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Загальноміські толоки
У п’ятницю, 28 березня, — загальноміська
толока!
Керівники
підприємств, установ, організацій, голови житлових кооперативів, ОСББ, старші
будинків! Для вивезення
зібраного сміття звертайтесь до КПЖ і КГ за тел:
(04596) 54-885 (з 9 до 17
год.)
Депутати міської ради!
Благоустрій, озеленення,
санітарний стан міста, насамперед — прибудинкових територій — у ваших
руках! Гуртуйте мешканців
багатоповерхівок, активістів громадських організацій і партій! Станьте взірцем організації й участі
в облаштуванні рідного
міста!
Наступна загальноміська толока — теж у
п’ятницю, 11 квітня.

ФОТО — архів редакції газети «Вишгород»

Про окупацію, євроінтеграцію, минуле і майбутнє
Пряма мова
Олена Петрівна, 54 роки:
— Зазвичай, коли ми говоримо про
Євросоюз та Митний союз, то виходимо з того, що любимо Європу, але не
любимо Росію, пам’ятаючи радянські
часи. Тому на емоційному рівні для ба-

Гаряча лінія

Як наповнити
міський бюджет

гатьох українців природною виглядає
євроінтеграція.
Але мало хто дійсно прораховує
економічну складову цього питання, залежність одних держав від інших, тому
керуватись одними емоціями абсурдно.
І, щоб визначити вектор розвитку України, потрібно мати такі знання, які є не в

перед закріпить вектор нашого розвитку — і це дуже важливо, оскільки ми
давно не можемо визначитись, у якому
напрямку нам рухатись. А подальша євроінтеграція дасть країні перш за все
конкурентоспроможне та якісне виробництво.
Далі на стор. 10

На території Вишгорода — мирні зібрання.
У правовому полі

31 сесія міськради

Марина КОЧЕЛІСОВА
ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

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

кожного.
Як громадянин та прихильник гарного життя я б хотіла бачити Україну в Європі, але це не означає, що на початку
цей союз буде вигідний нам економічно.
Микита Кожухар, 36 років:
— Угода щодо євроінтеграції насам-

Такої уваги громадськості до
міських питань за останні вісім років ми не бачили — велика зала адмінбудинку (просп. Т. Шевченка,
1) була заповнена вщент, рясніла
плакатами на теми спорту, забудови, використання землі. 27 березня
вишгородці прийшли пішки і на милицях, приїхали на інвалідних колясках — на засідання сесії.
31 сесія Вишгородської міської
ради шостого скликання, на яку зібралися 34 обранці міської громади,
тривала 3,5 години без перерви під

Офіційний сайт міськради: www.вишгород.com.ua

керівництвом головуючого. Віктор Решетняк привітав іменинників, депутати
обрали лічильну комісію та проголосували за порядок денний, який складався із 61 питання (з додатками).
З розгляду було знято питання затвердження проекту землеустрою
щодо зміни цільового призначення земельної ділянки ТОВ «Ванда». До уваги
взяли пропозицію депутата Олександра Семенова: всі рішення виконкому
за три дні до засідання надсилати на
електронну пошту депутатам, а сесії
міськради проводити в останній четвер (п’ятницю) кожного місяця — для
цього внести відповідні зміни до Регламенту роботи міської ради.

В принципі, усі сесії міськради відкриті для вишгородців. Та ця була,
либонь, найвідкритішою — таке враження складалося вже під час розгляду перших питань. Вишгородський
міський голова Віктор Решетняк давав
висловлюватися кожному та, попри зустрічні хвилі демократичних настроїв,
не втратив упевненості — й усі питання
порядку денного були послідовно та
конструктивно відпрацьовані.
Так, Микола Юречко наполягав,
аби йому дали слово вже після другого (із п’яти) бюджетного питання, з
яких доповідала начальник фінансовобухгалтерського відділу Наталя Сакевич.
Далі на стор. 3
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Стрічка подій 22-27 березня
ДЖЕРЕЛО: ЗМІ
21 березня Україна та ЄС підписали в Брюсселі політичну частину Угоди про асоціацію, що стало символом
підтримки України з боку Євросоюзу.
Близько чотирьохсот спостерігачів місії
ОБСЄ прибуде в Україну, щоб простежити за ситуацією на південному сході
країни. Кримські татари хочуть створити свою державу. 23 березня Крим разом з усією Україною написав пробне
ЗНО. «Артек», Симеїз та Алушта відмовилися приймати дітей з України. У Запоріжжі мітинг за єдність зібрав удесятеро більше людей, ніж «колорадських»
сепаратистів. Поки світ обговорює, що
іще захопить Росія, її Міноборони божиться, що ще й не починало агресії. Із
реактивними снарядами окупанти захопили військову частину у Феодосії.
Десятки військовослужбовців-українців
взято у полон. Третина території Криму
станом на 6:00 24 березня залишається знеструмленою. Олександр Турчинов доручив Кабміну продати держрезиденції, дачі, санаторії і транспорт, а
виручене спрямувати на соціалку. Рада
національної безпеки і оборони України
доручила Міністерству оборони провести передислокацію військових підрозділів, що знаходяться в Криму. Росія
має намір «включити» у свій склад «усі
російські області» України, включно із
Києвом. Це випливає із документу, поширеного головним редактором видання «KyivPost» Катериною Горчинською.
ГПУ: Діяльність «тітушок» під час масових акцій в Україні оплатила злочинна
група, яку створив бізнесмен-мільярдер Сергій Курченко. Найбоєздатнішу
частину українських військ захопили
через невчасний наказ Міноборони
здати зброю. Мін’юст: РФ не може ані
денонсувати «Харківські угоди», ані вимагати за це компенсації. Пенсійний

фонд РФ планує переоформити всі
пенсії у Криму до 1 грудня. Історики
відновлюють архів безпеки ОУН, який
65 років був під землею. Миколаївщина відкрила центр підтримки кримчан.
Понад 10 тисяч осіб мобілізовано до
українського війська. 24 березня країни
G7 ухвалили спеціальну Гаазьку декларацію: на підтримку України і з «китайським попередженням» Росії. Україна
й надалі даватиме кримським сепаратистам воду і електроенергію. Росіяни
масово спродують свою власність в
Україні. На північному кордоні України
скупчуються невідомі військові з бронетехнікою. «Правий сектор» готується
до війн. Суди в Криму перейшли з українського на російське законодавство.
Усі нестатутні формування, що діяли в
рамках «Правого сектора» на Львівщині, будуть розформовані. В.о. міністра
внутрішніх справ України Арсен Аваков
розпорядився провести допити керівників «Правого сектора», перш за все
тих, хто перебуває на Майдані. Президент США пригрозив Росії санкціями у
сфері енергетики, фінансів, продажу
зброї і торгівлі. Лідера «Правого сектора» в Західній Україні Олександра
Музичка застрелили правоохоронці під
час спецоперації із затримання. Під час
матчу 22-го туру чемпіонату Росії фанати «Зеніта» розгорнули банер зі словами українського гімну. Верховна Рада
призначила новим в.о міністра оборони
генерал-полковника Михайла Коваля.
Про спільну протидію агресії Росії говорили 26 березня лідери Сполучених
Штатів та Євросоюзу в Брюсселі – там
починається саміт ЄС-США. Позмагатись за крісло мера Києва із Оробець та
Луценком не проти й Іллєнко. Морське
фіаско у Криму: в України залишилося 5
суден та 5 катерів, 51 – захопили окупанти. Кримчани не зможуть поїхати до
ЄС без українського паспорта. Україна втратила у Криму лише військового
майна майже на 20 мільярдів. Арсеній

