «Прокурорська Пробачити»
15:05 «У наш час»
перевiрка»
16:00 Вечiрнi новини
15:40 «Говоримо i
17:00 «Чекай на мене»
показуємо»
17:55 «Людина i
закон»
17:30 Т/с «Морськi
19:00 «Час»
дияволи. Смерч.
19:30 «Поле чудес»
Долi»
20:35 «Надбання
Республiки»
21:30 Т/с «Дикий»
23:55 Х/ф
00:30 Рятувальники
«Перехрестя»
«Повернення
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Передплачуйте газету «Вишгород».
06:20 На слуху
06:50 Х/ф «За
щастям»
08:30 Панянка та
кулiнар
09:00 Армiя
09:10 Православний
вiсник
10:00, 15:00, 19:00,
21:35 ГРОМАДСЬКЕ
ТЕЛЕБАЧЕННЯ
12:10 Моменти життя
13:10 Бiатлон. Кубок
свiту. Спринт (чол.)
14:40 Український
акцент
17:05 Бiатлон. Кубок
свiту. Спринт (жiн.)
18:35 Золотий гусак
21:00 Пiдсумки дня
22:50 Суперлото,
Трiйка, Кено
23:10 Концерт «Мама,
вiчна i кохана»

06:15, 19:30 ТСН

08:00 «Соцiальний
пульс»
09:00 Змова Iсуса
10:00 «Свiтськi
хронiки»
10:55 Х/ф «Вiрна рука
- друг iндiанцiв»
14:00 Правдивi iсторiї
15:00 Полювання на
монстрiв
16:00 Найбiльш
привабливi: коти i
собаки Америки
16:50 «Ронiн. Ток-шоу
з Дмитром Видрiним»
17:35 «Алло,
адвокате!»
18:30 «Соцiальний
пульс вихiдних»
20:00 Великi монархи
Єгипту
21:00 Мохаммед Алiвеликий
22:00 «Секрети
закулiсся з
Олександром
Ржавським»
22:25 Х/ф «Боббi» (2)

07:05 Х/ф «Ми iз
джазу»
08:40 «Школа доктора
Комаровського»
09:30, 17:45 Новини
10:00 Д/ф «Вода»
11:45 Х/ф «Наречений
за оголошенням»
13:50 Т/с «Незабудки»
18:05, 21:00 Х/ф
«Пiдмiна в одну мить»
20:00 «Подробицi»
22:55 Х/ф «Навмисно
не придумаєш»
01:05 Х/ф «Таємничий
острiв»

06:25 Х/ф «Батарейки
до комплекту не
07:00 «Хто там?»
входять»
08:05, 08:30 М/с
08:05 Зiрка YouTube
«Король Лев. Тiмон i
09:15 Дача
Пумба» (1)
10:10 Т/с «Братани-3»
13:40, 19:50 Х/ф
08:55 М/ф «Енгрi
«Мiсце зустрiчi
бердс» (1)
змiнити не можна»
09:00 «Свiтське життя»
18:45 Факти. Вечiр
10:00 «Сказочная
19:00 Надзвичайнi
новини. Пiдсумки
Русь»
21:20 Х/ф
10:35, 11:40, 12:40,
«Ворошиловський
13:45 «Свати - 4» (1)
стрiлець»
14:45 «Вечiрнiй Київ
23:10 Х/ф «Ключ
- 2013»
Саламандри» (2)
16:40 «Вечiрнiй
квартал. 8 Березня»
18:30 «Розсмiши
комiка - 5»
20:15 «Вечiрнiй
квартал»

08:30 Ранковий
«Свiдок»
09:00 Т/с «Вулицi
розбитих лiхтарiв
- 12»
13:00 Т/с «Зниклi
безвiсти»
14:50, 17:00 Т/с
«Мережева загроза»
16:45, 19:00 «Свiдок»
19:30 Х/ф «Кохання
пiд грифом «Цiлком
таємно - 2»
21:20 Х/ф «Залiзна
людина»
23:40 Х/ф «Ворог бiля
ворiт» (1)

Усе в житті
відносно. Три
волосини на
голові – мало,
в супі – багато

06:00, 08:00, 13:45,
16:40 «Мультляндiя»
07:10 «Київ музика»
10:00 «Якiсне життя»
10:30 «Зроблено у
Києвi»
11:00 «Нова адреса»
12:10 «Актуальна
тема»
12:45 «Київськi iсторiї»
16:50 «Клуб гумору»
19:25 Х/ф «За
гратами» (2)
21:00 «СТН-тижневик»
21:30 Х/ф «Любимчик»
(2)
23:00 Х/ф «Де
ховається правда» (2)

07:05 «Караоке на
Майданi»
07:55 «Їмо вдома»
09:00 «Все буде
смачно!»
10:05 Х/ф
«Джентльмени
удачi»(1)
11:50 «Холостяк - 4»
16:10 «Холостяк – 4.
Як вiйти замiж»
17:05 «Хата на тата»
19:00 «Україна має
талант!-6»
21:55 «Детектор
брехнi - 5»
23:00 «Я соромлюсь
свого тiла»

08:10 М/с
«Черепашки-нiндзя»
09:05 М/с «Том i
Джеррi-шоу»
10:00 Ревiзор
12:35 Страстi за
Ревiзором
14:00 Т/с «Воронiни»
16:00 Х/ф «Турецький
для початкiвцiв»
18:00 М/ф «Альоша
Попович i Тугарин
Змiй»
19:40 Х/ф «Скарб
нацiї»
22:00 Педан-Притула
шоу
23:25 Х/ф «Пiпець» (2)

— А вони й не повинні рости. Це
тільки такий образний вислів.
— Дякую, лікарю, ви мене втішили. А я так хвилювався, думав, що
кальцію в моєму організмі не вистачає.

22:15 Х/ф «1+1»

06:00, 08:00, 11:00,
14:00 Сьогоднi
06:15 Лотерея
«Iнтерни» (1)
«Золотий ключ»
10:00 Один за сто
07:25 «Готуємо з
годин
Олексiєм Зимiним»
11:00 Х/ф «Слiдами
08:55 Кулiнарний
Фенiкса» (1)
двобiй
13:00 Т/c «А снiг
10:00 Квартирне
кружляє» (1)
питання
17:00, 19:30 Т/c
14:15 Слiдство вели...
«Висока кухня» (1)
15:15 «Очна ставка»
21:30 Х/ф «Кохання
16:20 Огляд.
Надiї» (1)
Надзвичайна подiя
01:30 Т/c «Ментовськi 17:00 «Центральне
телебачення»
вiйни 7» (2)
17:50 «Новi росiйськi
Чоловік прийшов у дитячий са- сенсацiї»
док по дитину, а там тиха година. 18:45 Ти не повiриш!
Ну, він сидить у коридорі, чекає. 19:45 «Смерть вiд
застуди»
Проходить вихователька:
20:40 Х/ф «Квиток до
– Ви чекаєте дитину?
Вегасу»
– Ні, я просто товстий!
22:20 Х/ф «Хованки»
07:10, 08:30 Т/c

«Солдати-15» (1)
09:00, 18:30 Новини
2+2
09:30 Х/ф «Сержант
мiлiцiї». Третя серiя
(1)
11:05 Х/ф «Правда
лейтенанта Климова»
(1)
12:50 «Нове Шалене
вiдео по-українськи»
14:50 «Облом.UA.
Новий сезон»
16:30 Т/с «Вантаж» (1)
19:00 Т/с «Третього
не дано» (1)
23:00 Х/ф «Очi
дракона» (3)
00:50 Х/ф «Щасливi
номери» (2)

07:30, 16:00 Т/с «Моя
прекрасна няня» (1)
08:30 «Мультфiльми»(1)
10:10 Т/с «Всi жiнки вiдьми» (1)
13:30 Т/с «Дикий ангел»
(1)
15:00, 19:20 «Орел i
Решка»
17:30, 23:45 «Розсмiши
комiка»
18:20 «Звана вечеря»
20:15 «КВК- 2013»
22:30
«Прожекторперiсхiлтон»
00:40 «Нiчне життя»

Ранок
понеділка.
Начальник:
– Очі у тебе
опухлі і червоні.
Ти що, пив?
– Ні, блін, на
роботу йти не
хотів. Плакав!

06:30, 23:30 Загадки

09:55 «Вся Росiя»
10:20 «Миттєвостi
Юрiя Бондарева»
07:30 Смертельна
11:15 «Про
дюжина
найголовнiше». Ток08:30, 13:30 Вижити шоу
12:00, 15:00, 18:00
попри все
Вiстi
09:30, 18:30 Шукачi
12:25, 15:10, 17:40
10:30 Таємнi знаки
Мiсцевий час. ВiстiМосква
11:30, 15:30 В
12:40 «Особливий
пошуках пригод
випадок»
12:30 Створенi
13:25 Т/с «Господиня
моєї долi»
вбивати
14:10 Т/с «Блуднi
14:30, 21:30 Сучаснi
дiти»
дива
15:25 Т/с «Таємницi
16:30, 19:30 Секретнi iнституту шляхетних
панянок»
територiї
16:20 «П’ятий вимiр»
17:30 В пошуках
18:40 Т/с «Ластiвчине
iстини
гнiздо»
19:30 «Прямий ефiр»
20:30 Викрадення
22:10 Т/с «Таємницi
22:30 Замерзла
слiдства»
планета
23:00 «Живий звук»
Всесвiту

Наш індекс у Каталозі місцевих періодичних видань 40007

Чоловік приходить на прийом до
лікаря.
— Лікарю, я так хвилююся! Дружина мене зраджує, а роги чомусь не ростуть?
Лікар:

07:00, 19:00 Подiї

06:25, 08:20 М/с
«Черепашки мутанти
нiндзя»
07:20 М/с
«Лалалупси»
07:45 Мультик з
Лунтiком
08:55 М/с
«Русалонька»
09:20 Єралаш
10:10 Вiталька
12:35 Дайош
молодьож
13:30 Т/с «Ксена принцеса - воїн»
14:25 Т/с «Любить не
любить»
15:20, 19:00 Панянкаселянка
17:10 Пiвцарства за
кохання
20:00 Х/ф «I цiлого
свiту замало»
22:25 6 кадрiв
22:50 Т/с «Свiтлофор»
23:45 Між нами

07:00 Т/с

06:45 «Смiшарики.
Новi пригоди»
07:00 «Розумницi й
розумники»
08:00, 10:00 Новини
08:55 «Тетяна
Буланова. Ясне моє
свiтло»
10:20 «Iдеальний
ремонт»
11:25 Х/ф «За
родинних обставин»
14:00 Футбол.
Чемпiонат Росiї. ЦСКА
- «Зенiт». Прямий
ефiр
16:00 Вечiрнi новини
17:15 «Золотий
грамофон»
19:00 «Час»
19:20 «Сьогоднi
ввечерi»
21:00 Х/ф «Шпигун,
вийди геть!»
23:15 Х/ф «Формула
кохання»

07:40 Т/с «Вулицi

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
06:50, 14:50, 18:35,
19:15, 20:20, 22:00, 22:35
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
09:35 Укравтоконтинент
10:35 Новинометр
11:45, 23:35 Iсторiя успiху
12:35 Iнтелект.ua
13:35 Вперед, на Олiмп!
15:35 Кiно з Янiною
Соколовою
17:15 Мiграцiйний вектор
20:35 В кабiнетах
21:10 Велика полiтика
21:35 Вiкно в Америку

07:30 Байдикiвка
08:30 М/с
«Смiшарики. Пiн-код»
- 12»
(1)
11:30 «Речовий
09:00 Мультик з
Лунтiком
доказ». Крапля
09:40 М/с «Дашазлочинної кровi
дослiдниця» (1)
12:00 «Головний
10:05 М/с «Вперед,
Дiєго, вперед!» (1)
свiдок»
10:35 М/ф «Монстр у
13:00 «Правда життя.
Парижi» (1)
Професiя винахiдник» 12:25 М/ф «Червона
Шапка проти зла» (1)
13:30 «Переломнi
13:50 Панянка80-тi»
селянка
14:30 «Що робити?»
15:35 Х/ф «Боги,
мабуть, з’їхали з
15:25 Х/ф «Залiзна
глузду» (1)
людина»
17:40 Х/ф «I цiлого
18:00 «Випадковий
свiту замало» (1)
20:05 Вiталька
свiдок»
21:00 Розсмiши
19:00 Т/с «Каменська»
комiка
23:00 Т/с «Повернути 22:50 Т/с «Секс i
мiсто» (2)
на дослiдування» (2)
розбитих лiхтарiв

2+2

06:00 Мультфiльми (1)
07:15 «Нове Шалене
вiдео по-українськи»
09:00 «Облом.UA.
Новий сезон»
11:00 Т/с «Нове життя
сищика Гурова» (1)
19:00 Х/ф «Майстер»
(2)
21:00 Х/ф «Погоня»
(2)
23:00 Х/ф «Пастка-44»
(3)
00:45 Х/ф «Битва за
свободу» (2)

- Мамо, мені
кажуть, що я
божевільна!
- Донечко,
хто тобі таке
сказав?
- Мухи.

