У нас на сайті

Про скликання XХХІ сесії
Вишгородської міської ради VІ скликання

Офіційно
Розпорядження від
17 березня 2014 р. № 5

Читайте на сайті газети «Вишгород»
vyshgorod.in.ua

Керуючись п. 8 ч. 4 ст. 42 За-

* Василь Симиренко
кону України «Про місцеве са* Борис Акунин: Украина доказала, что она — Страна моврядування в Україні», скликати ХХХІ сесію Вишгородської
* За вхождение в состав России
міської ради VІ скликання 27
проголосовало 123 % (???)
березня 2014 року о 10:00 у
* Політик-охоронець
залі засідань адмінбудинку, пл.
* Джемілєва — у президенти
Шевченка, 1, з наступним порядком денним:
* Чотири місяці без досвіду у владі
1. Про внесення змін до рішення Вишгородської міської
ради від 24.01.2014 р. № 29/1
«Про Вишгородський міський
бюджет на 2014 рік».
2. Про затвердження звіту

у рубриках газета/новини/освіта/культура/
спорт/з інших видань/ПОЛІТбюро/
громадянське суспільство/споживач

про виконання Вишгородського міського бюджету за 12 місяців 2013 року.
3. Про затвердження звіту
використання коштів цільового
фонду Вишгородської міської
ради за 12 місяців 2013 року.
4. Про затвердження розпорядження міського голови.
5. Про прийняття безкоштовно на баланс фактичних витрат щодо будівництва
об’єкта «Капітальний ремонт
дороги по вул. Н. Шолуденка в
м. Вишгороді».
6. Про розгляд подання
прокуратури Вишгородського
району про скасування рішен-

ня виконавчого комітету Вишгородської міської ради № 208
від 15.08.2012 р. «Про визначення порядку організації та
проведення мирних зібрань на
території м. Вишгорода».
7. Про звіт директора КП
«Координаційний центр з будівництва та земельних питань
Вишгородської міської ради»
Карлова О. Є.
8. Про роботу спеціаліста
апарату виконавчого комітету
Вишгородської міської ради
Свистун Л. І.
9. Земельні питання.
Міський голова
В. РЕШЕТНЯК

Âèøãîðîä
www.vyshgorod.in.ua

Газета Вишгородської міської ради

Читай і пиши про СВОЄ місто
Виходить з 4 листопада 1995 року
Кошти для армії

Акція
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Субота, 22 березня 2014 року, № 12 (958)

Шевченко — не лауреат
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Колись були ми козаками

Світ дитинства

Флюорографія
на колесах

У районній раді

У четвер сесія
не відбулася
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У п’ятницю, 21 березня, із 9:30
до 14-ї години біля «ЕКОмаркету»
всі охочі перевірили стан свого
здоров’я у пересувному флюорографі — у рамках акції КЗ «Вишгородська центральна районна
лікарня» до Всеукраїнського дня
боротьби із захворюванням на туберкульоз.
Докладніше чит. і див. у наступному номері

Гаряча лінія

Як наповнити
міський бюджет
Шановні вишгородці!
«Гаряча лінія» міськради
телефон/факс: (04596) 52-725,
електронна пошта:
ngvyshgorod@ukr.net
адреса: м. Вишгород, вул. Б.
Хмельницького, 2
Чекаємо ваших пропозицій,
ідей, проектів, як наповнити
міський бюджет
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По казку — до «Ластівки»

20 березня засідання
35 сесії Вишгородської районної ради не відбулося.
Не зібрали кворуму — із 61
районного депутата до великої зали адмінбудинку
з’явилися тільки 22.
Мали розглядати звіт по
виконанню бюджету за 2013
рік. Затверджувати бюджет
на 2014-й і генплани населених пунктів району, зокрема
— розширення меж с. Старі
Петрівці.
Присутні депутати, голови
сільрад і громадськість таки
обговорили деякі проблеми
розвитку району та ухвалили перенести засідання на
п’ятницю, 21 березня.
Докладніше — див.
відеозапис на сайті газети
«Слово» gazetaslovo.at.ua

Національна гвардія

Резерви — напоготові: від 20 до 60
Марина КОЧЕЛІСОВА
ФОТО — Володимир ПОТАПОВ, «Слово»,
спеціально для «Вишгорода»,
Голос столиці (http://newsradio.com.
ua/2014_03_18/photo-Trenuvannja-Nac-onalnogvard-FOTOREPORTAZH-1233/?slide-19)
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Повістки військкомати розсилали з
перших чисел березня — щоб скласти
переліки потенційних солдат, виявити
їхню спеціалізацію та придатність до
служби. На навчання відправляли одиниці. З оголошенням часткової мобілізації навчання набувають масовості.

Офіційний сайт міськради: www.вишгород.com.ua

Е

ксперти стверджують, що в Україні
в цілому є до 400 тисяч потенційних солдат, які мають досвід служби в армії. У Збройних силах служать біля
180 тис. чол. За 45 днів до Нацгвардії та
Збройних сил заплановано набрати по 20
тис. чол. відповідно.
На навчальних зборах перебувають понад 100 військовозобов’язаних із Вишгородського району — з Козаровичів, Демидова, Вишгорода, Димера… Вони з’явилися
до райвійськкомату за повістками, пройшли
медогляд, були розподілені залежно від
спеціальності та відправлені на 10-14-ден-

ну підготовку. У випадку повної мобілізації,
введення воєнного стану їх викличуть уже
до тих частин, де вони приписані.
«Мобілізаційних ресурсів поки що
вистачає, — стверджує в. о. районного військового комісара Сергій Кашка.
— Частковій мобілізації підлягають всі
військовозобов’язані: по необхідних військових спеціальностях — на вимогу Київського обласного комісаріату (за заявками
командирів військових частин).
Далі — на стор. 4
НА ФОТО: останній номер газети «Вишгород» зацікавив

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

Наше місто

2014 року

Вишгород

20 березня депутатська група «Суверенна
європейська Україна» підтримала у Верховній Раді
всі три важливі законопроекти порядку денного

Україна — єдина

Прес-служба народного депутата
України Я. МОСКАЛЕНКА
1. Декларація про боротьбу за
звільнення України
У декларації Верховна Рада звернулась до всіх членів міжнародного співтовариства з наполегливим проханням
утриматись від міжнародного визнання
так званої «Республіки Крим», анексії
Криму та міста Севастополя до складу
Росії у якості нових суб’єктів Федерації. Від імені народу України Верховна
Рада України заявляє, що Крим був, є
та буде у складі України. Український
народ ніколи і за жодних умов не припинить боротьбу за звільнення Криму
від окупантів, якою б важкою і трива-

лою вона не була.
2. Постанова про Заяву Верховної Ради України щодо гарантії
прав кримськотатарського народу у
складі Української Держави
Депутатська група «Суверенна європейська Україна» вважає, що це не
просто необхідний акт, а це акт покаяння української влади перед кримськотатарським народом. За 23 роки
Незалежної України не були зроблені
необхідні кроки по визнанню Меджлісу
кримськотатарського народу, Курултаю і по підтримці, в тому числі облаштуванню.
Разом з тим, необхідно продовжити
подальший рух у відповідному напрямі.
Окрім самої постанови потрібно, щоби

Кабмін передбачив залучення кримських татар до органів виконавчої влади.
Можна передбачити посади заступників міністрів, начальників управлінь із
представників, яких порадить Курултай
або Меджліс. Не лише постановами
потрібно підтримувати кримськотатарський народ, а й реальними діями.
3. Закон про забезпечення прав і
свобод громадян на тимчасово окупованій території України (Сьогодні прийнято за основу із скороченням
строку підготовки, варіант — авторства
нардепа С. Соболєва)
Депутатська група «Суверенна
європейська Україна» виступила на
підтримку найбільш юридично зба-

Міндоходів і зборів

Податкова декларація

Нові призначення
Нові призначення у Міністерстві доходів і зборів пройшли у форматі відео-конференції на селекторній нараді
за участю міністра фінансів України Олександра Шлапака.
ерший заступник міністра доходів і зборів у податкових справах — голова комісії з ліквідації Міндоходів
Ігор Білоус наголосив на тому, що необхідно опиратися на підтримку, знання та досвід податківців і звертати увагу на потреби, проблеми та можливості бізнесу, а Громадську
та Інвестиційні ради міністерства необхідно реформувати та
створити в їх рамках експертні групи по галузях.
Заступники міністра — члени комісії з ліквідації Міндоходів: Віталій Науменко (по митній справі) та Володимир Хоменко (якому доручено підготувати документи для започаткування
служби фінансових розслідувань) говорили про партнерство з
громадськістю, планове скорочення кількості податків і розширення бази оподаткування.
Докладніше чит. на сайті www.vyshgorod.in.ua
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лансованого законопроекту про забезпечення прав і свобод громадян
на тимчасово окупованих територіях
України (авторства нардепа С. Соболєва).
Проектом Закону пропонується визначити тимчасово окуповану територію, врегулювати правові відносини
щодо режиму тимчасово окупованої
території, діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування на цій території, обмежень свободи
пересування, гарантій права власності
на нерухоме майно, обмежень (заборони) економічної діяльності на тимчасово окупованій території, встановити
відповідальність за діяльність, яка є колабораційною.

Ви отримали грошовий переказ із-за кордону
Оксана НЕДІЛЬКО, завідувач інформаційнокомунікаційним сектором
Вишгородської ОДПІ
До нас звернулася мешканка міста із запитанням, чи потрібно їй декларувати кошти, отримані від
брата з-за кордону поштовим переказом.
гідно з підпунктами 163.1.1 — 163.1.3 п. 163.1
ст. 163 Податкового кодексу об’єктом оподаткування резидента є загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід, доходи з джерела їх походження в Україні, які остаточно оподатковуються під час
їх нарахування (виплати, надання), та іноземні доходи,
тобто доходи, отримані з джерел за межами України,
оподаткування яких регулюється п. 170.11 ст. 170 цього
Кодексу.
Дохід, отриманий з джерел за межами України, — це
будь-який дохід, отриманий резидентами, у тому числі

З

Безпека

від будь-яких видів їх діяльності за межами митної території України, включаючи, зокрема, дивіденди, дохід від
відчуження інвестиційних активів, зокрема корпоративних прав, цінних паперів тощо (пп. 14.1.5.5 п. 14.1 ст. 14
Податкового кодексу).
Якщо джерело виплат будь-яких оподатковуваних
доходів є іноземним, сума такого доходу включається до
загального річного оподатковуваного доходу платника
податку — отримувача, який зобов’язаний подати до 1
травня року, що настає за звітним, річну Податкову декларацію, та оподатковується за ставками, визначеними
в п. 167.1 ст. 167 цього Кодексу, тобто 15 та/або 17%.
Отже, грошові перекази, отримані громадянином України на поточні чи карткові рахунки з джерелом походження за межами України, у розумінні
Податкового кодексу розглядаються як іноземні доходи та підлягають оподаткуванню за результатами
подання річної Податкової декларації.

Рік Шевченка

Сепаратизму не виявлено
Так стверджує прес-центр ГУ СБУ у
м. Києві та Київській області. Зазначаючи принагідно, що на північних та східних
кордонах СБУ припинило протиправну
діяльність значної кількості громадян
РФ, які намагалися перевозити зброю та
радіоактивні пристрої.
Дніпропетровську розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками
правопорушення, передбаченого ч.1 ст.110
КК України (посягання на територіальну цілісність і недоторканість України) стосовно
групи радикалів, які через Інтернет публічно
закликали до зміни територіального устрою
України на порушення порядку, встановленого Конституцією України.
В Одесі затримано лідера радикальної
організації «Молодёжное единство» А. Давидченка, якому за письмової згоди прокуратури оголошено підозру у скоєнні злочину, передбаченого ст. 110 КК України.
В одній із державних установ, що підпорядковувалася безпосередньо першому
віце-прем’єр-міністру С. Арбузову, виявлено та вилучено цілий арсенал обладнання
та спеціальних технічних засобів для прихованого зняття аудіо- та відеоінформації, що
охороняється державою, моніторингу ефіру
та прослуховування приміщень.
Стосовно громадянина РФ О. Чалого,
дії якого спрямовувалися на насильниць-

ке повалення конституційного ладу України, розпочато досудове розслідування за
ч.1 ст.109 КК України. Правоохоронцями
встановлено, що через мережу Інтернет
О. Чалий звернувся з проханням про надання матеріальної допомоги нібито місту
Севастополь. Насправді ж, як з’ясувалося,
ним було організовано надходження на
підконтрольні йому розрахункові рахунки
благодійної організації «35-та Берегова батарея» грошових коштів на суму 23,9 млн
грн від резидентів Російської Федерації — з
метою фінансування вищевказаних протиправних дій. Слідство триває.
З метою недопущення в’їзду в Україну з
території РФ організованих груп, окремих
осіб, які можуть брати участь у заходах екстремістського характеру на території України, перевезення зброї, боєприпасів, вибухових речовин на східній ділянці кордону,
розпочата операція «Кордон», у якій беруть
участь Державна прикордонна служба України (ДПСУ), МВС і СБУ.
Резервами Держприкордонслужби, навчальних центрів, мобільними підрозділами
додатково виставляються прикордонні наряди і застосовується спецтехніка.
На виконання доручення Прем’єрміністра України Національна гвардія України і СБУ взяли під особливу охорону та
повний контроль газотранспортну і газорозподільну системи України.

Сепаратизм (від лат. separatio — відокремлення) — прагнення окремих груп
населення чи організації до відокремлення, відособлення: для надання частині
держави права автономії, для її повного
відокремлення й створення нової держави
або для приєднання до іншої держави.
Вимоги: ущемлення політичних та економічних вигод; незалежності; боротьба
корінних народів за права і землю.
Приклади сепаратизму. У 2004 році

представники Партії регіонів намагались
проштовхнути ідею створення незалежної від Великої України території на південному сході України (Південно-східна
українська автономна республіка). У 2014му, з початком агресії Росії, у східних та
південних областях України з’явилися
самопроголошені «губернатори» та «головнокомандуючі» з числа кримінальних
елементів та агентури російської таємної
поліції ФСБ.
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Слово вічне, невмируще…
Олена ЯЩУК, завідуюча бібліотекою
Вишгородської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1
ФОТО — автор, спеціально для «Вишгорода»

В історії залишаються імена, які з
гордістю вимовляє, пам’ятає і шанує
все людство. До них належить й ім’я великого українського поета Т. Г. Шевченка. Тарас Шевченко — символ чесності,
правди і безстрашності, великої любові
до людини. Вся творчість Великого Кобзаря зігріта любов’ю до Батьківщини.
ід час Шевченківських днів наша
шкільна бібліотека провела серед
учнів 2-4 класів конкурс читців поезії, присвячений 200-річчю від дня народження Великого Кобзаря.
Дітки читали вірші поета і були одягнені
у традиційні українські костюми: всі — у вишиванках, а дівчатка ще й у квіткових віночках з різнобарвними стрічками.
Слово Шевченкове живе і сьогодні, воно
хвилює, бентежить душу, навчає.
Переможці конкурсу:
серед 2-х класів — Анна Іванченко — за
вірш «Лілея» (2-Б клас, учитель Інна Свідрук);
серед 3-х класів — Софія Пилипенко —
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за вірш «За що, не знаю….» (3-Б клас, учитель Леся Гачек);
серед 4-х класів — Анастасія Сохацька — за вірш «Якби ви знали, паничі…» (4-А
клас, учитель Валентина Михайлюк).
ІІ місце
серед 2 класів — Маргарита Шпак — за
уривок «До Основ’яненка» (2-А клас, учитель Олена Бойко);
серед 3 класів — Ілля Рудницький — за
вірш «Мені тринадцятий минало» (3-Б клас,
учитель Леся Гачек);
серед 4-х класів — Ірина Метельська —
за вірш «Тече вода в синє море….» (4-А
клас, учитель Валентина Михайлюк).
ІІІ місце
серед 2-х класів – Олександра Ящук —
за вірш «І досі сниться….» (2-А клас, учитель
Олена Бойко);
серед 3-х класів — Тетяна Шульга — за
вірш «Рости, рости моя пташко» (3-Б клас,
учитель Леся Гачек);
серед 4-х класів — Олександра Іванченко — за вірш «І були ми…» (4-А клас, учитель
Валентина Михайлюк).
Переможці конкурсу отримали грамоти,
подяки і безцінний подарунок — «Кобзар»
Тараса Шевченка.

Суспільство

Вишгород
Депутатська трибуна

Збір коштів — біля пам’ятника свв. Борису і Глібу
Максим МАКАРЕНКО,
депутат міської ради
Шановні вишгородці!
Через військову агресію Російської Федерації український
уряд вирішив сформувати Національну гвардію. Почалися активні
військові навчання з підготовки до
можливих воєнних дій. Кількість
охочих залучитися до армійських
лав, їх бажання захистити країну
— ще раз доводить, що ми — єдина дружна родина, і наша сила не
стільки у військовій потужності,
скільки у єдності, силі духу.
Разом із тим, є те, у чому ми з
вами можемо допомогти, — хоча
б частково. Тривале нехтування
потребами української армії, скорочення фінансування призвели
до того, що сьогодні проблеми
не лише з озброєнням, а й із матеріальним забезпеченням військових. Потрібні медикаменти,
засоби особистої гігієни, технічні
засоби, одяг, продовольчі та канцелярські товари тощо.
До мене як до депутата Вишгородської міської ради від іме-

ні небайдужих мешканців міста
звернулася пенсіонерка Віра
Єфимівна Сичевська — із пропозицією організувати збір коштів
серед населення міста Вишгорода на потреби українських
військових. Адже це наші з вами
найближчі люди — чоловіки, сини,
батьки. Це — те невеличне, та, разом із тим, дуже важливе, що ми
можемо зробити, аби допомогти
Вітчизні у цей скрутний час.
За цих обставин ми — я, ВМГО
«Рідне місто», ПП «Демократичний
Альянс», громадська ініціатива
«07300» — вважаємо за потрібне
ініціювати збір коштів на підтримку наших військовослужбовців.
Місце збору коштів: намет
біля пам’ятника свв. Борису і Глібу на площі Т. Шевченка у Вишгороді.
Час: четвер-п’ятниця — з
7-ї до 18-ї та субота-неділя — з
10-ї до 18-ї.
Дякуємо за ваше розуміння і
допомогу. Давайте відроджувати
могутність нашої країни разом. І
почнемо саме з Української армії.
Слава Україні! Героям слава!

Збір коштів —
під громадський контроль
Міськрада
Кампанія допомоги українській армії набирає все
більших обертів. За прикладом інших міст і сіл України
вона стартувала у Вишгороді.
До цієї шляхетної справи залучається багато небайдужих
вишгородців.
До організаторів акції є низка побажань.
По-перше, збір коштів має бути прозорим. Про це має подбати громадський контроль з числа авторитетних вишгородців, представників
громадських організацій міста, наприклад, від «афганців», чорнобильців, а також від міської влади.
Саме у такий спосіб буде забезпечена довіра до збору коштів. Адже
кожен вишгородець має чітко знати, що його гривня із зарплати, пенсії,
стипендії піде на конкретний рахунок армії.
Хочеться, щоб ця благодійна акція попутно не використовувалася
для окремих політичних цілей, не служила знаряддям для розхитування
суспільно-політичної ситуації в місті. У нас одна стратегічна ціль — підняти з колін армію. Все інше — дріб’язок, не вартий уваги. Бо в України
сьогодні лише два союзники — армія і флот.

Лист із Росії до редакції передала директор гімназії «Інтелект» Інна Шубко. Її привітала з 8 Березня
директор з бібліотеки ім. С. Михалкова (м. Калінінград, РФ) – з нею освітянка з Вишгорода плідно
співпрацювала в грудні 2013-го у Москві на Міжнародній конференції з питань виховання молоді.
Уважаемая Инна Васильевна!
Поздравляю Вас с замечательным весенним

У міськвиконкомі

Засідання міськвиконкому 20 березня зібрало кворум і пройшло під охороною громадськості — тобто у режимі
найбільшої прозорості. За півгодини
розглянули 21 питання, зокрема квартирні і опікунські, встановлення режимів роботи об’єктів торгівлі та сфери послуг і надання дозволів на розміщення
рекламних засобів, виділення матеріальної допомоги і видалення аварійних
сухостоїв згідно з актом обстеження,
погодженим з держекоінспекцією.
ро конкурс на право оренди нерухомого комунального майна —
див. на стор. 10.
Окремо зупинились на присвоєнні поштової адреси об’єкту ТОВ «Каскадбудсервіс» (пров. Квітковий, 2-б) та завершеному
136-квартирному житловому будинку ТОВ
«Управління капітального будівництва»
(просп. Т. Шевченка, 6-а) — це рішення набирає чинності тільки після сплати пайового внеску замовника у створення і розвитку
інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Вишгорода.
Враховуючи звернення депутата Вале-
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праздником. Очень жаль, что Вы будете отмечать его в
такое сложное для Украины время.
Очень не хочется, чтобы на Украине нас судили по
неразумным действиям нашого правительства.
Мы надеемся, что в ближайшее время все встанет
на свои места и мы с Вами встретимся 1 июня в Ульяновске на Гала-Концерте. Желаю Вам всего доброго.
Лилия Степановна

Обговорюємо

Міста України:
обмінятися візитами

Вулиця Героїв Небесної Сотні
До Вишгородського міського голови Віктора Решетняка звертаються громадяни, громадські об’єднання та
політичні партії — з пропозицією перейменувати одну з
вулиць міста Вишгорода: на честь загиблих на Майдані
героїв назвати її вулицею Героїв Небесної Сотні.
Для того, щоби підготувати відповідне рішення для розгляду цього питання на сесії міської ради, просимо вишгородців висловити свою думку щодо того, де і яку саме вулицю
найменувати у пам’ять про людей, що поклали життя за нову
долю України.
З пропозиціями звертайтесь до редакції газети «Вишгород»: ngvyshgorod@ukr.net (електронна пошта) або за телефоном (04596) 52-725.
Ваші ідеї готові вислухати у Вишгородській міській раді
— пл. Т. Шевченка, 1, тел: (04596) 54-203 (третій поверх адмінбудинку, приймальня міського голови) або 26-263 (перший поверх адмінбудинку, кімната 25, відділ з гуманітарних
питань).

«Бандерлогів» немає
Славутицька міська рада Хмельницької
області звернулася до Асоціації міст України з ініціативою: зважаючи на ситуацію, що
склалася в Україні, та на знак підтримки усіх
громад — запропонувати містам України обмінятися візитами — задля вивчення традицій, культури, історії регіонів, а головне — підтвердити відсутність ворожнечі між Сходом і
Заходом нашої єдиної держави.
Вишгородська міська рада приєднується
до цієї ініціативи і пропонує обмін візитами
також із зарубіжними побратимами. Насамперед — російськими, аби вони переконались, що ні «фашистів», ні «бандерлогів» у нас
немає, а також продемонстрували власне добросусідство.

Спочатку питають «чиє?», а вже потім «почому?»
Влас. інф.

Кошик покупця

У магазинах Вишгорода спостерігається цікава тенденція. Покупці спочатку цікавляться
«чиє?» (тобто — хто виробник) і, лише почувши, — «Наше — українське», питають про ціну.
ід замовлення деяких «сусідських» товарів
власникам і топ-менеджерам магазинів
уже доводиться відмовлятися. Між тим,
ціни піднялися у січні і, особливо, з 18 лютого (після
бойових дій у центрі Києва — Ред.).
Піднялися приблизно на 20 %, тому супермаркети закуповують більше дешевих продуктів, які користуються попитом. Продавці стверджують, що вишгородці швидше розбирають дешевий маргарин або
спреди (замість якісного, але дорогого вершкового
масла). Більшою за копчені ковбаси популярністю
користується й печінковий паштет із цибулею, курячі
супові набори й субпродукти.
Супермаркети намагаються нівелювати підняття
цін і відповідне зниження купівельної спроможності
акціями — на капусту, картоплю, олію, цукор… Та
овочі і фрукти — тобто, ті, що завозять, — не падають у ціні.
Так, станом на 20 березня, у Вишгороді середня
вартість 1 кг складає (грн):
хліб український — 5,95, сіль — 1,71, цукор —
9-9,50, картопля білокачанна — 7,6-8,10, капуста —
3,40-4,0, цибуля — 6-8, буряк — 5-6, часник — 20,
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Нові проїзди і дорожні знаки
Влас. інф.

2014 року

Не судіть нас по нашому уряду

Лист із Росії

Підтримаємо
наших захисників!

22 березня

рія Виговського та скарги мешканців багатоповерхівок на протікання дахів через
монтажні та інші роботи під час прокладання мультисервісних телекомунікаційних мереж, на засідання міськвиконкому
запросили представників ТДВ «Компанія
«Бест» — для пояснень. Врешті ухвалили:
перевірити всі фірми та, на пропозицію
представника громадськості, — повернутися до розробки єдиної загальноміської
телекомунікаційної мережі, якою могли б
користуватися (і відповідно це оплачувати
місту) різні оператори. Нагадаємо, що подібні пропозиції вже вносили під час п’ятої
каденції міськради.
Вишгород росте, будується і потребує впорядкування дорожнього руху. Тому
міськвиконком вирішив розробити схему
організації одностороннього дорожнього
руху від пл. Т. Шевченка по вул. Т. Шевченка до вул. В. Симоненка. А також визнав
за доцільне встановити узгоджений із ДАІ
дорожній знак на набережній Київського
водосховища (у районі шлагбауму). У найближчих планах — пішохідна зона у центрі
міста на вихідні, а відтак — закільцювання
автобусного маршруту, нові тротуари, пішохідні переходи і дорожні знаки.