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 від 11.03.2014 року № 129

Яценюк наполягає: замість президентських ОДА владу слід віддати виконкомам облрад. У Севастополі розпустили
т.зв. «самооборону». Нова українська
авіакомпанія Atlasjet Україна, яка є
«донькою» турецької Atlasjet, почне польоти у травні з Києва. У столиці в місцях
боїв з «беркутом» почали відновлювати
бруківку. Газ для населення подорожчає вже з травня. Понад сто курсантів
Академії Військово-Морських сил імені
Нахімова (Севастополь) будуть переведені в Одеську національну морську
академію, заявив заступник міністра
оборони України Леонід Поляков. Нагадаємо, що 21 березня під час підняття
російського прапора в Криму курсанти
(НА ФОТО) співали гімн України. Два
десятки хлопців таким чином висловили своє обурення збройною агресію
Росії. У Криму за «сепаратизм» каратимуть жорстко: від штрафу у 300 тисяч
до 5 років в’язниці. З 9 травня у Росії
публічні заклики до вчинення дій, спрямованих на порушення територіальної
цілісності, будуть каратися штрафом
або позбавленням волі. Усіх військовополонених і заручників у Криму звільнено. Їх підвищать по службі і нагородять
за мужність. Верховна Рада 27 березня
розгляне законопроект № 4378-1 «Про

Вишгород

відновлення довіри до судової влади в
Україні». Про це заявив народний депутат, співавтор законопроекту Роман
Стаднійчук. Дострокові президентські
вибори в Україні призначені на 25 травня. Станом на 27 березня свої кандидатури подали Ольга Богомолець, Сергій
Тігіпко, Ренат Кузьмін, Михайло Добкін, Юлія Тимошенко, Віталій Кличко та
Дмитро Ярош. 90% українських кабельних операторів припинили ретрансляцію пропутінських російських телеканалів. Росія зобов’язала жителів Криму,
які не мають кримської реєстрації станом на 18 березня, покинути півострів
до 19 квітня, оскільки вони вважаються
іноземцями. На сайті Державної Ради
Криму опубліковано список людей —
321 особа, — яким заборонено в’їзд на
територію півострова. У парламенті – 6
законопроектів, які так чи інакше дозволять провести люстрацію судової системи. У документах передбачено звільнення з адмінпосад голів та заступників
суддів усіх інстанцій і новий порядок їх
обрання. Під Верховною Радою – пікет. Мітингувальники вкотре прийшли
умовляти депутатів проголосувати за
ряд законопроектів. Зокрема, за так
звану люстрацію суддів та спрощений
доступ до публічної інформації.

Про проведення загальноміських
суботників у м. Вишгороді

У виконавчому комітеті

Розпорядження
від 24 березня 2014 року № 15

Суспільство

«Про проведення двомісячника благоустрою населених пунктів», розпорядження Вишгородської міської ради від
13.03.2014 р. № 14 «Про проведення
двомісячника благоустрою у м. Вишгороді» та з метою поліпшення стану навколишнього природного середовища,
благоустрою, озеленення, санітарного
стану міста, автомобільних доріг, прилеглих до них територій та впорядкування цвинтарів:
1. З метою приведення до належного стану благоустрою прибудинкових
територій визначити та оголосити проведення загальноміських суботників 28
березня 2014 року та 11 квітня 2014
року.
2. Керівникам підприємств, установ,
організацій, головам житлових кооперативів, ОСББ, старшим будинків спри-

У райраді
21 березня відбулось друге засідання 35
сесії Вишгородської районної ради VI скликання. Розглянули 17 питань, два — зняли з
порядку денного. Зокрема, затвердили бюджетні питання та рішення щодо дострокового
припинення повноважень заступника голови
Вишгородської райдержадміністрації Олександра Глущенка. На його місце призначили
Олега Опімаха. Голова районної ради Ірина
Побідаш прийняла присягу та офіційно відмовилася від премій та надбавок до зарплатні.

яти в організації проведення загальноміських суботників.
3. 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. взяти активну участь у проведенні загальноміських суботників.
4. Зобов’язати Комунальне підприємство житлового і комунального господарства Вишгородської міської ради
(Шененко М.П.):
— забезпечити необхідними інструментами та матеріалами під час проведення суботників.
5. 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.
6. КПЖ і КГ підготувати спеціально
обладнані місця для спалювання сміття,
повідомити про це відповідальних міськвиконкому та керівників закріплених за
кварталами міста підприємств.
7. Відповідальність за виконання
цього розпорядження покласти на першого заступника міського голови Міщенка О.В.
8. Дане розпорядження довести до
відома підприємств, організацій, установ, громадян та опублікувати в газеті
«Вишгород».
Міський голова В. РЕШЕТНЯК

Не залишились осторонь

Комунальники – військовим
Працівники
Вишгородського
КПЖ і КГ прийняли рішення перерахувати свій одноденний заробіток
на рахунок Збройних Сил України
для поліпшення обороноздатності
держави.
«Ми перерахували близько 20
тисяч гривень. Сума, можливо, й

незначна, але кожна копійка для
нашої армії сьогодні важлива. Ми
вдячні нашим військовослужбовцям за їхню стійкість, мужність і вірність присязі, даній народу України», – зазначив директор КПЖ і КГ
Вишгородської міськради Михайло
Шененко.