08:00 В пошуках
iстини
10:00, 21:30
Мегаспоруди
12:30 Йеллоустон
13:30 Замерзла
планета
15:30 Керiвництво по
виживанню
17:30 Таємницi
столiття
00:30 10 речей, про
якi ви не знали

Ворожка.
— Я бачу, ти
скоро вийдеш
заміж.
— Але мій
Ванька не
хоче.
— Я ясно бачу
дві смужки.
Куди він дінеться!

06:30 «TOP SHOP»
07:30
«Мультфiльми»(1)
09:00 М/с «Казки
Ганса Крiстiана
Андерсена» (1)
10:15 М/ф «Плоддi
супергерой» (1)
11:30 Х/ф «Перший
лицар при дворi
Аладiна» (1)
13:15 Т/с «Всi жiнки вiдьми» (1)
15:00 «Орел i Решка.
СРСР»
16:50 «Орел i Решка.
Шопiнг»
17:45 Х/ф «Домашнiй
арешт» (1)
19:45 «Вечiрнiй
квартал»
21:40 Т/с
«Надприродне» (2)
00:10 Х/ф «Люблю
тебе, чувак» (2)

06:00, 09:00, 12:00
Вiстi
06:20 Х/ф «Любов до
запитання»
08:25 «Суботник»
09:20 «Тихий генiй».
О. Попов
10:05 «Пряниковий
будиночок»
10:35 Х/ф «Веселий
калейдоскоп»
12:25 «Чесний
детектив»
12:55 «Чорнi дiри. Бiлi
плями»
13:35 «Шукачi»
14:25 «Суботнiй вечiр»
16:15 «Криве
дзеркало»
18:50 Х/ф «Я поруч»
21:55 «Бiла студiя». О.
Роднянський
22:40 «Романтика
романсу»
23:35 Х/ф «Мiй тато
льотчик»
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2+2
06:00 Дача

06:00, 08:00, 16:25
«Мультляндiя»
07:10, 14:20 «Київ
«Неперевершений»
музика»
09:25 «Нова адреса»
08:30 Так$i
10:00, 18:25 «Клуб
09:00 Космонавти
гумору»
11:40 «Корисна
09:50 Зiрка YouTube
розмова»
11:00 Козирне життя 12:55 «Прогулянки
мiстом»
11:30 Вам i не
16:40 «Концерт
снилося!
М.Поплавського
«Приречений на
12:05 Т/с «Лiсник»
любов»
18:45 Факти тижня
19:20 Х/ф
19:40 Х/ф «Полювання «Абсолютний страх»
(2)
на пiранiю»
21:00, 23:15 «СТНспорт-тижневик»
22:55 Х/ф «Ключ
21:25 Х/ф «Людина,
Саламандри» (2)
яка мовчала»
22:45 «СТН-тижневик»
00:45 Х/ф «Сказ про
23:40 Х/ф «Де
Федота-стрiльця» (2) ховається правда» (2)

06:35 Вiд першої
особи
07:05 Панянка та
кулiнар
07:30, 23:40 Ток-шоу
«Дружина»
09:00 Шеф-кухар
країни
10:00, 15:00, 19:00,
21:35 ГРОМАДСЬКЕ
ТЕЛЕБАЧЕННЯ
12:15 Бiатлон.
Кубок свiту. Гонка
переслiдування (чол.)
13:10 Бiатлон.
Кубок свiту. Гонка
переслiдування (жiн.)
17:05 Концертна
програма «Тобi,
єдинiй»
18:30 Дiловий свiт.
Тиждень
21:00 Пiдсумки тижня
23:00 Ера бiзнесу.
Пiдсумки

06:15 М/ф «Марiямайстриня» (1)
07:40 Мультфiльм (1)
08:10, 08:35 М/с
«Король Лев. Тiмон i
Пумба» (1)
09:00 «Лото-забава»
10:00 «Свiт
навиворiт-5»
11:05, 21:00
«Голос країни 4.
Перезавантаження»
13:35 «Зiркова
хронiка»
14:40 М/ф «Машинi
казки» (1)
14:45 Х/ф «Русалка»
(1)
18:30 «Спецрепортаж.
Операцiя Крим»
19:30 «ТСН-Тиждень»
23:20 «Свiтське життя»

07:35, 20:15 «Кумири»
07:50, 20:00
«Цивiлiзацiя Incognita»
08:00 «Соцiальний
пульс вихiдних»
10:40 «Щоденник для
батькiв»
11:15 Х/ф «Христофор
Колумб. Вiдкриття»
13:45 За сiм морiв
15:00 Полювання на
монстрiв
17:00 «УкраїнаЄвропа: маятник
Фуко»
17:50 «Моднi iсторiї з
Оксаною Новицькою»
18:30 «Свiт за
тиждень»
19:00 Катастрофи вiхи еволюцiї
20:40 «Свiтськi
хронiки»
21:00 Кiнг. Людина
миру в часи вiйни
22:15 «Джаз - коло»
22:40 Х/ф «Зв’язок»
(2)

06:45 Х/ф «Навмисно

07:00 Х/ф «Слiдами

не придумаєш»

Фенiкса» (1)

06:45 Х/ф

06:15 Лотерея «Росiйське
лото плюс»
06:45 Їхнi вдачi
09:00
Ласкаво
08:55 «Диво технiки»
08:50 «Школа доктора
09:25 «Їдьмо, поїмо!»
просимо
Комаровського.
10:00 «Дачна вiдповiдь»
10:00, 11:00 Таємницi 11:20 СОГАЗ - Чемпiонат
Невiдкладна
Росiї з футболу
зiрок
допомога»
2013/2014. «Амкар» 12:00
Т/c
«Дорожнiй
09:30 «Недiльнi
«Локомотив». Пряма
трансляцiя
патруль 4» (1)
новини»
13:30 Огляд.
10:00 «Орел i Решка. 15:00 Х/ф «Кохання
Надзвичайна подiя
Надiї» (1)
14:15 Слiдство вели...
На краю свiту»
16:20 Надзвичайна подiя
19:00 Подiї тижня
11:00 Д/ф «Наталiя
17:00 «Сьогоднi.
20:00
Страстi
на
Пiдсумкова програма»
Варлей. Нудно без
17:50 «Темний бiк»
паркетi
Шурика»
18:40 Х/ф «Полювання»
22:00 Т/c «Iнтерни» (1) 22:30 «Школа лихослiв’я»
12:05 Т/с «Щасливий
23:30 Великий футбол 23:50 «Справа темна»

квиток»

20:00 «Подробицi
тижня»
21:30 Х/ф «Вiй»
Прем’єра
00:05 Х/ф «Лiд»
Прем’єра

Оголошено конкурс
З відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів комунальної власності для передачі їх в оренду.
Нежитлове приміщення (одноповерхове) — 183,9 кв. м, орендодавець — КП «Управління з розвитку фізичної культури та спорту»
Вишгородської міської ради, адреса — вул. Н. Шолуденка, 12.
Конкурс відбудеться 24 березня 2014 року о 10:00 за адресою:
Київська область, м. Вишгород,
просп. Т. Шевченка, буд. 1, кімната
№ 67.
Конкурсна пропозиція претендента подається до 19 березня
2014 року (включно) у запечатаному конверті і має містити пропозицію щодо вартості виконання
робіт, калькуляції витрат, термін
виконання робіт (не більше 15 календарних днів), копію статуту та
документів, що підтверджують кваліфікацію.

На роботу потрібна
медична сестра у стоматологію
«Харизма-2006»,
м. Вишгород, вул. Київська, 6.
Конт. тел: (044) 229-01-28,
(097) 388-38-34

06:30, 07:30, 08:30, 09:30,
10:30, 11:30, 12:30, 13:30,
14:30, 15:30, 16:30, 17:30,
18:40, 19:30, 20:30, 22:30,
23:30 Час. Важливо
06:35, 07:20, 08:25, 22:25,
23:20 Бiзнес-час
06:55, 10:50, 11:15, 11:50,
13:50, 14:50, 18:10, 19:20,
20:20, 20:35 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
09:10, 19:35 Велика
полiтика
09:35 Вiкно в Америку
10:15 Здоровi iсторiї
17:35 Новини Київщини
21:00 Час. Пiдсумки тижня
21:40 Час-Тайм
22:00 Територiя закону
22:35 Кiно з Янiною
Соколовою
23:35 Мiграцiйний вектор

07:00 Журнал Лiги
Чемпiонiв УЄФА 20132014
07:30 «Маски-шоу»
10:00 Т/с «Мисливцi
за старовиною» (1)
12:00 «Бушидо»
13:45 «КОРОЛI
РИНГУ». Бiй за звання
претендента на
чемпiонський пояс за
версiєю IBF Томаш
Адамек vs. В’ячеслав
Глазков
16:00 Х/ф Кiнофайли.
«Перлини дракона.
Еволюцiя» (1)
18:00 Х/ф «Безодня»
(1)
21:30 «Профутбол»
22:30 Х/ф «Майстер»
(2)

07:30
«Мультфiльми»(1)
08:45 М/ф «Плоддi
супергерой» (1)
10:00 «Їмо вдома»
11:30
«ВусоЛапоХвiст»
12:20 «Розсмiши
комiка»
13:15 «Орел i Решка.
Шопiнг»
14:10 «Орел i Решка.
СРСР»
16:00 «КВК- 2013»
18:10 «Вечiрнiй
квартал»
20:00 М/ф «Кунг-фу
Панда 2» (1)
21:40 Т/с
«Надприродне» (2)
00:10 Х/ф «РеплiКейт» (2)

Високошвидкісний Інтернет МТМ
Тел.: (093) 366-16-66; (095) 545-15-33; (098) 201-22-66
07:00 «Здоров’я»
08:00, 10:00, 13:00
Новини
08:10 «Непутнi
нотатки»
08:35 «Доки всi
вдома»
09:25 «Фазенда»
10:15 «Весiльний
переполох»
11:10 «Iгор Кiо. За
лаштунками iлюзiй»
12:10, 13:15 Т/с
«Вангелiя»
16:00 «Точнiсiнько!»
19:00 Недiльний «Час»
20:00 «Клуб Веселих
та Кмiтливих». Вища
лiга
22:15 Х/ф
«Коломбiана»
00:00 Х/ф
«Полiцейськi та
злодiї»

ВІТАЄМО Олену Іванівну МЕЛЬНИК
з Міжнародним днем 8 Березня!
Із святом весни Вас, краси і любові!
Хай щастя і радість несе кожна мить,
Всього у житті нехай буде доволі,
На кожному кроці завжди хай щастить!
Хай пролісок перший дарує Вам ніжність,
А сонце весняне дарує тепло.
У березні вітер несе хай надію
І щастя, і радість, і тільки добро!
Учні та батьки 1-Б класу
Вишгородської ЗОШ І-ІІІ ст. № 1