сир — 37-39, сир твердий — 65-72, масло вершкове
— 48-49, маргарин — 15, яблука — 10-14, виноград
— 28, лимон — 18-25,
1 л (грн):
молоко — 7,90, кефір — 7,50-16, сметана (жирністю 20%) – 25,07, олія соняшникова — 13,96, м’ясо
(свинина) – 44,98, яловичина – 49,75, курятина –
21,65
1 десяток (грн):
яйця — 7-9
Крупи (грн/1кг):
Гречка – 6,10, рис – 8,46, пшоняна крупа – 4,64,
макаронні вироби –6,73

Школи — на канікулах. У дитсадках
— без примусових «дієт»
Влас. інф.

Харчування

У міських школах вже третій тиждень сніданки і обіди — лише для тих
діток, які… не мають «чорнобильських» посвідчень (тобто харчуються
на дотації з місцевого бюджету). Із
третього березня 2014 року призупинено гаряче харчування потерпілих
від Чорнобильської катастрофи дітей
у 12 областях, які розташовані на радіоактивно забруднених територіях.
інсоцполітики пояснило це
скаргами учасників тендерних
торгів на порушення законодавства, а також зростанням вартості запропонованих послуг.
Аби захистити конституційні права
дитини, а також права на безкоштовне
харчування — згідно із п. 11 ст. 30 Закону
України «Про статус і соціальний захист
громадян, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи», Мінсоцполітики просить регіональні органи соціального захисту населення забезпечити
своєчасні виплати компенсації батькам
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дітей — за період, протягом якого вони
не харчувалися в їдальні свого навчального закладу.
Орієнтовна дата відновлення гарячого харчування у школах (за державною
соціальною програмою) — 1 квітня ц. р.
Щодо дитячих садків — тут без зміни.
У вишгородських дошкільних навчальних закладах (ДНЗ) — ніяких примусових
«дієт». Малята, як і раніше, отримують
м’ясне та молочне, каші та картоплю,
овочі та фрукти — вартість денного раціону, затверджена Вишгородською міською радою й фінансована з міського бюджету, незмінна — 18 грн у день.
Батьки дітей, які не мають «чорнобильського» посвідчення, сплачують
половину цієї суми. Тому харчування у
міських дошкільних закладах — здорове
і повноцінне.
Щоправда, через підвищення цін на
продукти першої необхідності та перезавантаженість міських дитсадків (дітей
удвічі більше за норму) бажано переглянути норму денного харчування та підвищити її хоча б до 20 грн.
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2014 року

Національна гвардія

Вишгород

Резерви — напоготові: від 20 до 60

(Початок на стор. 1)
Вікова планка: рядові — від 20 до 40 років, сержанти і старшини — до 45, офіцери
— в середньому до 55 років, залежно від військового звання (від прапорщиків до полковників — до 50-ти, від полковників і вище — до
60 років).
Відправляємо
на
навчальні
збори до військових частин у Білій Церкві та
смт Семиполки Броварського району.
Військовозобов’язані забезпечені усім необхідним (медикаменти, триразове гаряче харчування), житимуть у обладнаних казармах.
На цих зборах більше уваги приділяється
саме бойовій підготовці».
У військовій частині на території земель
вишгородської
громади
(спецпідрозділ
«Барс» колишніх Внутрішніх військ, а тепер –
Національної гвардії України) — п’ять сотень
Самооборони Майдану. Як вони проходять
армійські навчання, я дізнавалася разом із
колегою — редактором газети «Слово», підполковником у відставці Володимиром Потаповим.
Полковник Сергій Мовчан, заступник командира навчальних зборів резервістів Національної гвардії України, нагадує нам, що,
відповідно до Закону від 13.03.2014 р., Національна гвардія — складова МВС України,
задіяна на захисті державних кордонів і охо-

роні громадського порядку.
Професійний військовий, що майже 27
років служить у бойових частинах, посміхається: «Патріотичний настрій у хлопців — захищати Вітчизну — такий, що декого довелося «відсіяти»: були молодші 18 і старші 50
років.
Один, старший лейтенант, ще у 1993 році
був нагороджений, і лише нині у військкоматі
отримав орден Червоної Зірки. Вільний час
на зборах — лише увечері, є телевізори, народознавча світлиця. Добровольці просять
більше фізичної та вогневої підготовки.
Перше, з чого починаємо, — військова
дисципліна. А це — суворе дотримання порядку і правил. Дехто вважає, що стройова підготовка — дрібниця, між тим, це дуже
важливе уміння — відчувати лікоть, плече
товариша».
Умовно учасників навчальних зборів
можна поділити на тих, що проходили військову службу (колишні військовослужбовці
чи міліціонери — зазвичай тут сотники), і тих,
що вперше у житті проходять курс молодого
бійця.
Підготовку отримують правову, гуманітарну і фізичну. Навчаються в умовах елементарного сухопутного бою, оволодівають
умінням користуватися стрілецькою зброєю,
будувати блок-пости тощо.
За перші три дні навчилися працювати

спільно — інструктори, офіцери Головного
управління Національної гвардії і місцеві — з
«БАРСу» та офіцери з резервістів, які записувалися до Національної гвардії на Майдані.
Є серед резервістів ті, хто брав участь у
сутичках на Грушевського (обличчя у них —
особливі), є зовсім цивільні. Відповідно до
Закону про Національну гвардію, до неї мають набрати до 60 тис. чол. (з них — 20 тис.
резервістів).
У частині працює офіцер-психолог. Додатково залучили до тестування іще двох
психологів — зброя має бути в руках у надійних, психічно здорових, витриманих чоловіків. Але армія для не зовсім до неї придатних
— не заборонена: потрібно комусь і дрова
рубати, і дороги будувати, і кашу солдатську
варити.
Йдемо по території військової частини.
За тренувальними майданчиками з «перешкодами», шикувальним плацом і стрілецьким полем — два ряди наметів. На даху
— труби «буржуйок». Всередині — зо два
десятки похідних ліжок, стіл, освітлення, досить тепло.
Окремий намет, біля якого стоїть вартовий, — інформаційно-довідковий центр. За
ним — намет у «камуфляжі»: тут проходять
наради сотників.
У стаціонарній їдальні частини добровольців годують у першу зміну, три рази у

день — гаряче харчування в керамічному посуді. Повз нас проходять два загони: «барсівці» — у темній та «резервісти» — у плямистій
формі.
Вітаємось: «Слава Україні!» Відповідають: «Героям слава!» Та спілкуються неохоче. Втім, нас попередили: добровольці прибули сюди на тренування, а не задля піару,
тож неговіркі.
Питаємо у полковника Мовчана, чи є
якісь особливі потреби, чим можуть допомогти вишгородці. Він радить координувати
свої дії зі штабом Самооборони Майдану,
аби допомога надходила тим частинам, які її
потребують.
Наш супроводжуючий розповідає, що
матеріально-технічна база частини особливо не змінилась. Основні державні витрати,
звісно, ідуть на Південь і Схід. А щодо армії…
радив би повернути обов’язкову строкову
службу, бо нинішні події тільки підтвердили її
необхідність.
У полковника Мовчана — рівна постава,
обвітрене обличчя і руки людини, що «відпочиває» на городі. В розмові він найчастіше
вживає слова «безпека» і «мир».
Доріжками пробігають «барсівці» — щоденний крос дозволяє підтримувати гарну
фізичну форму. Із КПП пильно назирають
вартові. Шумлять високі сосни. На серці —
спокій і надія: хлопці не підведуть!

Офіційно

Вишгород

№ п/п
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Усього

- сприяння захисту незахищеної категорії
населення, забезпечення захисту соціальноекономічних, юридичних та інших прав і свобод людей похилого віку.;
- задоволення культурно-освітніх та мистецьких потреб членів міської ради ветеранів, реалізація ними своїх талантів, здібностей та уподобань.
ІІІ. Перелік завдань і заходів
Програми та результативні
показники
(див. таблицю)
ІV. Обсяги та джерела фінансування
Програми
Реалізація даної Програми у 2014 році
базуватиметься на виконання відповідних
заходів, фінансування яких здійснюватиметься за рахунок коштів міського бюджету
на загальну суму не менше 50 тис. грн та за

рахунок інших небюджетних коштів.
V. Очікувані результати
реалізації Програми
1. Забезпечення повноцінної роботи
міської ради ветеранів війни та праці. Максимальне задоволення різноманітних культурних, освітніх та оздоровчих потреб людей
похилого віку.
2. Забезпечення умов для поглиблення співпраці ради ветеранів з близькими за
напрямками громадськими структурами:
Союзом радянських офіцерів, Спілкою безквартирних офіцерів, ГО «Чорнобиль-86»,
організацією ветеранів-будівників Київської
ГЕС, районною радою ветеранів війни та
праці, організацією «Діти війни», «Спадкоємці переможців».
3. Заохочення ветеранського активу м.
Вишгорода.

Заходи
Виділення приміщення
для міської ради ветеранів війни та праці
Забезпечення оргтехнікою:
- телефон/факс;
- комп’ютер з принтером;
- ксерокс;
- канцелярські товари
Забезпечити оплату за електроенергію, опалення, водопостачання, зв’язок у приміщеннях, переданих у розпорядження ради ветеранів
Забезпечити хор «Ветеран» Вишгородської організації ветеранів необхідною апаратурою і реквізитами для занять, репетицій та виступів
Виділити хору «Ветеран» приміщення:
- для зберігання апаратури та артистичного реквізиту;
- для проведення занять і репетицій
Передбачити кошти для заохочення (у т.ч. матеріального) активістів організації ветеранів та учасників хору «Ветеран»
Передбачити кошти для надання матеріальної допомоги ветеранам, які гостро її потребують
Передплата періодичних видань: — газета «Вишгород», «Слово», «Пенсіонер України»,
«Ветеран України», «Український пенсіонер», «Правда України»
Утримання управлінського апарату ради ветеранів
Матеріальна підтримка організації ветеранів на підготовку і участь ветеранів у проведенні державних свят
Ремонт та обладнання, наданого для організації ветеранів приміщення, у т.ч. хора «Ветеран»
Виділити кошти на видання альманаху «Велика Вітчизняна війна у спогадах вишгородців»
Проведення ветеранами для учнів шкіл екскурсій по музеях та місцях бойової й трудової слави з метою патріотичного виховання молоді

Термін виконання
Протягом року

Сума
-

вищих в Європі. Внаслідок захворювання
постійно збільшується кількість померлих та
дітей-сиріт, які втратили обох батьків.
Особливо небезпечним є те, що переважну більшість ВІЛ-інфікованих становлять
чоловіки та жінки віком від 20 до 40 років. Молоді люди віком від 20 до 29 років становлять
понад 50% від усіх офіційно зареєстрованих
ВІЛ-інфікованих споживачів ін’єкційних наркотиків в Україні. Саме ці категорії населення
відносяться до працездатного та репродуктивного віку.
Останнім часом спостерігається тенденція щодо збільшення випадків інфікування
вагітних жінок і потенційних донорів крові.
Зростає частка ВІЛ-інфікованих осіб, які перебувають в установах виконання покарань.
На поширення ВІЛ-інфекції та СНІДу
в Україні впливають фактори, обумовлені
складною соціально-економічною ситуацією, рівнем бідності, безробіттям, розта-

Реалізація Програми надасть можливість
значно поліпшити підтримку такої найбільш
масової і найбільш соціально не захищеної
категорії населення, як ветерани війни та
праці, а також значно поглибить ділові стосунки і співпрацю міської влади з громадськими організаціями соціальної спрямованості.
VІ. Координація, контроль
та управління за ходом
виконання Програми
Щоквартальний та поточний контроль за
виконанням цієї Програми здійснює відділ з
гуманітарних питань, постійна комісія міської ради з питань планування та формування
бюджету, управління комунальною власністю міста та постійна комісія міської ради з
гуманітарних питань.
Секретар ради М. РЕШЕТНІКОВА

Джерела фінансування
За рахунок комунальної власності міста

Протягом року

15 000

За рахунок бюджетних коштів та інших джерел

Протягом року

6 000

За рахунок бюджетних коштів та інших джерел

протягом року

99 900

За рахунок бюджетних коштів та інших джерел

-

По мірі необхідності

-

За рахунок площі комунальної власності міста
9 000

За рахунок бюджетних коштів та інших джерел

50 000

За рахунок бюджетних коштів та інших джерел

Протягом року

7 000

Протягом року
Протягом року

36 000
40 000

За рахунок коштів загального фонду міського бюджету
За рахунок бюджетних коштів та інших джерел
За рахунок бюджетних коштів та інших джерел

По мірі виділення та
стану приміщення

20 000

За рахунок бюджетних коштів та інших джерел

5 000

За рахунок бюджетних коштів та інших джерел

Протягом року

5 000

За рахунок небюджетних коштів та інших джерел

292 900

ПРОГРАМА «МАЙБУТНЄ БЕЗ СНІДУ» ЩОДО ЗАПОБІГАННЯ ПОШИРЕННЮ
ВІЛ-ІНФЕКЦІЇ У МІСТІ ВИШГОРОДІ, ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОПОМОГИ
ТА ЛІКУВАННЯ ЛЮДЕЙ, ЩО ЖИВУТЬ З ВІЛ/СНІДОМ, НА 2014 РІК
І. Загальні положення
Епідемія ВІЛ-інфекції/СНІДу становить
одну з серйозних загроз для соціального
прогресу та економічного розвитку будьякої країни. Поширення епідемії ВІЛ/СНІДу
спричиняє скорочення тривалості життя, загострення проблем бідності, соціальної нерівності, сирітства, зростання витрат на боротьбу з цією хворобою. ВІЛ/СНІД становить
серйозну загрозу для ринку праці, бо епідемія вражає продуктивну частину робочої
сили, що зумовлює падіння продуктивності,
ВВП, з одного боку, і збільшення бюджетних
витрат – з іншого. У кінцевому результаті наслідки поширення цього захворювання погіршують соціально-економічний стан країни.
Протягом останніх років в Україні зростає загальна кількість ВІЛ-інфікованих осіб
та хворих на СНІД. Показник поширення ВІЛ
серед дорослого населення є одним із най-

5

2014 року

Додаток 21
до рішення Вишгородської міської ради
від 24 січня 2014 р. № 29/2

П Р О Г Р А М А підтримки міської ради
ветеранів війни і праці на 2014 рік

Початок див у №№6-11’2014
І. Загальні положення Програми
Програма підтримки міської ради ветеранів війни і праці спрямована на задоволення потреб ветеранської організації, зміцнення її матеріально-технічної бази, створення
належних умов для забезпечення діяльності.
Ця програма сприяє формуванню в суспільстві шанобливого ставлення до ветеранів.
ІІ. Мета Програми
Метою Програми є створення сприятливих умов для всебічної діяльності міської
ради ветеранів, спрямованої на забезпечення участі людей літнього віку в культурному,
економічному та соціальному житті міста.
Виконання Програми має забезпечити розвиток демократичного громадянського суспільства, дієвої взаємодії громади з органами місцевого самоврядування. Також метою
виконання Програми є:
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Додаток 22
до рішення Вишгородської міської ради
від 24 січня 2014 р. № 29/2
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шуванням суспільства за рівнем доходів.
Збільшення кількості споживачів ін’єкційних
наркотиків, поширення проституції, недостатність профілактичних заходів призводять до щорічного зростання кількості ВІЛінфікованих, хворих на СНІД та смертей від
СНІДу.
Аналіз епідеміологічної ситуації з ВІЛ/
СНІДу показує, що епідемія починає набирати швидких темпів на всій території України,
у тому числі і в м. Вишгороді. За офіційними
статистичними даними Київського обласного Центру профілактики та боротьби з ВІЛінфекцією/СНІДом, епідеміологічні показники щодо ВІЛ/СНІДу поступово зростають.
За накопичувальними даними, загальна
кількість офіційно зареєстрованих випадків
ВІЛ-інфекції у 2004 році по м. Вишгороду
становила 41 особу, а станом на 01.09.2007
року цей показник зріс до 65 осіб. Загальна
кількість хворих на СНІД у 2006 році в місті

становила 4 особи, а протягом останнього
року в місті зареєстровано 8 нових випадків
ВІЛ-інфекції.
Зростає
загальна
кількість
ВІЛінфікованих жінок та дітей, народжених від
ВІЛ-інфікованих матерів. За останні три роки
в м. Вишгороді таких – 19 жінок.
Боротьба з епідемією ВІЛ/СНІДу – це не
лише медична проблема. Епідемія викликає
негативні явища, своєрідну ланцюгову реакцію, яка позначається на соціально-економічному розвитку всього суспільства, катастрофічно погіршує демографічну ситуацію
в країні.
Прогноз наступних соціально-економічних наслідків ВІЛ/СНІДу:
втрати чисельності населення внаслідок
впливу епідемії ВІЛ/СНІДу;
втрати зайнятого населення внаслідок
впливу епідемії ВІЛ/СНІДу;
витрати на профілактику та лікування

теринбурзі та Самарі — Марші миру під
гаслом «Росія, вставай! Росія й Україна
без Путіна!» Венеціанська комісія визнала «референдум» у Криму нелегітимним.
Російські десантники вже висадилися на
материковій частині України, туди ж «підтягнулися» і БТРи. У Донецьку (за кримським сценарієм з — «туристами») теж вимагають референдуму і кличуть Путіна. На
території Херсонської області з боку Арабатської стрілки (с. Стрілково, біля газорозподільної станції) — десант із 70 вояків
РФ. Колишній голова Меджлісу і народний
депутат України Мустафа Джемілєв: «Краще загинути на батьківщині, ніж знову зазнати депортації». Мінагрополітики ініціює
ліквідацію техогляду сільгосптехніки та
спрощення процесу реєстрації договорів
оренди землі. Джерела Кавказ-Центру повідомляють з Чечні (з посиланням на родичів деяких кадировців), що днями з Криму
були доставлені трупи трьох чеченських

вояків Путіна. Як пояснили родичам, це,
мовляв, «небойові втрати з необережності». Сепаратистів у Харкові виходить на вулиці все менше й менше. Попри «референдум» про приєднання до Росії український
уряд продовжить платити кримчанам
зарплати і пенсії. Україна перекрила східний кордон — з Росією. США не визнали
результати «референдуму» і пригрозили
Росії. Рупор Кремля вже обіцяє «перетворити США на радіоактивний попіл». За інформацією Комітету виборців України, під
час референдуму у Криму були допущені
непоодинокі порушення. «Оживляли» тих,
хто помер 15 років тому. А за входження
Криму в Росію проголосувало аж… 123%
севастопольців. Розпущена ВР Криму скасувала на території автономії закони України, присвоїла державне майно України і
готує заявку про вступ до РФ. ВР України
затвердила указ про часткову мобілізацію.
Далі — на стор. 6

Стрічка подій 14-21.03.2014
Під час нападу на штаб «Патріота України» у Харкові вбито двох людей. Рязанов,
Макаревич, Акунін, Ахеджакова та ще майже сотня російських інтелігентів збирають
Конгрес проти війни з Україною. Верховна
Рада України з другої спроби обрала чотирьох суддів Конституційного Суду. Росія
заборонила опозиційні інтернет-сайти. За
інформацією донецького Євромайдану,
під час бійки в центрі міста загинуло семеро людей. Турчинов підписав закон про
створення Національної гвардії. Вже у перші години набору у Нацгвардію записалися
тисячі українців. Майже 500 добровольців
із Самооборони Майдану вже муштрують
на полігоні за «КАРАТом». Прикордонники
із Західної України їдуть обороняти східний кордон держави. Конституційний Суд
України визнав неконституційною постанову Верховної Ради АР Крим «Про проведення загальнокримського референдуму».
Голови оборонних відомств країн Више-

градської групи (Угорщина, Чехія, Польща та Словаччина) підписали 14 березня
угоду про координацію військового планування і формування спільного бойового
підрозділу. Державтоінспекція за ініціативою нового начальника Департаменту ДАІ
винесла на обговорення пропозицію про
збільшення дозволеної швидкості на окремих дорогах. Мета — створити більш зручні та комфортні умови для руху транспорту. ФБР покликала Фірташа до США — за
участь у міжнародній корупційній змові.
Колони «зелених чоловічків» концентруються у Ростові (РФ), розповзаються Кримом, а неподалік Луганська зосереджено 40 вертольотів. Суд дозволив мітинги
сепаратистів у Донецьку: «Немає доказів
небезпеки». Верховна Рада припинила
повноваження ВР Криму. Держдеп США
попереджає: Росія небезпечна для відвідин американцями принаймні до середини
червня. У Москві, Санкт-Петербурзі, Єка-
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22 березня

Офіційно

2014 року

Вишгород
Додаток 22
до рішення Вишгородської міської ради
від 24 січня 2014 р. № 29/2

ПРОГРАМА «МАЙБУТНЄ БЕЗ СНІДУ» ЩОДО ЗАПОБІГАННЯ ПОШИРЕННЮ
ВІЛ-ІНФЕКЦІЇ У МІСТІ ВИШГОРОДІ, ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОПОМОГИ ТА
ЛІКУВАННЯ ЛЮДЕЙ, ЩО ЖИВУТЬ З ВІЛ/СНІДОМ, НА 2014 РІК
ВІЛ/СНІДу;
додаткові витрати бюджету на виплати пенсій з інвалідності особам, хворим на
СНІД.
Висновки — невтішні:
у місті загальна кількість офіційно зареєстрованих випадків ВІЛ-інфекції поступово
зростає. За накопичувальними даними з
1999 року станом на 01.09.2008 р. у місті зареєстровано 65 випадків ВІЛ-інфекції;
за оптимістичним сценарієм розвитку
епідемії, загальна кількість ВІЛ-інфікованих
зросте до 394 осіб у 2010 році, або на 20,9%,
за песимістичним сценарієм — до 465 осіб,
або на 21,1%;
результати прогнозних розрахунків
свідчать про зростання загальної кількості
хворих на СНІД — із 17 випадків у 2007 році
до 37 у 2011-му;
смертність від СНІДу зросте майже у 2
рази;
витрати бюджету на профілактику та лікування ВІЛ/СНІДу зростуть на 15%.
Отже, є всі підстави вважати: у м. Вишгороді формується стійке вогнище СНІДу,
яке все більше розгоряється. У зв’язку з
цим перед нами постають нові, нелегкі для
розв’язання даної проблеми завдання:
необхідність профілактичних програм,
спрямованих на зміну ризикованої поведінки молоді;
забезпечення всезростаючого числа
хворих на СНІД антиретровірусною терапією (АРТ) та терапією опортуністичних
інфекцій, психосоціальною підтримкою,
розумінням, моральною та матеріальною
допомогою;
гарантія безпеки донорської крові стосовно збудників інфекцій, які передаються
трансмісивним шляхом (ВІЛ, гепатити В, С,
сифіліс);
формування толерантного ставлення суспільства до співгромадян, уражених
СНІДом.
ІІ. Визначення мети Програми
Розроблення і впровадження Програми
«Майбутнє без СНІДу» на території міста у
2013 році виходитиме з необхідності забезпечення соціальних гарантій, встановлених
Конституцією України, та базуватиметься
на реалізації законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України,
рішеннями Національної координаційної
ради, районної Програми з питань запобігання поширенню ВІЛ-інфекції/СНІДу.
Робота органів виконавчої влади у 2014
році буде спрямована на вирішення однієї із
найгостріших проблем соціально-економічного характеру – запобігання поширенню
ВІЛ-інфекції у місті Вишгороді, забезпечення допомоги та лікування людей, що
живуть з ВІЛ/СНІДом, а також підтримки
громадських організацій, діяльність яких
має соціальну спрямованість, шляхом використання соціального замовлення як діючо-