Вишгород
(Початок на стор. 1)
І одразу взявся до купи питань по
місту — інфраструктури, винесення промзони, відпочинку на косі, фінансування
КПЖ і КГ. Зауважимо, зокрема, що виконання програми2013 і програму2014
цього підприємства читачі газети «Вишгород» бачили на сторінках і можуть
ознайомитися на сайті нашої газети.
Закиди ж громадського діяча щодо
зашвидкого, на його думку, голосування на сесії відкинув голова бюджетної
комісії Дмитро Корнійчук: кожне засідання цієї профільної комісії міськради
проходить не менше 33,5 години, і на
всі запитання депутатів вони отримують
вичерпну відповідь. Тільки тоді комісія
рекомендує проекти бюджетних рішень
на розгляд сесії.
Наталія Сакевич повідомила, що
бюджет минулого року виконано і перевиконано: загальний фонд — на 102
%, спеціальний фонд — на 108 %, всі ці
кошти пішли на виконання міських програм цього року. Зокрема, збільшено
компенсаційні виплати на пільговий
проїзд у внутрішньоміському транспорті, видатки на роботи, пов’язані з будівництвом, реконструкцією, ремонтом і
утриманням автомобільних доріг, благоустрій міста.

Наше місто

Громада наполягала на точних адресах земель і навіть вступила в гарячу
дискусію між собою щодо передачі в
оренду на 49 років земель для сінокосіння — біля вже існуючих ділянок — у садовому товаристві на масиві «Дніпро».
Сусіднє СТ запідозрило намагання «захопити» землі під забудову, у суперечку
вступили не байдужі до земельних питань мешканці Вишгородського району.
Депутат Валерій Виговський повідомив, що він разом із депутатом Володимиром Лісогором (земельна комісія)
та заступником міського голови Олексієм Данчиним були у СТ кілька разів,
на власні очі бачили почищений пляж і
дитячий майданчик із легким парканом
та упевнились: садоводи Наконечний В.
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для будівництва
та експлуатації
яхтового
центру (для укладення договору
оренди
даної
земельної
ділянки).
Проект
рішення про затвердження
проекту землеустрою
щодо
відведення земельної ділянки 0, 0498 га в оренду ФОП
Сторожик В. І. (під магазин з продажу
автошин на вул. Набережній) було знято з розгляду і після нетривалого обговорення в комісії додатково включено у
порядок денний і надано дозвіл на розробку проекту землеустрою з надання
земельної ділянки трьом Сторожикам
— Івану Івановичу, Віталію Івановичу та
Владиславу Івановичу (по 100 кв. м кожному під гаражне будівництво — біля заправки «Авакс», де недобудоване СТО).
Найемоційнішим було обговорення
внесеного до порядку денного на пропозицію депутата Олександра Баланюка проекту рішення про створення
комунального підприємства «База вод-

2014 року
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Щодо майбутнього вітрильного
спорту у Вишгороді виступив яхтовий
капітан крейсерської яхти, інвалід 1 групи, президент клубу інвалідівяхтсменів
Геннадій Щетина. Далі представник же
яхтклубу «Юніор» Київського палацу дітей і юнацтва нагадав, що іще у 1973
році Верховна Рада УРСР передала цю
землю у користування республіканській
базі підготовки олімпійського резерву,
а у останньому номері газети «Рідне
місто» побачили зелену галявину.
Олімпійський чемпіон з вітрильництва, депутат міськради Радіон Лука
запропонував переглянути рішення
про виділення 32х земельних ділянок та
підтримати створення КП з водних видів спорту. Депутати зазначили, що рішенням про ділянки займається прокуратура, а для створення комунального
підприємства необхідний статут.
Директор КП «УФКС» Василь Колобов подякував людям з плакатами за
піар, нагадав, що яхтклуб — частина
(складова) КП «УФКС» і попросив не
переходити на особистості.
До мікрофону підійшов Валентин
Серебряков. Спеціаліст з експлуатації і
безпеки спортивних споруд КП «УФКС»
повідомив присутнім у залі, що два роки
тому прийняв споруди яхтклубу у вкрай

На території Вишгорода — мирні зібрання. У правовому полі
Депутати затвердили звіт про виконання бюджету2013 та внесли зміни
до кошторисів по спеціальному фонду
(дитсадки і ЦТ «Джерело») — благодійні
внески, гранти та дарунки.
Під оплески зали було скасовано
рішення виконавчого комітету Вишгородської міської ради від 15.08.2012 р.
«Про порядок організації та проведення
мирних зібрань на території Вишгородської міської ради». Проект ухвали був
підготовлений за поданням прокуратури від 21.01.2014 р. № 1110 вих14.
З цього та інших двох питань доповідав перший заступник міського голови Олег Міщенко. Так, до 1 травня ц. р.
директор КП «Координаційний центр з
будівництва та земельних питань Вишгородської міської ради» Карлов О. Є.
має звітувати за період роботи КП з
01.01.2010 до 01.04.2014 р., а спеціаліст апарату виконавчого комітету Вишгородської міської ради Свистун Л. І. —
про стан виконання рішень міської ради
в сфері земельних відносин.
Далі вагомий блок земельних питань
озвучував заступник міського голови
Олексій Данчин. Депутати не підтримали проект рішення про розробку проектів розподілу територій мікрорайонів
(кварталів) міста. А відтак — і наступний, про оформлення прав на землі комунальної власності.
Під час обговорення депутат Олександр Слива зауважив, що є схеми прибирання, що вартість проекту занижено
та й ці витрати нині не на часі. І, попри
пояснення Данчина (попередні матеріали інвентаризації вже є, а також є досвід
інших міст), та попри підтримку депутата Олексія Момота (це рішення варто
підтримати, тому що воно проти МАФів тощо на прибудинкових територіях,
тобто — ЗА права громадян) — потрібної кількості голосів не було зібрано.
Нагадуємо, що до цього питання міська
рада повертається вже вдруге.
Далі депутати підтримали чи відхилили низку земельних питань громадян
(особиста чи спільна часткова власність) і ТОВ, поклавшись на рекомендації земельної комісії та звернувши особливу увагу на проекти, що стосувалися
експертної грошової оцінки земельних
ділянок, які перебували в оренді та підлягають продажу, а також на звернення
невишгородців щодо надання землі для
ведення особистого сільського господарства тощо на території Вишгорода.