07:45 Т/с «Каменська» 07:30 Байдикiвка
08:30 М/с
11:30 «Легенди
«Смiшарики. Пiн-код»
карного розшуку»
(1)
12:00 «Агенти впливу» 09:00 Мультик з
13:00 «Таємницi
Лунтiком
кримiнального свiту» 09:40 М/с «Дашадослiдниця» (1)
13:30 Х/ф «Кохання
10:05 М/с «Вперед,
пiд грифом «Цiлком
Дiєго, вперед!» (1)
таємно - 2»
10:35 М/с «Фiксики»
15:30 Т/с «Державний (1)
11:00 М/ф «Барбi:
захист - 3»
Казкова країна моди»
23:00 «Переломнi
(1)
80-тi»
12:45 Х/ф «Боги,
00:00 Т/с «NCIS:
мабуть, з’їхали з
полювання на вбивцю глузду» (1)
14:55 Панянка- 9» (2)
селянка
ТРК
15:50 Мiй зможе
«ВишеГрад»
17:10 Країна У
в ефірі щодня 19:00, 00:45 Вiталька
о 06:30, 08:30, 21:00 Розсмiши
комiка
10:30, 15:00, 22:50 Т/с «Секс i
20:30, 22:30 мiсто» (2)

ВИШГОРОДСЬКА СПЕЦІАЛІЗОВАНА
ШКОЛА «СУЗІР’Я»
з поглибленим вивченням двох іноземних мов
і природничо-математичних дисциплін
ОГОЛОШУЄ конкурсне приймання дітей (учнів)
до 1-го та 10-го класів.
Співбесіда з майбутніми першокласниками
відбудеться в період з 25 березня по 27 березня
2014 року за встановленим графіком,
який розміщено на сайті школи.
Додаткова інформація – за телефонами:
5 – 39 – 67, 5-39-49 та на сайті школи
www.suzirya.org.ua
Адміністрація школи

06:30 Керiвництво по
виживанню
08:00 Формула-1
10:00, 21:30
Мегаспоруди
12:30 Замерзла
планета
15:30 В пошуках
пригод
18:30 Секретнi
територiї
19:30 Лабораторiя
древнiх богiв
20:30 Брати по космосу
00:30 10 речей, про якi
ви не знали

07:20 «Сам собi
режисер»
08:25 «Ранкова пошта»
09:00, 12:00 Вiстi
09:10 Мiсцевий час.
Вiстi-Москва
09:45 «У свiтi тварин»
10:40 Мультфiльм
10:50 Х/ф «Станцiйний
доглядач»
12:25 «Мосфiльм». 90
крокiв»
12:55 «Влада факту»
13:40 «Квиток у
Великий»
14:20 Х/ф «Продається
кiшка»
ТРК
16:10 Гала-концерт
«Више Град»
Олiмпiйських чемпiонiв
на постійну
2014 з фiгурного
роботу потрібні: катання
17:20 Х/ф «Мати й
оператор;
відеоінженер; мачуха»
20:30 Вiстi тижня
ведучий
22:00 Х/ф «Вальспрограм
бостон»
Тел:
23:40 Х/ф «Любов для
(04596) 25-489 бiдних»

Безкоштовні оголошення

ПРОДАМ
металопластиковий пакет:
двері — 213х75, вікно — 143х1 м.
Тел: 53-8-53, (063) 93-56-360
Розкладний диван 90х190 1 000 грн.
Тел: (066) 916-27-28
Дачу, с. Гаврилівка, 11,5 сот., будинок,
світло, газ. Тел: (095) 922-56-38

ЗДАМ
кімнату з балконом. Тел: (04596) 52-101

Дорогі жінки!
Сердечно вітаємо вас із Міжнародним жіночим днем – святом Весни, Любові і Краси.
Нехай ваш життєвий шлях матері, дружини, сестри, бабусі,
коханої завжди буде осяяний любов’ю, а серце зігріває ласка,
турбота і повага рідних. Нехай ваші очі випромінюють щастя, а
радість наповнює душу.
Дякуємо за доброту і ніжність, терпіння, віру, милосердя.
Бажаємо вам здоров’я, сімейного щастя, благополуччя.
Вишгородська міська рада ветеранів

Весняні хандра, депресія, втома ...
Світлана РАДОСТЄВА
Здавалося б, перші весняні дні
мали викликати прилив енергії і оптимізму. Адже попереду стільки всього
приємного: потепління, цвітіння дерев, Великдень, літня відпустка... Та
замість ейфорії ми все частіше відчуваємо апатію, сум та сірість.
имптоми весняної депресії:
тривога, неспокій, дратівливість, підвищена сонливість,
утома та втрата життєвої енергії, зниження інтересу до роботи (навіть, якщо
ти без неї не уявляєш свого життя), ослаблена концентрація уваги, нездатність

С

07:45 Церква Христова
08:00 «Їмо вдома»
08:00 М/с
09:00 «Все буде
«Черепашки-нiндзя»
смачно!»
08:50 М/с «Том i
09:50 «Караоке на
Джеррi-шоу»
Майданi»
10:30 Файна Юкрайна
12:50 Х/ф
10:45 Х/ф «Удача
«Незрiвнянний мiстер
напрокат»(1)
Фокс»
12:25 Х/ф «Самара
14:30 М/ф «Альоша
-2»(1)
Попович i Тугарин
Змiй»
16:00 «Україна має
16:10 Х/ф «Рожева
талант!-6»
пантера»
19:00 «Битва
18:00 Х/ф «Рожева
екстрасенсiв. Чужi
пантера 2»
19:50 Х/ф «Скарби
проти своїх»
нацiї 2» (2)
21:05 «Один за всiх»
22:10 Х/ф «Найманi
22:15 Х/ф «Мiй тато - вбивцi» (2)
льотчик»(1)
00:40 Педан-Притула
01:50 Х/ф «Кур»єр»(1) шоу

Вважати недійсним втрачене свідоцтво про право власності на житло
(м. Вишгород, вул. Студентська, 7, кв. 14) від
06.10.1993 р., видане на
підставі рішення виконкому Вишгородської міської ради від 13.10.1993 р.
№ 211 на ім’я Валентини
Павлівни НІКОЛАЄВОЇ.

Ліжко-місця. Тел: (067) 455-97-94,
(067) 290-90-65

ІНШЕ
Домашній майстер.
Тел: (063) 100-90-08
Ремонт квартир, сантехнічні/
зварювальні роботи, електрика,
вагонка. Тел: (067) 945-06-40

Як перемогти «сірого монстра»

зосередитись.
Причини весняної депресії: недостатність сонячного світла, гіпоксія (кисневе голодування, яке виникає через
постійну недостатність свіжого повітря),
малорухливий спосіб життя (взимку ми
позбавляли себе гормонів радості, які
виробляються під час фізичної активності), ослаблений імунітет (недостатність
вітамінів плюс осінні та зимові застуди),
гормональна перебудова організму на
тепліший період, психологічна неготовність до змін (нова погода, новий одяг
— все це може бути стрес-факторами).
Про стреси соціально – політичні – і
поготів говорити.

Що допоможе?
Свіже повітря. Не марнуйте жодної можливості прогулятися в сонячний
день. Сонце — природний генератор
щастя та життєрадісності.
Вітамінотерапія. Зараз нашому організму дуже потрібна вітамінна підтримка. Сміливо включайте в раціон фрукти
та овочі, їжте більше продуктів, що містять йод, — морську капусту, морську
рибу.
Штучний стрес. Влаштуйте собі незаплановану подорож, шопінг або купіть
абонемент у спортзал чи на заняття танцями. Це допоможе відволіктися від зимової рутини та налаштує психіку на при-

ємні зміни.
Творчість. Кажуть, шедеври створюють з дуже сумним настроєм. Спрямуйте
свою депресію в креативне русло — спостерігайте за природою, аналізуйте свої
відчуття. Через місяць-два все це витіснить літній (активніший) спосіб життя.
Гарний настрій. Настрій піднімають: чорний шоколад, курага, банани,
апельсини та інші цитрусові. Також не
завадять східні прянощі — ними можна
заправляти не лише готові страви, а й
салати та десерти. Використовуйте все,
що піднімає вам настрій: музику, кіно,
зустрічі з друзями, косметичні процедури та інше.

Вишгород

Офіційно

8 березня

ПРОГРАМА розвитку Вишгородського міського дитячоюнацького духового оркестру-студії «Водограй» на 2014 рік
(Початок на стор. 6)
Вдосконалення виконавської техніки має здійснюватися послідовно,
відповідно до дидактичного принципу:
«від простого – до складного». Досвід
показав, що заняття студії доцільно
проводити як з усіма дітьми, так і індивідуально.
Ознайомлювати дітей з теоретичними відомостями (про композиторів,
різні види оркестру), вивчати нотну
грамоту, розвивати слухові навички
доцільно з усіма гуртківцями одночасно, а от навчати техніці гри на інструменті (трубі, корнеті, флейті ...) — краще індивідуально.
Дуже корисно переглядати відео із
записами відомих музичних фестівалів духового оркестрового мистецтва,
виступів дитячих та дорослих духових
колективів, бендів тощо. Дітям така
форма роботи подобається, і вони із
задоволенням відвідують заняття оркестру.
Також у програмі розвитку передбачено відвідування виступів Державного духового оркестру раз на місяць
у державній філармонії України за
абонементом.
Однією з особливостей оркеструстудії є безкоштовне навчання дітей,
надання інструментів та концертних
костюмів.
На жаль, за всі роки існування оркестру не було придбано жодного музичного інструменту, а ті, що є, — зношені на 100%.
В оркестрі займається понад 100
дітей, більшість із них мають неповні
сім’ї, є малозабезпечені, діти-інваліди, діти з багатодітних сімей, дітисироти, а тому надзвичайно хотілося,
щоби була пошита нова оркестрова

форма. Батьки не мають матеріальної
змоги зробити це самостійно.
Досягнення результатів залежить
від участі в різноманітних фестивалях
та конкурсах, але для цього потрібні
також кошти — елементарне забезпечення дітей їжею та автобусом.
У 2012 році був проведений ремонт
оркестрового залу для дітей, але він
не має теплопостачання,тому займатися у ньому можливо лише в теплу
пору року.
Із 1970-х років не проводився ремонт прибудинкової території, вода
заливає класи. Тому дуже просимо
звернути увагу на цю проблему.
VІ. Джерела фінансування
та строки виконання:
Фінансування програми здійснюється за рахунок коштів, отриманих із
загального фонду міського бюджету, а
також з інших джерел, передбачених
чинним законодавством.
Оплата праці
Фонд оплати праці працівників
оркестру-студії обраховано згідно з
Єдиною тарифною сіткою розрядів
і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій
окремих галузей бюджетної сфери,
яка планується на 2014 рік і складається:
Заробітна плата згідно із штатними
розписами на 2014 рік — 521 200 грн.
Матеріальна допомога на оздоровлення — 16 800 грн.
Грошова винагорода педагогічним працівникам — 11 000 грн.
Індексація грошових доходів —
15 300 грн.
Всього фонд заробітної плати у

ІІ. Мета та основні завдання
Основною метою Програми є створення умов для розвитку творчих, інтелектуальних, наукових здібностей
дітей, підтримки найбільш талановитих та обдарованих дітей, надання
можливості реалізувати свої здібності
на рівні міста, району, області, країни
тощо.
В основі реалізації Програми — залучення обдарованої молоді до системної науково-дослідної та практичної творчої діяльності в галузях:
— гуманітарних наук;
— природничо-математичних наук;
— образотворчого, музичного, театрального, хореографічного та інших
видів мистецтв, у тому числі приклад-
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Додаток 14
до рішення Вишгородської міської ради
від 24 січня 2014 р. № 29/2

2014 році становить 528 300 грн.
Нарахування на заробітну плату в
2014 році складає 160 900 грн.
Оздоровлення дітей
У 2014 році в літній період планується оздоровити дітей у кількості 50
чоловік на загальну суму 100 000 грн
за рахунок коштів міського бюджету.
Матеріальна база
Оркестр-студія має основні фонди
на суму 497 840 грн. Музичні інструменти і більшість музичної апаратури
зношена на 100 %. Щоб частково оновити музичні духові інструменти, оркестр-студія планує придбати у 2014
році музичних інструментів на суму
90 000 грн, на пошиття нових костюмів
«осінь-зима-весна» для проведення
заходів на вулиці у кількості 45 комплектів плануємо витратити 65 000 грн,
для заміни лічильника обліку тепла у
2014 році потрібно 7 500 грн.
Усього на капітальні видатки планується 162 500 грн за рахунок спецкоштів
(бюджету розвитку). У 2014 році також
необхідно придбати стільці на суму
10 000 грн, бо за 11 років більшість
стільців зносилась. На придбання
канцтоварів, господарських товарів та
поповнення аптечки в 2014 році планується використати 2 300 грн. На підписку газети на 2014 рік — 1 500 грн.
Для здійснення статутних завдань
комунального підприємства передбачено у 2014 році фінансування з міського бюджету у сумі 715,00 тис. грн, у
т. ч.: заробітна плата працівників підприємства;
оплата податків, послуг (у т. ч. комунальних) та придбання товарів.