го інструмента соціального партнерства між
міською владою і громадою.
Головним
завданням
програми
«Майбутнє без СНІДу» щодо запобігання
поширенню ВІЛ-інфекції у місті Вишгороді, забезпечення допомоги та лікування людей, що живуть з ВІЛ/СНІДом,
у 2014 році буде:
— координація діяльності та сприяння
співробітництву міської влади, районної
влади, роботодавців, установ, приватного
сектору, громадських та релігійних організацій, профспілок, органів самоорганізації
населення щодо запобігання поширенню
ВІЛ-інфекції/СНІДу на території міста;
— визначення пріоритетів місцевої
політики, Міської програми соціального
партнерства у протидії поширенню ВІЛ/
СНІДу, лікування, догляд та підтримка ВІЛінфікованих і хворих на СНІД;
— консолідація коштів та сприяння їх
використанню для фінансування програм і
заходів з проблем ВІЛ-інфекції/СНІДу, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих
і хворих на СНІД — з метою їх раціонального
та ефективного використання;
— аналіз епідеміологічного моніторингу
на ВІЛ-інфекцію/СНІД та організація оперативного реагування на зміни епідеміологічної ситуації в місті;
— інформування органів місцевої влади
та громадськості про стан справ із протидії
поширенню ВІЛ-інфекції/СНІДу;
— інтенсивний розвиток партнерських
відносин із громадськими організаціями соціальної спрямованості.
ІІІ. Перелік завдань і заходів Програми на 2014 рік «Майбутнє без СНІДу» щодо запобігання поширенню
ВІЛ-інфекції у місті Вишгороді, забезпечення допомоги та лікування людей, що
живуть з ВІЛ/СНІДом, та результативні
показники (див. таблицю)
Реалізація Програми дасть можливість
поліпшити співпрацю органів влади, роботодавців, профспілок, громадських та
релігійних організацій щодо посилення національних дій у відповідь на епідемію ВІЛ/
СНІДу в Україні і, зокрема, у м. Вишгороді.
ІV. Обсяги та джерела фінансування
Програми
Реалізація даної Програми базуватиметься на виконанні відповідних заходів, фінансування яких здійснюватиметься за рахунок коштів загального (на суму 5 тис. грн.)
та спеціального фондів міського бюджету.
V. Координація, контроль та управління за ходом виконання Програми
Основними напрямками контролю за
виконанням Програми є здійснення аналізу
ходу виконання Програми відділом з гуманітарних питань, фінансово-бухгалтерським
відділом та інформування з цього питання
міської ради.
Секретар ради М. РЕШЕТНІКОВА

Стрічка подій 14-21.03.2014
(Початок на стор. 5)
Верховна Рада призначила головою
Держкомітету телебачення і радіомовлення голову Спілки журналістів України Олега Наливайка. Західняки передали військам у Криму велику кількість
харчів. Кримського татарина закатували — рідні вважають — за те, що прийшов у військкомат захищати рідну землю. ЄС, США, НАТО, Туреччина і навіть
Китай засуджують анексійний апетит
Путіна. Рада ЄС назвала дату підписання політичної частини Угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом — 21
березня. Росія виставляє Україні новий
рахунок за газ — 20 мільярдів доларів.
Кримські татари хочуть ще одного референдуму, але на цей раз «відкритого»
і «об’єктивного». Держдума РФ визнала
так званий «незалежний Крим». Росія
встановлює у Криму надпотужну і надсучасну зброю. Перший віце-прем’єрміністр Криму Рустам Теміргалієв заявив, що Кримський півострів готовий
надати східним і південним областям
України військову допомогу і захистити
російськомовне населення цих регіонів
від загроз з боку української влади. Одобрямс у Кремлі. У Криму вбили україн-

ського військового. Україна почала виводити свої війська з Криму. На додачу
до пенсій Україна безкоштовно постачає сепаратистам Криму дніпровську
воду. Головнокомандувач Збройних
Сил України генерал-лейтенант Михайло Куцин поінформував першого заступника міністра оборони Росії генерала армії Валерія Герасимова про те,
що українські військові готові застосовувати зброю. Росія вже «націоналізує»
136 санаторіїв Криму, зокрема й «Артек». У Криму священики Московського
патріархату ще до т. зв. референдуму
почали «інвентаризувати» майно, що
належить представникам Київського патріархату. 18 березня прем’єрміністр України Арсеній Яценюк звернувся до мешканців Півдня й Сходу.
Україна починає процедуру виходу із
Співдружності незалежних держав. У
Києві розпочали ремонт колонади стадіону імені Лобановського. У Москві
почалася зустріч глави МЗС Росії Сергія Лаврова і генерального секретаря
ООН Пан Гі Муна. Міністр закордонних
справ Андрій Дещиця заявив, що Україна може отримати безвізовий режим з
Євросоюзом уже до кінця 2014-го року.
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5
Термін виконання

Заходи
Співпраця з державними органами
влади, медичними установами, соціальними службами тощо
Громадські слухання. Інформування
громади про ситуацію у місті з питання
поширення епідемії та її запобігання
за участі працівників різних сфер
Залучення ЗМІ:
рубрика статей у газеті «Вишгород»;
цикл телепередач на ТРК «Више Град»
Співпраця з Вишгородським КЗ
«Вишгородська центральна районна
лікарня».
1. Підтримка кабінету довіри:
придбання необхідного медичного обладнання, медикаментів, медичного
інвентаря.
2. Підтримка стоматологічної поліклініки
Проведення
семінарів,
пресконференцій, круглих столів із залученням ЗМІ, роботодавців, громадських та молодіжних організацій,
профспілок, громади міста
Пропаганда здорового способу життя
(реклами, буклети, листівки, залучення ЗМІ)
Спільні семінари з вишгородськими
районними службами (Вишгородським районним центром соціальних
служб для дітей, сім’ї та молоді, КЗ
«Вишгородська центральна районна
лікарня»), стоматологами, перукарями тощо
Розміщення реклами у ЗМІ, на рекламних щитах, бігбодах
Проведення благодійної акції «Не будь
байдужим» до Дня боротьби зі СНІДом — для підтримки хворих та ВІЛінфікованих
Систематичне інформування у ЗМІ
про стан поширення епідемії, проведені у місті заходи протидії ВІЛ/СНІДу

Протягом
року
Протягом
року
Протягом
року

Протягом
року

Протягом
року

Протягом
року
Грудень,
2014

червень

12.

Організація волонтерського руху з метою запобігання поширенню епідемії
— із залученням громадських організацій, молоді, церковних громад

Протягом
року

14.

15.

За рахунок добровільних
внесків фізичних осіб, підприємств та установ

За рахунок коштів місцевого бюджету
5 000 грн
За рахунок добровільних
внесків фізичних осіб, підприємств та установ

За рахунок коштів місцевого бюджету
За рахунок коштів місцевого бюджету

Протягом
року

Провести конкурс дитячого малюнка
«Хай завжди буду Я!»

Проведення моніторингу щодо епідеміологічної ситуації у місті
Створення сторінки на міському вебсайті «Майбутнє без СНІДу».
Провести конкурс на кращу програму на підприємстві щодо вироблення
спільних дій з питань запобігання поширенню ВІЛ-/СНІДу на території міста

За рахунок добровільних
внесків фізичних осіб, підприємств та установ
За рахунок добровільних
внесків фізичних осіб, підприємств та установ

Протягом
року

11.

13.

Фінансування

За рахунок добровільних
внесків фізичних осіб, підприємств та установ
За рахунок добровільних
внесків фізичних осіб, підприємств та установ

Щоквартально
І квартал

Жовтеньлистопад

За рахунок добровільних
внесків фізичних осіб, підприємств та установ

Вишгородська міська рада оголошує конкурс
на право укладання договору оренди нерухомого майна
Назва і місцезнаходження балансоутримувача:
КПЖ і КГ, адреса: 07300, м. Вишгород, вул.
Ю. Кургузова, 9
Місцезнаходження об’єктів, їх характеристики та основні умови конкурсу:
1. Нежитлове приміщення (цокольний поверх) загальною площею 22,2 кв. м, розташоване за адресою: м. Вишгород, вул. Б. Хмельницького, 7; функціональне використання
об’єкта — розміщення об’єкту з продажу ортопедичних виробів;
— початковий розмір орендної плати в місяць (з урахуванням індексів інфляції) складає
521,34 грн. (п’ятсот двадцять одну грн 34 коп.,
без урахування ПДВ, базовий місяць — лютий
2014 року.
2. Нежитлове приміщення (цокольний поверх) загальною площею 96,6 кв. м, розташоване за адресою: м. Вишгород, вул. Б. Хмельницького, 9; функціональне використання
об’єкта — надання послуг з вивчення іноземних
мов;
— початковий розмір орендної плати в місяць (з урахуванням індексів інфляції) складає
3 575,02 (три тисячі п’ятсот сімдесят п’ять грн
02 коп.) без урахування ПДВ, базовий місяць —
лютий 2014 року;

— приміщення здаються в оренду без права
викупу;
— неможливість компенсації у разі припинення або розірвання договору невід’ємного
поліпшення орендованого майна;
— забезпечення страхування об’єктів оренди на користь орендодавця;
— заборона передачі об’єкта в суборенду;
— пропозиції щодо збільшення суми орендної плати за місяць;
— термін оренди — до п’яти років;
— місячна орендна плата підлягає щомісячній індексації в залежності від рівня індексу
інфляції;
— переможець конкурсу компенсує витрати
за експертну оцінку об’єкта оренди;
— проведення поточного та капітального
ремонту за рахунок орендаря.
Прийом заяв на участь у конкурсі припиняється за 6 днів до його початку.
Конкурс відбудеться 21 квітня 2014 року о
10:00 за адресою: Київська область, м. Вишгород, просп. Т. Шевченка, буд. 1, кімната № 67.
По довідки та більш докладну інформацію щодо конкурсу звертайтесь за адресою:
м. Вишгород, просп. Т. Шевченка, буд. 1, ІІІ поверх, кімната № 63-б або телефонуйте: (04596)
26-589.

ТЕЛЕпрограма

Вишгород

22 березня

2014 року
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2+2
06:05, 07:00, 08:00, 12:00,
15:00, 18:20 Новини
06:25, 00:00 На слуху
06:45, 07:45, 08:20, 08:40
Гiсть студiї
07:20, 23:30 Країна on line
07:40 Ера бiзнесу
09:05 Пiдсумки тижня
10:35, 15:30, 19:10
ГРОМАДСЬКЕ
ТЕЛЕБАЧЕННЯ
12:10, 18:45, 21:25
Дiловий свiт
12:30 Прем’єра. Д/ф
«Восковi крила Iкара»
12:55 «Надвечiр’я» з Т.
Щербатюк
13:55 Право на захист
14:15 Вiкно в Америку
14:45 Euronews
14:55 Дiловий свiт.
Агросектор
15:15 Брифiнг Кабмiну
України
17:40 Про головне
18:05 Фiнансова
перспектива
21:00 Пiдсумки дня
21:40 Шусте-Live. Буднi
22:55 Трiйка, Кено,
Секунда удачi

06:45, 07:10, 08:10

06:30, 09:30 «Свiт за
тиждень»
07:00, 16:50 «Алло, лiкарю!»
09:00, 17:50 «Алло,
адвокате!»
10:00 Великi будови давнини
11:00 Портрет Леонардо.
Малюк, який пiдкорив
Голлiвуд
12:25 «Секрети закулiсся з
Олександром Ржавським»
13:15 «Моднi iсторiї з
Оксаною Новицькою»
14:00 Полювання на
монстрiв
15:00, 18:30, 21:00
«Соцiальний пульс»
15:15, 21:25 «Соцiальна
економiка»
16:20 Д/с «60 найбiльш
смертоносних тварин»
18:20 Вперед, на Олiмп!
Сочi - 2014
19:00 В гостях у Д. Гордона.
Владислав Третяк
20:00 В глибини землi, в
глибини часiв
21:35 Єфим Шифрiн.
«Людина-костюм»
22:40 «Економiчний пульс»
22:45 Монстри всерединi
мене
00:40 Красивi та амбiцiйнi (3)

07:00, 07:30, 08:00,
08:30, 09:00, 12:00,
14:00, 16:30, 17:45
Новини
07:15, 07:35, 08:10,
08:35 «Ранок з
IНТЕРом»
09:20, 12:25 Т/с «Я не
зможу тебе забути»
13:45, 14:20 «Судовi
справи»
15:00, 16:50 «Жди
меня»
18:05 Ток-шоу
«Стосується кожного»
19:05 Т/с «Поки
станиця спить»
20:00 «Подробицi»
20:30 Т/с «Ванга»
23:50 Т/с «Життя
та пригоди Мишка
Япончика» (2)

06:15, 19:45
Надзвичайнi новини
«Снiданок з 1+1»
07:05 Факти тижня
07:00, 08:00, 09:00,
08:45 Факти. Ранок
19:30, 23:30 ТСН
09:15 Надзвичайнi
08:05 «Економiчна
новини. Пiдсумки
правда»
10:05, 13:20 Т/с
09:10 Х/ф «Знайти
«Прокурорська
чоловiка у великому
перевiрка»
мiстi» (1)
12:45, 15:45 Факти.
13:15 Х/ф «Три
День
напiвграцiї» (1)
13:45 Т/с «Вулицi
розбитих лiхтарiв.
16:45 «ТСН.
Менти-5»
Особливе»
14:40, 16:15 Т/с
17:10 Т/с «Асi» (1)
«Консерви»
20:30, 21:25 Т/с «Там,
16:55 Х/ф «Суддя
де ти» (1)
Дредд»
22:20 «Грошi»
18:45 Факти. Вечiр
23:50 Т/с «Касл - 2» (2) 20:30 Дiстало!
00:40 Х/ф «Три
21:20 Свобода слова
напiвграцiї»
00:50 Т/с «Кiстки»

07:00, 09:00, 15:00,
19:00 Подiї
07:15 Ранок з
Україною
09:10 Т/с «Пiдстава»
13:10 Т/с «Подружжя»
14:10, 15:20, 17:10
Т/с «Слiд»
18:00 Т/с «Сашка»
19:45 Ток-шоу
«Говорить Україна»
21:00, 22:30 Т/с
«Дикий 4»
22:00 Подiї дня
23:30 Х/ф
«Неймовiрний Халк»

Насправді твій
кіт уміє говорити, просто
з тобою йому
говорити нецікаво

06:00, 08:20, 11:15
«Мультляндiя»
07:10, 17:10 «Київ
музика»
08:00 «СТН-спорттижневик»
09:00, 15:10 Т/с
«Шляхи Iндiї»
10:15 «Якiсне життя»
13:20, 23:25
«Громадська
приймальня»
15:00, 17:00, 19:00,
21:00, 23:00 «Столичнi
телевiзiйнi новини»
16:10, 18:00 «У центрi
уваги»
17:30 «Вiдкритий
мiкрофон»
19:20, 23:20 «Мiська
варта»
19:25, 22:00
«Столиця»
21:25 «Служба
порятунку»

06:20, 16:00 «Все буде
добре!»
08:10, 18:30
«Неймовiрна правда
про зiрок»
09:10 Х/ф «Солдат Iван
Бровкiн»(1)
10:55 Х/ф «Мандрiвка у
закоханiсть»(1)
12:55, 20:05 «Слiдство
ведуть екстрасенси»
13:50 «Битва
екстрасенсiв 13»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
21:05 Т/с
«Самара-2»(1)
22:30 «Детектор брехнi
- 5»
23:45 «Один за всiх»
00:55 Х/ф «Вiддам
дружину в хорошi
руки»(1)

06:30, 08:15, 13:00 Служба
новин «Хвиля»
07:10 FitnessTime
07:30 Кримська
кругосвiтка
08:00 Наша географiя
08:55 Рукодiлля для дiтей
09:35, 12:40 180 градусiв
10:00, 10:45 Погода в
Українi
10:05 Кримськi подорожi
10:15, 10:50, 11:30, 12:05,
13:30 Телепродаж
11:15 Аквапанорама
11:45 Феєрiя мандрiв
13:45 Х/ф «Золотий
ключик» (1)
15:05 Молода гвардiя
16:00, 18:30, 20:30 Служба
новин «Хвиля»
16:10 М/с «Лiтаючий
будинок»
16:40 М/с «Пригоди
Робiка»
17:00 Круїзнi лайнери рай в океанi
18:00 Як працюють
машини
19:00, 21:00 «Єдина
країна! Єдина країна!»
22:05 Х/ф «Блакитнi
дороги» (1)
23:40 Легенди росiйської
долi

06:00, 14:30, 17:05
Д/ф
06:30 Ключ щастя
07:00, 07:35, 08:35
Saba erte ATRde
07:30, 08:30, 17:30,
19:30, 21:30 Zaman
09:05 М/ф
11:15, 22:00 Т/с «Таке
життя»
12:00, 15:00 Служба
новин ZAMAN
12:30 Аcci biber
13:00, 13:45 Т/с
«Дороги Iндiї»
15:20, 16:05 Т/с
«Талiсман»
17:50 Велике кiно на
ATR
20:00, 20:40 Т/с
«Султан»
22:45 Х/ф
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Передплачуйте газету «Вишгород».
07:00, 08:00, 12:00,
15:00, 18:20 Новини
07:20 Ера будiвництва
07:25, 23:30 Країна
on line
07:40 Ера бiзнесу
07:45, 08:20, 08:40 Гiсть
студiї
09:00, 21:00 Пiдсумки
дня
09:30 Книга.ua
10:05, 15:30, 19:10
ГРОМАДСЬКЕ
ТЕЛЕБАЧЕННЯ
12:10, 18:45, 20:50
Дiловий свiт
12:25 Вiра. Надiя.
Любов
13:20 Свiтло
13:40 Д/ф «Сiль iнкiв»
14:45 Euronews
14:55 Дiловий свiт.
Агросектор
15:15 Брифiнг Кабмiну
України
17:40 Про головне
18:05 Фiнансова
перспектива
21:40 Шусте-Live. Буднi
22:55 Трiйка, Кено,
Максима

06:00 «Служба
розшуку дiтей»
06:05, 07:00, 08:00,
09:00, 19:30, 23:40
ТСН
06:45, 07:10, 08:10
«Снiданок з 1+1»
08:05 «Економiчна
правда»
09:10, 10:10, 20:30,
21:25 Т/с «Там, де
ти» (1)
11:10, 12:05 Т/с
«Склiфосовський» (1)
13:00 «Не бреши менi
- 4»
14:00 Т/с «Справа
лiкарiв»
14:50 «Красуня за 12
годин - 2»
15:45 «Свати - 4» (1)
16:45 «ТСН.
Особливе»
17:10 Т/с «Асi» (1)
22:20 «Мiняю жiнку
- 8»
00:00 Т/с «Касл - 2» (2)

06:55, 16:55 Т/с
«Опери»
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:45
Надзвичайнi новини
10:05, 13:20 Т/с
«Прокурорська
перевiрка»
12:45, 15:45 Факти.
День
13:45 Т/с «Вулицi
розбитих лiхтарiв.
Менти-5»
14:45, 16:15 Т/с
«Консерви»
18:45 Факти. Вечiр
20:30 Т/с «Братани-3»
22:15 Т/с «Лiсник»
00:00 Х/ф «Вiд сутiнкiв
до свiтанку» (2)

06:30, 09:30,
15:00, 18:30, 21:00
«Соцiальний пульс»
06:55, 18:50, 22:40
«Економiчний пульс»
07:00, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
09:00 «Алло, адвокате!»
10:00, 20:00 В глибини
землi, в глибини часiв
11:00 Єфим Шифрiн.
«Людина-костюм»
12:15 «Ронiн. Ток-шоу з
Дмитром Видрiним»
13:15 «Щоденник для
батькiв»
14:00, 22:45 Монстри
всерединi мене
15:15, 21:25 «Соцiальна
економiка»
16:20, 00:00 Д/с
«60 найбiльш
смертоносних тварин»
17:45 «Соцiальний
статус: ваша пенсiя»
19:00 В гостях у Д.
Гордона. Владислав
Третяк
21:35 Памела
Андерсон Лi

07:00, 07:30, 08:00,
08:30, 09:00, 12:00,
14:00, 16:30, 17:45
Новини
07:15, 07:35, 08:10,
08:35 «Ранок з
IНТЕРом»
09:20 Т/с
«Зачароване кохання»
11:15, 12:25 Д/с
«Слiдство вели...
з Леонiдом
Каневським»
13:25, 14:20 «Судовi
справи»
15:20 «Сiмейний суд»
16:50 Т/с «Жiночий
лiкар»
18:05 Ток-шоу
«Стосується кожного»
19:05 Т/с «Поки
станиця спить»
20:00 «Подробицi»
20:30 Т/с «Ванга»
23:50 Т/с «Життя
та пригоди Мишка
Япончика» (2)

06:00 Т/с «Дорожнiй
патруль 4»
07:00, 09:00, 15:00,
19:00 Подiї
07:15 Ранок з
Україною
09:10, 14:00, 15:20,
17:10 Т/с «Слiд»
10:00 Х/ф
«Мережива»
12:10, 19:45 Ток-шоу
«Говорить Україна»
13:00 Т/с «Подружжя»
18:00 Т/с «Сашка»
21:00, 22:30 Т/с
«Дикий 4»
22:00 Подiї дня
23:30 Т/с «Глухар»

— Чого не варто робити на
першому побаченні?
— Дітей!

— У тебе взагалі совість є?
— Є, тільки
в неї немає
права
голосу.

06:10, 06:55 Kids Time
06:15 М/с «Губка Боб»
07:00 Пiдйом
08:00, 19:00 Т/с
«Воронiни»
08:55, 17:05 Т/с «Не
родись вродлива»
09:45 Т/с «Щасливi
разом»
15:05 Х/ф «Ангели
Чарлi-2»
18:00, 00:15 Репортер
18:20 Абзац!
20:00 Ревiзор
22:50 Страстi за
Ревiзором
00:20 Х/ф «Секс у
великому мiстi» (2)

06:30, 07:30, 08:30, 09:30,
10:30, 11:30, 12:30, 13:30,
14:30, 15:30, 16:30, 17:30,
18:30, 22:30, 23:30 Час.
Важливо
06:35, 07:10, 08:10, 22:35,
23:15 Бiзнес-час
06:55, 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
07:40 Автопiлот-новини
08:15, 08:35, 19:45, 22:10,
22:40, 23:25, 23:35 Тема/
Хронiка дня
08:45 Трансмiсiя-новини
08:50, 23:45 Огляд преси
09:35, 13:35, 14:35 5 елемент
10:35 Велика полiтика
11:15, 20:00 Час. Пiдсумки дня
12:35 Новинометр
15:35 Новини Київщини
16:35 Машина часу
17:35 В кабiнетах
18:10, 00:00 Мiсцевий час
18:35 Територiя закону
19:00, 19:20 Час новин
21:40 Час-Тайм

07:00 Х/ф «Пригоди
мушкетерiв» (1)
09:00 Д/п «Велика
подорож»
10:00 Д/п «Великi битви»
10:45 Д/п «Великi
катастрофи»
11:30 Д/п «Олександр II
та Юрьєвська»
12:20 Д/п «НЛО. Операцiя
приховування»
13:20 Д/п «Пiрамiди»
14:20 Д/п «Невiльники
Всесвiту»
15:20 Д/п «Легенди
радянського розшуку»
16:10 Д/п «Операцiя
«Загадка»
17:50 Д/п «Технодром»
18:30 Новини 2+2
19:00 Т/с «Пыльная
работа» (1)
21:00 «ДжеДАI»
21:20 Х/ф «Швидкiсть» (2)
23:35 Х/ф «Викрадений»

7

07:30 М/с «Маша i
Ведмiдь» (1)
09:25 Х/ф «Пригоди
молодого Шерлока
Холмса» (1)
11:20 Х/ф «Малюк» (1)
13:10 «КВК- 2013»
15:20 «Вечiрнiй
квартал»
17:00 М/ф
«Мадагаскар» (1)
18:20 «Звана вечеря»
19:20 «Орел i Решка»
21:00 «Розсмiши
комiка»
22:00 Х/ф «Вечеря з
придурками»
00:00 Х/ф «Король
вечiрок» (2)

Високошвидкісний Інтернет МТМ
Тел.: (093) 366-16-66; (095) 545-15-33; (098) 201-22-66
08:25 «Правда життя.
Професiя лижний
iнструктор
09:00 «Агенти впливу»
09:45 Т/с «Таємницi
слiдства» (1)
11:30 Т/с «УГРО - 5»
15:15 Т/с «Червонi
гори»
19:00, 21:40 «Свiдок»
19:30 Т/с «Зниклi
безвiсти»
22:00 Т/с
«Елементарно - 2» (2)
00:00 Т/с «Декстер
- 5» (3)

Вміння слухати — великий
плюс, але
вміння робити
вигляд, що
слухаєш, — це
вже талант

06:25, 08:20 М/с
«Черепашки мутанти
нiндзя»
06:50 М/с «Шоу
Гарфiлда»
07:20 М/с «Лалалупси»
07:45 Мультик з
Лунтiком
08:50 М/с «Русалонька»
09:15 М/ф «Сердитi
пташки
09:30 Єралаш
09:50 Одна за всiх
12:05 Дайошь молодьож
13:25 Т/с «Ксена принцеса - воїн»
14:15 Т/с «Чемпiонки»
15:05, 19:05 Панянкаселянка
16:00 Богиня шопiнгу.
Повернення
16:50, 21:00 Вiталька
17:20, 20:00 Т/с «Кухня»
18:15 Розсмiши комiка
21:55 6 кадрiв
22:50 Т/с «Свiтлофор»
23:15 Дурнєв+1
23:45 Надто грубо для
Ю-туб’а

06:30, 23:30 Загадки
Всесвiту
07:30, 12:30 Тварини
крупним планом
08:30, 13:30 Смiття у
великому мiстi
09:30 Шукачi
10:30 Мiстична
Україна
11:30, 15:30 В
пошуках пригод
14:30, 21:30 Сучаснi
дива
16:30, 19:30 Секретнi
iсторiї
17:30 В пошуках
iстини
18:30 Легенди
бандитської Одеси
20:30 Доктор Вiрус
22:30 Неймовiрна
Австралiя
00:30 Покер

06:00 «Ранок Росiї»
10:05, 16:10, 00:35 Новини
культури
10:20 «Обережно,
фальшаки!»
11:05 Ток-шоу. «Про
найголовнiше»
12:00, 15:00, 18:00 Вiстi
12:25, 15:10, 17:40
Мiсцевий час. ВiстiМосква
12:40 «Особливий
випадок»
13:25 Т/с «Господиня моєї
долi»
14:10 Т/с «Блуднi дiти»
15:25 Т/с «Поки станиця
спить»
16:20 Д/ф «Теорiя
загальної контактностi
Елiя Белютiна»
16:55 «Aсademia». «Марс
i Венера»
18:40 Т/с «Ластiвчине
гнiздо»
19:30 «Прямий ефiр»
20:30 Т/с «Я бiльше не
боюся»
22:55 «Вогонь, батарея!
Невiдома драма
Севастополя»
23:50 «Тим часом»

Наш індекс у Каталозі місцевих періодичних видань 40007

06:00, 08:20, 11:15
«Мультляндiя»
07:10, 17:10 «Київ
музика»
08:00, 15:00, 17:00,
19:00, 21:00, 23:00
«Столичнi телевiзiйнi
новини»
09:00, 15:10 Т/с
«Шляхи Iндiї»
10:15 «Зроблено у
Києвi»
13:20, 23:25
«Громадська
приймальня»
16:10, 18:00 «У центрi
уваги»
17:30 «Вiдкритий
мiкрофон»
19:20, 23:20 «Мiська
варта»
19:25, 22:00
«Столиця»
21:25, 00:45 «Київськi
iсторiї»

06:00, 16:00 «Все буде
добре!»
07:50, 18:30
«Неймовiрна правда
про зiрок»
09:15 Х/ф «Кохання на
два полюси»
11:05, 20:05 «Слiдство
ведуть екстрасенси»
11:55, 00:20
«МастерШеф - 2»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
21:05 Т/с
«Самара-2»(1)
22:30 «Кохана, ми
вбиваємо дiтей»

06:10 Наша географiя
06:30, 08:30, 13:05,
16:00, 18:30, 20:30
Служба новин «Хвиля»
07:00, 19:00, 21:00
«Єдина країна! Єдина
країна!»
09:00, 16:10 М/с
«Лiтаючий будинок»
09:30, 16:40 М/с
«Пригоди Робiка»
09:55 У свiтi
справдженої мрiї
10:15, 10:50,
11:30, 12:05, 13:30
Телепродаж
10:45 Погода в Українi
11:15 Чекаю гостей
11:50 Аквапанорама
12:40 Феєрiя мандрiв
13:45, 04:05 Х/ф
«Кам’яна квiтка» (1)
15:05 Молода гвардiя
17:00 Круїзнi лайнери рай в океанi
18:00 Реальний свiт
22:05 Х/ф «Гарячi
деньки» (1)
23:40 Легенди
росiйської долi

06:00, 14:30, 17:05

06:10, 06:55 Kids Time
06:15 М/с «Губка Боб»
07:00 Пiдйом
08:00, 19:00 Т/с
«Воронiни»
08:55, 17:05 Т/с «Не
родись вродлива»
09:45 Т/с «Татусевi
дочки»
15:10 Х/ф «Точка
переходу»
18:00, 00:55 Репортер
18:20 Абзац!
22:00 Х/ф «Секс у
великому мiстi» (2)
01:00 Х/ф «Секс у
великому мiстi 2» (2)

Вовочка говорить мамі:
— Мам, сьогодні директор запитував, чи я одна дитина в сім’ї?
— І що ти сказав?
— Що я один.
— А він?
— Слава Богу!