31 сесія міськради
Н. і Стеба А. О. таким чином захищають
себе й СТ від майбутніх проблем і можливих зазіхань на прибережну смугу.
Без особливих запитань проголосували за передачу ПАТ «Державний
ощадний банк України» в оренду на 49
років земельної ділянки площею 0,0046
га для розміщення існуючого гаражного
боксу на Набережній, 8а.
Натомість розгляд звернення ТОВ
«Дім і сад» щодо передачі земельної ділянки площею 0,03 га у власність шляхом викупу затягнувся. Проект рішення
передбачав відмову. Керівник ТОВ Валерій Костюченко попросив слова та
розповів, що ця земля — єдиний в’їзд
до складу великого габариту, інформував про оренду з 1998 року, про внески
підприємства в держбюджет і бюджет
міста.
Доповідач Олексій Данчин пояснив,
що, оскільки на ділянці немає об’єктів
нерухомого майна, рекомендація одна
— оренда землі під паркування та стоянку автівок. Врешті депутати зняли
проект рішення з порядку денного і направили на розгляд профільної будівельної комісії. А ТОВ «Дім і сад» було
подовжено на 10 років договір оренди
на земельну ділянку площею 0,1658 га
на вул. Київській.
На 10 років в оренду передали ТОВ
«Атомторг» земельну ділянку площею 0,7850 га на вул. Ю. Кургузова,
14. Оскільки право власності на майно «Оріянашіпярд» перейшло до ТОВ
«Бюро проектного управління», йому
було надано дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) в натурі
(на місцевості) меж земельної ділянки
площею 0,9268 га на вул. Набережній

них видів спорту Вишгородської міської ради». Нагадуємо, що це повторне
звернення.
Першим озвучив свою позицію Вишгородський міський голова Віктор Решетняк.
У Вишгороді вже є комунальне підприємство «УФКС» (управління з розвитку фізкультури і спорту Вишгородської
міськради, очолюване Василем Колобовим), яке має відділення з вітрильництва і яке, на відміну від громадської
організації «Яхтклуб «Енергетик» ім.
Г. Строкова», міськрада завжди може
проконтролювати.
Готується проект водноспортивної
бази «ВишгородМарина», на яку виділено близько 2 га землі, і створювати
окреме підприємство з водних видів
спорту — розкіш.
Далі слово взяв ветеран вітрильництва Олександр Перебатов, який
прочитав листа (16.06.2012 р.) трьох
представників яхтклубів («Енергетик»,
«Водник», «Юніор») на ім’я міського
голови, де йшлося, зокрема, про раціональне використання коштів міської
громади, історію і діяльність яхтклубу
«Енергетик», делегування йому певних
повноважень.
Перебатов назвав «нав’язані КП
«УФКС» послуги» корупцією, зажадав
підтвердження гарантій захисту кожного яхтсмена, вимагав звільнити територію від КП «УФКС» і, врешті, перейшов
до звинувачень Вишгородської міської
ради у забудові фільтруючої дамби, коридору мережі (ЛЕП і набірний колектор
на вул. Набережній), земель уздовж дренажного каналу та у рейдерстві. Йшлося
і про недовіру виборців, яку голосно відкинули присутні у залі літні люди.

незадовільному стані — і цьому є підтвердження (фотографії: що було раніше — і що зроблено). «Ви насаджуєте
свою особисту думку, прикриваючись
думкою громади», — додав Серебряков і пообіцяв особисто фіксувати, що,
де і ким буде зроблено на цій території
надалі.
Виступів киян (яхтклуб «Юніор») не
витримали деякі вишгородці. Голова
будинкового комітету з вул. Київської,
9 Клавдія Сілівоник і голова комітету
міської ради ветеранів з транспорту
Анатолій Козак намагалися звернути
увагу депутатів на проблеми пільгового
автоперевезення, режим роботи автобуса № 1 (щоб ходив частіше та аж до
димерської траси, щоб добиратися і
до нового цвинтаря, і до мікрорайонів
«ГАЕС» і «Дідовиця» та до сіл правобережжя), але розбурхана громада звинуватила їх у заангажованості та порадила вирішувати ці питання у робочому
порядку.
Вгамувати схвильованих людей
спробував депутат Віталій Кутаф’єв: «Я
виріс у Вишгороді і знаю яхтклуб «Енергетик», але за рішення у тому вигляді, як
воно є, не голосуватиму. Там має бути
навчально-виховний комплекс з
водних видів спорту, бо насамперед
треба думати про майбутнє, дітей. Пропоную перенести розгляд цього питання на наступну сесію».
Секретар міськради Марія Решетнікова звернулася до голови регламентної комісії із запитанням, чи не
суперечить чинному законодавству та
Регламенту роботи ради розгляд непідготовленого рішення без статуту.
Дізнавшись, що статут є і його можна
водночас затвердити, депутати підтримали пропозицію Віталія Кутаф’єва
щодо назви КП та доручили земельній
комісії внести в рішення відповідні зміни.
Майже чотиригодинне засідання
сесії завершилося. Мер і депутати, попри неоднозначні робочі моменти, кожен — на своєму місці, працювали на
результат і зробили чимало.
Та найбільше досягнення вищезазначеного зібрання очевидне: пройшло
воно за участі широкого кола громадськості. Присутні висловили й вислухали різні думки, тому що йшлося, як було
написано на одному із плакатів, про
«майбутнє дітей» — читай: про майбутнє нашого міста і держави.
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Володимир ТКАЧ,
громадянин України
Анексія Росією Криму чітко показала зріз нашого суспільства — хто є
хто. В абсолютній більшості вишгородці рішуче засудили дії кремлівських окупантів.
ле чого гріха таїти, є й такі, що
аплодують Путіну. І якби, не
приведи Господь, російські
танки підходили до Вишгорода, то вони
наввипередки бігли б зустрічати їх із хлібом-сіллю.
Це ми вже проходили у 1941 році:
квіти і коровай на броню німецьких танків. Та не про них, ницих, піде мова.
Дивує позиція інших — ветеранів
військової служби. У Вишгороді ця категорія пенсіонерів досить чисельна. При
міській раді ветеранів війни і праці є, так
би мовити, дочірні організації: «Союз
радянських офіцерів», «Союз безквартирних офіцерів» тощо.
Здавалося б, у дні агресії голос професійних захисників Вітчизни лунатиме
найгучніше. Та не судилося вишгородцям почути полковницькі голоси. Як оцінити їхню мовчанку, як знак схвалення
дій окупантів?
Ми любимо красиво говорити про
честь мундира, офіцерську гідність, вірність присязі. Офіцерська честь як
внутрішня моральна якість особливо
яскраво проявлялася в найтяжчі для
Вітчизни часи. Хто б ти не був за переконанням, вірою — все це відходило на
задній план перед смертельною небезпекою Батьківщини.
Наведу лише один приклад з історії.
Колишній командуючий Добровольчою
білогвардійською армією генерал-лейтенант А. І. Денікін у 1941 році з Лондона рішуче засудив напад Гітлера на
СРСР. Денікін ненавидів більшовиків,
але гаряче любив Батьківщину і бажав
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їй перемоги.
А ось інший протилежний приклад:
з початком Першої світової війни лише
один Ленін побажав своїй Вітчизні, Росії, поразки і доклав до цього всіх зусиль. Чи не звідти тягнеться за комуністами слід колабораціонізму?
Можна не сприймати Майдан, але
при цьому любити Україну. Можна і
треба критикувати нинішніх генералів і
водночас жертвувати кошти на армію.
Адже хто, як не офіцери знає: той, хто
не годує свою армію, годуватиме чужу.
Так чому ж наші численні офіцери-відставники мов води у рот набрали?
Духу не вистачає? Де вони, офіцерські збори, де їхні резолюції, відозви?
Де, врешті-решт, мітинги протесту чи