Комунальні послуги
У 2014 році оркестр-студія планує
видатки за водопостачання, враховуючи коефіцієнт підвищення 800 грн, електроенергію – по показниках 2013 року
2 500 грн. Теплопостачання плануємо
45 000 грн, на 8 000 грн більше, ніж у
2013 році, в зв’язку зі збільшенням
площі користування (оркестровий
клас після капремонту підключається
до центрального теплопостачання).
Послуги (крім комунальних)
За надання послуг зв’язку (у тому
числі Інтернету), банківських послуг
та заправки картриджів оркестр-студія у 2014 році планує використати 4
200 грн. Також оркестр- студія планує
4 300 грн на перевезення дітей автотранспортом на заходи, які будуть
проводитись у 2014 році.
Крім того, на інші поточні видатки
заплановано 100 грн.
Строки виконання заходів не можуть бути конкретизовані, бо визначаються у міру надходження запрошень
на будь-які заходи.
VІІ. Координація, контроль
та управління за ходом
виконання Програми
Основними напрямками контролю
за виконанням Програми є аналіз роботи відділу з гуманітарних питань,
фінансово-бухгалтерського відділу та
інформування з цього питання міської
ради.
Координацію, контроль та управління за ходом виконання Програми
здійснює постійна комісія міської ради
з гуманітарних питань.
Секретар ради М. РЕШЕТНІКОВА
Додаток 17
до рішення Вишгородської міської ради
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ПРОГРАМА ПІДТРИМКИ ТАЛАНОВИТИХ ТА ОБДАРОВАНИХ
ДІТЕЙ М. ВИШГОРОДА НА ПЕРІОД 2014 РОКУ
І. Загальні положення Програми
Програма підтримки талановитих
та обдарованих дітей м. Вишгорода
на 2014 р. є програмним документом
зі створення умов для реалізації державної молодіжної політики та державної Програми «Обдаровані діти» і
покликана сприяти соціальному, духовному становленню та розвитку дітей
і молоді.
Програма передбачає практичні заходи, спрямовані на виконання
указів Президента України, постанов
Кабінету Міністрів України, розпоряджень голів обласної та районної
державних адміністрацій та міського
голови.

2014 року

них та народних ремесел;
— фізичної культури та спорту.
ІІІ. Перелік завдань і заходів
Програми та результативні показники
Результатами здійснення цієї Програми має бути: реалізація творчого
потенціалу учнівської молоді в інтересах її становлення і самореалізації,
розвиток творчих, інтелектуальних,
наукових здібностей дітей.
ІV. Обсяг та джерела фінансування; строки та етапи виконання
Програми
Фінансування за рахунок коштів

загального фонду міського бюджету у
сумі 10 тис. грн. Дія цієї програми розрахована протягом 2014 року.
V. Координація, контроль та
управління за ходом виконання
Програми
Загальне управління процесом
здійснення цієї Програми покладається на виконавчий комітет Вишгородської міської ради.
Поточний контроль за виконанням
цієї Програми здійснюють постійні комісії міської ради з питань планування
та формування бюджету, управління
комунальною власністю міста та з гуманітарних питань.
Секретар ради М. РЕШЕТНІКОВА

№
п/п
1.

Зміст заходів

Відповідальний

Фінансування

Виплачувати стипендії міського голови для обдарованих, талановитих дітей, молоді

2.

Проводити семінари, конференції, круглі столи, тренінги з представниками молодіжних громадських організацій

відділ з гуманітарних
питань
відділ з гуманітарних
питань

4.

Створити молодіжну раду та підтримувати її діяльність у напрямках:
- проведення навчальних семінарів;
- розробка та поширення методичних матеріалів;
- створення молодіжних організацій та органів студентського самоврядування;
- інформаційно-аналітичне забезпечення розвитку молодіжного громадського руху в
місті
Забезпечити проходження стажування молоді в органах місцевого самоврядування

відділ з гуманітарних
питань

за рахунок добровільних внесків фізичних осіб, підприємств, установ
10 тис. грн
за рахунок
загального фонду міського бюджету, добровільних внесків фізичних осіб, підприємств, установ
за рахунок добровільних внесків фізичних осіб, підприємств, установ

відділ з
питань
відділ з
питань
відділ з
питань
відділ з
питань

за рахунок добровільних внесків фізичних осіб, підприємств, установ
за рахунок добровільних внесків фізичних осіб, підприємств, установ
за рахунок добровільних внесків фізичних осіб, підприємств, установ

5.
6.
7.
8.

Проводити конкурс серед учнівської молоді міста «Якби я був мером» та конкурс дитячого малюнка «Моє рідне місто»
Висвітлювати досягнення та проблеми роботи з обдарованою молоддю шляхом проведення круглих столів з педагогічною та батьківською громадськістю із залученням ЗМІ
Висвітлювати у ЗМІ творчі здобутки учнівської молоді, її участь у конкурсах, олімпіадах,
оглядах

гуманітарних
гуманітарних
гуманітарних
гуманітарних

9 листопада
рокуроку
8 березня20132014

Дата
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Ліра

Тюльпани для мами

До Кобзаря
Ольга ДЯЧЕНКО
Ой, батьку Тарасе, на всю Україну
З Чернечої кручі молитву твори,
Бо ненька, тобою оспівана, гине,
Несуть яничари ординцям дари.
Століттями нищили пагони волі,
Народ «Ще не вмерла…» зі слізьми співа.
Бур’ян розкошує на нашому полі,
Отож тепер маєм криваві жнива.
Ой, батьку, де правда? В якім вона краї?
Тобі два століття! Ти — мудрий Кобзар!
Порадь, як позбутися вовчої зграї,
Як вигнати з хати лихих яничар?
Оце не забули тебе пом’янути!
Розстрілюють волю синки-байстрюки,
Майдани повстали, щоб скинути пута,
Викльовують очі, регочуть круки.
Отож дочекалися вольної волі.
Кричали, раділи: «В нас мирно! Ура!»
Всадили на горе царка на престолі,
Криваву платню на Майданах збира.
Прости мені, батьку, рядки невеселі,
Веселощів нині в Вкраїні нема,
Та вірю, повернемо сонце в оселі,
Любов до Вкраїни і Бог нас трима.
Валентина ЧИСТЯК
ФОТО – автор, «Вишгород»

У перший день березня у Нових
Петрівцях вшановували Поета, Пророка, громадського діяча Тараса
Григоровича Шевченка. У сільському клубі людей зібралося небагато.
Як хтось із присутніх сказав: якби,
приміром, тут гречку роздавали, зал
був би повний…
очевидь, прийшли небайдужі,
мислячі, свідомі. Хоча афіша
заздалегідь оповіщала про
Шевченківські читання, ініційовані і підготовлені активістом села Геннадієм Ніколаєнком.
Захід розпочали священики – молитвою, вшановуючи загиблих під час
трагічних подій на Майдані (пройшло
дев’ять днів після їхньої смерті). Саме
там Геннадій Миколайович познайомився з багатьма однодумцями, які охоче приїхали на його запрошення.
Та, перш, ніж почути їх, він як ктитор Межигірського узвозу вручив орден
Ярослава Мудрого вчительці, нині пенсіонерці Лідії Мусіївні Горбач – за вчительську мудрість і відвагу. Саме вона
свого часу показала багатьом учням
перші уроки демократії.
Щоправда, через хворобу вчителька
не змогла прийти. Тож нагороду прийняв її чоловік Володимир Григорович.
Перше слово надали гостям із Шевченкової землі – театральний гурток
«Диво-слово» Переяслав-Хмельницької
школи № 2 (на фото вгорі) представив
поезії з авторської збірки «Три літа». Керівник гуртка Римма Товкайло та її колеги вважають, що Шевченко, укладаючи
цю збірку в Переяславі, об’єднав свої
твори у цілісну композицію, де простежується зв’язок між написаним.
Саме цю ідею і популяризують гуртківці. А їхні наставники впевнені: сучасні
проблеми держави слід розв’язувати
крізь призму Шевченкового слова. Це і
буде виконанням його заповіту.
Хоча багато поезій Кобзаря можна «розібрати» на актуальні сьогодні
цитати: «Не дуріте самі себе! Учітесь,
читайте. І чужому научайтесь, й свого
не цурайтесь», «Обніміте ж, брати мої,
найменшого брата. Нехай мати усміхнеться, заплакана мати», «Доборолась
Україна до самого краю. Гірше ляха свої
діти її розпинають», «В своїй хаті своя
правда, і сила, і воля…»
Твір з цими рядками та інші декламував учень народного артиста України

Вишгород
Календар

Чи знаєте ви, що?

8 березня – Міжнародний жіночий день
9 березня – Всесвітній день діджея
10 березня – День Співдружності націй
11 березня – День працівника органів наркоконтролю
12 березня – Міжнародний день числа «Пі»,
Міжнародний день річок

У березні дні народження святкують:

Дивовижні проліски в
руках Юлі Карякіної і Наталії
Бендик – подарунки матусям
на 8 Березня. Ці композиції
– частина проекту «Весняні
квіти», над яким зі своїми вихованцями працює керівник
гуртка орігамі «Паперові ви-

крутаси» Оксана Миненко.
Серед їхніх виробів – і колективна робота «Тюльпани у
корзинці».
Мамам – усе найкраще,
зроблене власноруч, з добрими думками і щирими
побажаннями.