08:30 Ранковий
«Свiдок»
09:00 Реалiтi-шоу
06:30 Ezan sedasi
«Резервiсти»
07:00, 07:35, 08:35
10:00 «До суду»
11:00 Т/с «Мовчазний
Saba erte ATRde
свiдок»
07:30, 08:30, 17:30,
11:55 Т/с «Детективи»
19:30, 21:30 Zaman
12:30, 19:30 Т/с
09:05 М/ф
«Зниклi безвiсти»
11:15, 22:00 Т/с «Таке 14:15, 17:00 Т/с
«Фаворський» (1)
життя»
16:45, 19:00, 21:40
12:00, 15:00 Служба
«Свiдок»
22:00 Т/с «Грабуй
новин ZAMAN
награбоване» (2)
12:30 Sherfe fashion
00:00 Т/с «Декстер
13:00, 13:45 Т/с
- 5» (3)
«Дороги Iндiї»
Д/ф

15:20, 16:05 Т/с
«Талiсман»
17:50 Велике кiно на
ATR
20:00, 20:40 Т/с
«Султан»

«Морква або
життя?» —
кричав заєць,
погрожуючи
сніговикові
феном

06:30, 07:30, 08:30, 09:30,
10:30, 11:30, 12:30, 13:30,
14:30, 15:30, 16:30, 17:30,
18:30, 18:55, 22:30, 23:30
Час. Важливо
06:35, 07:10, 08:10, 22:35,
23:15 Бiзнес-час
06:40, 18:10 Мiсцевий час
06:55, 08:50, 23:45 Огляд
преси
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
22:00, 23:00 Час новин
07:15, 08:15, 08:35, 13:10,
18:35, 19:45, 22:10, 22:45,
23:25, 23:35 Тема/Хронiка
дня
07:40 Автопiлот-новини
08:45 Трансмiсiя-новини
09:35, 13:35, 14:35 5
елемент
10:10, 10:35, 11:15,
11:35, 12:15, 20:00 Час.
Пiдсумки дня
15:35 Машина часу
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» (1)
06:50 М/с «Шоу
Гарфiлда» (1)
07:20 М/с «Лалалупси»
(1)
07:45 Мультик з Лунтiком
08:50 М/с «Русалонька»
(1)
09:15 М/ф «Сердитi
пташки» (1)
09:30 Єралаш
09:50 Країна У
12:05 Дайошь молодьож
13:25 Т/с «Ксена принцеса - воїн» (1)
14:15 Т/с «Чемпiонки» (1)
15:05, 19:05 Панянкаселянка
16:00 Богиня шопiнгу.
Повернення
16:50, 21:00 Вiталька
17:20, 20:00 Т/с «Кухня»
(1)
18:15 Розсмiши комiка
21:55 6 кадрiв
22:50 Т/с «Свiтлофор»
(2)
23:45 Надто грубо для
Ю-туб’а

2+2

06:25 Х/ф «Третiй
тайм» (1)
08:00, 09:30 Т/с «Нове
життя сищика Гурова.
Продовження» (1)
09:00, 18:30 Новини
2+2
16:30 Т/с
«Солдати-15» (1)
19:00 Т/с «Пыльная
работа» (1)
21:00 «ДжеДАI»
21:20, 01:00 Х/ф
«Вiдплата» (2)
23:10 Х/ф «Мегазмiя»
(3)

07:30, 16:00 Т/с «Моя
прекрасна няня» (1)
09:00 М/с «Маша i
Ведмiдь» (1)
10:00 Х/ф «Малюк» (1)
11:50 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)

На чемпіонаті світу з легкої атлетики ефіопський бігун зламав два
ребра об фінішну стрічку. Спонсор фінішної стрічки — Криворіжсталь!
***
Дай боже здоров’я тому,
чий Wi-Fi без пароля!

06:00, 20:30 Теорiя
безсмертя
06:30, 23:30 Загадки
Всесвiту
07:30, 12:30 Тварини
крупним планом
08:30, 13:30 Смiття у
великомi мiстi
09:30 Шукачi
10:30 Мiстична
Україна
11:30, 15:30 В
пошуках пригод
14:30, 21:30 Сучаснi
дива
16:30 Секретнi iсторiї
17:30 В пошуках
iстини
18:30 Легенди
бандитського Києва
19:30 Дурман
Всесвiту
22:30 Неймовiрна
Австралiя
00:30 10 несподiваних
фактiв

06:00 «Ранок Росiї»
10:20 «Берiзка».
Капiталiзм з-пiд поли»
11:05 Ток-шоу. «Про
найголовнiше»
12:00, 15:00, 18:00 Вiстi
12:25, 15:10, 17:40
Мiсцевий час. ВiстiМосква
12:40 «Особливий
випадок»
13:25 Т/с «Господиня
моєї долi»
14:10 Т/с «Блуднi дiти»
15:25 Т/с «Поки станиця
спить»
16:20 Д/ф «Теорiя
загальної контактностi
Елiя Белютiна»
16:55 «Aсademia».
«Юпiтер, Сатурн, Уран,
Нептун та їх супутники»
18:40 Т/с «Ластiвчине
гнiздо»
19:30 «Прямий ефiр»
20:30 Т/с «Я бiльше не
боюся»
22:50 «Спецiальний
кореспондент»
23:50 Д/ф «Трагедiя
Галицькой Русi»

СЕРЕДА 26 БЕРЕЗНЯ 2014 РОКУ

8

22 березня

ТЕЛЕпрограма

2014 року

06:30, 07:00, 08:00, 12:00,
15:00, 18:20 Новини
06:50, 07:45, 08:20, 08:40
Гiсть студiї
07:20, 23:30 Країна on line
07:40 Ера бiзнесу
09:00, 21:00 Пiдсумки дня
10:00 Включення з КМУ
10:20, 15:30, 19:10
ГРОМАДСЬКЕ
ТЕЛЕБАЧЕННЯ
12:10, 18:45, 20:50
Дiловий свiт
12:30 «Секрети успiху» з
Н.Городенською
13:20 «Надвечiр’я» з Т.
Щербатюк
14:10 Шлях до Чемпiонату
свiту FIFA 2014 Бразилiя
14:45 Euronews
14:55 Дiловий свiт.
Агросектор
15:15 Брифiнг Кабмiну
України
17:40 Околиця
18:05 Фiнансова
перспектива
21:35 Шусте-Live. Буднi
22:45 Мегалот
22:50 Суперлото, Трiйка,
Кено

06:05, 07:00, 08:00,
09:00, 19:30, 23:35
ТСН
06:45, 07:10, 08:10
«Снiданок з 1+1»
08:05 «Економiчна
правда»
09:10, 10:10, 20:30,
21:25 Т/с «Там, де
ти» (1)
11:10, 12:05 Т/с
«Склiфосовський» (1)
13:00 «Не бреши менi
- 4»
14:00 Т/с «Справа
лiкарiв»
14:50 «Красуня за 12
годин - 2»
15:45 «Свати - 4» (1)
16:45 «ТСН.
Особливе»
17:10 Т/с «Асi» (1)
22:20 «Чотири весiлля
- 3»
23:50 Т/с «Касл - 2» (2)

07:00, 16:55 Т/с

06:30, 09:30, 15:00, 18:30,
21:00 «Соцiальний пульс»
06:55, 18:50, 22:40
«Економiчний пульс»
07:00, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
09:00 «Соцiальний статус:
ваша пенсiя»
10:00, 20:00 В глибини
землi, в глибини часiв
11:00 Памела Андерсон Лi
12:00 «Цивiлiзацiя
Incognita»
12:25 «Будь в курсi!»
13:15 «Кумири»
14:00, 22:45 Монстри
всерединi мене
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. Людмила
Турищева
21:35 Костя Цзю. Бути
першим
00:40 Красивi та амбiцiйнi
(3)

07:00, 07:30, 08:00,
08:30, 09:00, 12:00,
14:00, 16:30, 17:45
Новини
07:15, 07:35, 08:10,
08:35 «Ранок з
IНТЕРом»
09:20 Т/с
«Зачароване кохання»
11:15, 12:25 Д/с
«Слiдство вели...
з Леонiдом
Каневським»
13:25, 14:20 «Судовi
справи»
15:20 «Сiмейний суд»
16:50 Т/с «Жiночий
лiкар»
18:05 Ток-шоу
«Стосується кожного»
19:05 Т/с «Поки
станиця спить»
20:00 «Подробицi»
20:30 Т/с «Ванга»
23:50 Т/с «Життя
та пригоди Мишка
Япончика» (2)

07:00, 09:00, 15:00,
19:00 Подiї
07:15 Ранок з
Україною
09:10, 14:00, 15:20,
17:10 Т/с «Слiд»
10:00, 23:30 Т/с
«Глухар»
12:00, 19:45 Ток-шоу
«Говорить Україна»
13:00 Т/с «Подружжя»
18:00 Т/с «Сашка»
21:00, 22:30 Т/с
«Дикий 4»
22:00 Подiї дня
01:30 Т/с «Пожежники
Чикаго»

06:00, 08:20, 11:15
«Мультляндiя»
07:10, 17:10 «Київ
08:45 Факти. Ранок
музика»
09:15, 19:45
08:00, 15:00, 17:00,
Надзвичайнi новини
19:00, 21:00, 23:00
«Столичнi телевiзiйнi
10:05, 13:20 Т/с
новини»
«Прокурорська
09:00, 15:10 Т/с
перевiрка»
«Шляхи Iндiї»
12:45, 15:45 Факти.
10:15 «Київськi iсторiї»
День
13:20, 23:25
«Громадська
13:45 Т/с «Вулицi
приймальня»
розбитих лiхтарiв.
16:10, 18:00 «У центрi
Менти-5»
уваги»
14:40, 16:15, 20:30 Т/с 17:30 «Вiдкритий
«Братани-3»
мiкрофон»
19:20, 23:20 «Мiська
18:45 Факти. Вечiр
варта»
22:15 Т/с «Лiсник»
19:25, 22:00
00:00 Х/ф «Вiд сутiнкiв
«Столиця»
до свiтанку-2. Кривавi 21:25, 00:45 «Мiсто
добра»
грошi Техасу» (2)

06:15, 16:00 «Все буде
добре!»
08:05, 18:30
«Неймовiрна правда
про зiрок»
09:40 «Кохана, ми
вбиваємо дiтей»
11:20, 20:05 «Слiдство
ведуть екстрасенси»
12:10, 00:20
«МастерШеф - 2»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
21:05 Т/с
«Самара-2»(1)
22:30 «Хата на тата»
03:40 Нiчний ефiр

06:10, 11:15 Наша
географiя
06:30, 08:30, 13:05, 16:00,
18:30, 20:30 Служба
новин «Хвиля»
07:00, 19:00, 21:00
«Єдина країна! Єдина
країна!»
09:00, 16:10 М/с
«Лiтаючий будинок»
09:30, 16:40 М/с
«Пригоди Робiка»
09:55 Шкiльнi iсторiї
10:15, 10:50, 11:30, 12:05,
13:30 Телепродаж
10:45 Погода в Українi
11:50 Аквапанорама
12:40 Феєрiя мандрiв
13:45, 04:05 Х/ф «Коникгорбунок» (1)
15:05 Молода гвардiя
17:00 Круїзнi лайнери рай в океанi
18:00 Як працюють
машини
22:05 Х/ф «МиклухоМаклай» (1)
23:40 Легенди росiйської
долi
00:05 Вiд заходу до
свiтанку

06:00, 14:30, 17:05
Д/ф
06:30 Ключ щастя
07:00, 07:35, 08:35
Saba erte ATRde
07:30, 08:30, 17:30,
19:30, 21:30 Zaman
09:05 М/ф
11:15, 22:00 Т/с «Таке
життя»
12:00, 15:00 Служба
новин ZAMAN
12:30 Gonul eseri
13:00, 13:45 Т/с
«Дороги Iндiї»
15:20, 16:05 Т/с
«Талiсман»
17:50 Велике кiно на
ATR
20:00, 20:40 Т/с
«Султан»
22:45 Х/ф

«Опери»

— Семеро
одного не чекають!
— Чекають,
якщо у нього
гроші!
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Передплачуйте газету «Вишгород».
06:30, 07:00, 08:00,
12:00, 15:00, 18:20
Новини
06:50, 07:45, 08:20,
08:40 Гiсть студiї
07:25, 23:30 Країна
on line
07:40 Ера бiзнесу
09:00, 21:00 Пiдсумки
дня
09:40 Контрольна
робота
10:05, 15:30, 19:10
ГРОМАДСЬКЕ
ТЕЛЕБАЧЕННЯ
12:10, 18:45, 20:50
Дiловий свiт
12:30 Кордон держави
12:45 Як Ваше
здоров’я?
13:45 «Надвечiр’я» з Т.
Щербатюк
14:45 Euronews
14:55 Дiловий свiт.
Агросектор
15:15 Брифiнг Кабмiну
України
18:05 Фiнансова
перспектива
21:35 Шусте-Live. Буднi
22:55 Трiйка, Кено,
Максима

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

06:30, 09:30, 15:00,
18:30, 21:00 «Соцiальний
пульс»
07:00, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
09:00 «Алло, адвокате!»
10:00, 20:00 В глибини
землi, в глибини часiв
11:00 Костя Цзю. Бути
першим
12:25 «Цивiлiзацiя
Incognita»
13:15 «Ронiн. Ток-шоу з
Дмитром Видрiним»
14:00, 22:45 Монстри
всерединi мене
15:15, 21:25 «Соцiальна
економiка»
15:20, 16:45, 18:55, 21:30
«Погода»
15:35 Телемагазин
16:20, 00:00 Д/с «60
найбiльш смертоносних
тварин»
17:45 «Соцiальний
статус: вашi права i
пiльги»
18:50, 22:40
«Економiчний пульс»
19:00 В гостях у Д/
Гордона. Давид
Тухманов
21:35 Давид Ойстрах.
Портрет скрипаля

07:00, 07:30, 08:00,
08:30, 09:00, 12:00,
14:00, 16:30, 17:45
Новини
07:15, 07:35, 08:10,
08:35 «Ранок з
IНТЕРом»
09:20 Т/с
«Зачароване кохання»
11:15, 12:25 Д/с
«Слiдство вели...
з Леонiдом
Каневським»
13:25, 14:20 «Судовi
справи»
15:20 «Сiмейний суд»
16:50 Т/с «Жiночий
лiкар»
18:05 Ток-шоу
«Стосується кожного»
19:05 Т/с «Поки
станиця спить»
20:00 «Подробицi»
20:30 Т/с «Ванга»
23:50 Т/с «Життя
та пригоди Мишка
Япончика» (2)

06:00, 08:20, 11:15
«Мультляндiя»
09:00, 19:30 ТСН
«Опери»
07:10, 17:10 «Київ
06:45, 07:10, 08:10
08:45 Факти. Ранок
музика»
«Снiданок з 1+1»
09:15, 19:45
08:00, 15:00, 17:00,
08:05 «Економiчна
19:00, 21:00, 23:00
Надзвичайнi новини
правда»
«Столичнi телевiзiйнi
10:05, 13:20 Т/с
новини»
09:10, 10:10, 20:30,
«Прокурорська
09:00, 15:10 Т/с
21:25, 22:20, 23:15 Т/с
перевiрка»
«Шляхи Iндiї»
«Там, де ти»
10:15 «Служба
12:45, 15:45 Факти.
11:10, 12:05, 00:25 Т/с
порятунку»
День
«Склiфосовський»
13:20, 23:25
13:45 Т/с «Вулицi
«Громадська
13:00 «Не бреши менi
розбитих лiхтарiв.
приймальня»
- 4»
16:10, 18:00 «У центрi
Менти-5»
14:00 Т/с «Справа
уваги»
14:40,
16:15,
20:30
Т/с
лiкарiв»
17:30 «Вiдкритий
14:50 «Красуня за 12 «Братани-3»
мiкрофон»
18:45 Факти. Вечiр
19:20, 23:20 «Мiська
годин - 2»
варта»
22:15 Т/с «Лiсник»
15:45 «Свати - 4» (1)
19:25, 22:00
16:45 «ТСН.
00:00 Х/ф «Вiд сутiнкiв
«Столиця»
Особливе»
до свiтанку-3. Дочка
21:25, 00:45
17:10 Т/с «Асi» (1)
«Прогулянки мiстом»
ката» (2)

Реклама
туалетного
паперу — «Ми
гладимо вас
там, де сонце
не може!»

Чоловік купає дитину,
кричить з ванної:
— Кать, він їсть піну!
Через кілька хвилин:
— Кать, вона реально смачна!

08:30 Ранковий
«Свiдок»
09:00 Реалiтi-шоу
«Резервiсти»
10:00 «До суду»
11:00 Т/с «Мовчазний
свiдок»
12:00 Т/с «Детективи»
12:30 Т/с «Зниклi
безвiсти»
14:15, 17:00 Т/с
«Фаворський» (1)
16:45, 19:00, 21:40
«Свiдок»
19:30 Т/с «Вулицi
розбитих лiхтарiв
- 11»
22:00 Т/с «NCIS:
полювання на вбивцю
- 10» (2)
00:00 Т/с «Декстер
- 5» (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 Бiзнес-час
06:40, 18:10, 00:00
Мiсцевий час
06:55, 08:50, 23:45 Огляд
преси
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
22:00, 23:00 Час новин
07:15, 08:15, 08:35, 15:35,
16:35, 18:35, 19:45, 22:40,
23:25, 23:35 Тема/Хронiка
дня
07:40 Автопiлот-новини
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
17:35 Арсенал
19:00, 19:30 Час новин
21:40 Час-Тайм
22:10 Акцент
00:35 Новини Київщини

07:00, 16:30 Т/с
«Солдати-15»
09:00, 18:30 Новини
2+2
09:30 Х/ф
«Афганський злам»
12:30 Д/п «Смерть
Землi»
13:30 Д/п
«Фантастична зброя»
14:30 Д/п «Воїни
свiту»
15:10 Д/п «Великi
битви»
15:50 Д/п «Великi
катастрофи»
19:00 «ДжеДАI»
19:50 1/4 Кубка
України. Металiст
- Динамо. Пряма
трансляцiя
22:00 Х/ф «Сховище»
23:50 Х/ф «Тасманськi
дияволи» (3)

07:30, 16:00 Т/с «Моя
прекрасна няня» (1)
09:00 М/с «Маша i
Ведмiдь» (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)
01:10 «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
08:50 М/с «Русалонька»
(1)
09:15 М/ф «Сердитi
пташки» (1)
09:30 Єралаш
09:50 Одна за всiх
12:05 Дайошь молодьож
13:25 Т/с «Ксена принцеса - воїн» (1)
14:15 Т/с «Чемпiонки» (1)
15:05, 19:05 Панянкаселянка
16:00 Богиня шопiнгу.
Повернення
16:50, 21:00 Вiталька
17:20, 20:00 Т/с «Кухня»
(1)
18:15 Розсмiши комiка
21:55 6 кадрiв
22:50 Т/с «Свiтлофор» (2)
23:45 Надто грубо для
Ю-туб’а

06:30, 23:30 Загадки
Всесвiту
07:30, 12:30 Тварини
крупним планом
08:30, 13:30 Смiття у
великомi мiстi
09:30 Шукачi
10:30, 01:20 Мiстична
Україна
11:30, 15:30 В
пошуках пригод
14:30, 21:30 Сучаснi
дива
16:30 Секретнi iсторiї
17:30 В пошуках
iстини
18:30 Легенди
бандитської Одеси
19:30 Епiдемiя. Атака
з космосу
20:30 Теорiя
безсмертя
22:30 Неймовiрна
Австралiя
00:30 Покер

06:00 «Ранок Росiї»
10:20 «Убивцi з
космосу»
11:05 Ток-шоу. «Про
найголовнiше»
12:00, 15:00, 18:00 Вiстi
12:25, 15:10, 17:40
Мiсцевий час. ВiстiМосква
12:40 «Особливий
випадок»
13:25 Т/с «Господиня
моєї долi»
14:10 Т/с «Блуднi дiти»
15:25 Т/с «Поки станиця
спить»
16:20 Д/ф «Теорiя
загальної контактностi
Елiя Белютiна»
16:55 «Aсademia».
«Меркурiй i Мiсяць»
18:40 Т/с «Ластiвчине
гнiздо»
19:30 «Прямий ефiр»
20:30 Т/с «Я бiльше не
боюся»
22:10 Т/с «Таємницi
слiдства»
23:00 «Заборонена
iсторiя»

Якщо в пеклі
буде Інтернет,
то багато хто
навіть і не помітить, що помер

Наш індекс у Каталозі місцевих періодичних видань 40007

06:55, 16:55 Т/с

06:00, 13:00 Т/с
«Подружжя» (1)
07:00, 09:00, 15:00,
19:00 Подiї
07:15 Ранок з
Україною
09:10, 14:00, 15:20,
17:10 Т/с «Слiд» (1)
10:00, 23:30 Т/с
«Глухар» (1)
12:00, 19:45 Ток-шоу
«Говорить Україна»
18:00 Т/с «Сашка» (1)
21:00, 22:30 Т/с
«Дикий 4» (1)
22:00 Подiї дня

07:00 Пiдйом
08:00, 19:00 Т/с
«Воронiни»
08:55, 17:05 Т/с «Не
родись вродлива»
09:45 Т/с «Щасливi
разом»
15:05 Х/ф «Татовi
знову 17»
18:00 Репортер
18:20 Абзац!
22:00 Х/ф «Секс у
великому мiстi 2» (2)
01:05 Х/ф «Рейчел
виходить замiж»

Вишгород
2+2

06:10, 11:15 Наша
географiя
06:30, 08:30, 13:05, 16:00,
18:30, 20:30 Служба
новин «Хвиля»
07:00, 19:00, 21:00
«Єдина країна! Єдина
країна!»
09:00, 16:10 М/с
«Лiтаючий будинок»
09:30, 16:40 М/с
«Пригоди Робiка»
09:55, 12:40 Феєрiя
мандрiв
10:15, 10:50, 11:30, 12:05,
13:30 Телепродаж
10:45 Погода в Українi
11:50 Аквапанорама
13:45 Х/ф
«П’ятнадцятирiчний
капiтан» (1)
15:05 Молода гвардiя
17:00 Круїзнi лайнери рай в океанi
18:00 Реальний свiт
22:05 Х/ф «Повiсть про
справжню людину» (1)
23:40 Легенди росiйської
долi

05:55, 16:00 «Все буде
добре!»
07:45, 18:30
«Неймовiрна правда
про зiрок»
09:10 Х/ф «Знак
долi»(1)
11:10, 20:05 «Слiдство
ведуть екстрасенси»
12:05, 00:20
«МастерШеф - 2»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
21:05 Т/с
«Самара-2»(1)
22:30 «Я соромлюсь
свого тiла»

06:10, 06:55 Kids Time
06:15 М/с «Губка Боб»
07:00 Пiдйом
08:00, 19:00 Т/с
«Воронiни»
08:55, 17:05 Т/с «Не
родись вродлива»
09:45 Т/с «Татусевi
дочки»
15:00 Х/ф «Поцiлунок
на удачу»
18:00, 23:50 Репортер
18:20 Абзац!
22:00 Х/ф «Любов у
великому мiстi» (2)
23:55 Х/ф «Мiстер
нещасний випадок»

— Лікарю, в мене грип?
— Так!
— Свинячий?
— Так. Тільки свиня може викликати швидку в 2-й годині ночі із
температурою 36.7

06:00, 14:30, 17:05
Д/ф
06:30 Ezan sedasi
07:00, 07:35, 08:35
Saba erte ATRde
07:30, 08:30, 17:30,
19:30, 21:30 Zaman
09:05 М/ф
11:15, 22:00 Т/с «Таке
життя»
12:00, 15:00 Служба
новин ZAMAN
12:30 Dizayn efendi
13:00, 13:45 Т/с
«Дороги Iндiї»
15:20, 16:05 Т/с
«Талiсман»
17:50 Велике кiно на
ATR
20:00 Струм-Шоу
Л. Буджурової
«Гравiтацiя»
22:45 Х/ф

08:30 Ранковий
«Свiдок»
09:00 «Випадковий
свiдок»
10:00 «До суду»
11:00 Т/с «Мовчазний
свiдок»
12:00 Т/с «Детективи»
12:30, 19:30 Т/с
«Вулицi розбитих
лiхтарiв - 11»
14:20, 17:00 Т/с
«Лiгво змiя»
16:45, 19:00, 21:40
«Свiдок»
22:00 Т/с «Менталiст
- 5» (2)
00:00 Т/с «Декстер
- 5» (3)

У школі ми
вивчали дві
іноземні мови:
англійську і
геометрію.