Патріотичне
хоча б із плакатами «Миру — мир»? А у
відповідь — гробова тиша.
Все лиходійство у житті відбувається
за мовчазної згоди суспільства. Зручно
жити за принципом: «Моя хата скраю».
Виявляється, нашим ветеранам військової служби набагато приємніше обстоювати свої права щодо пільгового
проїзду в автобусах, брати участь у відзначенні урочистих дат, святкових фуршетах, ніж у скрутний час заявити про
свою позицію.
То чи гідно після цього «мовчання
ягнят» ходити по шкільних уроках мужності і розповідати про якусь доблесть
і героїзм. А раптом хтось із молоді спитає про вашу офіцерську честь і громадянську позицію?
Вже цілком очевидно, що День захисника Вітчизни потребує переформатування. Говорити варто про сучасні

До редакції зателефонували
Мешканці будинків 2 і 6
на просп. І. Мазепи
Із суботи, 22 березня, у нас не
працює кабельний телеканал. Літні
люди, багато з яких майже не виходять із квартир, фактично позбавлені доступу до інформації, їм закрито
вікно у світ. І ми б не зверталися з
цією проблемою до редакції, аби подібне не повторювалося не один раз.
асто світло у нас пропадає,
а вмикається «точками» — в
одній-двох квартирах є, в
усьому під’їзді немає. Так, 22 березня світло пропало десь о 16-й годині. Дзвонили диспетчерам КПЖ і КГ.
Бригаду
Вишгородського
районного підрозділу ПАТ «А. Е. С. «Київобленерго» чекали аж до 22 години,
поки вона приїхала з Демидова та відновила електропостачання.
Світло з’явилося, але телепрограми — ні. Цілодобового чергового у ТРК
«Ультра ЛТД» немає. А проблеми з телебаченням виникають саме у вихідні. Чекай потім до понеділка — а гроші
справно платимо за весь місяць. Причому, хоча серед нас чимало інвалідів і
ветеранів, — без жодних пільг.
Вранці у понеділок телемайстри
начебто увімкнули телеканал — пішов
тріск, чорно-білі смуги, потім — все відключилося. Ось і тепер (13:00 24 березня — ред.) — чорний екран телевізора.
Перше. Просимо розібратися у роботі нашого кабельного телебачення,
тому що подібні випадки системні: найменша поломка — кабельне ТБ відключається. Додзвонитися неможливо, начальства на місці ніколи немає.
Друге. Не можемо зрозуміти, яке у
нас кабельне ТБ? Ми самі скидалися і
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Південь і Схід України, на думку
Жириновського, мають стати російськими. Депутат Держдуми РФ запропонував ініціювати референдум
про відділення західних областей
України. Очільник ЛДПР розіслав
відповідні листи до МЗС Польщі,
Угорщини і Румунії.

Вишгород

Не руйнуйте те спільне, що є у наших народів, у цілих поколінь людей
різних національностей, мов і віросповідання — Перемогу Добра над
Злом!

Мовчання ягнят
воєнні виклики Україні, про ренесанс
української армії, відвагу нашої молоді у
цей складний час. Прикладів — вистачає.
Кримський заколот і подальша
кремлівська окупація цієї частини нашої
держави вимагають від нас і переоцінки
символів минулої епохи. В першу чергу
це стосується георгіївської стрічки.
У царській армії георгіївський хрест
з оранжево-чорною колодкою був знаком найвищої доблесті. За цим прикладом Сталін у роки війни заснував орден
Слави теж з оранжево-чорною колодкою.
З роками георгіївська стрічка стала
символом перемоги. Але сьогодні вона
є зловісним знаком агресора. Саме з
такими стрічками і оранжево-чорними
прапорами кримські бандюки, кремлівські вояки і рф-козаки глумилися над
українськими прапорами, захоплюва-

ли українські частини, кораблі, майно
стратегічних об’єктів, катували активістів, переслідували і зачищали все українське.
Чи морально ТЕПЕР нам чіпляти на
лацкан ЦЕЙ знак у День Перемоги? Щонайменше, це блюзнірство і зневага до
самих себе.
До окупації Криму ми жили в одній
країні, а після — зовсім в іншій. Почуття
наближення війни скинуло з усіх маски.
Стало цілком очевидно, на кого можна розраховувати. Вчорашній сусідрозтелепа сьогодні першим пішов до
військкомату записуватися до армії, а
вчорашній благопристойний сусіда виявився шкурою.
Час розставив усе на свої місця. І
слава Богу, що духовне очищення, хоч
і запізно, але відбулося. Йти далі буде
тепер набагато легше.

Тюнер і комунальне телебачення

купували кабелі, встановлювали антену
на даху, а потім будинковою мережею
скористалися — і ми маємо платити за
своє ж.
Це ж фактично комунальне телебачення. У Києві за комунальне телебачення платять 2 грн, а ми — 20 грн у
місяць. Хай і у нас буде доступне за тарифом комунальне телебачення. А кого
не влаштовує 9 каналів — підключаться
до різних операторів.
Третє. Півтора роки тому районний
соцзабез збирав заяви на встановлення
тюнерів цифрового телебачення. Пройшов час — тюнери отримали не ветерани й інваліди, а звичайні пенсіонери
у селах району, а у Вишгороді — хтось
отримав, а більшість — ні. Розберіться з
цим, будь ласка.
Від редакції.
1) Ми зателефонували до керівника
ТОВ «Ультра ЛТД» Ігоря Беркуна. І ось
що він нам повідомив:
«На просп. І. Мазепи, 6 із 16:00 22
березня — проблеми з надходженням
електроенергії. Електрик КПЖ і КГ не
виправив ситуацію, там ще місяць тому
із трьох фаз була відсутня одна. Тож ми
підключили живлення кабельного ТБ через інший під’їзд.
Щоб не переривалася телетрансляція, ТОВ «Ультра ЛТД» робить резервне живлення для другої підстанції (біля
музшколи; перша — на Б. Хмельницького, 2).
Вночі доступ на горища та у підвали
забороняють будівельні норми. У вихідні допуск мають лише працівники ліфтового господарства.
Із квітня-травня 2014 року буде єдина диспетчерська для МТМ, ТОВ «Ультра ЛТД», ТРК «Више Град» — можна
буде телефонувати до 21:00 і у робочі, і