Працівники виконавчого комітету міськради
10 березня — Юрій Михайлович ТКАЛИЧ — начальник
організаційного відділу, депутат Вишгородської міської
ради
12 березня — Наталія Миколаївна УНУЧКО — секретар
міського голови
Депутати Вишгородської міської ради
VI скликання
3 березня — Дмитро Юрійович НОВИЦЬКИЙ
4 березня — Євген Олексійович МАР’ЇН
9 березня — Вадим Олексійович ГЕРАЩЕНКО
Прийміть сердечні вітання з нагоди дня народження! Бажаємо вам міцного здоров›я, особистого щастя, яскравих
успіхів та здійснення найзаповітніших мрій. Нехай кожен
день буде осяяний високим злетом душі, а добре самопочуття і гарний настрій стануть запорукою вашого процвітання. Миру, злагоди, шани, любові та достатку у вашому домі!
Вишгородський міський голова
Віктор Решетняк,
Решетняк,
Вітаємо!
міська рада, міськвиконком,
редакція газети «Вишгород»

Духовний гетьман України

В

200 років Кобзареві
Анатолія Паламаренка, артист Національної філармонії України Олександр
Рудько.
Бурхливі оплески викликали вірші
дев’ятикласника Вишгородської районної гімназії «Інтелект», юного журналіста
міського Центру творчості «Джерело»
Владислава Лози. Він обстоює свою
точку зору, власне бачення подій сьогодення. І юний вік автора та його цілісне
доросле світосприйняття, як відзначили окремі слухачі, свідчить про зростання нового покоління, яке бачитиме значно далі і ширше, ніж ми, сьогоднішні…
Нині багато хто звіряє своє життя за
Кобзаревим словом. Слово залишається головним способом самовираження
і сучасної київської поетеси Вікторії Івченко. А нині, «в час непевний, продажний, хиткий», воно стало й знаряддям її
боротьби за погляди і переконання.
— Виступаючи у дні Майдану з поезіями і прозою в Інтернеті, ходила по
межі: з одного боку – страх, з іншого –
відвага, – розповідає Вікторія. – Адже
мої та аналогічні висловлювання інших
людей стали причиною загрози блокування деяких сайтів, а також погроз із
боку влади потрапити за грати. І все ж,
переборовши страх, стаєш сильнішою,
стаєш Людиною, – каже Вікторія.
Її громадянська поезія раніше вийшла збіркою «Хто порятує нас від нас
самих?..» А того дня звучала зі сцени.
Власні вірші знову змінювались Кобзаревими. «Швачка», «Чигрине, Чигрине» – декламував киянин Олександр
Ліщенко, інженер за фахом. Він уже
бував у Нових Петрівцях – на козацьких
фестивалях, які щороку проводить Геннадій Ніколаєнко, виступав із моноспек-

го часу діяв Свято-Преображенський
талями.
Олександр може читати Шевченка Межигірський монастир – унікальна
напам’ять протягом семи годин. Коб- пам’ятка релігійного та історичного
заревий «Холодний яр» декламував на значення, що слугувала нашим предкам
Майдані. Тоді ж запропонував обрати своєрідним Єрусалимом. З Межигір’ям
Шевченка духовним гетьманом Май- пов’язані імена гетьманів Петра Дородану, а в імпровізованих гайд-парках шенка, Семена Палія, Богдана Хмель«Шевченкова родина» по всій Україні ницького, Остапа Гоголя, багатьох відо– проводити зібрання, де люди читати- мих запорізьких козаків та мирян.
Тут пропонується зберегти дендромуть Кобзареві і власні поезії, спілкуватимуться на суспільні теми, обговорю- парк, а також створити історико-релігійний, культурний комплекс із розтаватимуть дії влади.
Приєдналася до читців і місцева шуванням у ньому музею Т. Шевченка,
мешканка, вчитель Вишгородської му- який двічі побував у Межигір’ї. Про це
зичної школи Валентина Старенька: під нагадав у своєм у виступі місцевий аксупровід бандури виконала разом із за- тивіст Микола Ніколаєнко.
Для подання відповідного звернення
лом пісні на слова Шевченка та Василя
до органів влади новопетрівчани збиСимоненка.
За щире і патріотичне виконання ві- ратимуть підписи. 9 березня о 14.00
ршів учасникам читань подякував і ска- разом із усіма небайдужими вони прозав окреме «спасибі» організатору за- йдуть Хресним ходом до Межигір’я.
Пропозицію вже підтримала новоходу директор Новопетрівської школи
обраний голова районної ради Ірина
Віталій Шевченко.
Він озвучив пропозицію громади пе- Побідаш, яка взяла участь у проведенні
рейменувати місцеву вулицю Леніна на заходу.
Героїв Майдану.
Ще одна ініціатива
новопетрівчан стосувалася
відновлення
Межигір’я як духовної
святині. На це отримали благословення
Святішого Патріарха
Київського і всієї Руси-України Філарета,
до якого звернулася
місцева жителька, депутат Верховної Ради
України 1-го скликання
Валентина Єщенко.
Відомо, що тут сво- Геннадій Ніколаєнко та Владислав Лоза

Вишгород
Дороговказ новому голові
Галина МАКАРЕНКО
ФОТО — автор, «Вишгород»

Результати виборів голови Вишгородської районної ради уже відомі, і можна
не повторюватись щодо голосування —
на посаду, хоча і з другої спроби, обрано
депутата районної ради Ірину Побідаш.
Кілька слів про атмосферу, в якій проходила позачергова сесія районної ради.
асамперед, голова районної ради
Олександр Носаль оголосив про
прийняте ним рішення — піти з посади. Звертаючись до присутніх у залі, він зауважив, що сьогодні важливо оновити владу
на усіх рівнях, будувати нову державу, однак
голова — ніщо без депутатського корпусу: «У
районній раді представлена велика палітра
політичних партій, але всі питання голосувались практично одноголосно, була єдність, і
ця єдність має бути і в подальшій роботі районної ради».
Як висловлювались депутати в кулуарах,
у тому, що районна рада працювала злагоджено, заслуга саме Олександра Юрійовича,
який умів урівноважити будь-яку ситуацію, з
притаманним йому тактом вислухати всі точки зору і знайти аргументи для голосування з
того чи іншого питання. Навіть уже склавши
повноваження, на сесії у день голосування
за кандидатуру нового голови Олександр
Носаль не раз брав на себе роль парламентарія у гарячих дискусіях між депутатами,
представниками самооборони, мешканцями
міста, закликав до конструктивної роботи.
Всяке протистояння можна вирішити
діалогом, тож він допомагав знизити «градус напруги» у залі, раз у раз наголошував на
тому, що те чи інше рішення треба приймати
в законний спосіб, щоб потім не довелося
його відміняти.
Уважність, розважливість і толерантність
не передаються разом із повноваженнями,
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Ексклюзивні інтерв’ю
Розпитувала Марина КОЧЕЛІСОВА
28 січня 2014 року на позачерговій сесії Вишгородської районної ради головою
обрано Ірину Побідаш. Як це відбувалося,
ви можете прочитати у рубриці «Дороговказ новому голові» чи подивитися відео
на 5-му каналі. Мене ж цікавило, задля
чого ця енергійна жінка, яку я особисто
знаю майже 10 років, прийшла на цю посаду і які перші кроки у владі зробить.
аперед зазначу, що на запитання
Ірина Побідаш відповідала стримано і нікого з попередників не звинувачувала.
— Ірино Миколаївно, Ви за освітою
педагог, отже, насамперед — психолог,
знайдете підхід до будь-кого. Досвід організаційної роботи маєте чималий?
— …Виконувала обов’язки директора дитячого закладу оздоровлення та відпочинку
«Лідер» у Пущі-Водиці. Мала у підпорядкуванні зо три десятки працівників і до двох сотень дітей.
Із 2010 року — член виконавчого комітету
Демидівської сільської ради шостого скликання.
Чинним скликанням Вишгородської районної ради обрана членом суду присяжних.
Цим особливо пишаюся: новий досвід — судова практика, юридичні знання, уміння. Брала участь в одному із засідань, у результаті —
дитина отримала нову родину.
Із березня 2008 по квітень 2010 року
була головою правління Благодійного фонду
«Джерело надії». Від допомоги обдарованим
дітям, малозабезпеченим, дітям-сиротам,
інвалідам отримую моральне задоволення.
Пам’ятаю, як організовувала ремонт помешкання сироти Сашка Рубана з Катюжанки
— за благодійні внески районних депутатів
(майже всі матеріали і роботу оплатив Олег
Мартиновський).
— Ви — районний депутат п’ятого і
шостого скликань. Охарактеризуйте,
будь ласка, діяльність Вашу і Ваших колег!
— У п’ятому скликанні Вишгородської районної ради було більше депутатів за партійними списками. Із 90 депутатів: 43 — «Батьківщина», 15 — «Наша Україна», соціалісти,
до 20 — Блок Костенка-Плюща, 7 — Партія
регіонів. Правда, не обійшлося без «перебіжчиків» (такий собі пан Т. спробував купити
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КОЛО жінки

8 березня

2014 року

13

Єднання заради розвитку і поступу
та цього можна навчитись, збагатитившися
чужим досвідом.
Ірина Побідаш, як підтверджує час її перебування в складі депутатського корпусу
районної ради, нетерпимо ставиться до зловживань, висловлюється доволі різко і прямо. Сподіваємось, що задля рішень, які працюватимуть на всю районну громаду, вона
стане для депутатського корпусу насамперед об’єднавчим началом, і соціальні та економічні проекти, інші значимі для районної
громади ініціативи завдяки наполегливості і
розсудливості голови ради та депутатського
корпусу будуть таки впроваджені.
Примітно, що з численного депутатського корпусу на посаду голови райради, крім
Ірини Побідаш, було висунуто лише одного кандидата — Сергія Возного. Однак його
програмна промова, відповіді на запитання
не справили належного враження на депутатів (вони навіть заявляли про відсутність у
нього громадянської позиції, оскільки він нечасто був присутній на сесіях районної ради).
Зрозумівши це, Сергій Возний зняв свою
кандидатуру.
Більше сміливців посісти цю посаду не
знайшлося, а ось Ірина Побідаш не побоялась очолити районну владу у такий непростий час. Чи матиме вона беззаперечну підтримку в депутатському корпусі? Складно
про це говорити, адже при першому голосуванні за її кандидатуру проголосувало тільки 30 депутатів із 54 присутніх у залі. І лише
після тривалих перемовин між депутатами,
емоційних виступів присутніх у залі і навіть
погроз, що обранців районної громади із
зали не випустять, доки не проголосують,
сформувалася більшість для позитивного
рішення.
Тепер Ірині Побідаш треба впроваджувати проголошене у програмному виступі:
найперше, на чому вона обіцяє зосередити
увагу, це на протидії корупції на усіх рівнях,

ретельному аналізі роботи земельного відділу, архітектури, райвідділу міліції, запровадженні контролю за використанням бюджетних коштів, щоб на них не гріли руки
чиновники, відкритості діяльності влади, зокрема і через контроль громади.
Та ж таки громада вже сьогодні бере на
себе все більше контрольних функцій, як це
було наочно видно під час проведення позачергової сесії. Не обійшлося без взаємних
звинувачень: деякі мешканці міста, представники самооборони, громадських організацій не зважили на прохання головуючого
на сесії заступника голови райради Олександра Глущенка та деяких депутатів про необхідність утриматись від безпідставних, огульних звинувачень.
Зокрема, голова правління ВМГО «Рідне
Місто» Владислав Дулапчій після першого

голосування по кандидатурі Побідаш вимагав, аби «усі регіональні морди» при наступному голосуванні продемонстрували свої
бюлетені та закликав до повної люстрації.
Зайву експресивність молодика однією реплікою вгамував Олександр Носаль — перш,
ніж розпочинати люстрацію, треба чітко визначитись з критеріями цієї люстрації (що
зробили, чому не зробили, за що відповідають).
Звичайно, у такий непростий час велика
спокуса «розібратись» з усіма і одразу. Та
закон передбачає відповідальність за злодіяння тільки у разі наявності доказової бази.
Усім нам треба цього навчатись — і демократії, і дотримання законності, і відповідальності за зроблене, і єднання з опонентами і
затятими противниками, якщо йдеться про
інтереси рідного краю і України загалом…

«Головне – небайдужість»
посаду, відколовши частину
фракції).
Але
мені
дуже
імпонував
минулий
склад райради.
Може, не такі
вже й професіонали.
Але
більшість — небайдужі люди,
що намагалися в усьому розібратися. Фракції, партії демократичніше ставилися до своїх
депутатів — ті висловлювали власні думки, з
якими інші рахувалися.
— А що депутатам вдалося зробити?
— З того, що найперше спливає у пам’яті,
— відремонтували басейн районної ДЮСШ,
поліпшили матеріально-технічний стан закладів культури.
Легко було працювати з депутатами незалежно від назви політичної сили. Яка партія
— не має значення. Навіть, якщо думка протилежна, головне — небайдужість.
— У шостому скликанні так само?
— Більшість — від Партії регіонів: випадкові люди пройшли за рахунок авторитетних,
кого ПР брала до своїх лав задля іміджу. Я
багато кого особисто поважаю за професіоналізм, небайдужість, за те, що спиняли нехороші починання. На жаль, через партійну
дисципліну вони не завжди могли висловити
власну думку. У ПР забагато авторитарності
— порядні й інтелектуальні люди мусили підкорятися.
Якщо у п’ятому скликанні ми спільно з
науковцями розробили стратегію соціальноекономічного розвитку району, то у цьому
скликанні програми пишуться формально. У
звітах лише змінюються цифри. А кошти часто виділялися у «ручному» режимі — непропорційно, по особистих контактах.
— Ви наголосили, що здійснюватимете контроль за бюджетними коштами. За
якими насамперед?
— Є порушення, відомі усім, поточні,
дрібні. Та нагально потребують моніторингу
бюджетні кошти на будівництво, реконструкції тощо.
Хотілося б провести аудит і з’ясувати, чи
все, на що були витрачені кошти, зроблено,
наскільки якісно тощо. Поки казна пуста, головне — виплати по захищених статтях.