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 Час.
Важливо
06:35, 07:10, 08:10, 22:35,
23:15 Бiзнес-час
06:40, 18:10, 00:00
Мiсцевий час
06:55, 08:50, 23:45, 00:55
Огляд преси
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
22:00, 23:00 Час новин
07:15, 08:15, 19:45, 22:10,
22:45, 23:25, 23:35 Тема/
Хронiка дня
07:40 Автопiлот-новини
08:35 Драйв-новини
08:45 Трансмiсiя-новини
09:35, 13:35, 14:35 5
елемент
10:10, 10:35, 11:15, 12:15,
20:00 Час. Пiдсумки дня
16:35, 02:40 Життя цiкаве
18:35 Тема/Хроника дня
19:00, 19:30 Час новин
21:40 Час-Тайм
00:35 В кабiнетах

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
08:50 М/с «Русалонька»
(1)
09:15 М/ф «Сердитi
пташки» (1)
09:30 Єралаш
09:50 Країна У
12:05 Дайошь молодьож
13:25 Т/с «Ксена принцеса - воїн» (1)
14:15 Т/с «Чемпiонки»
(1)
15:05, 19:05 Панянкаселянка
16:50, 21:00 Вiталька
17:20, 20:00 Т/с «Кухня»
(1)
18:15 Розсмiши комiка
21:55 6 кадрiв
22:50 Т/с «Свiтлофор»
(2)
23:45 Надто грубо для
Ю-туб’а

2+2

07:00, 16:30 Т/с
«Солдати-15» (1)
09:00, 18:30 Новини
2+2
09:30 Х/ф «Без права
на провал» (1)
11:10 Х/ф «Караван
смертi» (1)
12:30 Д/п «Запасна
iсторiя»
13:30 Д/п «Королiчарiвники»
14:30 Д/п «Воїни
свiту»
15:10 Д/п «Великi
битви»
15:50 Д/п «Великi
катастрофи»
19:00 Т/с «Пыльная
работа» (1)
21:00 «ДжеДАI»
21:20 Х/ф «Один
пострiл, одне життя»
(2)
23:10 Х/ф «Глибиннi
чудовиська» (2)

06:30, 23:30 Загадки
Всесвiту
07:30, 12:30 Тварини
крупним планом
08:30, 13:30 Смiття у
великому мiстi
09:30 Шукачi
10:30 Мiстична
Україна
11:30, 15:30 В
пошуках пригод
14:30, 21:30 Сучаснi
дива
16:30, 19:30 Секретнi
iсторiї
17:30 В пошуках
iстини
18:30 Легенди
бандитського Києва
20:30 Перевал
Дятлова. Вiдрахованi
з нагоди смертi
22:30 Таємницi
природи
00:30 Цiкавi секрети

07:30, 16:00 Т/с «Моя
прекрасна няня» (1)
09:00 М/с «Маша i
Ведмiдь» (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)
01:10 «Нiчне життя»

49% нещасних
випадків відбувається після
слів:
«дивись як я
можу», решта
51% : «дурня...
дивись
як треба»

06:00 «Ранок Росiї»
10:20 «Вибачите,
ми не знали, що вiн
невидимий»
11:05 Ток-шоу. «Про
найголовнiше»
12:00, 15:00, 18:00 Вiстi
12:25, 15:10, 17:40
Мiсцевий час. ВiстiМосква
12:40 «Особливий
випадок»
13:25 Т/с «Господиня
моєї долi»
14:10 Т/с «Блуднi дiти»
15:25 Т/с «Поки станиця
спить»
16:20 Д/ф «Теорiя
загальної контактностi
Елiя Белютiна»
16:55 «Aсademia».
«Екзопланети»
18:40 Т/с «Ластiвчине
гнiздо»
19:30 «Прямий ефiр»
20:30 Т/с «Я бiльше не
боюся»
22:10 Т/с «Таємницi
слiдства»
23:00 «На порозi вiчностi.
Код доступу»

ТЕЛЕпрограма
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2+2
07:00, 08:00, 12:00,
15:00, 18:20 Новини
06:50, 07:45, 08:20,
08:40 Гiсть студiї
07:40 Ера бiзнесу
09:00, 21:00, 05:30
Пiдсумки дня
09:35 Книга.ua
10:05, 15:30
ГРОМАДСЬКЕ
ТЕЛЕБАЧЕННЯ
12:10, 18:45, 21:15
Дiловий свiт
12:25 Вiра. Надiя.
Любов
13:25 Українського роду
13:45 Моменти життя
14:45 Euronews
14:55 Дiловий свiт.
Агросектор
15:15 Брифiнг Кабмiну
України
18:05 Фiнансова
перспектива
19:00 Про головне
19:30, 21:30 ШустерLIVE
00:00 Пiдсумки

06:30, 07:30, 08:30, 09:30,
07:00, 08:00, 09:00,
06:00, 08:20, 11:15
06:55 Т/с «Опери»
06:00 Х/ф «Висота»(1) 07:00 Пiдйом
19:30 ТСН
07:40, 18:30
«Мультляндiя»
08:45 Факти. Ранок
08:00, 09:45, 19:00 Т/с 10:30, 11:30, 12:30, 13:30,
14:30, 15:30, 16:30, 17:30,
07:10, 08:10 «Снiданок 09:15, 19:45
«Неймовiрна правда
07:10, 17:10 «Київ
«Воронiни»
18:30, 22:30 Час. Важливо
з 1+1»
про
зiрок»
музика»
Надзвичайнi новини
08:55, 17:05 Т/с «Не
06:35, 07:10, 08:10, 22:35,
08:05 «Економiчна
09:05 Х/ф «Ми
08:00, 15:00, 17:00,
00:15 Бiзнес-час
09:55 Т/с
родись вродлива»
правда»
одружимося, в
19:00, 21:00, 23:00
06:40, 18:10, 00:00
«Прокурорська
09:10, 10:10, 11:10,
крайньому випадку
15:15 Х/ф «Любов у
Мiсцевий час
«Столичнi телевiзiйнi зiдзвонимося» (1)
12:05 Т/с «Там, де
перевiрка»
великому мiстi» (2)
06:55, 08:50 Огляд преси
новини»
ти» (1)
10:55
Х/ф
«Катерина.
10:55, 13:20, 16:15 Т/с
18:00, 00:00 Репортер 07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
09:00, 15:10 Т/с
13:00 «Не бреши менi
Сiм’я»(1)
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
«Топтуни (Зовнiшнє
18:20 Абзац!
- 4»
18:00, 22:00 «Вiкна«Шляхи Iндiї»
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
спостереження)»
14:00 Т/с «Справа
Новини»
22:00 Х/ф «Любов у
10:15, 00:45
22:00 Час новин
12:45, 15:45 Факти.
лiкарiв»
07:15, 08:15, 08:35, 16:35,
«Прогулянки мiстом» 20:00, 22:40 «Холостяк великому мiстi 2» (2)
14:50 «Красуня за 12 День
- 4»
18:35, 19:45, 22:40 Тема/
13:20, 23:25
00:05
Х/ф
«Хлопчики»
годин - 2»
00:50 «Холостяк - 4 Як
Хронiка дня
18:45 Факти. Вечiр
«Громадська
(2)
15:45 «Свати - 4» (1)
вiйти замiж»
07:40 Автопiлот-новини
20:30 Т/с «Братани-3» приймальня»
16:45 «ТСН.
08:45 Трансмiсiя-новини
22:15 Т/с «Лiсник»
16:10, 18:00 «У центрi
Світ втрачає своїх геніїв: Ей- 09:35, 13:35, 14:35 5
Особливе»
23:50 Х/ф «Iмла» (2)
уваги»
17:10 Т/с «Асi» (1)
нштейн помер, Бетховен оглух, елемент
10:35, 11:15,
20:30 «Сказочная
17:30 «Вiдкритий
тепер ось у мене щось голова бо- 10:10,
Вибач, що об- мiкрофон»
11:35, 12:15, 20:00 Час.
Русь»
лить...
Пiдсумки дня
разив, назвав- 19:20, 23:20 «Мiська
21:15 «Вечiрнiй Київ
17:35 Не перший погляд
***
- 2013»
ши страшною, варта»
19:00, 19:30 Час новин
23:00, 23:35
Батько
вісьмох
дочок
розлютився
19:25 «Столиця»
я думав ти
21:40 Час-Тайм
«Супергерої»
і дев’яту назвав Андрюхою
21:25 «Столиця.
22:10 Особливий погляд
знаєш.
00:00 Х/ф «Побiчний
00:35 Тема/Хронiка тижня
Спецпроект»

06:30, 09:30, 15:00, 18:30,
21:00 «Соцiальний пульс»
06:55, 18:50, 22:40
«Економiчний пульс»
07:00, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
09:00 «Соцiальний статус:
вашi права i пiльги»
10:00, 20:00 В глибини
землi, в глибини часiв
11:00 Д. Ойстрах.
Портрет скрипаля
12:25 «Цивiлiзацiя
Incognita»
13:10 «Свiтськi хронiки»
14:00, 22:45 Монстри
всерединi мене
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. Д. Тухманов
21:35 Олександр Зацепiн.
«У вогнедишнiй лавi
кохання»

07:00, 07:30, 08:00,
08:30, 09:00, 12:00,
14:00, 16:30, 17:45
Новини
07:15, 07:35, 08:10,
08:35 «Ранок з
IНТЕРом»
09:20 Т/с
«Зачароване кохання»
11:15, 12:25 Д/с
«Слiдство вели...
з Леонiдом
Каневським»
13:25, 14:20 «Судовi
справи»
15:30 «Сценарiї
кохання»
16:50 Т/с «Жiночий
лiкар»
18:05 Ток-шоу
«Стосується кожного»
19:05 Т/с «Поки
станиця спить»
20:00 «Подробицi»
20:30 Х/ф «Вiй»
23:10 Х/ф «Зворотний
квиток»

07:30, 16:00 Т/с «Моя
прекрасна няня» (1)
09:00 М/с «Маша i
Ведмiдь» (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 «Велика рiзниця»

Вчимося готувати фрикадельки:
для початку очищаємо пельмені
від шкірки...
***
Маршутка, як мафія — важко увійти, а ще важче вийти

ефект» (2)

06:10, 11:15 Наша
географiя
06:30, 08:30, 13:05,
07:00, 09:00, 15:00,
16:00, 18:30, 20:30
Служба новин «Хвиля»
19:00 Подiї
07:00, 19:00, 21:00
07:15 Ранок з
«Єдина країна! Єдина
країна!»
Україною
09:00, 16:10 М/с
09:10, 14:00, 15:20,
«Лiтаючий будинок»
09:30, 16:40 М/с
17:10 Т/с «Слiд»
«Пригоди Робiка»
10:00, 22:30 Т/с
09:55 Шкiльнi iсторiї
10:15, 10:50, 11:30,
«Глухар»
12:05, 13:30 Телепродаж
12:00 Ток-шоу
10:45 Погода в Українi
11:50 Аквапанорама
«Говорить Україна»
12:40 Шуба-Дуба-ZOO!!!
18:00 Т/с «Сашка»
13:45 Х/ф
19:45 Народно«Першокласниця» (1)
15:05 Молода гвардiя
полiтична програма
17:00 Круїзнi лайнери Майдан. Крапка
рай в океанi
18:00 Як працюють
вiдлiку
машини
22:00 Подiї дня
22:05 Х/ф «Поїзд iде на
01:30 Т/с «Пожежники Схiд» (1)
23:40 Легенди
Чикаго»
росiйської долi

06:00, 13:00, 05:30
Т/с «Подружжя»
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07:00, 16:30 Т/с
«Солдати-15» (1)
09:00, 18:30 Новини
2+2
09:30 Х/ф «Сашка» (1)
11:20 Х/ф «Гаряча
точка» (1)
12:50 «Нове Шалене
вiдео по-українськи»
14:50 «Облом.UA.
Новий сезон»
19:00 Т/с «Зворотнiй
вiдлiк» (2)
23:00 Х/ф «Обитель
Диявола» (2)

06:00, 14:30, 17:05
Д/ф
06:30 Ключ щастя
07:00, 07:35, 08:35
Saba erte ATRde
07:30, 08:30, 17:30,
19:30, 21:30 Zaman
09:05 М/ф
11:15, 22:00 Т/с «Таке
життя»
12:00, 15:00 Служба
новин ZAMAN
12:30 Прогулянки
по Криму з О.
Гайворонським
13:00, 13:45 Т/с
«Дороги Iндiї»
15:20, 16:05 Т/с
«Талiсман»
17:50 Велике кiно на
ATR
20:00, 20:40 Т/с
«Султан»
22:45 Х/ф

08:30 Ранковий
«Свiдок»
09:00 Т/с «Вулицi
розбитих лiхтарiв»
14:10, 17:00 Т/с
«Лiгво змiя»
16:45, 19:00 «Свiдок»
19:30 Х/ф «Зимовий
круїз»
21:30 Х/ф «Лара
Крофт - розкрадачка
гробниць» (1)
23:25 Х/ф «Крiзь
обрiй» (2)

— Вийдеш за
мене заміж?
— Що ще за
тебе зробити?

06:00, 19:30 ТСН
07:00 «Хто там?»
07:55, 08:20 М/с
«Король Лев. Тiмон i
Пумба» (1)
08:45 «Свiтське життя»
09:45 «Сказочная
Русь»
10:00, 11:05, 12:05,
13:10 «Свати - 5» (1)
14:10 «Вечiрнiй Київ
- 2013»
15:50 «Вечiрнiй
квартал.»
18:30 «Розсмiши
комiка - 5»
20:15 «Українськi
сенсацiї»
21:15 «Вечiрнiй
квартал»
23:20 Х/ф
«Залюднений острiв»
(2)

07:35 «Будь в курсi!»
09:00 В глибини землi, в
глибини часiв
10:00 «Свiтськi хронiки»
10:55 Х/ф «Їхали ми,
їхали»
13:05 За сiм морiв
13:50 Монстри всерединi
мене
15:00 Народженi вбивати
16:00 Iкони тваринного
свiту
16:50 «Ронiн. Ток-шоу з
Дмитром Видрiним»
17:35 «Алло, адвокате!»
18:15 «Цивiлiзацiя
Incognita»
18:30 «Соцiальний пульс
вихiдних»
19:00 Великi будови
давнини
20:00 Великi монархи
Єгипту
21:00 Боягуз, Бовдур,
Бувалий та iншi кумеднi
iсторiї. Операцiя «И»
22:00 «Секрети
закулiсся з Олександром
Ржавським»
22:30 Х/ф «Спритнi руки»
00:30 «Вихiдний, пiсля
опiвночi»

06:20 Х/ф «Зворотний 07:00, 19:00 Подiї

06:00, 08:25 Дитячий

07:40 Т/с «Вулицi

квиток»

блок

розбитих лiхтарiв

Дитяча логіка:
— Віка, вдягни тапки. Ти ж
кашляєш.
— А я і в тапках
кашляю.

07:05 «Караоке на
Майданi»
«Мультляндiя»
07:55 «Їмо вдома»
07:10 «Київ музика»
10:00 «Якiсне життя» 09:00 «Все буде
смачно!»
10:30 «Зроблено у
09:50 Х/ «Iван Бровкiн
Києвi»
на цiлинi»(1)
11:00 «Нова адреса»
11:40 «Холостяк - 4»
12:10 «Актуальна
17:05 «Хата на тата»
тема»
19:00 «Україна має
12:45 «Київськi iсторiї» талант!-6»
21:00 «Детектор
13:45, 17:15
«Вiдкритий мiкрофон» брехнi - 5»
22:10 «Я соромлюсь
16:40 «Унiверситет
свого тiла»
Культури»
00:00 Х/ф «В»язень
17:35 «Столиця»
замку Iф»(1)
19:10, 23:40 Х/ф
06:00, 08:00

«Побачення наослiп»
(2)
21:00, 23:10 «СТНтижневик»
21:30 Х/ф «Змiнена

06:10 Рай
06:20 М/с «Маска»
08:10 М/с «Том i
Джеррi-шоу»
10:00 Ревiзор
12:40 Страстi за
Ревiзором
14:05 Т/с «Воронiни»
16:20 Х/ф «Любов у
великому мiстi 2» (2)
18:15 М/ф «Iлля
Муромець i Соловейрозбiйник»
20:00 Х/ф
«Однокласники» (2)
22:00 Педан-Притула
шоу

Зятьок любий, вбий муху, вона ж
переносить всяку
заразу!
— Заспокойтесь, мамо, вона вас
не зможе підняти

доля» (2)

06:10, 18:10 FitnessTime
06:30, 08:30 Служба
новин «Хвиля»
07:00 «Єдина країна!
08:00 «Школа доктора «Iнтерни» (1)
Єдина країна!»
Комаровського»
10:00 Один за сто
09:00 Кабрiолет
09:25 Кримська
08:30 «Сценарiї
годин
кругосвiтка
кохання»
11:00 Т/с «Не йди» (1) 09:55 Крим чекає Вас
10:05 У свiтi справдженої
09:30 Новини
15:00 Т/с «Пам’ять
мрiї
10:00 Д/ф «Вся
10:15, 10:50, 11:30, 12:05,
серця» (1)
правда про Вангу»
13:30 Телепродаж
11:15 Чекаю гостей
20:00 Ток-шоу
12:00 Т/с «Шлюб за
11:45 Шуба-Дуба-ZOO!!!
«Говорить
Україна»
заповiтом»
12:40 Модна версiя
13:45 Х/ф «Кащей
22:00 Х/ф «Любов зi
20:00 «Подробицi»
Безсмертний» (1)
зброєю» (1)
20:35 Х/ф «Не
15:00, 20:00, 23:10
Молода гвардiя
залишай мене,
01:45 Х/ф «Четверта 16:30 М/с «Лiтаючий
Любове»
будинок»
група» (2)
17:00 М/с «Пригоди
22:35 Концерт
Робiка»
«Музична Премiя
Життя ділиться 17:20 Таємницi руїн
18:30 Х/ф «Назустрiч
«ЮНА-2014».
на два етапи — життю» (1)
Церемонiя
спочатку немає 21:05 Круїзнi лайнери рай в океанi
Нагородження»
розуму, потім 22:05 Х/ф «Дiвчина
00:30 Х/ф «Вiчна
поспiшає на побачення»
здоров’я
(1)
казка»

07:10, 08:30 Т/с

06:30, 23:30 Загадки
Всесвiту
07:30, 12:30 Тварини
крупним планом
08:30, 13:30 Смiття у
великомi мiстi
09:30 Шукачi
10:30 Мiстична
Україна
11:30, 15:30 В
пошуках пригод
14:30, 21:30 Сучаснi
дива
16:30 Епiдемiя. Атака
з космосу
17:30 В пошуках
iстини
18:30 Легенди
бандитської Одеси
19:30 Мiсяць: iнша
реальнiсть
20:30 Кармадон. 10
рокiв по тому
22:30 Мадагаскар

06:00 «Ранок Росiї»
10:05, 16:10 Новини
культури
10:20, 02:30 «Формула
щастя Марiї Пахоменко»
11:15 «Про
найголовнiше»
12:00, 15:00, 18:00 Вiстi
12:25, 15:10, 17:40
Мiсцевий час. ВiстiМосква
12:40 «Особливий
випадок»
13:25 Т/с «Господиня
моєї долi»
14:10 Т/с «Блуднi дiти»
15:25, 03:40 Т/с «Поки
станиця спить»
16:20 «П’ятий вимiр»
16:55 «Aсademia».
«Вiрменська писемнiсть
- феномен духовної
культури»
18:55 Т/с «Ластiвчине
гнiздо»
19:40 «Прямий ефiр»
20:35 «Двобiй»
22:15 «Живий звук»
23:55 «Лiнiя життя». Ольга
Дроздова

Наш індекс у Каталозі місцевих періодичних видань 40007

06:30 Ну слуху
07:00 Шустер LIVE
11:20 Армiя
11:30 Православний
вiсник
12:05, 15:05, 19:10,
21:35 ГРОМАДСЬКЕ
ТЕЛЕБАЧЕННЯ
14:00 Театральнi
сезони
17:30 В гостях у
Д.Гордона
18:30 Головний
аргумент
18:40 Український
акцент
21:00 Пiдсумки дня
22:45 Мегалот
22:50 Суперлото,
Трiйка, Кено
23:00 Вiд першої
особи
23:35 Х/ф «Три тополi
на Плющисi»

06:05 Х/ф «Гаррi i
Гендерсони»
07:50 Зiрка YouTube
08:55 Дача
09:50, 13:15 Т/с
«Братани-3»
12:45 Факти. День
13:45, 20:05 Т/с
«Топтуни (Зовнiшнє
спостереження)»
18:45 Факти. Вечiр
19:15 Надзвичайнi
новини. Пiдсумки
21:45 Х/ф «Похмурi
тiнi» (2)
23:45 Х/ф «Воїни
свiтла» (2)

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
08:50 М/с «Русалонька»
(1)
09:15 М/ф «Сердитi
пташки» (1)
09:30 Єралаш
09:50, 17:45 Вiталька
12:05 Дайошь молодьож
13:25 Т/с «Ксена принцеса - воїн» (1)
14:15 Т/с «Чемпiонки»
(1)
15:05, 19:05 Панянкаселянка
16:00 Iкона стилю
16:50 Пiвцарства за
кохання
18:15 Розсмiши комiка
20:00 Х/ф «Казино
«Рояль»» (2)
22:45 Х/ф «Не жартуйте
з Зоханом» (2)

06:30, 07:30, 08:30,
09:30, 10:30, 11:30,
12:30, 13:30, 14:30,
15:30, 16:30, 17:30,
18:30, 19:30, 20:30,
21:30, 22:30, 23:30 Час.
Важливо
06:35, 18:10, 00:00
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
08:35 Не перший погляд
10:35 Новинометр
11:35 Автопiлот-тест
11:45, 23:35 Iсторiя успiху
12:35 Iнтелект.ua
13:35 Вперед, на Олiмп!
15:35 Кiно з Янiною
Соколовою
17:15 Мiграцiйний вектор
17:35 Феєрiя мандрiв
21:10 Велика полiтика
21:35 Вiкно в Америку

07:30 Байдикiвка
08:30 М/с «Смiшарики.
Пiн-код» (1)
- 12»
07:00 Д/ф
09:00 Мультик з
Лунтiком
11:30 «Речовий
08:00 Ключ щастя
09:40 М/с «Дашадоказ».
У
чужому
09:40 Прогулянки
дослiдниця» (1)
обличчi
10:05 М/с «Вперед,
по Криму з О.
Дiєго, вперед!» (1)
12:00 «Головний
Гайворонським
10:35 М/с «Фiксики»
свiдок»
10:00 Кулiнарне шоу
(1)
13:00,
18:00
11:00 Х/ф «Покемон 5:
«Acci biber»
«Випадковий свiдок» Герої» (1)
10:35 Sherfe fashion
12:10 М/ф «Лiло i Стiч
13:45 «Правда життя.
11:00 Gonul eseri
2: Велика проблема
Професiя шукач
Стiча» (1)
11:25 Золоте столiття
13:15 Обережно, дiти!
скарбiв»
кiно
13:40 Панянка14:15 «Переломнi
селянка
13:40 Т/с «Султан»
80-тi»
15:20 Х/ф «Хлопцi
16:45 Yirla, sazim
будуть у захватi» (1)
15:10 «Що робити?»
17:30 Tarih sedasi
17:05 Х/ф «Казино
16:05 Х/ф «Лара
«Рояль»» (1)
17:50 Концерт
Крофт - розкрадачка 19:50 Вiталька
19:15 Mizmizlar
21:00 Розсмiши комiка
гробниць» (1)
22:40 Т/с «Секс i
19:45, 22:10 Велике
19:00 Т/с «Каменська» мiсто» (2)
кiно на ATR
23:00 Т/с «Повернути 00:35 Х/ф «Список
21:30 Bu afta
клiєнтiв» (2)
на дослiдування»

2+2

07:15 «Нове Шалене

07:30, 13:15 М/с «Маша i

вiдео по-українськи»

Ведмiдь» (1)

08:00 «Облом.UA.