вихідні та святкові дні.
Щодо комунальної власності. Ще коли існував ЖЕК № 1, на
будинках, які вводили в експлуатацію, ставили антени, а потім
обладнання передавали підприємству Облпобутрадіотехніка.
Центральний офіс цього підприємства був у Києві на вул. Кіквідзе, цех з обслуговування — у
Вишгороді, на Шевченка, 7 (у
підвалі), друга дільниця — у Димері, третя — у Дубечні.
На той час на кожному під’їзді
стояли дві антени метрового діапазону, що передавали чотири
канали. Плата за використання радіо/
телеантени ніколи не входила до квартплати, її збирали окремим рядком —
ЖЕК перераховував її обслуговуючій
організації.
Після розпаду СРСР працівники вишгородського цеху почали обслуговувати
це майно. Після 1998 року збільшилася
кількість метрового і дециметрового діапазону. Знадобились дециметрові широкосмугові підсилювачі — тобто нове
обладнання.
Обслуговуюча організація — ТОВ
«Ультра ЛТД» — ставить їх за власні кошти та отримує абонплату від користувачів кабельним ТБ.
Спочатку
ставили
антени
на
під’їздах. Потім, коли почали красти
кольорові метали, ми вже прокладали
кабелі, ставили по 10 абонентів на одну
антену.
Далі з’явився один антенний пост
на просп. Мазепи, 7. Індивідуальні будинкові мережі поступово сформували
міську мережу кабельного ТБ. Тариф
розрахований за методикою Союзу кабельного телебачення, затвердженою

Мінфіном України.
Нині вивчаємо питання частотного
діапазону. Із квітня ц. р. запускаємо 30
телеканалів Т-2 (цифрове телебачення)».
Щодо пільг Ігор Беркун повідомив, що вони надаються за переліком,
складеним міською радою ветеранів.
Кількість пільговиків і загальноміську
кількість абонентів він редакції так і не
повідомив.
Щодо тюнерів Т-2 для цифрового телебачення ми звернулися до управління
соціального захисту населення Вишгородської РДА. Там редакції повідомили,
що переліки, сформовані півтора роки
тому, були передані до обласного відділу соціальної допомоги, субсидій та
пільг.
Олена Бєлік, заступник начальника
обласного відділу, підтвердила цю інформацію, повідомила, що всі списки
було передано до Держтелерадіокомпанії. І навіть надала телефон (239-61-09),
за яким ніхто не відповів. На додаток
припустила, що насамперед ощасливлювали тюнерами мешканців сіл, тому
що у селах немає кабельного ТБ.

ТЕЛЕпрограма

Вишгород

29 березня
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2+2
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
09:00, 21:00 Пiдсумки
дня
09:50, 20:50 Час-Ч
10:05, 15:30, 19:10
ГРОМАДСЬКЕ
ТЕЛЕБАЧЕННЯ
12:10, 18:45, 21:25
Дiловий свiт
12:45 Спецпроект
«Единая страна»
14:45 Euronews
14:55 Дiловий свiт.
Агросектор
15:15 Брифiнг Кабмiну
України
17:35 Вiчний вогонь
18:05 Фiнансова
перспектива
21:40 Шусте-Live. Буднi
22:55 Трiйка, Кено,
Секунда удачi
23:00 Пiдсумки

06:45, 07:10, 08:05,
09:10 «Снiданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00,
19:30, 23:05 ТСН:
«Телевiзiйна служба
новин»
10:00 Х/ф «Iталiєць»
(1)
11:20 Х/ф «Каблучка з
бiрюзою» (1)
15:00 Х/ф «Дiдирозбiйники» (1)
16:45 «ТСН.
Особливе»
17:10 Т/с «Асi» (1)
20:30 «Грошi.
Спецрепортаж»
20:45 «Чисто - ньюз»
21:00 Т/с «Кохання у
великому мiстi - 3»
22:00 «Грошi»
23:30 Т/с «Касл - 2» (2)
00:20 Х/ф «Нокаут» (2)

06:15, 19:45
Надзвичайнi новини
07:05 Факти тижня
08:45 Факти. Ранок
09:15 Надзвичайнi
новини. Пiдсумки
10:05, 13:20 Т/с
«Прокурорська
перевiрка»
12:45, 15:45 Факти.
День
13:30 Т/с «Вулицi
розбитих лiхтарiв.
Менти-5»
14:20, 16:15 Х/ф
«Мiстер i мiсiс Смiт»
16:55 Х/ф «Турист»
18:45 Факти. Вечiр
20:30 Дiстало!
21:20 Свобода слова
00:50 Х/ф «Армiя
пiтьми» (2)

06:30, 09:30 «Свiт за
тиждень»
07:00, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
10:00 Мiсцями дикої
природи
11:00 Боягуз, Бовдур,
Бувалий та iншi (Г.Вiцин)
12:25 «Секрети закулiсся з
О. Ржавським»
13:15 «Моднi iсторiї з О.
Новицькою»
14:00 Д/с «Народженi
вбивати»
15:00, 18:30, 21:00
«Соцiальний пульс»
16:20 Д/с «60 найбiльш
смертоносних тварин»
17:50 Тлумачення
сновидiнь
18:20 Вперед, на Олiмп!
Сочi - 2014
18:50, 22:20 «Економiчний
пульс»
19:00 В гостях у Д.
Гордона. А. Демидова
20:00 Злочин столiття
21:30 Боягуз, Бовдур,
Бувалий та iншi(Є.
Моргунов)
22:25 Монстри всерединi
мене
23:30 Джаз-коло

07:00, 07:30, 08:00,
08:30, 09:00, 12:00,
14:00, 17:45 Новини
07:15, 07:35, 08:10,
08:35 «Ранок з
IНТЕРом»
09:20 Х/ф «Не
залишай мене,
Любове»
11:20, 12:25 Д/с
«Слiдство вели...
з Леонiдом
Каневським»
13:30, 14:20 «Судовi
справи»
15:20 «Жди меня»
18:05 Ток-шоу
«Стосується кожного»
19:05 Т/с «Поки
станиця спить»
20:00 «Подробицi»
20:30 Т/с «Будинок з
лiлiями»
23:50 Х/ф «Кидок
кобри» (2)

07:00, 09:00, 15:00,

06:00, 09:45, 11:15,
12:45 «Мультляндiя»
07:10, 17:10 «Київ
музика»
08:00 «СТН-спорттижневик»
08:20, 16:50, 17:30
«Вiдкритий мiкрофон»
08:30, 15:10 Т/с
«Шляхи Iндiї»
10:10 «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»
19:20, 23:20 «Мiська
варта»
19:25, 22:00
«Столиця»
21:25 «Служба
порятунку»