Та, гадаю, гроші для інвентаризації району — силами незалежних фахівців —знайдемо. Дуже сподіваюся на допомогу народної
ради, народної самооборони, які залучають
до співпраці фахівців у різних галузях.
— Не секрет, що не всі визнають народну раду легітимною, вірніше, своєю:
ми, мовляв, їх не обирали, не делегували. Не всі народовладівці вишгородцям і
мешканцям району подобаються, дехто
відкрито називає цих романтиків революції самозванцями.
— Народна рада створювался у гарячий
час, дуже швидко, часу на формальності просто не було. У процесі роботи кожен проявив
себе, прийшло багато нових небайдужих
активістів. За задумом, це — НАДпартійна
структура, що має контролювати будь-яку
владу, по суті — народний контроль.
— Добре, а які ще основні напрямки
Вашої діяльності вважаєте першочерговими?
— Прозорість у земельних, архітектурнобудівельних питаннях, належна робота правоохоронних органів.
Силовики насамперед мають бути чесними і професійними, бо вони охороняють
наші права за законом, і люди мають їм довіряти. Міліція деморалізована після Майдану.
Хоча… і раніше не працювала, як треба.
Лише сьогодні (05.02.2014 — Ред.) було
засідання тимчасової комісії районної ради,
на якій розглядались системні порушення законодавства працівниками Вишгородського
райвідділу міліції…
Виділялися кошти на інвентаризацію територій населених пунктів, але ця робота і
досі не завершена. Прозорими, зрозумілими і прийнятними мають бути розцінки на
оформлення земельних актів.
Часто-густо земельні фірми, крім визначених державою (по квитанції), беруть ще й
додаткові суми — «за прискорення підпису»
або й взагалі «за підпис». Найважче, щоб
люди не боялися повідомляти про таке вимагання додаткових грошей.
Те ж саме й у архітектурі — дозволи на будівництво тощо. Є фахівці, що знають нормативну базу, розцінки архітектурно-будівельного контролю.
Зробимо аналіз, всі розцінки та терміни
виконання ми оприлюднимо у ЗМІ.
— Боротиметеся за повернення повноважень від РДА районній раді? Чим за-

раз опікується районна рада?
— Приймаємо програми соціально-економічного та культурного розвитку району і контролюємо їх виконання. Ухвалюємо
бюджет. Через фонд комунального майна
управляємо майном спільної комунальної
власності, школами, районними — Будинками культури, лікарнями (окрім ФАПів), бібліотеками, дитсадками (є і власні, місцевих
громад). Районна рада є засновником комунальних підприємств (зокрема, «Комунальник», «Вишгородтепломережа», центральна
районна аптека, КП «Редакція газети «Слово»
тощо). Заслуховуємо звіти Вишгородської
райдержадміністрації по делегованих повноваженнях та інших структур — відповідно до
чинного законодавства.
— Вас називають «дамою на багнетах»
(другий тур голосування відбувся на наполягання представників Вишгородської
сотні народної самооборони — Ред.). Та
на багнетах можна прийти на трон, але чи
можна всидіти на багнетах?
Ви свідомо прийшли на тимчасову посаду — до наступних виборів, які можуть
відбутися як восени, так і раніше, якщо,
скажімо, районні депутати з власної волі
складуть із себе повноваження. Не боїтеся труднощів чи швидкого переобрання?
— Хочу працювати, бо зможу не дати на
поталу район. Критику сприймаю спокійно.
Робота покаже. Людей ділю не по партійних
квитках, а по порядності.
Того, що переоберуть, не боюся. У Верховній Раді — «свої»: водії й охоронці. І тут приблизно та ж схема, особиста наближеність до
керівництва партій усіх рівнів.
Так, рада може саморозпуститися. На
жаль, ляльководи не змирилися із ситуацією в країні, намагаються розіграти сценарій:
якщо не ми — то хоч попелище. Сподіваюсь,
що свідомість простих людей уже змінилася.
Маніпуляції, підкупи вже не гратимуть ключової ролі.
— Які людські якості цінуєте?
— Небайдужість. Поважаю чужу думку,
хай людина і помиляється. У минулому скликанні було менше несамостійних депутатів. У
цьому доводилося воювати з вітряками.
Мої ідеали — ідеали Майдану. Останні
події виявили високоосвічених незаангажованих людей, що хочуть змінити суспільство.
Взагалі, кожна нормальна людина хоче щось
зробити і залишити по собі добрий слід.
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Ми — проти війни!

ФутГОЛ

Тарас
ПАНЧЕНКО,
Школа
журналістики
(керівник Ольга
Думанська)
ЦТ «Дивосвіт»
1/16
кубку Ліги Європи з футболу
ось уже другий
рік поспіль —
остання стадія
для всіх українських клубів, які
беруть
участь
у цьому турнірі.
Майже рік тому
вони
покинули
турнір саме у
1/16 фіналу.
І ось — дежавю: цього року історія повторюється. Хоча перед повторними поєдинками шансів відверто мало було
лише у київського «Динамо».
В Іспанії динамівці зустрічалися з місцевою «Валенсією», тож
очікувалися численні атаки, адже
у першому матчі команда з Києва програла 0:2. Та другий матч не
став бенефісом атакуючої ланки київських гравців. Вони спромоглися
лише на один небезпечний момент:
Мігель Велозу метрів з 30-ти пробив
у поперечку.
Загалом матч влучно охарактеризували виразом «Одні не можуть,
інші не хочуть». Динамівці не могли
продертись крізь захист кажанів, а
«Валенсія» просто не хотіла атакувати, адже у неї був гандикап у два
м’ячі. Матч так і закінчився «сухою»
нічиєю (0:0).
Набагато веселішим видалася
гра у Великій Британії, де дніпропетровський «Дніпро» грав із лондонським «Тотенгемом». Саме цей матч
викликав найбільше дискусій серед
українських уболівальників.
Після першої гри, у якій дещо
сенсаційну перемогу святкувала
українська команда (1:0), у дніпрян

Чорні єврокубки, або День
бабака українських клубів
були чудові шанси на прохід у наступний раунд. Увесь домашній
матч «Дніпро» багато атакував і був
цікавішим за свого іменитішого супротивника.
У тому ж ключі пройшов і весь
перший тайм лондонського поєдинку: дніпряни контролювали гру і не
давали «шпорам» повною мірою задіяти їхні солідні атакувальні редути.
І на початку першого тайму українська команда була винагороджена
голом — спрацювала комбінація між
Русланом Ротанем та Романом Зозулею: Руслан навісив, а Роман головою переправив сферу до воріт.
Після пропущеного м’яча футболісти «Тотенгему» схаменулися і почали атакувати, і вже через дев’ять
хвилин зрівняли рахунок. Після
цього сталося те, що ніяк не додає
балів сучасному футболу: захисник
лондонців Ян Вертонген спровокував Романа Зозулю на поштовх,
після якого упав, як убитий. Суддя
був невблаганним: червона картка
для Романа, і «Дніпро» залишився у
меншості.
Дніпряни морально занепали і
пропустили два м’ячі (дублем відзначився Емануель Адебайор). Навіть удесятьох футболісти з України

Діалог культур
Наталія КОВАЛЬЧУК,
учитель географії ВРГ «Інтелект»
ФОТО — автор, спеціально для «Вишгорода»

За традицією, учнів нашої школи у лютому запросив університет економіки і права «Крок» (м. Київ) на країнознавчий просвітницький фестиваль «Діалог культур:
країни Азії». Захід організовувався за сприяння МОН України, шкіл-партнерів університету «Крок», Асоційованих шкіл ЮНЕСКО.
а підготовку було відведено небагато часу, та, коли я запропонувала
учням презентувати на фестивалі
одну з країн Азії, не почула від них ні нарікань
на брак часу, ні на те, що попереду ЗНО, а
тільки запитання Юлії Дон: «Мову якої країни
вчити?» І закипіла робота.
Влада Коровай була головним режисером-постановником національного азербайджанського танцю. Ідеєю фестивалю
перейнялися учні, котрі не брали участі у ньому, — Андрій Тітов і Олександр Несін. Вони
увійшли до групи підтримки. Голова батьківського комітету 6-В класу Олена Морозова
домовлялась про національні костюми.
Готуючись до заходу, ми дізналися про
те, що Азербайджан — країна, яка вперше
у світі почала добувати нафту зі свердловин
(у 1901 році тут добували 50 % нафти світу).
Це країна, що за кількістю грязьових вулканів
випереджає всі країни світу, а вчені НАСА довели, що азербайджанські грязьові вулкани
ідентичні тим, які на Марсі.
Саме тут, на нафтових свердловинах
країни, брати Нобелі розпочали свою трудову діяльність. Нафтовий капітал становить
12 % вартості Нобелівської премії. Про діяльність родини Нобелів свідчать побудовані
ними житлові квартали Баку, що тішать око

Н

Вишгород

продовжували атакувати, але марно. Матч так і завершився перемогою «шпор» (3:1).
Напевне, найбільш сенсаційний
матч цієї стадії відбувся на ДонбасАрені, де «Шахтар» приймав чеську
«Вікторію». Матч у Чехії завершився
мировою (1:1). Тому донеччанам
неодмінно потрібно було забивати.
Та злий жарт із підопічними Мірчі
Луческу зіграла банальна недооцінка. У першому таймі багато атакували шахтарі, але фортуна повернулася до них спиною, і вони пропустили
дві разючі контратаки.
У другому таймі донеччани, попри численні атаки, спромоглися
лише на один гол, якого було замало для перемоги. 1:2 — і далі несподівано крокує «Вікторія».
А одеський «Чорноморець» у
Франції зустрічався з «Ліоном».
Перший матч завершився нічиєю
(0:0), а у другому фатальним для
одеситів стало вилучення захисника
Євгена Зубейка. Через п’ять хвилин
після цього моряки пропустили гол
(1:0). Далі прогнозовано йде «Ліон».
Нам, уболівальникам, залишається лише чекати наступного єврокубкового сезону та перелому цієї
неприємної тенденції.

МАРИНА,
домогосподарка, 37 років:
— Те, що сьогодні робить Росія
в Криму, — це безумство. З одного боку, вочевидь, це страх Путіна
отримати Майдан (у російському варіанті) у себе під носом, на
Красній площі. З іншого — вседозволеність надбагатої людини, яка
«зарвалася» у жадобі збагачення.
А руки ж чешуться — стільки зброї
пропадає даремно!
Тож 69-ому році Великої Перемоги над німецько-фашистськими
загарбниками німцям доводиться
умовляти Росію не нападати на
Україну. Дожилися!..

ядерної зброї, тому що поряд з
Україною — неадекват з кнопкою.
А у нашого керівництва — гальмівна реакція на події. ФСБ Росії
просочилося до Мін’юсту, служби
охорони президента, держслужби
України. Тривала і триває багаторічна інформаційна війна проти
України. Прикордонники не зупинили автівки з десятком озброєних
людей. Кордони з Росією і транзит
не закриті, газ не перекритий.
У місті і районі все нормально,
дякувати Богу та міській і районній
владі, голові РДА Олександру Приходьку та міському голові Віктору
Решетняку.

Василь КОЛОБОВ,
у Вишгороді з 1961 року:
— Якщо брат із братом воюють, це — страшно. Негайно слід
прибрати кремлівські війська з
Криму. І — сідати за стіл переговорів. Інакше не тільки нам біда, а й
велика країна (Росія) розпадеться.

Іван ЧЕРТКОВ:
— Жодна держава не має на це
права, та чомусь Європа і США вже
три місяці втручаються в українські
справи. Так, США і Росія мають закони про захист своїх громадян у
будь-якій точці земної кулі. Чому
вони в Україні, ніяк не можу зрозуміти.
Я за цілісність України. Хочу,
щоб у нас був мир і злагода.