10:00 М/ф «Пiноккiо та

Новий сезон»
09:00 Т/с «Нове

iмператор темряви» (1)
11:30 Х/ф «Король
повiтря» (1)

життя сищика Гурова. 15:00 «Орел i Решка.
Продовження» (1)
СРСР»
16:50 ЧУ 23

16:50 «Орел i Решка.

Тур. Карпати -

Шопiнг»

Севастополь

17:40 Х/ф «Уяви собi» (1)

19:00 Х/ф «Вибух на

19:45 «Вечiрнiй квартал»

свiтанку» (2)
21:00 Х/ф «Рембо-2»

21:30 Т/с «Надприродне»
(2)
23:00 Х/ф «Раптово

(2)

вагiтна» (2)

23:00 Х/ф «Вiддача»

00:45 Х/ф «Сiмейка

(2)

Адамсiв» (2)

Розмовляють два стоматологи:
— Вчора лікував своїй тещі зуби...
— І як?
— Як зуби — не знаю, але рота
вже точно не відкриє.

06:00, 09:00, 12:00 Вiстi
06:10, 09:10, 12:20
бандитської Одеси
Мiсцевий час. ВiстiМосква
08:00 В пошуках
06:20 Х/ф «Червоний
лотос»
iстини
07:55 «Планета собак»
10:00, 21:30 Таємницi 08:25 «Суботник»
09:20 «Генiальний
Третього Рейху
примiтив. Загадка
Iсаковського»
13:00 Неймовiрна
10:05 «Дорога додому»
10:35 Х/ф «Уроки
Австралiя
французької»
14:00 Мадагаскар
12:25 «Чесний
детектив»
16:00 Знищення бен
12:55 «Чорнi дiри. Бiлi
плями»
Ладена
13:40 «Шукачi»
00:30 Цiкавi секрети 14:25 «Суботнiй вечiр»
16:15 «Криве дзеркало»
18:00 Вiстi в суботу
Водій КамАЗа
18:50 Х/ф «Якщо ти не
Петро зайшов зi мною»
у трамвай, при 22:00 «Бiла студiя».
Павло Чухрай
цьому забув22:45 «Романтика
ши вийти з
романсу»
23:40 Х/ф «П’ять рокiв i
КамАЗа
один день»

06:00, 18:00 Легенди

10

22 березня

2014 року

ТЕЛЕпрограма

Вишгород

НЕДІЛЯ 30 БЕРЕЗНЯ 2014 РОКУ

2+2
06:35 Вiд першої
особи
07:05 Панянка та
кулiнар
07:30, 23:40 Ток-шоу
«Дружина»
09:10 Д/ф «Справжня
Жанна, фальшива
Жанна»
10:05, 14:05, 19:10
ГРОМАДСЬКЕ
ТЕЛЕБАЧЕННЯ
13:05 Як Ваше
здоров’я?
17:30 В гостях у Д.
Гордона
18:30 Дiловий свiт.
Тиждень
21:00 Пiдсумки тижня
21:35 Вечiрнiй
iнформацiйний блок
22:55 Трiйка, Кено,
Максима
23:00 Ера бiзнесу.
Пiдсумки

07:40 Мультфiльм (1)

06:15 Х/ф «Таємницi

08:10, 08:35 М/с

золотих пiрамiд»

07:20, 20:15 «Кумири»
07:40, 20:00
«Цивiлiзацiя Incognita»
09:00 Великi монархи
Єгипту
10:00 «Будь в курсi!»
10:40 «Щоденник для
батькiв»
11:20 Х/ф «Вождь
Вiннету: золото апачiв»
13:50 За сiм морiв
14:50 Народженi
вбивати
16:00 Iкони тваринного
свiту
17:00 «Україна-Європа:
маятник Фуко»
17:50 «Моднi iсторiї з
Оксаною Новицькою»
18:30 «Свiт за тиждень»
19:00 Мiсцями дикої
природи
20:40 «Свiтськi хронiки»
21:05 Боягуз, Бовдур,
Бувалий та iншi
(Г.Вiцин)
22:00 Х/ф «Нова
Францiя» (2)
00:30 «Джаз-коло»

07:50 «Вдалий

«Король Лев. Тiмон i

07:50 Так$i

Пумба» (1)
09:00 «Лото-забава»

08:15 Космонавти

10:00 «Свiт

09:05 Зiрка YouTube

навиворiт-5»

10:15 Козирне життя

11:05 М/ф «Маша i

10:45 Вам i не

ведмiдь» (1)

снилося!

11:10, 21:00
«Голос країни 4.
Перезавантаження»

11:20, 13:15 Т/с
«Лiсник»

13:45 «Зiркова

12:45 Факти. День

хронiка»

18:45 Факти тижня

14:50 Х/ф «Каблучка з 20:20 Х/ф «Турист»
бiрюзою» (1)
22:05 Х/ф «Мiстер i
18:30 «Зiграй у ящик»
мiсiс Смiт»
19:30 «ТСН-Тиждень»
23:20 «Свiтське життя» 00:10 Х/ф «Похмурi
00:20 «Що? де? коли?» тiнi» (2)

07:00 Ласкаво
просимо
08:00, 12:00 Т/с
08:50 «Школа доктора «Дикий 4» (1)
Комаровського.
16:00 Т/с «Слiд» (1)
19:00, 03:15 Подiї
Невiдкладна
тижня
допомога»
20:50 Т/с «Iнтерни» (1)
09:30 «Недiльнi
00:00 Comedy Womаn
новини»
проект»

10:00 «Орел i Решка.
На краю свiту»
11:00 «Сусiд на обiд»
12:00 Т/с «Шлюб за
заповiтом»

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

16:00, 21:00 Т/с
«Шлюб за заповiтом
2: Повернення
Сандри»
20:00 «Подробицi
тижня»
23:00 Х/ф «Везуча»
00:55 Х/ф «Близький
ворог» (2)

Бухгалтер
з досвідом роботи
в аудиторській
компанії візьме
на обслуговування
ОСББ (1С, звіти
в електронному
вигляді).
Тел:
(068) 784-39-35

Вишгородська районна гімназія
«Інтелект» оголошує прийом учнів
до 5-х та 10-х гімназійних класів
Конкурсні випробування для учнів, які вступають до
5-х класів гімназії, проводитимуться 29 травня 2014
року о 12:00: українська мова (диктант, тести, читання
тексту вголос), іноземна мова (співбесіда) — для класу
суспільно-гуманітарного напряму; математика (контрольна робота) — для класу природничо-математичного
напряму.
Конкурсні випробування для учнів, які вступають до
10-х класів гімназії, проводитимуться 20 червня 2014
року о 9:00: українська мова (тести із творчим завданням) — для класу суспільно-гуманітарного профілю;
математика (контрольна робота) — для класу інформаційно-технологічного профілю.
Додатковий
конкурсний
прийом
можливий
21.08.2014 р. за наявності вільних місць.
Наша адреса: м. Вишгород, вул. Шкільна, 14.
Тел: (04596)53-988

5 квітня 2014 р. відбудуться звітно-виборчі збори
гаражного кооперативу «Автомобіліст».
Початок о 10:00.
Збори відбудуться на території кооперативу.

06:00, 08:00
«Мультляндiя»
07:10, 14:20 «Київ
музика»
09:25 «Нова адреса»
10:00 «Столиця.
Спецпроект»
11:25, 18:10
«Вiдкритий мiкрофон»
11:40 «Корисна
розмова»
12:55 «Прогулянки
мiстом»
16:25 «Концерт
М.Поплавського
«Мамо, вiчна i кохана»
18:25 «У центрi уваги»
19:20 Х/ф «Примара
Червоної рiки» (2)
21:00, 23:45 «СТНспорт-тижневик»
21:25 Х/ф
«Здрастуйте, ми ваш
дах» (2)
23:15 «СТН-тижневик»

06:15 Х/ф «Вiрнi
друзi»(1)
08:00 «Їмо вдома»
09:00 «Все буде
смачно!»
10:45 «Караоке на
Майданi»
11:40 Х/ф
«Сестронька»(1)
13:20 Х/ф «Самара
-2»(1)
16:55 «Україна має
талант!-6»
19:00 «Битва
екстрасенсiв 13»
21:05 «Один за всiх»
22:15 Х/ф
«Мiльйонер»(1)
00:30 Х/ф «В’язень
замку Iф»(1)

06:45, 20:10 Таємницi
руїн
07:40, 17:50
Студентський квиток
07:55, 19:40 Реальний
свiт
08:25 Вiдбиття
09:00, 17:05 Кримська
кругосвiтка
09:25 FitnessTime
09:55 Крим чекає Вас
10:05 У свiтi справдженої
мрiї
10:15, 10:50, 11:30, 12:05,
13:30 Телепродаж
11:15 Чекаю гостей
11:45 Шкiльнi iсторiї
12:40 Кордони
13:05 Фєєрiя мандрiв
13:45 Мелодiї XX столiття
15:10, 22:05 Молода
гвардiя
16:00 Х/ф «Дiвчина
поспiшає на побачення»
(1)
17:30 Шуба-дуба-ZOO!!!
18:05 Як працюють
машини
18:40 Служба новин
«Хвиля». Пiдсумки
19:10 Кабрiолет
21:05 Круїзнi лайнери рай в океанi

06:00, 08:25 Дитячий
блок
07:00 Д/ф
08:00 Ezan sedasi
09:40 Прогулянки
по Криму з О.
Гайворонським
10:00 Кулiнарне шоу
«Acci biber»
10:35 Sherfe fashion
11:00 Dizayn efendi
11:25 Х/ф «Романс про
закоханих»
13:00 Т/с «Дорогами
Iндiї»
16:45 Yirla, sazim
17:30 Tarih sedasi
17:50 Концерт
19:35, 22:10 Велике
кiно на ATR
21:30 Zaman-Пiдсумки

07:00 Журнал Лiги
Чемпiонiв УЄФА 20132014
07:30 «Маски-шоу»
10:00 Х/ф «Сiм пригод
Синдбада» (1)
12:00 «Бушидо»
14:00 «КОРОЛI
РИНГУ». Всесвiтня
серiя боксу (WSB).
США (USA Knockouts)
- Куба (Cuba
Domadores)
16:50 ЧУ 23 Тур.
Днiпро - Динамо
19:15 ЧУ 23 Тур.
Металiст - Шахтар
21:30 «Профутбол»
23:15 Х/ф «Вибух на
свiтанку» (2)
01:15 Х/ф «Обитель
Диявола» (2)

07:30 М/с «Маша i
Ведмiдь» (1)
08:30 М/ф «Пiноккiо та
iмператор темряви» (1)
10:00 «Їмо вдома»
11:30 «ВусоЛапоХвiст»
12:25 «Розсмiши
комiка»
13:15 «Орел i Решка.
Шопiнг»
14:10 «Орел i Решка.
СРСР»
16:00 «КВК- 2013»
18:00 «Вечiрнiй
квартал»
20:00 М/ф «Мадагаскар
2» (1)
21:30 Т/с
«Надприродне» (2)
23:00 Х/ф «Сiмейка
Адамсiв» (2)
00:50 Х/ф «Цiнностi
сiмейки Адамсiв» (2)

Високошвидкісний Інтернет МТМ
Тел.: (093) 366-16-66; (095) 545-15-33; (098) 201-22-66
07:40 Т/с «Каменська» 07:30 Байдикiвка
08:30 М/с
11:30 «Легенди
«Смiшарики. Пiн-код»
(1)
карного розшуку».
09:00 Мультик з
Вiйна авторитетiв
Лунтiком
12:00 «Агенти впливу» 09:40 М/с «Дашадослiдниця» (1)
13:00 «Таємницi
10:05 М/с «Вперед,
Дiєго, вперед!» (1)
кримiнального свiту»
10:35 М/с «Фiксики»
(1)
13:30 Х/ф «Зимовий
11:05 М/ф «Барбi:
круїз»
Пригоди русалоньки
2» (1)
15:15 Т/с «УГРО - 5»
12:25 Х/ф «Хлопцi
19:00 Т/с «Червонi
будуть в захватi» (1)
14:10 Х/ф «Як вiдбити
гори»
наречену» (1)
16:00 Мiй зможе
23:00 «Переломнi
17:20 Країна У
80-тi»
19:10 Вiталька
21:00 Розсмiши
00:00 Х/ф «Крикуни»
комiка
Вважати недійсним загублене 22:40 Т/с «Секс i
(2)
пенсійне посвідчення, видане на мiсто»
00:35 Х/ф «Джеррi
ім’я Ніни Михайлівни ТИЧИНИ.
Магуайєр» (2)

АТ «Гідромеханізація» (далі — «Товариство»)
(код за ЄДРПОУ 04628646) повідомляє, що 24 квітня 2014 р. о 12:00 відбудуться загальні збори акціонерів за адресою: Київська область, м. Вишгород,
Проммайданчик, зал засідань.
Порядок денний:
1. Про обрання лічильної комісії, голови та секретаря загальних зборів акціонерів.
2. Звіт правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік.
3. Звіт наглядової ради Товариства за підсумками 2013 року.
4. Звіт та висновки ревізійної комісії.
5. Затвердження річного фінансового звіту та балансу Товариства за 2013 рік.
6. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2013 рік.
7. Про затвердження нових редакцій внутрішніх положень Товариства.
Реєстрація акціонерів та їх представників відбудеться з 10:00 до 11:45 за місцем та в день проведення зборів.
З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного,
можна ознайомитись із 9:00 до 12:00 за адресою фактичного місцезнаходження
Товариства у робочі дні. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок
ознайомлення акціонерів з документами — референт АТ «Гідромеханізація».
Для участі в зборах акціонерам необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу, представники акціонерів підтверджують свої повноваження у відповідності до чинного законодавства України.
Телефони для довідок: (04596) 5-41-64; 5-48-71.
Голова правління АТ «Гідромеханізація» Ю. Д. Колодзян

Пам’яті товариша
Днями пішла з
життя на 76-ому році
Тетяна
Миколаївна
Танкова — депутат
Вишгородської міської ради 1-го скликання за часів Незалежної України.
Тетяна Миколаївна
Танкова з молодих літ,
працюючи на будові Київської ГЕС, виділялась
поміж молоддю тим, що окрім гарної вдачі, була
принциповою і прямолінійною людиною, говорила завжди правду і прямо в вічі, якщо бачила
фальш. Компроміси — це не для неї.
Була уважною до друзів, завжди приходила на
допомогу, могла надати свій тісний вагончик тим,
хто потребував житла, а сама жила у подруг.
Турбувалася про маму, часто відвідувала її у
Майкопі, а коли одержала квартиру, то забрала її
до себе.

07:45 Церква
Христова
08:00 М/с «Том i
Джеррi-шоу»
10:05 Файна Юкрайна
12:10 Х/ф «Моя мачуха
- прибулиця»
14:20 Х/ф
«Зачарована Елла»
16:15 М/ф «Iлля
Муромець i Соловейрозбiйник»
18:00 Х/ф
«Однокласники» (2)
20:00 Х/ф «Такi рiзнi
близнюки» (2)
22:00 Х/ф «Мiльйонер
мимоволi» (2)
00:00 Педан-Притула
шоу

06:30, 07:30, 08:30, 09:30,
10:30, 11:30, 12:30, 13:30,
14:30, 15:30, 16:30, 17:30,
18:40, 19:30, 20:30, 22:30,
23:30 Час. Важливо
06:35, 07:20, 08:25, 22:25,
23:20 Бiзнес-час
06:45, 00:00 Мiсцевий 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
07:35 180 градусiв
08:35 Феєрiя мандрiв
09:10, 19:35 Велика полiтика
09:35 Вiкно в Америку
10:15 Здоровi iсторiї
12:35 Життя цiкаве
14:35 Гра долi
16:35 Фактор Безпеки
17:35 Новини Київщини
21:00 Час. Пiдсумки тижня
22:00 Територiя закону
22:35 Кiно з Янiною Соколовою
23:35 Мiграцiйний вектор

До літератури була особливо прискіпливого.
Нас вона знайомила з Булгаковим, Пастернаком,
Солженіциним. Її критика була майже професійною.
Весною 1990 року Тетяну Миколаївну обрали
до Вишгородської міської ради, де продовжувала
займати активну життєву позицію — входила до
групи з 17 депутатів національно-демократичного спрямування.
Будучи етнічною росіянкою, брала участь у
піднятті національного прапора біля Київської
міської ради у липні 1990 року і ініціювала підняття синьо-жовтого прапора на будівлі Вишгородської міської ради 10 вересня 1991 року.
Як рухівка була активною у проведенні референдуму 1 грудня 1991 року — волевиявлення народної підтримки незалежності України.
Спи спокійно, шановна Тетяно.
Царство небесне і хай тобі пухом буде вишгородська земля!
Друзі

06:00 Легенди
бандитської Одеси
09:00 Знищення бен
Ладена
11:00 Формула-1
13:00 Мадагаскар
15:00 Гори Шотландiї
16:00 В пошуках
пригод
18:50 Секретнi iсторiї
20:30 Секретнi
територiї
21:30 Таємницi
Третього Рейху
00:30 Секрети науки

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

06:45 Х/ф «П’ять рокiв i
один день»
08:20 «Сам собi
режисер»
09:25 «Ранкова пошта»
10:00, 13:00 Вiстi
10:10 Мiсцевий час.
Вiстi-Москва
10:45 «У свiтi тварин»
11:40 Х/ф «Вiн, вона
та дiти»
13:20 Мiсцевий час.
Вiстi-Москва
13:25 «Мосфiльм». 90
крокiв»
14:10 «Бiльше, нiж
любов»
14:50 «Влада факту»
15:35 «Квиток у
Великий»
16:20 Х/ф «В очiкуваннi
весни»
17:55 «Смiятися
дозволяється»
19:00 Вiстi тижня
20:35 Х/ф «Ти будеш
моєю»
22:10 Х/ф «Камiнний
гiсть»
23:40 «Недiльний вечiр»

Безкоштовні оголошення

ПРОДАМ
Розкладний диван 90х190.
1 000 грн. Тел: (066) 916-27-28
металопластиковий пакет б/в,
двері — 213х75, вікно — 43х1 м.
Тел: 53-8-53, (063) 93-56-360

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

У приміщенні ртуть
Сигнали служи 101
Ігор РИБЕЦЬ, інспектор
Вишгородського районного відділу
ГУ ДСНС України у Київській області
Якщо в приміщенні розбито ртутний
термометр:
— виведіть із приміщення всіх людей, у першу чергу дітей, інвалідів, людей похилого віку;
— відчиніть навстіж усі вікна;
— максимально ізолюйте людей від
забрудненого приміщення, щільно зачиніть усі двері;
— захистіть органи дихання хоча б
вологою марлевою пов’язкою;
— негайно починайте збирати великі
кульки ртуті спринцівкою і відразу скидайте їх у скляну банку з розчином (2 г
перманганату калію на 1 літр води); дріб-

ніші кульки збирайте щіточкою на папір
і теж скидайте у банку; щільно закрийте
її кришкою. Використання пилососу для
збирання ртуті — забороняється!
— вимийте забруднені місця мильно-содовим розчином (400 грамів мила
і 500 грамів кальцинованої соди на 10 л
води) або розчином перманганату калію
(20 грамів на 10 л води);
— зачиніть приміщення після обробки так, щоб не було сполучення з іншими
приміщеннями, і провітрюйте протягом
трьох діб;
— утримуйте в приміщенні температуру не вище 18-20о С протягом проведення всіх робіт для скорочення термінів
обробки;
— вичистіть та промийте міцним,
майже чорним розчином марганцівки
підошви взуття, якщо ви наступили на
ртуть.