06:10 FitnessTime
06:30 Кримська
19:00 Подiї
кругосвiтка
07:00 Наша географiя
07:15 Ранок з
07:15, 12:00 Служба
новин «Хвиля».
Україною
Пiдсумки
07:55 Рукодiлля для
09:10 Т/с «Пам’ять
дiтей
08:35, 11:40, 23:30 180
серця»
градусiв
13:10 Т/с «Подружжя» 10:45 Феєрiя мандрiв
12:45 Х/ф «Три
14:10, 15:20, 17:10
товаришi» (1)
14:05, 20:00 Молода
Т/с «Слiд»
гвардiя
15:00, 17:30, 19:30
18:00 Т/с «Сашка»
Служба новин «Хвиля»
15:10 М/с «Лiтаючий
19:45 Ток-шоу
будинок»
16:00 Круїзнi лайнери «Говорить Україна»
рай в океанi
21:00, 22:30 Т/с
17:00, 23:50 Як
працюють машини
«Дикий 4»
18:00 «Єдина країна!
Єдина країна!»
22:00 Подiї дня
21:15 Х/ф «Музична
iсторiя» (1)
23:30 Х/ф
23:05 Вiд заходу до
свiтанку
«Космополiс» (2)
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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
09:55, 20:40 Час-Ч
10:10, 15:30, 18:50
ГРОМАДСЬКЕ
ТЕЛЕБАЧЕННЯ
12:10, 18:05, 20:50
Дiловий свiт
12:45, 02:20
Спецпроект «Единая
страна»
14:45 Euronews
14:55 Дiловий свiт.
Агросектор
15:15 Брифiнг Кабмiну
України
21:40 Шусте-Live.
Буднi
22:55 Трiйка, Кено,
Максима
23:00 Пiдсумки

06:05, 07:00, 08:00,
09:00, 19:30, 23:20
ТСН: «Телевiзiйна
служба новин»
06:45, 07:10, 08:05,
09:10 «Снiданок з 1+1»
10:00, 20:45 «Чисто ньюз»
10:15 «Красуня за 12
годин - 2»
11:10 «Сiмейнi
мелодрами - 3»
12:05 Т/с «Справа
лiкарiв»
12:55, 13:50 Т/с
«Склiфосовський - 2»
(1)
14:45, 21:00 Т/с
«Кохання у великому
мiстi - 3»
15:40 «Свати - 5» (1)
16:45 «ТСН. Особливе»
17:10 Т/с «Асi» (1)
20:30 «Грошi.
Спецрепортаж»
22:00 «Мiняю жiнку - 8»
23:45 Т/с «Касл - 2» (2)

06:55, 17:00 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»
14:50, 16:15, 20:30 Т/с
«Братани-3»
18:45 Факти. Вечiр
22:10 Четверта вежа-2
23:05 Т/с «Лiсник»
00:45 Х/ф «Пропащi
хлопцi. Плем’я» (2)

06:30, 09:30,
15:00, 18:30, 21:00
«Соцiальний пульс»
06:55, 18:50, 22:35
«Економiчний пульс»
07:00, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
09:00 Тлумачення
сновидiнь
10:00, 20:00 Злочин
столiття
11:00 Боягуз, Бовдур,
Бувалий та iншi
(Є.Моргунов)
12:15 «Ронiн. Ток-шоу
з Дмитром Видрiним»
13:15 «Щоденник для
батькiв»
14:00, 22:40 Монстри
всерединi мене
16:20 Д/с «60 найбiльш
смертоносних тварин»
17:45 «Соцiальний
статус: ваша пенсiя»
19:00 В гостях у Д.
Гордона. Л. Улицька
21:35 «Тарапунька:
аншлаг тривалiстю в
життя»

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 «Будинок з
лiлiями»
23:50 Х/ф «Кидок
кобри 2» (2)

06:00, 13:00 Т/с
«Подружжя»
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
«Глухарь»
12:00, 19:45 Ток-шоу
«Говорить Україна»
18:00 Т/с «Сашка»
21:00, 22:30 Т/с
«Дикий 4»
22:00 Подiї дня
01:30 Т/с «Пожежнi
Чикаго» (2)

За чоловіка,
який
розставляє всі
розділові знаки
вірно, можна і
заміж вийти

Кохана, чому,
коли я співаю,
ти підходиш до
вікна?
– Щоб люди не
подумали, що
б’ю тебе.

06:15, 16:00 «Все буде
добре!»
08:05, 18:30
«Неймовiрна правда
про зiрок»
09:20 Х/ф
«Сестронька»(1)
11:10 Х/ф «Донечко
моя»(1)
12:55, 20:00 «Слiдство
ведуть екстрасенси»
13:50 «Битва
екстрасенсiв 13»
18:00, 21:45 «ВiкнаНовини»
21:00 Т/с «Швидка
допомога»(1)
22:30 «Детектор
брехнi - 5»
00:00 «Один за всiх»

07:00 Пiдйом
08:00, 19:00 Т/с
«Воронiни»
08:55, 17:05 Т/с «Не
родись вродлива»
09:50 Т/с «Щасливi
разом»
15:05 Х/ф «Такi рiзнi
близнюки»
18:00 Репортер
18:20 Абзац!
20:00 Ревiзор
22:30 Страстi за
Ревiзором
23:50 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,
18:30, 22:30, 23:30 Час.
Важливо
06:35, 07:10, 08:10, 22:35,
23:15, 00:15 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
07:45, 18:20, 23:40 Час
спорту
08:15, 08:35, 19:45, 22:40,
23:25, 23:35 Тема/Хронiка
дня
10:35 Велика полiтика
11:15, 20:00 Час. Пiдсумки
дня
12:35 Новинометр
15:35 Новини Київщини
17:35 В кабiнетах
18:10, 00:00 Мiсцевий час
18:35 Територiя закону
19:00, 19:20 Час новин
21:40 Час-Тайм
22:10 Тема/Хроника

06:15 «Обережно,
модерн!»
07:00 Х/ф «Сiм пригод
Синдбада» (1)
09:00 Д/п «Велика
подорож»
10:00 Д/п «Великi
битви»
10:45 Д/п «Великi
катастрофи»
11:20 Д/п «Останнiй
етап. Довiчний вирок»
12:30 Д/п «Хочу жити
вiчно»
13:30 Д/п «Пiрамiди»
14:30 Т/с «Зворотнiй
вiдлiк» (1)
18:30 Новини 2+2
19:15 «Королi рингу».
«Росiйська боксерська
команда» - «Українськi
Отамани»
22:10 Х/ф «Рембо-2» (2)