Валентина АВАЛЬ:
— Не хочу, щоб воював мій
син. Якщо політики не можуть домовитися, гріш їм ціна.
Олег МІЩЕНКО:
— Треба навчитися слухати один одного, поважати, враховувати думку. Поки що НЕМА
аргументів, сама злість. Путіни і
Америки маніпулюють нашою свідомістю, а ми, наче дурники, піддаємося.
Лариса БУЯЛО:
— Для того, кому не подобається Україна, є необмежені можливості її покинути: освоювати
Курили, Далекий Схід, вічну мерзлоту, тайгу, де потрібні робочі руки.
Кажуть, там дуже красиво. Навіщо
ж жити в країні, яку не поважаєш,
не любиш? А справжнім громадянам України пораджу: гроші влітку
треба везти своїм — до Криму. А
потім плануйте, що хочете.
Україну віддали на розтерзання «неопізнаному вояку». Потрібні
солдати НАТО — у якості противаги. Треба нам повернутися до

Георгій ЧЕКЕРДА,
колишній заступник
голови обласної
ради ветеранів:
— Відділення Криму від України до добра не приведе.
Фелікс ЧУПИР:
— Бойовики і спецслужби в
Україні є — і російські, і західні.
США і РФ, а за ними і Європа, ділять Україну.
Національну ідею «образ ворога» експлуатують усі правителі, завжди. А має бути національна ідея:
самостійність держави, де люди
живуть ДОБРЕ, та її повна незалежність від грошових мішків.
Будь-який регіон України повинен сам визначати, як жити, якою
мовою спілкуватися тощо. Референдум про розширення автономії — це, врешті, адмінреформа,
тобто збільшення прав місцевого
самоврядування, що має бути всюди, — в Донбасі, Львові, у Криму…

«В гостях» у Азербайджану
красою, комфортністю, затишком.
Учні ознайомились із визначними місцями Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО — Бакинським Акрополем ХVI-XVII ст; Гобустаном — пам’ятником первісного мистецтва
наскельних малюнків, яким понад 40 тис.
років; найпоширенішим видом класичного
мистецтва — килимарством. Всі були у захваті від проекту (кращого в Європі) Кришталевого палацу, побудованого для Євробачення-2012.
І ось ми в університеті на святковому концерті з нагоди відкриття фестивалю. На сцені — найрізноманітніші види мистецтв: гості
з Казахстану та АОЕ грали на національних
музичних інструментах; представник Туреччини співав пісню під власний супровід; від
Азербайджану виступав народний артист
Азербайджану та України Гурбан Абассов;
представник Бурятії продемонстрував горловий спів. Влад Рябець записав його на телефон, і на моє питання, чи сподобався тобі
цей художній номер, відповів: «Та це ж хіт 11Б!» А далі стихія наших дівчат — східні танці:
китайський танець з мечем, арабський «халіджі», азербайджанський «ялли».
У фестивалі взяли участь представники
65 шкіл України, які після урочистої частини
в окремих аудиторіях представляли народні
звичаї, традиції та пам’ятки ЮНЕСКО країн
Азії.
Гостем нашої секції була секретар Посольства Республіки Казахстан в Україні п.
Жаксилик Ботажан. У своїй промові вона наголосила на необхідності проведення таких
заходів — вони розширюють знання про культуру країн, зміцнюють дружбу і братерство.
Виступ учнів нашої гімназії на секційних
засіданнях запам’ятався слухачам чіткістю,
грунтовністю, глибиною історичних моментів

країни Азербайджан.
Це був виступ красивих українців із загадковою східною посмішкою.
А далі нас чекали таємниці турецького національного мистецтва малювання по воді —
ебру. Жоден малюнок, виконаний нашими
дітьми, не був схожий на інший. Кожен з них
ніби віддзеркалював красу дитячої душі.
А я згадувала, як ми, молоді педагоги
далеких 1980-х років, цей вид мистецтва,
не знаючи його коріння, використовували у
школах — у звичайну воду в широкому посуді набризкували олійну фарбу 2-3 кольорів і

вмокали альбомні листи. Потім їх висушували,
покривали лаком і наклеювали на панелі у класах, коридорах. Це створювало ефект «мармурової» плитки. Було красиво, стильно і дешево! А вид мистецтва ебру передавався із вуст в
уста і пристосовувався до місцевих умов.
…Пізно увечері поверталися ми до Вишгорода. Найменша учасниця фестивалю сказала: «Як все було красиво, і як швидко закінчилась ця казка». Це дійсно так.
А від себе додам щиру подяку учням гімназії — Владі Коровай, Юлії Сидоренко, Юлії
Дон, Юлії Морозовій, Владу Рябцю.

Людина

Вишгород
Пряма мова

Анатолій КОЗАК:
— Референдум має бути всеукраїнський, а не лише кримський.
Олександра ЧЕРЕДНІЧЕНКО:
— У меня два внука школьника и
кроха-внучка, и мне очень страшно,
потому что помню тот страх и ужас
в глазах у моей бабушки, когда она
вспоминала о войне, о Бабьем Яре,
о партизанах, облавах на рынке, как
идти в мороз и метель в село, чтобы
обменять продукты и не упасть от холода и голода, не сбиться с пути темной ночью, когда лошадиная морда,
вдруг возникшая перед глазами, —
это надежда на жизнь, когда дома
сидит одна маленькая дочь и ждет
маму.
... Никак не понимаю тех, кто
орет: «Мы вас спасаем, а вы, гады
неблагодарные, еще трепыхаетесь!»
Это братья-православные? Кто
из нас — «коричневая чума»?
Один раз сказали бандитам
«НЕТ» — больше нет страха. Поднялись с колен — больше не упадем
коленопреклоненными. Все, точка
невозврата пройдена!
Читаю оправдания российских
политиков. Историю надо знать, господа! От вас разит нафталином гитлеровского мышления.
Андрій ЛЯШКО, 27 років:
— Наша країна проходить дуже
складні випробування, але я вірю,
що все незабаром налагодиться...
Разом ми подолаємо всі труднощі,
головне — забути про мовні і національні відмінності, адже ми всі —
один народ.
Путін уже програв війну, весь світ
відвернувся від нього, навіть його
друзі та партнери, зокрема — Китай.
Якщо він продовжуватиме у тому ж
дусі, Росія звалиться в економічну
і політичну кризу, вона вже втрачає
величезні гроші.

Мені здається, що російський народ перед обличчям жорсткої кризи
підніметься проти свого «царька»,
так само як і наша країна — проти
свого.
Не розумію тих, хто і досі сумнівається чи схвалює російську інтервенцію! Як можна радіти чужим військам на території своєї держави?
Можна підтримувати чи не підтримувати Майдан або нову владу, але це...
Просто дико...
Якщо ракети, снаряди, бомби і
кулі полетять у ваші будинки, ваших
друзів і рідних, вам буде вже неважливо, що кремлівські війська прийшли з «мирною метою». Це буде
справжня війна, а не просто напруга
у регіоні!
І ще, якщо Путін так переймається неіснуючими утисками росіян і російськомовних, може, введе війська
у Польщу, Німеччину, США, Канаду,
Францію, Британію і т. д.? Адже там
теж чимало росіян.
Я — російськомовний, але зауважень і утисків не відчуваю.
ДМИТРО, 40 років:
— Я — против войны! Не хочу,
чтобы в моей стране развернулась
бойня, по сравнению с которой
события на Майдане будут выглядеть
невинными детскими шалостями!
Единственный путь избежать
войны — это дипломатические
переговоры. Те, кто призывает воевать, вряд ли окажутся с вами на передовой! Они и их семьи будут в безопасности, пока мы будем погибать!
Нет политических идей, которые
стоят дороже жизней моего ребенка
и моей матери! Главное сейчас — не
поддаваться на провокации.
Я верю в то, что если в Украине
все будет спокойно, карательные
«силы добра» вынуждены будут отступить.
Ярослав АРТЮЩЕНКО:
— Типичная народная акция,
примеров которой в истории миллион. Как правило, после таких
событий — разброд, шатание и
анархия, в результате — страна либо
теряет независимость (то есть пожирается соседями), либо к власти

Картинки з виставки
Володимир ЛЕВАДНИЙ
Якось по телеграмі-виклику приїхав
я у Вінницю до художниці Ірини Лазаревої. На мій здивований погляд, що на
стінах геть нема ні одної картини, вона
пояснила, що завтра я маю відвідати обласну виставку. Там уся її наявна
творчість.
був шокований, побачивши у високому світлому залі з великими
вікнами зовсім не ті картини, до
яких звик у її трикімнатному будиночку.
110 художніх творів буквально сяяли,
грали усіма фарбами. Відвідувачів рясно, і
більшість залишали відгуки у журналі.
Усі картини на різну тематику створені і написані художницею вже на пенсії, бо
раніше не було часу займатися творчістю
через дітей-сиріт і повоєнних безпритульників. Багато сил і часу Ірина Вячеславівна
з іншими вихователями вкладала у виховання дітей в Якушинецькій ДТВК (дитячій
трудовій виховній колонії). Плюс постійно
вела і уроки малювання з охочими, яких завжди вистачало. Я теж займався там.
Отже, у цьому великому залі, дивлячись на таку красу, задумав я показати усій
Україні прекрасні твори Ірини Лазаревої —
при допомозі телепередачі «Надвечір’я»,
яку веде Тамара Щербатюк.
Художниці я не сказав про задумане,
бо не був упевнений, що все вийде, а зайвий раз хвилювати людину поважного
віку (їй ішов 85-ий) — не хотілося.
Приїхав до Вишгорода і подався у Телецентр, що на Сирці, — домогтися зустрічі із Щербатюк.

приходит диктатор (так как люди
устают от неопределенности).
Андрій СИДОРОВ:
— Не виключаю, що між Росією
й Україною можливий невеликий
збройний конфлікт. Та в разі повномасштабної війни НАТО і США стануть на сторону України.
Це пояснюється прагненням країн світу до відхилення будь-яких закидів на відновлення нової тоталітарної
російської імперії.
У будь-якому випадку ми, як і 60
чи 1000 років тому, зможемо постояти за свою БОГОМ ДАНУ ЗЕМЛЮ
і неважливий той факт, що в них є
ядерна зброя, не тільки в них вона є.
А наземні та повітряні війська ненабагато кращі за наші.
У нас є те, чого немає у них, —
почуття невимовної любові до рідної
землі.
Слава Україні!!
ЮРІЙ, приватний
підприємець, 52 роки:
— Усього мить відділяє життя від
смерті. Усього мить… І не побачиш
більше ні сонечка, ні першого весняного цвіту, ні люблячого погляду коханої та маминої усмішки…
Бог дає людині життя, він його і
забирає.
Богом чи ким вважає себе Путін,
посилаючи своїх озброєних вояків
«захищати» українців від українців?
Через одного недолугого ми вже
втратили стількох вірних синів Батьківщини! Увесь Майдан устелений
квітами!
А тут ще один «правозахисник»,
вершитель доль! Ми бачимо його
справжні наміри, коли «Омон» і поліція тягнуть до «автозаків» мирних
росіян із гаслами «Ні – війні!»
ВАЛЕРІЙ, студент, 21 рік:
— Мабуть, Путін потішається. Думає: оце я закрутив, сам-один примусив попотіти стільки держав!
Не розумію, чи для нього вже так
застаріло «свято» 9 Травня, що треба
придумати новий, свіжий день перемоги – перемоги Його Величності?
На цьому тлі вражає настрій
українців. Оте, здавалось, нереальне
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Василь ВІТЕР

Ми — проти війни!

І взагалі, чому про вступ до Митного чи Європейського Союзу (або
про інший шлях України) не вирішували на всеукраїнському референдумі? Хто заважав опрацювати недосконалий закон?