Вишгород

Офіційно

22 березня

помоги, залучення представників осередку
до роз’яснювальної роботи серед населення
щодо соціального захисту інвалідів-ліквідаторів Чорнобильської катастрофи.
Для досягнення мети Програми передбачається:
Розробка та реалізація програм надання
фінансової підтримки на реалізацію соціально-культурних проектів, на проведення щорічних заходів, для покриття видатків на оренду приміщень та щодо підтримки діяльності
громадської організації інвалідів-ліквідаторів
«Чорнобиль-86», проведення та популяризація нефінансової співпраці з громадськими
організаціями у різних формах.
Здійснення інформаційно-методичного
забезпечення виконання Програми шляхом
розробки, затвердження типових форм документів для виконання Програми, висвітлення
через засоби масової інформації усіх заходів,
що проводяться у рамках Програми.
Проведення аналізу та моніторингу здійснених заходів з метою запровадження у
майбутньому більш ефективних форм роботи
з громадськими організаціями у процесі реалізації державної і місцевої політики.
4. Завдання Програми
Завдання Програми полягає у реалізації державної політики у сфері соціального
захисту населення та наданні фінансової
підтримки Вишгородському осередку Київської області Всеукраїнської спілки «Чорнобиль-86», яка працює в напрямку всебічного
захисту законних прав, соціальних, економічних, вікових інтересів інвалідів-ліквідаторів
наслідків Чорнобильської катастрофи.
5. Основні заходи Програми
Бюджетні кошти спрямовуються на:
- участь у підготовці і проведенні заходів
із відзначення державних свят: річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні, Дня Незалежності України, Дня партизанської слави,
Дня ветерана, Міжнародного дня громадян
похилого віку, Міжнародного дня 8-го Березня, Міжнародного дня інвалідів, Дня пам’яті
жертв голодомору, річниці виводу військ з
Афганістану, річниці аварії на ЧАЕС, закінчення першого етапу ліквідації наслідків аварії на
ЧАЕС та інших пам’ятних дат;
- сприяння розвиткові художньої самодіяльності та фізичної культури серед ветеранів;
- матеріальну допомогу інвалідам-ліквідаторам та їх удовам і сім’ям, поховання померлих.
6. Фінансове забезпечення Програми
Виконання Програми здійснюється в
межах асигнувань, передбачених у міському
бюджеті на 2014 рік (становить не менше 50
тис. грн), та інших джерел, не заборонених
чинним законодавством.
Рада Вишгородського районного осеред-
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Додаток 23
до рішення Вишгородської міської ради
від 24 січня 2014 р. № 29/2

ПРОГРАМА фінансової підтримки громадської організації
інвалідів-ліквідаторів наслідків Чорнобильської катастрофи —
Вишгородського осередку на 2014 рік
1. Загальні положення
Програма фінансової підтримки громадської організації інвалідів-ліквідаторів наслідків Чорнобильської катастрофи — Вишгородського осередку Київської області
Всеукраїнської спілки «Чорнобиль-86» (далі
— Програма) на 2014 рік розроблена на виконання Закону України № 796 «Про пільги та
соціальні гарантії для чорнобильців».
При розробці Програми враховано пропозиції Вишгородського осередку громадської
організації Всеукраїнської спілки інвалідівліквідаторів «Чорнобиль-86».
Програма спрямована на фінансову підтримку громадської організації, яка об’єднує
інвалідів-ліквідаторів наслідків Чорнобильської катастрофи Вишгородського осередку
громадської Всеукраїнської спілки «Чорнобиль-86».
2. Стан та аналіз розвитку та діяльності громадської організації
Вишгородський місцевий осередок
Всеукраїнської спілки ліквідаторів-інвалідів «Чорнобиль-86» офіційно зареєстровано
(Свідоцтво №94 від 14 квітня 2011р.) як
громадську неприбуткову організацію (Рішення № 359 від 12 липня 2011 р.) згідно
із законодавством України. До складу Вишгородського осередку громадської Всеукраїнської спілки «Чорнобиль-86» входить 139 інвалідів-ліквідаторів наслідків Чорнобильської
катастрофи.
Вишгородський осередок громадської
Всеукраїнської спілки «Чорнобиль-86» бере
активну участь у розв’язанні проблем ветеранів та інвалідів, пов’язаних із поліпшенням
матеріально-побутових умов, організацією
культурного дозвілля, сприяє посиленню соціального захисту своїх членів, здійснює підтримку їхньої громадської діяльності, тісно
співпрацює з органами влади та громадськими волонтерськими структурами.
У своїй діяльності організації керуються
Законом України «Про об’єднання громадян»
та іншими законодавчими актами. Діють на
підставі Статуту, прийнятого установчими
зборами.
Актуальність цієї Програми обумовлена
зростанням ролі громадських організацій в
державі і підвищенням їх ролі та авторитету
щодо участі у громадському житті району.
3. Мета Програми
Метою Програми є залучення громадських організацій до участі у місцевому самоврядуванні та виконання завдань міської ради
щодо розв’язання соціально-економічних
проблем розвитку міста, створення сприятливих передумов для розвитку громадських
організацій шляхом надання їм практичної,
методичної і фінансової підтримки, здійснення всебічного захисту їх прав, сприяння
у наданні їм та їхнім сім’ям матеріальної до-

2014 року

ку Всеукраїнської спілки інвалідів-ліквідаторів
наслідків Чорнобильської катастрофи «Чорнобиль-86» (далі — спілки «Чорнобиль-86») у
2014 році планує проводити такі заходи з відповідними фінансовими витратами:
1. Одноразова виплата винагороди відповідальному секретарю, бухгалтеру та активістам спілки «Чорнобиль-86» — 5 000 грн з
урахуванням змін протягом року;
2. До Дня Захисника Вітчизни для проведення зустрічей учасників бойових дій у
Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років з
учнівською молоддю, військовослужбовцями
підшефної військової частини — 600 грн;
3. Зустріч керівництва району з жінкамиактивістами ветеранського руху. Відзначення
активістів грамотами та грошовими винагородами (3 200 грн) і квітами (200 грн);
4. Привітання учасників бойових дій у Великій Вітчизняній війні з Днем Перемоги:
а) закупівля вітальних листівок (2 000 грн);
б) проведення конкурсів на:
- кращу ветеранську організацію з героїко-патріотичного виховання молоді (450 грн);
- кращий учнівський колектив і найактивніших учнів шкіл по вивченню і пропагуванню
славних традицій старшого покоління (450
грн);
в) відвідання удома інвалідів Великої Вітчизняної війни (900 грн);
г) відзначення учасників бойових дій —
учасників ветеранського руху (1 000 грн);
д) покладання квітів до меморіалу Слави
(500 грн);
5. До дня вшанування жертв Чорнобильської катастрофи 26 квітня :
- покладання квітів до пам’ятника ліквідаторам (250 грн);
- проведення акції «Ніхто не забутий, ніщо
не забуто» — з врученням удовам померлих ліквідаторів матеріальної допомоги (18 000 грн);
- вручення грамот з грошовими винагородами ветеранам-ліквідаторам наслідків
Чорнобильської
катастрофи, заслуженим
працівникам (1 800 грн).
6. До Дня скорботи (22 червня):
- покладання квітів до меморіалу Слави
(500 грн).
7. До Дня Незалежності України — вручення грамот із грошовими винагородами ветеранам війни і праці, заслуженим працівникам
(1 000 грн).
8. До Дня визволення міста від німецькофашистських загарбників — покладання квітів
до братської могили (500 грн).
9. До Дня ветерана (1 жовтня):
відвідання удома інвалідів-ліквідаторів наслідків Чорнобильської катастрофи, війни та
їхніх сімей (800 грн);
відзначення активістів ветеранського руху
району грамотами з врученням грошових винагород (1300 грн).

10. До дня закінчення першого етапу ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС (14 жовтня):
- вручення державних і грошових нагород
інвалідам-ліквідаторам (1 000 грн);
- вручення грамот із грошовими винагородами інвалідам-ліквідаторам, заслуженим
працівникам (1 000 грн).
11. До Дня інваліда (3 грудня) — відвідування інвалідів удома із врученням їм подарунків (1 900 грн).
12. На передплату періодичної преси (800
грн).
13. Крім того, на закупівлю:
канцтоварів (400 грн), конвертів, поштових марок (200 грн), бланків грамот (200 грн),
квітів (500 грн).
14. На відзначення ювілейних дат інвалідів-ліквідаторів із верученням подарунків (4
500 грн).
15. На оплату транспортних послуг (450
грн).
Для виконання заходів Програми необхідно коштів у сумі – 50000 грн. на рік.
7. Очікувані результати Програми
Надання фінансової підтримки для покриття видатків на оренду приміщень є однією
з форм підтримки міською радою громадської
організації «Чорнобиль-86» у виконанні суспільно значимих для міста функцій.
Громадська організація «Чорнобиль-86»
може використовувати бюджетні кошти лише
для цілей, визначених цією Програмою, а
саме: на покриття витрат за оренду приміщень та комунальних послуг.
Отримання та використання коштів відображається у документах бухгалтерського
обліку і фінансової звітності у встановленому
порядку. Громадська організація, що отримує
підтримку міської ради, зобов’язана у своїх
публічних виступах, коментарях та друкованій
продукції вказувати, що захід, проект чи програма, яку вона реалізує, здійснюється за підтримки міської ради.
У результаті виконання Програми очікується:
Підвищення ефективності реалізації статутної діяльності осередку «Чорнобиль-86».
Залучення осередку «Чорнобиль-86»
до виконання суспільно значимих для міста
функцій.
Поліпшення співпраці міської ради з громадською організацією.
Поліпшення фінансового стану неприбуткової громадської організації.
8. Контроль за виконанням Програми
Контроль за виконанням Програми здійснює відділ з гуманітарних питань, постійна
комісія міської ради з питань планування та
формування бюджету, управління комунальною власністю міста та постійна комісія міської ради з гуманітарних питань.
Секретар ради М. РЕШЕТНІКОВА

Про проведення двомісячника благоустрою у м. Вишгороді
Розпорядження виконавчого комітету
Вишгородської міської ради № 14 від 13
березня 2014 року
Відповідно до ст.ст. 30, 42 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», рішенням 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», розпорядження Вишгородської районної державної
адміністрації № 129 від 11.03.2014 року «Про
проведення двомісячника благоустрою населених пунктів» та з метою поліпшення стану навколишнього природного середовища,
благоустрою, озеленення, санітарного стану
міста, автомобільних доріг, прилеглих до них
територій та впорядкування цвинтарів:
1. Для організації і проведення двомісячника благоустрою з 11 березня 2014 року по
08 травня 2014 року утворити міський штаб з
питань організації проведення двомісячника
благоустрою – відповідно до додатку 1.
2. З метою приведення до належного
стану благоустрою прибудинкових територій
визначити та оголосити дати проведення загальноміських суботників протягом 30 днів.
2.1. Керівникам підприємств, установ,

організацій, головам житлових кооперативів,
ОСББ, старшим будинків сприяти в організації проведення двомісячника благоустрою.
3. Суб’єктам підприємницької діяльності,
які здійснюють господарську діяльність на території міста, виконати роботи з благоустрою
власних та прилеглих територій, встановити
урни для сміття, якщо такі не установлені, біля
об’єктів господарювання у термін до 11 квітня
2014 року.
3.1 Суб’єктам підприємницької діяльності
забезпечити прибирання закріпленої території та вивіз сміття на полігон ТПВ (с. Старі
Петрівці).
4. ВМКП «Водоканал» (Чебан Г.В.), ВРКП
“Вишгородтепломережа” (Колупайло Ю.Т.),
Вишгородська дільниця ЗАТ «А.Е.С. Київобленерго» (Фороща С.М.), Центр електрозв’язку
№ 8 (Слюсар В.А.), Вишгородській філії експлуатації газового господарства (Нікулін
М.М.) – до 11 квітня 2014 р. провести відновлення благоустрою та озеленення місць розриття при виконанні ремонтних робіт.
5. Мешканцям приватного сектору міста
утримувати в належному санітарному стані
садиби та інші господарчі споруди, прилеглі
ділянки вулиць та територій.
6. Головам гаражних кооперативів організувати до 11 квітня 2014 року прибирання
власних та прилеглих до ГБК територій.
7. Зобов’язати Комунальне підприємство
житлового і комунального господарства Вишгородської міської ради (Шененко М.П.):
— виконати комплекс заходів, спрямова-

них на поліпшення стану озеленення та благоустрою міста в термін до 08 травня 2014 року;
— додатково вивезти сміття з місць прибирання;
— забезпечити необхідними інструментами та матеріалами під час проведення суботників.
8. Всі керівники підприємств та установ
несуть персональну відповідальність за виконання цього розпорядження. Про хід проведення суботників інформувати міський штаб
з питань організації проведення двомісячника
благоустрою.

9. КПЖ і КГ підготувати спеціально обладнані місця для спалювання сміття, повідомити
про це відповідальних міськвиконкому та керівників закріплених за кварталами міста підприємств.
10. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника
міського голови Міщенка О.В.
11. Дане розпорядження довести до відома підприємств, організацій, установ та опублікувати в газеті «Вишгород».
Міський голова В. РЕШЕТНЯК

Додаток 1
до розпорядження міського голови
№ 14 від 13 березня 2014 року

Склад міського штабу з питань організації та проведення
двомісячника благоустрою міста Вишгорода
1.

Міщенко О. В.

2.
3.

Шененко М. П.
Свистун І. І.

4.

Руденок Б. М.

5.
6.
7.

Чебан Г. В.
Колобов В. В.
Стефанівський В. С.

— перший заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради
— директор КПЖ і КГ Вишгородської міської ради
— головний інженер КПЖ і КГ Вишгородської міської
ради
— заступник директора КПЖ і КГ Вишгородської
міської ради
— директор Вишгородського МКП «Водоканал»
— директор комунального підприємства «УФКС»
— секретар адміністративної комісії Вишгородської
міської ради

В. о. керуючого справами виконкому Н. ВАСИЛЕНКО

9 листопада
20132014
року року
22 березня

Дата
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Постаті

Шевченко...

Оксана ІВАНЕНКО, Юлія МУРЗАК,
школа журналістики (керівник Ольга
Думанська) ЦТ «Дивосвіт»
ФОТО — Настя НЕПОКРИТОВА, спеціально для
«Вишгорода»

Уявити себе українцем без Тараса
Шевченка все одно, що без неба над головою. Він — вершина нашого родового
дерева.
Його твори є основою сучасної української літератури і мови. Людина універсальних обдарувань та інтересів – Тарас
Григорович усе життя й творчість присвятив українському народу.
Геній нації уособлює в собі дух свободи і відродження, національну свідомість
і патріотизм. Мистецька спадщина Кобзаря знаходить відгук у дитячій творчості.
Лютізькій школі відзначали Шевченкову пам’ять по-особливому.
Учні разом із педагогами кафедри
української мови та літератури, старшим
вчителем Ніною Лукаш, вчителем Антоніною
Романенко та музичним керівником школи
Лесею Гиренко приготували великий театралізований концерт.

У

Розпочався він із пісні «Іду до Тараса» у
виконанні Василя Зінкевича. Його незрівнянний голос і проникливість виконання так
підняли дух присутніх, що він залишався на
висоті до кінця концерту.
Ведучі (п’ятикласники та дев’ятикласники) розповіли, за що учні люблять
Пророка: за те, що він не член Спілки письменників, не лауреат Шевченківської премії,
не депутат Верховної Ради; за те, що в президіях не протирав штанів; за те, що партбілетом не бруднив рук, що дорога до нього
не заросте ніколи бузиною; за те, що він —
українець, а не «хохол».
А потім розповідали його біографію, читали вірші, виконували пісні, уривки з його
драматичних творів.
Шевченко виспівав сльозами долю жінки,
зганьбленої та зневаженої матері. Під іменами Катерини, Оксани, Наймички, Сліпої,
Лілеї він підніс жінку до символу святої Богоматері Марії. В образі жінки-матері втілив
образ України.
На сцені — учні з крихітними свічками —
звучить композиція на вірш Шевченка «Я
свічку засвітив колись…» Ведучі закликали
присутніх подумати про місце свічки у кож-

Прості правила

Як вберегтись від палички Коха
РОТЧХ
Третина населення земної
кулі, понад 2 мільярди людей,
інфіковані туберкульозом. За
останні 10 років захворіло майже
90 млн чоловік, близько 30 млн —
померло.
овариство Червоного Хреста – одна з найавторитетніших громадських організацій, що мають досвід роботи і
відповідну структуру, необхідні для
профілактики і боротьби з туберкульозом.
Із січня 2012 року в Київській
області, в тому числі і в нашому районі, здійснюється проект гранту
Глобального фонду «Медико-соціальний супровід та формування
прихильності до лікування туберкульозу». Проектом передбачено
щоденний контрольований прийом
ліків хворими з числа вразливих категорій населення на дому.
Вчасно виявлений туберкульоз
краще піддається лікуванню. Щоб
уберегти себе від зараження тубер-

Т

кульозом, необхідно відмовитися
від шкідливих звичок, які знижують
імунітет; слідкувати за чистотою і порядком у приміщенні; не допускати
захаращення і скупчення пилу; щодня проводити прибирання квартири
і меблів вологим способом; частіше
провітрювати приміщення; не чистити в кімнаті одяг і взуття; завжди
мити руки перед вживанням їжі; дотримуватися режиму харчування; не
купувати м’ясо, молоко на стихійних
ринках; вживати тільки кип’ячене
молоко; дотримуватися режиму праці та відпочинку; загартовувати свій
організм; уникати стресів; регулярно проходити флюорографічне обстеження.
Дотримуючись необхідних запобіжних заходів, можна убезпечити
себе від зараження. Боротьба з туберкульозом буде успішною тільки
тоді, коли ми всі разом будемо дотримуватися правил боротьби з підступною хворобою і вимагатимемо їх
виконання від оточуючих.
Бережіть себе — і хвороба обмине вас. Будьте здорові!

Тарас ПАНЧЕНКО, Школа журналістики
(керівник Ольга Думанська)
ЦТ «Дивосвіт»
ФОТО — Настя СКЛЯРОВА, Настя НЕПОКРИТОВА

У кожного народу свої улюблені поети, у поляків — Адам Міцкевич, у росіян
— Олександр Пушкін, а у нас, українців,
— Тарас Шевченко, двохсотріччя з дня народження якого відзначає Україна. Дуже
символічно, що ця дата припала на такий
важкий для країни час.
одії, що відбуваються в Україні, змусили згадати слова Шевченка. Багато людей у його віршах вбачають
паралель із сьогоденням. І саме тому, хто вже
читав Шевченка, взявся його перечитувати, а
люди, які не були знайомі з його творчістю, заходилися її вивчати.
Ювілей Кобзаря відзначають в усіх куточках країни і у нашому районі також.
«Шевченкова зоря» — таку назву мало
мистецьке свято, влаштоване 14 березня
Вишгородським районним Центром творчості «Дивосвіт». Воно стало лунким заключним
акордом великого огляду-конкурсу «Шевченковою стежиною», що проходив протягом кількох місяців на Вишгородщині.
На свято зібралося близько півтисячі учнів
міста та району. У холі «Дивосвіту» вони переглянули мистецькі роботи з образотворчого та
декоративно-вжиткового мистецтва.
Свято відкрила композиція «Шевченкова
Україна», до створення якої долучилися вихованці «Дивосвіту» — вокальні студії «Візерунок», «Соло», «Доремікс», творче об’єднання
«Різні Люди», хореографічна студія «Ліберті»,
ансамбль сопілкарів «Рум’янок».
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Вишгород

... — не лауреат
ному серці...
На свято запросили почесного громадянина села Анатолія Дромарецького разом
із дружиною Вірою Тимофіївною. На завершення концерту він виконав мелодію на бандурі, щиро привітав учнів з 200-річчям Кобзаря та передав у подарунок для громади
Лютежа портрет Шевченка, написаний його

товаришем — народним художником України Миколою Шкарапутою.
Учасники концерту вийшли на сцену і
разом заспівали «Реве та стогне Дніпр широкий». Увесь зал піднявся та підхопив мелодію. Тут не було жодного серця, яке б не
пройняв дух українського Прометея — Тараса Григоровича Шевченка.

На крилах творчості

Фестивалі

Валентина ЯКОВЕНКО,
методист ЦТ «Джерело»
ФОТО – архів хорового колективу «Спадкоємці переможців»

Під егідою члена Міжнародної Танцювальної
Ради ЮНЕСКО — Всеукраїнської федерації танців та Української федерації дитячих творчих колективів 15 березня у Концертному залі академії
праці і соціальних відносин відбувся щорічний
благодійний концерт – Всеукраїнський фестиваль мистецтв «На крилах творчості».
а відміну від інших конкурсних фестивалів
він пройшов без конкурсної
програми.
Його мета – розкрити унікальність, художню своєрідність кожного творчого колективу, кожного виконавця, підтримати мистецький запал юних
артистів.
Серед учасників фестивалю були і солісти хорового колективу «Спадкоємці переможців» Вишгородського міського Центру творчості «Джерело»: Анжеліка Гордієнко (на цьому конкурсі вона виступила вже
вдруге) – з піснею «Skyfall» – про те, що мир, який
розколюється на шматки, ми все-таки маємо зберегти, та Євгенія Волжаніна – з піснею «Свіча», котрою
розчулила слухачів.
Керівник хорового колективу Анна Покровська
задоволена виступом своїх вихованців. Вони отримали Дипломи лауреатів за високий рівень підготовки до творчого заходу.

Н

Звучали поезії Шевченка у виконанні найкращих читців. Пісні на слова поета у виконанні
солістів, дуетів, ансамблів викликали живий
відгук глядачів. Цікавою і змістовною була
розповідь вихованців гуртка «Історія рідного
краю» про перебування Шевченка на Вишгородській землі.
Вихованка Димерського відділення Центру творчості Надія Місяць так зворушливо
прочитала уривок із поеми «Наймичка», що у
багатьох заблищали сльози. То ж не дивно, що
вона посіла перше місце у конкурсі читців мис-

Окрім того, що дівчатка мали змогу спробувати
власні сили, розкрити свою унікальність, вони ще й
подарували радість вдячній публіці – дітям-сиротам,
вихованцям дитячих будинків та шкіл-інтернатів –
саме для них був організований концерт.

тецького огляду «Шевченковою стежиною».
Крім читців нагороди в конкурсі розігрувалися у номінаціях «Дуети», «Ансамблі», «Солісти», «Художні композиції та драматичне
мистецтво», «Декоративно-вжиткове та образотворче мистецтво», «Література», «Образотворче мистецтво».
Переможцям та призерам районного огляду «Шевченковою стежиною» було вручено дипломи у різних номінаціях.
Нагородження
проводили
директор
ВРЦХТДЮМ «Дивосвіт» Олена Андріяш, на-

чальник районного відділу освіти Світлана
Чамро та начальник районного відділу культури Олександр Біляєв.
Свято було масштабним, дуже видовищним, але, разом із тим, надзвичайно проникливим і щемким. І те, що ця подія отримала такий
позитивний резонанс, дуже важливо, адже так
хочеться, щоби правдиве Тарасове слово у
неспокійному українському сьогоденні не слугувало прикриттям псевдопатріотизму, а спонукало до натхнення, творчості, праці, осяяної
яскраво-теплим промінням Кобзаревої зірки.

Тарас Григорович у наших серцях
У Дивосвіті

Вишгород
Світ дитинства

КОЛО жінки

22 березня
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По казку — до «Ластівки»

Валентина ЧИСТЯК
ФОТО — автор, «Вишгород»

Що може бути цікавішим для дітей,
аніж казка, та ще й музична? Саме про
її роль у проведенні свят та занять ішлося на районному методоб’єднанні,
яке відбулося у ДНЗ «Ластівка» за
участю музичних керівників дошкільних навчальних закладів. Їх гостинно
зустріли вихователі та завідуюча Галина Литвиненко. Уже майже з порогу
вона показала яскраві дитячі малюнки ластів’ят, якими прикрашені стіни
найстаршого у місті дитсадка, і запевнила, що тут усім буде цікаво.
равду кажуть: талановиті наставники — талановиті діти. Це
ще раз підтвердили у «Ластівці».
Спершу, коли старша група «Барвінок» показала музичну казку «Квітка для
мами» (за динамічним сценарієм методиста Олени Роговенко її підготували
музичний керівник ДНЗ Олена Петрова
та керівник студії пластичної імпровізації міського Центру творчості «Джерело»
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Любов Савочкіна).
Далі — коли молодша група «Ромашки» виступила з казкою «Муха-цокотуха». У цій постановці за твором класика
Корнія Чуковського, написаній музичним
керівником Тетяною Негоденко на сучас-

ний лад, разом із малечею взяли участь
вихованці театрального гуртка «Атос» ЦТ
«Джерело» (керівник Тетяна Негоденко).
Це додало динаміки, а також слугувало
добрим прикладом для діток, адже Марія
Джунь, Вероніка Сарафанова, Катерина

Іллєнок, Юля Негоденко, до речі, — випускники «Ластівки» — на сцені вже не
перший рік і почуваються дуже природно.
Обговорюючи побачене, педагоги
відзначили такий новий метод як позитивний. Адже зазвичай у постановках беруть участь лише вихователі (цього разу
також — Олена Загорійчук у ролі мами сімох козенят, Ольга Правдива та Наталія
Шевченко).
Кожному гостеві вихованці дитсадочка вручили власноруч виготовлені яскраві листівки — на згадку про ластів’ят і
їхню творчість. Вони й справді були зворушливими і дуже старанними — у ролях
козенят, вовченят, лисичок, метеликів,
інших комах — всі у дуже гарному сценічному вбранні, про яке подбали батьки.
Звісно, цьому передувала довга наполеглива робота педагогів, які навчали
дітей пластичним рухам, дикції, умінню
працювати колективно. А допомагала їм
методист дитсадочка Тетяна Василенко.
Задоволені гості збагатилися досвідом, який, безперечно, використають у
своїй подальшій роботі.