Я

8 березня

Первоцвіт
поняття «патріотизм» реально існує.
Світлана КАЧАНОВА,
колишня вчителька, 75 років:
— Довіряли нашій сусідці Росії
як родичу, брату, знали, що є у нас,
в України, тил. І раптом — ніж у серце. І при цьому, як фарисеї говорять:
«Ми ваші друзі, ми ваші брати». Як це
назвати? Іуда біля Христа: їв-пив — і
зрадив.
Дивує «п’ята колона» у Вишгороді, яка схвалює збройну присутність
на нашій території. Хтось не може, а
хтось і не хоче розібратися, де «наші»
і «чужі».
Всі ми — люди. Але хіба можна
приходити до своїх зі зброєю? Хочеш
допомогти — прийди по-доброму,
по-сусідськи, з порадою і допомогою.
Та врешті — Путін спрацював не
на імідж Росії, а на єднання України.
Подивіться, як Львів приймає кримчан!
Маргарита ОЛАБІНА,
70 років:
— Звертаюсь до всіх ветеранів,
до старших вишгородців —тих, що
пройшли війну, знають голод і лихоліття: розберіться, з ким ви, що у
вашому серці! Бояться підвищення
комунальних тарифів. Та хай і пільги
знімають! Звісно, краще адресна допомога, але, якщо треба, то можна
поки що і без пільг обійтися.
У нас нині — перші за 22 роки
Верховна Рада і уряд, які зняли із
себе пільги. Заслуговують на повагу, бо хочуть змінити щось на краще.
Необхідно їх підтримати.
Вітчизна у небезпеці! Треба усім
згуртуватися — захищати один одного. Всі питання вирішувати тільки по-доброму, а не силою, та ще й
збройною.
Небайдужі вишгородці!
Від вашої думки залежить стабільність у нашому місті, в Україні
та й в усьому світі, тому що думки
наші — справджуються.
Пишіть, телефонуйте, приходьте до редакції і висловлюйтесь!
Глас народу — глас Божий!

Бува, що й досі ще морозно:
зима не хоче відпускать,
та її чвари несерйозні:
пора уже і відступать.
Весна бере у свої руки,
природу будить віді сну,
струмочки вдень
біжать навкруги,
і первоцвіт цвіте в снігу.
Жіночий день весна вітає
вітаймо й ми, чоловіки,
гаряча кров у серці грає,
а винні в цьому ви, жінки.
Так хочеться тепла й любові,
кохання хочеться, хоч чуть,
відчути почуття чудові,
та знову молодість вернуть.
Весна прийшла,
теплом зігріта,
до серця стежечку знайшла,
у грудях кригу розтопила
радіє в захваті душа!

Жіночий день
Жінкам бажаю від душі
приємних радощів весни:
любові та кохання,
природи чарування,
пташини щебетання,
і слів красивих та п’янких
що кров вирує так від них.
А також сонця і тепла,
що лід розтопить
весь до тла
й лунає пісенька дзвінка,
то значить: вже прийшла
Весна!

Творче НАДВЕЧІР’Я
Пощастило мені лише на
четвертий раз. Заклопотана невідкладними справами Тамара
Володимирівна призначила мені
час зустрічі та запросила на 20-й
поверх (там її апартаменти). За
півгодини нашої бесіди пані Тамара пройнялась пошаною до
моєї художниці і пообіцяла приїхати у Вінницю із своєю групою
для зйомок телепередачі.
І справді, через два місяці
подзвонила мені додому сама
телеведуча! Повідомила, що
такого-то дня приїде до Вінниці,
і щоби я підготувався бути у художниці коментатором її творів.
Я дуже зрадів такій новині. Та за
два дні до поїздки занедужав —
на протягах застудив легені і
температурив 11 днів. З’їздити
не довелось…
Телеведуча
«Надвечір’я»,
приїхавши у Вінницю, подзвонила до художниці заздалегідь.
Здивована Ірина Лазарева призвала мерщій одного із своїх колишніх учнів, який ближче живе.
Віктор Драчук – склодув — фахівець від
Бога, учасник престижних виставок художнього лиття, де займав і перші місця. Він
же й вихованець Палацу піонерів, де багато років працювала Ірина Вячеславівна.
Віктор Драчук саме був удома, тож не
забарився з’явитися до художниці. Удвох
зустріли телегрупу Тамари Щербатюк. Віктор дуже добре допоміг Ірині Вячеславівні у різних поясненнях творчості художни-

ці. І телеведуча була вельми задоволена
своєю творчою заготовкою. А вже у Києві
вона включила у телепередачу на 29 липня
1999 р. три сюжети по Вінниці. Назвала й
моє прізвище, подякувала.
Сюжет про Ірину Лазареву тривав 12
хвилин. Матеріал вийшов багатим і цікавим. Радість і гордість була за художницю,
що її твори показали усій Україні. Потім був
повтор: двічі.
Скоро я отримав листа від моєї вчи-

тельки — з вдячністю. Дивувалася, що,
мовляв, несміливий і тихий характер, а на
таку «авантюру» ризикнув.
Думаю собі: на таку сподвижність кожний здатен, якщо його душу затронула така
прекрасна людина, якою була І. Лазарева.
Про себе я її називав третьою мамою.
Художниці вже нема із 2004 р., та
пам’ять про неї досі плаче… А її творчі картини, хто їх має, живуть і будуть жити ще
довго-довго.

16 8 березня
Вітаємо!

Мозаїка

2014 року

Вишгород

Любі наші жінки, найкращі представниці
ниці медичної сфери!

У ці весняні дні вітаємо вас із
Міжнародним жіночим днем 8 Березня – днем краси, тепла і любові.
иро дякуємо за вашу благородну та нелегку працю,
за вміння та натхнення, за

терпіння та терпимість, за самовідданість та самопожертву! Ви заслужили
велику подяку, адже немає місії благороднішої, ніж повертати хворому радість одужання і життя.
Від усієї душі засвідчуємо вам по-

Щ

ЗВЕРНЕННЯ
Спілки підприємців Вишгородщини
Шановні жінки!
Спілка підприємців Вишгородщини звертається до вас у переддень Жіночого свята —
8-го Березня.
Так склалося, що події останніх днів в Україні не сприяють проведенню масових заходів і змушують думати лише про безпеку
нашої країни та її громадян. Тому Спілка підприємців змушена відмовитись від проведення традиційного святкового концерту і зосередити зусилля для стабілізації ситуації в нашому районі і місті.
Спільними зусиллями ми зможемо відновити лад і спокій у
нашій країні і в нашому рідному місті.
Дякуємо за розуміння.
Голова СПВ Олександр СЕМЕНОВ

Шановні жінки!
Щиро вітаю вас зі святом 8-го Березня!
Я вірю, що всі негаразди залишаться у минулому, і весна обов’язково прийде — з усмішками і яскравим сонцем!
Лише всі разом, пліч-о-пліч, ми зможемо
збудувати багату і щасливу країну.
Єднаймося!

У зв’язку із ситуацією, що склалася в Україні, та згідно з розпорядженням Президента
Товариства Червоного Хреста України (ТЧХУ)
Івана Усіченка на базі районної червонохрестівської організації (РОТЧХ) навчали працівників патронажної служби.
иївська обласна організація ТЧХУ зібралася у Вишгородському медико-соціальному центрі.
Навичками надання першої допомоги та догля-

КРАСА врятує світ К

Ірина ЯКОВЕНКО,
учениця 9-А класу гімназії «Інтелект»,
гурток журналістики
(керівник Валентина Яковенко)
Центру творчості «Джерело»

Поки ми відривали листки календаря в очікуванні весни, вона вже зазирнула до Вишгородської центральної
районної лікарні. Тут, в актовій залі відкрито виставку «Краса врятує світ».
Її організатор Світлана Жовтобрюх —

Оголошення приймаються тільки від приватних осіб. Текст, написаний
друкованими літерами, має вміщувати до 7 слів і відноситися до рубрик: «Продам» , «Куплю» , «Обміняю» (3), «Подарую» (4), «Найму» (5), «Здам» (6), «Знайомство» (7), “Інше” (8). На одному талоні писати одне найменування. Все, що

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

ТАЛОН БЕЗПЛАТНОГО ОГОЛОШЕННЯ
8.03.2014 року
ТЕКСТ ОГОЛОШЕННЯ
(в газеті друкується не
більше 7 слів)
№ рубрики___________
на «__»_________2013р.

писати
друкованими
літерами

P. S.

Ваші дані
(в газеті не друкуються)

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

Останній термін подання безкоштовних оголошень - вівторок до 12.00

Весняножіноче:
найкращого
чоловіка
занесуть у
ЧЕРВОНУ
КНИГУ —
мій паспорт

Адміністрація
КЗ «Вишгородська ЦРЛ»,
адміністрація
КЗ «Вишгородський РЦ ПМСД»,
профспілковий комітет

Перша допомога хворим

Червоний Хрест

Таміла ОРЕЛ, голова РОТЧХ

З повагою
депутат Вишгородської міської ради Олександр СЕМЕНОВ

Весна — новими фарбами

чуття незмінної поваги та глибокої
шани. Хай ваша життєва нива з року
в рік засівається зернами добра, любові, щастя та благополуччя. Бажаємо
вам міцного здоров’я, родинного затишку, здійснення заповітних мрій.

ду за хворими і пораненими поділилися інструктори Валентина Кашка та Любов Івасишена, голова
РО Таміла Орел та директор центру Світлана Данилюк.
Слухачі семінару — працівники патронажних служб Броварського, Києво-Святошинського, Бориспільського, Переяслав-Хмельницького,
Яготинського, Іванківського, Баришівського, Поліського районів, м. Бучі та м. Ірпеня — одержали
сертифікати інструкторів по навчанню з надання
першої допомоги і за місцем роботи проводитимуть такі семінари у своїх районах.

лікар-рентгенолог, мама трьох дітей, керівник Творчого об’єднання «Світлиця».
Жінці притаманно створювати навколо
себе красу. І Світлана Іванівна, яка обожнює вишивати, об’єднала медпрацівниць
зі спільним хобі. На її пропозицію відгукнулося 13 жінок. І незабаром актова зала
лікарні розцвіла вишитими квітами, весільними і великодніми рушниками, заясніла
ликами святих.
«Усе це для того, аби у людей покращився настрій, аби внести у їхній будень
яскраві фарби. Ця виставка є першою у
лікарні і сподіваюся, що вона буде поштовхом до наступної, ще більшої», — каже
Світлана Іванівна.
Роботи різні за тематикою, кольоровою
гамою, але разом створюють теплий весняний настрій і зроблені дуже якісно. На
зворотньому боці рушників Лідії Ніколаєнко, сестри-господарки реанімаційного відділення, — жодного вузлика. Як каже Світлана Жовтобрюх, «усе робимо на совість: і
лікуємо, і вишиваємо».
Сама вона понад усе любить троянди.
Троянда з бісеру прикрашає навіть її білий
халат. На виставці п’ять картин майстрині з
цими квітами.

«Троянди в кошику», «Натюрморт з
трояндами», «Осінню фею» вишила лікар
загальної практики сімейної медицини Тетяна Караванова. Любов до вишивки у неї
від мами, Любові Дзісь, роботи якої також
поруч.
Захоплення викликають картини відомої майстрині, молодшої медсестри дитячого відділення Лідії Дубини, — «Малюк»,
«Тарас Шевченко», «Козаки», «Тюльпани»,
«Одаліска». А поруч роботи її онучки, десятирічної Аліси Матюшенко. Словом, виставка вийшла ще й сімейна.
«Нев’янучий цвіт», «Пантелеймон цілитель», «Амур і Психея» Надії Терещенко,
«О, Єрусалим», «Троянди» Оксани Музиченко, «Свята великомучениця Катерина»
Катерини Ніколаєнко, «Пасхальні рушники», «Дівчина у вінку» Тетяни Папети, «Соняшники», «Кошик» Наталії Рачок, «Весняний букет» Анни Марченко, «Лебеді»,
«Маки» Алли Черняк — всі ці та інші роботи
можна подивитися до 14 березня. Вхід
до актової зали центральної районної
лікарні вільний з 10 до 12 години.
Нехай весна принесе усім нам тепло
та радість, а майстриням — натхнення для
творчості.
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