В Інтелекті
ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»,
гімназія «Інтелект» — спеціально для
«Вишгорода»

Телевізор — за ялинку

14 березня початкова школа
отримала грамоти і призи (гру «Вивчаємо країни Європи», значкисмайлики, наліпки) — кожен клас
і 23 призери особисто. Головний
приз — телевізор. Все це — за перше
місце у Всеукраїнському навчальному конкурсі «ЕКО-ялинка» — від журналу «ЗІН».
итачі газети «Вишгород» (на
шпальтах і на сайті) вже милувалися виставкою ялинок, які
виготовили з пір’я, шишок, іграшок, поліетиленових пакетів і пластикових корків учні 1-4-х класів. І ось — результат:

Ч

Брейн-ринг поліглотів
перше місце в Україні.
«Наші школярики бережуть природу
і власноруч творять красу, — каже заступник директора гімназії з навчальновиховної роботи Валентина Оверченко.
— Діти працювали над виставкою разом із батьками, котрі вважають школу
своєю другою родиною».
***
Того ж дня учні 6-Б класу (класовод і вчитель російської мови та
світової літератури Віра Василенко) взяли участь у І Всеукраїнському
фестивалі інтелектуальних комунікативних ігор, який мав відбутися у
м. Орджонікідзе Дніпропетровської
області.
Не всі заявлені команди можуть прибути до міста проведення заходу, тому
оргкомітет вирішив змінити форму його
проведення.
13 навчальних закладів України та

Естонії — СЗШ № 51 (м. Одеса), гімназія
№ 11 (м. Дніпродзержинськ), НВК №1
(м. Орджонікідзе), СЗШ № 9 (м. Нікополь), НВК № 28 (м. Дніпропетровськ),
гімназія № 47 (м. Запоріжжя), Черкаська СЗШ Новомосковського району,
СЗШ № 2 Широківського району, Магдалинівська СЗШ Магдалинівського
району, СЗШ № 124 (м. Кривий Ріг), гімназія «Інтелект» (м. Вишгород Київської
області), основна школа Kannukakool та
Сінімяеська основна школа (м. Силламяе, Естонія), — змагалися в інтернетпорталі.
У комп’ютерному класі на п’яти
комп’ютерах одночасно працювали
наші шестикласники. Спочатку кожен
грав у свою гру. За 15-20 хвилин необхідно було скласти із речень текст, зробити з казки рекламу, придумати крилатий вислів про книгу, змінити слово і
скласти словник паронімів. Найменше

18-20 березня у виставковому центрі «КиївЕкспоПлаза» (вул.
Салютна, 2-б) відбулась головна
подія освітньої галузі — V Міжнародна виставка «Сучасні заклади
освіти-2014». Вишгородський район представляли Димерська гімназія, Новопетрівська ЗОШ I-II ступ.,
Вишгородська спеціальна школа
«Сузір’я» (срібна медаль виставки),
Вишгородська районна гімназія «Інтелект».
Організатори виставки (Міністерство освіти і науки України, Національна академія педагогічних наук України,
компанія «Виставковий Світ») запросили до участі навчальні заклади та
наукові установи України, закордонні

Золото сучасної освіти
часу — усього 10 хвилин — надали, щоб
відповісти на цікаві запитання пошукових завдань «Русский медвежонок».
За півгодини гімназистів чекав
брейн-ринг. 25 хвилин колективної
творчості, орієнтування, кмітливості,
уміння працювати за принципом «Один
за всіх, й усі — за одного» продовжив
діалог «Давайте познайомимося» —
розповідь про себе, гімназію, а також
запрошення на подальше спілкування.
Організатор — Всеукраїнська громадська організація «Русская школа»
— вважає, що інтелектуальні ігри змушують навіть гармати замовкнути.
Результати. ВРГ «Інтелект» посіла
1 місце у брейн-рингу. Наші гімназисті
вибороли ще два перших місця: крилаті
вирази були найкращими в Іллі Пашковського, а реклама — у Ярослави
Яценко.
***

навчальні заклади, агенції освіти за
кордоном, регіональні і муніципальні
органи управління освітою, наукові та
навчально-методичні центри, асоціації,
фонди, виробників і дистриб’юторів засобів навчання, програм, проектів та рішень для освіти, видавництва, провела
презентації, науково-практичні конференції, семінари, презентації, конкурси.
Гімназія «Інтелект» отримала золоту медаль і диплом виставки — за
методичні розробки початкової школи
(вчителі Ірина Волкотруб, Галина Старкова, Валентина Форостова, Світлана
Шатілова, Ірина Пономаренко, Наталія
Янченко, Людмила Бурдейна, Олена
Калмикова, Тетяна Романюк, Олена
Погорєлова, Діана Карнакова; заступник директора з навчально-виховної
роботи Валентина Оверченко) та художньої культури (вчитель Віра Василенко).
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Олег ТИМЧЕНКО,
директор ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1
ФОТО — Галина ПЕТРУК,
спеціально для «Вишгорода»

Нещодавно закінчився третій
етап Всеукраїнських шкільних олімпіад з базових дисциплін та конкурсу-захисту науково-дослідницьких
робіт учнів — членів Малої академії
наук України. Школярі нашого району вибороли 32 призові місця.
кільні олімпіади мають тривалу історію, вже виникли
традиції та напрацьовано
досвід. Вони проводяться приблизно із
середини ХХ ст. на рівні держав, а з кінця 1960-х — на міжнародному.
Переможці шкільного етапу беруть
участь у районній олімпіаді, а далі — обласний тур. Цього навчального року на
інтелектуальній дистанції третього етапу захищати честь району випало одинадцятьом учням нашої школи, які вибороли сім призових місць.
Перше місце у МАН з роботою на
тему: «Вплив Міжнародних змагань
«F1 H2O» на розвиток соціальної та економічної інфраструктури Вишгородщини у 2010-2013 р.р.» посіла учениця

Ш

Молодіжний квартал

9-А класу Катерина Солонікова (науковий керівник — учитель-методист Лідія
Шкурко). «Срібло» — в учениці 8-А класу
Людмили Стеценко — зі світової літератури (учитель вищої категорії Наталія
Ліснічук) та в учениці 8-А класу Валентини Подобєдової — із образотворчого
мистецтва (учитель Інна Герасимчук).
Треті місця вибороли учень 8-А класу Костянтин Полуда — з математики
(учитель вищої категорії Софія Карпінська) та учениця 8-А класу Людмила
Стеценко — з географії (учитель Лідія
Шкурко), учень 9-А класу Микита Черних та учениця 5-А класу Вікторія Пироженко — з образотворчого мистецтва
(учитель Інна Герасимчук).
Перемога на олімпіаді — чия заслуга? Звичайно — це спільна кропітка і напружена, а головне — творча і
натхненна праця учня та учителя. Як
сказав великий педагог К. Ушинський:
«Учень — це не посудина, яку потрібно
наповнити, а факел, який треба запалити». Відшукати, виховати й розвинути
задатки і здібності у своїх вихованців,
своєчасно розпізнати в кожному його
покликання — саме над цими завданнями працюють учителі Вишгородської
ЗОШ І-ІІІ ст. №1.

Перша школа

Сім факелів знань

Містер та Міс Інгліш-2014
У Сузір’ї

Вишгород

Тетяна ГОЛТВЕНКО, вчитель англійської мови,
вчитель вищої категорії
ФОТО — Фаїна ЯСИНСЬКА, спеціально для «Вишгорода»

У рамках декади іноземних мов у Вишгородській спеціалізованій школі «Сузір’я» відбулося пізнавально-розважальне
шоу «Mister аnd Miss English Language». За це звання змагалися три пари шестикласників. Андрій Шостак та Аліса Шеденко, Данило Романов і Дарина Тамбулатова, Євген Дацик
та Саша Цибуля продемонстрували свої неабиякі творчі здібності та практичні навички з розмовної англійської.
оважне журі у складі Ольги Гетьман, представника адміністрації школи, та найкращих знавців англійської мови —
десятикласниць Світлани Карпети й Вікторії Каленкової
мало визначити переможців цього надцікавого змагання.
Ведучі шоу Настя Товстенко і Катя Павленко впевнено керували
діями учасників.
Претенденти на високі звання Mister та Miss English Language
розповідали про себе, обмінювалися компліментами, декламували
вірші англійською, а також співали, грали на музичних інструментах, танцювали.
Спеціально до цього шоу склали чудові пісні «Mister English» та
«Miss English», які заспівали дівчата для хлопців і навпаки. А слова і
музику до них написав наш випускник Олексій Голтвенко.
Пари чудово впорались з усіма завданнями, за що були нагороджені грамотами та солодкими призами. А найменша учасниця
шоу — першокласниця Таєчка Швець подарувала всім учасникам і
глядачам вишуканий «танцювальний комплімент».
Звання «Mister аnd Miss English Language» отримала найелегантніша пара — Дарина Тамбулатова та Данило Романов, з чим
ми їх і вітаємо!
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Крим — незалежна республіка.
Але це той випадок, коли від нього, його керівництва ніщо не залежатиме…
Колись були ми козаками

Галина МАКАРЕНКО
Здивування, біль, розчарування —
та хіба висловити весь шквал емоцій!
Крим, цей нахабно відрізаний загарбниками від України шмат, болить багатьом не тому, що позбулись
гарної курортної зони на морському
узбережжі.
олить тому, що українців «побратньому» розіп’яли, щоб реалізувати імперські путінські
плани, що обдурили світову спільноту
усілякими баєчками — мовляв, а де ви
там бачили російських військових?
Болить і тому, що там залишились
наші громадяни — українці, кримські татари, росіяни. Залишились безпорадними, незахищеними, розгубленими, але в
надії, що Батьківщина таки спроможеться відновити їхні зневажені права.

Б

Кажуть, що розважливі українці довго
запрягають, та потім швидко їдуть. Якби
ж і справді так! Он у кримських подіях
— і запрягали довго, і, окутані пилюкою
путінського блюзнірства і брехні, ледве
плентаємося на шляху вирішення проблеми подальшої долі кримського півострова.
Чого ж так довго запрягали? Адже
неозброєним оком було видно, що стосовно України почалася нечувана масштабна агресія. Та ми все не вірили, що
«старший брат» простягає хижі пазурі, і
лише констатували — стільки через кордон проїхало техніки, стільки у такому-то
місці сконцентровано озброєних вояків
без жодних розпізнавальних знаків.
Це виходить так — хтось вдирається
до нашої хати, а ми сваримось на нього пальчиком замість того, щоб швидко
відреагувати, закрити українські кордо-

ни, розпустити кримський парламент,
нейтралізувати озброєних «неопізнаних
вояків», які контролюють голосування у
Верховній Раді Криму, пред’явити «зеленим чоловічкам» звинувачення якщо не
в тероризмі, то у незаконному перетині
кордону, носінні зброї, а Росії — претензії (законні!!!) у порушенні перебування у
Криму її Чорноморського флоту.
Ми ж запропонували нову «стратегію»
ведення війни і були горді з того, що перемагаємо ворога своїм мужнім стоїцизмом, незворушністю і неконфліктністю.
Нашому «ноу-хау» захоплено аплодувала
світова спільнота.
Навіть РФ спантеличила така поведінка української армії, та це не стало
протиотрутою загарбницьким амбіціям,
лише на деякий час уповільнило розвиток подій. Путін вкотре над нами посміявся, подякувавши українським солдатам,

що не стріляли.
А йому ж ніколи було впрягатись у
справжні військові дії, адже, демонструючи приклади «високої демократії», він
усі сили кинув на проведення нелегітимного, освистаного світовою спільнотою референдуму, який, врешті-решт,
розв’язав йому руки до подальших дій,
спираючись на «волевиявлення» місцевого населення (хоч усі ми розуміємо,
яким насправді було те «волевиявлення»).
Цікаво — чи можлива була б аналогічна ситуація в іншій країни? Чи дозволили
б щось подібне англійці, фіни чи французи, а тим паче — американці? Чи вичікували б чогось, якби у їхніх населених
пунктах з’явилися озброєні чужинці?

Людина

Вишгород
Усім миром
Галина МАКАРЕНКО
ФОТО — автор, «Вишгород»

Доволі часто літні люди залишаються сам на сам зі своїми негараздами та хворобами… І надія хіба що
на соціальні служби.
к розв’язувати проблеми самотніх стариків — днями обговорювали у районній організації Товариства Червоного Хреста. На
засідання круглого столу зібрались працівники та волонтери соціальних служб
і громадських організацій, які за родом
своєї діяльності надають громадянам
похилого віку медико-соціальні, соціально-психологічні, соціально-побутові
та інші послуги.
Надання послуг слід синхронізувати, щоби вони не дублювались різними
службами. Тож напередодні круглого
столу голова Вишгородської районної організації Товариства Червоного
Хреста України Таміла Орел та директор Вишгородського районного центру
соціального обслуговування (надання
соціальних послуг) Наталія Рудько вже
узгодили пункти договору про співпрацю, який передбачає спрямування
спільних зусиль на розширення кола
медико-соціальних та соціально-побу-

Я

Співчуття

Семену Поташнику у
зв’язку із смертю дружини
Дорогий Семене Ізраїльовичу!
Із сумом сприйняв звістку про відхід у вічність Вашої дружини Міри Ізраїлівни.
Пішла з життя найрідніша і найкоханіша для Вас людина. Шість десятиліть ви були разом — опорою один
для одного у радості та горі, у часи
смутку та процвітання.
Через все життя ви пронесли любов, повагу та розуміння, ставши
прикладом для оточуючих. Міра Ізраїлівна стала чудовою матір’ю не лише
для вашої дочки Жанни, а й для всіх
дітей, яких вона чуйно і наполегливо
навчала у школі. Нехай земля їй буде
пухом.
У цей скорботний час прошу прийняти слова найщирішого співчуття
всім рідним і близьким.
Народний депутат України
Ярослав МОСКАЛЕНКО
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Зберемо на лікувальну печеру
тових послуг.
Сьогодні районна організація Товариства Червоного Хреста збирає кошти
для облаштування галокамери у Центрі медико-соціальної допомоги. Це
повноцінна імітація природної соляної
печери, що має протизапальну, бактерицидну дії, покращує та відновлює
кровообіг, обмін речовин в організмі,
регенерує колаген.
Таміла Орел переконана, що ця ініціатива червонохресної організації буде
широко підтримана місцевими меценатами та громадськістю: «До нашої ідеї з
розумінням поставились владні структури і підприємці, соціальні служби і
громадські організації. Сподіваємось,
що невдовзі зберемо необхідні кошти
для облаштування «соляної кімнати».
Центр медико-соціальної допомоги проводить реабілітаційні заходи для
малозабезпечених громадян, людей
похилого віку, інвалідів, якими опікується районна організація ЧХ та територіальний центр. А «соляна кімната» дасть
можливість цілеспрямовано допомагати тим хворим, котрі мають проблеми з
органами дихання, страждають алергічними захворюваннями».
«Облаштувавши таку кімнату, — говорить Наталія Рудько, — допоможемо

Некролог

Пам’ять жива
Як важко віднайти слова,
Та не тому, що слів бракує.
А через пам’ять, що жива,
Та біль у серці, що вирує…
З почуттям глибокої скорботи
сприйняли звістку про відхід із життя
Поташник Міри Ізраїлівни.
Щиро поділяємо гіркоту втрати і висловлюємо глибокі співчуття Семену Ізраїлевичу Поташнику — Герою України,
почесному громадянину м. Вишгорода
та його родині у зв’язку з непоправною
втратою дружини, матері, бабусі, прабабусі.
Ми завжди будемо пам’ятати світлу та порядну, чесну та доброзичливу
людину, яка залишатиметься для всіх
взірцем людяності, благородства, інтелігентності.
Сумуємо, співчуваємо, пам’ятаємо.
Педагогічний колектив
та працівники Вишгородської
ЗОШ І-ІІІ ступенів №1

багатьом людям, сприятимемо оздоровленню наших земляків. Втілити у
життя таку ідею — реально, адже вони
облаштовані у багатьох медичних і медико-соціальних закладах. Ми бачили
таку кімнату у стаціонарному відділенні

для постійного проживання Фастівського територіального центру соціального
обслуговування.
У планах — чимало інших цікавих
справ задля поліпшення якості соціальних послуг та розширення їх мережі».

Вона завжди говорила правду
У родині Поташників-Гутіних — горе.
Не стало дружини, мами, тещі, своячениці. Сердечні співчуття Семену Ізраїлевичу, Жанні та Геннадію, Ользі і Поліні, усім близьким і рідним покійної!
Нам Міра Ізраїлівна Поташник відкривала безмежний світ мови і куль-

Сумуємо

тури, вчила нас поведінці, етикету.
Людина напрочуд щира, вона завжди
говорила правду. Може, тому і пішла у
найкращий із світів у велике єврейське
свято Пурім.
Почивайте у мирі, наша Вчителько!
Ваші учні

Слово на спомин
Висловлюємо щирі співчуття Герою України, почесному громадянину
м. Вишгорода Семену Поташнику у
зв’язку з великою та непоправною втратою – смертю дружини Міри Ізраїлівни
– чуйної та доброзичливої жінки.
Важко знайти слова розради, коли
відходить у Вічність найрідніша людина
– вірний супутник по довгому життю, чудова матір, любляча бабуся.
Світла пам’ять про прекрасну жінку, яка чесно та гідно пройшла відведений їй
шлях, залишивши добрий та яскравий слід, назавжди збережеться в серцях усіх,
хто її знав.
Вишгородський міський голова Віктор Решетняк,
міська рада, міськвиконком, редакція газети «Вишгород»

Крим — незалежна республіка.
Але це той випадок, коли від нього, його керівництва ніщо не залежатиме…
Колись були ми козаками

Відповідь очевидна — таких «зелених
чоловічків» без жодного пострілу змели б
за кілька годин. Адже це той випадок, коли
йдеться про безпеку країни загалом і кожного її громадянина зокрема.
А у нашій українській державі сталось
по-іншому. Чому так? Дехто вже відкрито
говорить про змову нашого нового уряду з
путінським режимом.
Та, на мою думку, найперше це сталося тому, що ми забули: Україна — козацька
держава, а козаки ніколи і ні в кого не шукали захисту і завжди судили по справедливості.
І в тому біда, що ми, нащадки славних
козацьких традицій, ще не навчились бути
самодостатніми, відповідальними, самі
вирішувати за себе, не оглядатись за прикрою звичкою: учора — на «старшого брата», а сьогодні — на США та Європу, чека-

ючи, що вони розв’яжуть наші внутрішні
проблеми. Повірте, їм більше болить власне, ніж українське. І руку допомоги нам
вони простягнуть лише тоді, коли це так чи
інакше торкнеться їхніх інтересів.
…Після бою кулаками не розмахують.
Підраховують втрати, тверезо оцінюють
перспективи і шукають шляхи виходу з
кризи.
Кримський референдум визнали тільки
кілька країн. Але хіба це зупинило Росію?
Путін виставив усіх дурнями і, не розуміючи, що обернувся на фашиста, нав’язує
свою волю всьому українському народові,
ігнорує інтереси корінного населення півострова.
Він не дуже перейматиметься кримським населенням у подальшому, а особливо тими, хто не сприйняв нового
статусу Криму. Про «поліпшення» життя
заявлено вже зараз — буде завершено
процес реабілітації кримсько-татарського

народу, а для цього кримським татарам
доведеться… звільнити частину земель
для соціальних потреб.
А ще пропонується — хліб і цукор місцевому населенню видавати по картках.
Цікаво, хто матиме право на отримання
таких карток??? Можливо, тільки ті кримчани, хто заявить про беззаперечну підтримку путінського демаршу? Бо саме Росія диктуватиме усі правила на півострові,
а від влади «незалежної» республіки, на
жаль, нічого тут не залежатиме…
Керівництво України переконує, що не
визнає кримський референдум, не визнає
нову республіку Крим і не дозволить Криму приєднатися до Росії. Але чи «гасла»
наших очільників спинять агресора? Допоможуть тим кримчанам, які чекають від
України підтримки?
Найбільш непереливки — нашим військовикам: вони виграли психологічну війну з окупантами, але не отримали чітких

вказівок щодо подальших дій. І ось уже
пролилась кров українських військових.
Наші військовики вимагають від української влади чіткого плану і виводу українських підрозділів із окупованої території
разом із озброєнням і технікою, і в. о. міністра оборони Ігор Тенюх запевняє, що
розглядаються варіанти виводу наших
частин. Те ж саме має бути зроблено і
щодо міліціонерів.
… Крим був, є і буде українською територією, яка зараз тимчасово загарбана кремлівськими окупантами. Україні, як
би не складалась ситуація у подальшому,
треба не втратити зв’язок з тими, хто, перебуваючи в окупації, ще вважає Україну
своєю Батьківщиною.
І в першу чергу — негайно створювати
інфраструктуру та умови для тих, хто захоче виїхати з окупованої території. А тоді
вже — будемо думати, віддавати борги,
дякувати друзям і… ворогам.
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Вишгород

Оригінальні крашанки

20 березня
відсвяткувала свій
70-річний ювілей шановна
Парасковія Андріївна
КОТЕЛЬНІКОВА!!
КОТЕЛЬНІКОВА

Додайте барв у
великодній кошик
Свято Великодня, як і будь-яке інше свято, вимагає підготовки, певних витрат грошей, сил і часу. Дуже хочеться, щоб
святковий стіл ломився від усіляких смачних страв, а ваші гості
і домашні були в захваті від тієї смакоти, яку ви приготували. На
Великдень прийнято подавати традиційні страви – фарбовані
яйця, паски, а також всілякі м’ясні страви, які не можна було
їсти під час Великого посту.
агато господинь печуть пироги, готують салати, холодець,
домашню буженину. І, звичайно ж, заздалегідь беруться за
декорування пасхальних яєць. Адже кожна з нас хоче, щоб
друзі і домочадці оцінили наші старання, майстерність і творчий підхід! Пропонуємо вам кілька оригінальних способів фарбування яєць.
Фарбування у шовкових клаптиках. Потрібно зварити яйця у
воді з содою, потім обгорнути їх різнокольоровими шовковими клаптиками, перев’язати ниткою. Знову прокип’ятити у воді, остудити,
зняти клаптики. Сухі яйця протерти рослинною олією. Виходить дуже
красиво!
Старий добрий спосіб. Раніше яйця фарбували за допомогою
натуральних продуктів. Це цибуля, буряк, бузина. Найчастіше наші
бабусі і мами використовували цибулеве лушпиння. У ньому і варили
яйця. Причому відтінок міг бути різним: від світло-бежевого до темнокоричневого. Це залежить від часу кипіння. А якщо використовувати
лушпиння червоної цибулі, то колір може вийти навіть фіолетовий.
Перевага такого фарбування полягає в тому, що в ньому нема хімії і
воно нешкідливе.
Оригінальний колір із натурального інгредієнта. Мова піде
про натуральні барвники. Якщо ви хочете, щоб великодні яйця були
красивого синього кольору, використайте головку фіолетової капусти. Для цього її потрібно проварити протягом півгодини, потім додати
у воду по 4 столові ложки солі та оцту. Покласти яйця і проварити їх
необхідний час.
Також хорошими природними і натуральними барвниками вважаються журавлина, суха чорниця, кава, куркума. Куркума дає соковитий, яскравий жовтий колір. Чорниця – чорний, а кава або журавлина
– всілякі відтінки коричневого.
Фарбування різнокольоровими нитками. Яйця потрібно обмотати різноколірними нитками, тоді на них вийдуть незвичайні розводи.
У цяточку. Яйця можна пофарбувати за допомогою харчових або натуральних барвників. Яйця повинні бути однотонні. Потім за допомогою
ластику на кінці олівця і гуашевих або акрилових фарб можна зробити
цятки різного кольору. Для цього потрібно попередньо приготувати гуаш,
а потім вмочати ластик олівця у фарбу і ставити крапки на яйці. Їх може
бути багато і різного кольору.
За допомогою трафаретів. У якості трафаретів може бути листя дерев, квіти. Щоб яйця забарвлювалися з відбитком малюнка від
трафарету, їх потрібно загорнути разом із щільно прикладеним трафаретом у панчоху, добре затягнувши і обмотавши з протилежного
боку ниткою. Можна використовувати і спеціально вирізані з картону
або целофану фігурки. До того ж, рослини здатні трохи зафарбувати
яйця, що може додати їм ще більшої оригінальності.
Іще декілька корисних порад.
Щоб уникнути тріснутих яєць, їх треба близько години потримати
в теплі або при кімнатній температурі з додаванням ложки солі.
Щоб крашанки мали гарний блиск, протріть їх рослинною олією.

На дозвіллі

Відповіді
на кросворд,
надрукований
у № 11’2014

Б

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
22.03.2014 року
ТЕКСТ ОГОЛОШЕННЯ
(в газеті друкується не
більше 7 слів)
№ рубрики___________
на «__»_________2013р.

писати
друкованими
літерами

ФутГОЛ

ФОТО – автор, спеціально для «Вишгорода»

Юні футболісти Вишгородського ФК «Чайка»
2004 року народження готуються до початку нового футбольного сезону. Підготовка до нього розпочалася з початку березня кількома контрольними
іграми.
ак, наші хлопці зіграли у м. Бучі з місцевими футболістами (на фото). Рахунок був 3:2, але не на
нашу користь. У наступному матчі ми впевнено
перемогли однолітків з ФК «Атлет» — 2:1.
Також були ігри з нашими одноклубниками (2003 та
2005 р. нар.), в яких у першу чергу головним був не рахунок, а якість гри та
правильні техніко-тактичні дії у захисті
та нападі. А вже 22 березня ми беремо участь у турнірі, який організовує
футбольний клуб «Оболонь – Зміна», і
де будуть зібрані найсильніші клуби м.
Києва.
Заключний етап підготовки мав
би проходити в Євпаторії з 16 по 25
березня, але в зв’язку з політичною
ситуацією у Криму цей тренувальний
збір довелось перенести у Вінницю, де
відбудеться міжобласний турнір серед
хлопчиків 2003-2004 р. нар. Там уже
треба показати бойову готовність до
початку Першості м. Києва.
Сама Першість розпочнеться з 12
квітня та триватиме до початку червня.
За цей період ми проведемо 9 ігор.
Але команда готується не тільки в
ігровому плані. Так, для кожного грав-

Т

P. S.

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

Порушуй
закон
підлості.
Допомагай
людям!

Календар

Чи знаєте ви, що…
22 березня — Всесвітній день водних ресурсів, День Балтійського моря,
40 Севастійських мучеників
23 березня — Всесвітній день метеорології, Всеукраїнський день працівників культури та аматорів народного мистецтва
24 березня — День фтизіатра,
Всеукраїнський день боротьби із захворюванням на туберкульоз
25 березня — День Служби безпеки України, Благовіщеня Діви Марії
(у католиків)
26 березня — День внутрішніх
військ МВС України, Благовісник

«Чайка» розпочала сезон-2014

Михайло КРАСНИЙ,
голова ФК «Чайка»

Ваші дані
(в газеті не друкуються)

В день ювілею людині прекрасній
З вогником в добрих очах
Зичимо радості, щастя, здоров’я,
Зіроньці ясній на всіх рубежах.
Від друзів «стоп старість»

ця придбано повне екіпірування справжнього футболіста — це не лише ігрова форма, а й спортивний костюм,
вітрівка, рюкзак і тренувальна шапка. Все це — за сприяння нашого беззмінного помічника Анатолія Шоки, який
неодноразово допомагав у вирішенні багатьох фінансових справ.
Хочеться побажати командам футбольного клубу
«Чайка» успішних виступів на усіх змаганнях, а футболістам — сил, наснаги, здоров’я та удачі на футбольному
полі.
Нагадаю, що триває набір до футбольної команди
«Чайка» 2004 р. нар. По інформацію звертайтесь за телефоном:
063-154-50-84 (тренер Олег Панченко).
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