06:30 «TOP SHOP»
07:30 М/с «Маша i
Ведмiдь» (1)
09:50 Х/ф «Проект
Дженнi» (1)
11:10 Х/ф «Король
повiтря» (1)
12:50 Х/ф «Уяви собi»
(1)
14:50 «КВК»
16:50 М/ф
«Мадагаскар 2» (1)
18:20 «Звана вечеря»
19:20 «Орел i Решка»
21:00 «Розсмiши
комiка»
22:00 Х/ф «Двоє: я i
моя тiнь» (1)
23:50 Х/ф «Раптово
вагiтна» (2)

Високошвидкісний Інтернет МТМ
Тел.: (093) 366-16-66; (095) 545-15-33; (098) 201-22-66
06:25, 08:20 М/с
«Черепашки мутанти
нiндзя» (1)
06:30, 07:30, 11:00,
06:50 М/с «Шоу
скарбiв»
14:00, 16:30, 18:30,
Гарфiлда» (1)
09:00 «Агенти впливу» 07:45 Мультик з
20:30 Служба новин
Лунтiком
09:45 Т/с «Таємницi
ZAMAN
08:50 М/с
слiдства» (1)
08:05 М/ф
«Русалонька» (1)
09:15 М/ф «Сердитi
10:15, 21:00 Т/с «Таке 11:30 Т/с «УГРО - 5»
пташки» (1)
життя»
15:15 Т/с «Даїшники» 12:05, 21:55 6 кадрiв
11:30 Acci biber
19:00, 21:40 «Свiдок» 13:25 Т/с «Ксена принцеса - воїн» (1)
12:00, 12:45 Т/с
19:30 Т/с
14:15 Т/с «Чемпiонки»
«Дороги Iндiї»
(1)
«Шаповалов»
13:30, 16:05 Д/ф
15:05, 19:05 Панянка22:00 Т/с
14:20, 15:05 Т/с
селянка
«Талiсман»
«Елементарно - 2» (2) 16:00 Дайош
молодьож!
16:50 Велике кiно на 00:00 Т/с «Декстер
17:20, 20:00 Т/с
АTR
«Кухня» (1)
- 5» (3)
18:15 Розсмiши комiка
19:00, 19:40 Т/с
01:00 Т/с «NCIS:
21:00 Вiталька
«Султан»
22:50 Т/с «Свiтлофор»
полювання
на
21:45 Велике кiно на
(2)
23:45 Дурнєв+1
вбивцю» (2)
ATR

06:00, 06:35, 07:35

08:30 «Правда життя.

Saba erte ATRde

Професiя шукач

06:00, 23:30 Загадки
Всесвiту
06:50 Жертви
природи
07:40 Шаленi
розумники
08:40, 14:30 Смiття у
великому мiстi
09:30, 19:30 Секретнi
iсторiї
10:30 Мiстична
Україна
11:30, 16:30 В
пошуках пригод
12:30 Тварини
крупним планом
13:30 Вбивця Земля
15:30, 21:30 Сучаснi
дива
17:30, 20:30
Фантастичнi iсторiї
18:30 В пошуках
iстини
22:30 Гори Шотландiї
00:30 Покер

07:00 «Ранок Росiї»
11:20 «Вiйна 1812 року.
Перша iнформацiйна»
12:05 Ток-шоу «Про
найголовнiше»
13:00, 16:00, 19:00 Вiстi
13:25, 16:10, 18:40
Мiсцевий час. ВiстiМосква
13:40, 06:10 Т/с
«Господиня моєї долi»
14:25 «Особливий
випадок»
15:10 «Шукачi»
16:25 «Пiд небом
театру». «Микола
Євреїнов.
Суперштукар»
17:05 Т/с «Поки
станиця спить»
17:55 Т/с «Особиста
справа»
19:45 «Прямий ефiр»
20:40 Т/с «Самара-2»
23:05 «Секретнi
матерiали: ключi вiд
довголiття»
23:55 «Тим часом»

Наш індекс у Каталозі місцевих періодичних видань 40007

06:00, 09:45, 11:15,
12:45 «Мультляндiя»
07:10, 17:10 «Київ
музика»
08:00, 15:00, 17:00,
19:00, 21:00, 23:00
«Столичнi телевiзiйнi
новини»
08:20, 16:50, 17:30
«Вiдкритий мiкрофон»
08:30, 15:10 Т/с
«Шляхи Iндiї»
10:10 «Зроблено у
Києвi»
13:20, 23:25
«Громадська
приймальня»
16:10, 18:00 «У центрi
уваги»
19:20, 23:20 «Мiська
варта»
19:25, 22:00
«Столиця»
21:25, 00:45 «Київськi
iсторiї»

07:15, 18:30
«Неймовiрна правда
про зiрок»
08:45 Х/ф
«Мiльйонер»(1)
10:45, 20:00 «Слiдство
ведуть екстрасенси»
11:40 «МастерШеф
- 2»
16:00 «Все буде
добре!»
18:00, 21:45 «ВiкнаНовини»
20:55 Т/с «Швидка
допомога»(1)
22:30 «Кохана, ми
вбиваємо дiтей»

06:00, 18:00, 20:00
«Єдина країна! Єдина
країна!»
07:30, 12:05, 15:00,
17:30, 19:30 Служба
новин «Хвиля»
08:00, 15:10 М/с
«Лiтаючий будинок»
08:30, 15:40 М/с
«Пригоди Робiка»
08:55 У свiтi
справдженої мрiї
10:15 Чекаю гостей
11:40 Феєрiя мандрiв
12:45 Х/ф «Шуми
мiстечко» (1)
14:05 Молода гвардiя
16:00 Круїзнi лайнери
- рай в океанi
17:00 Реальний свiт
21:15 Х/ф «Людина у
футлярi» (1)
23:05 Вiд заходу до
свiтанку
23:30 180 градусiв
23:50 Вiдповiдi

06:00, 06:35, 07:35 Saba
erte ATRde
06:30, 07:30, 11:00,
14:00, 16:30, 18:30,
20:30 Служба новин
ZAMAN
08:05 М/ф
10:15, 21:00 Т/с «Таке
життя»
11:30 Sherfe fashion
12:00, 12:45 Т/с «Дороги
Iндiї»
13:30, 16:05 Д/ф
14:20, 15:05 Т/с
«Талiсман»
16:50 Велике кiно на АTR
19:00, 19:40 Т/с
«Султан»
21:45 Велике кiно на ATR

07:00 Пiдйом
08:00, 19:00 Т/с
«Воронiни»
08:55, 17:05 Т/с «Не
родись вродлива»
09:50, 16:10 Т/с
«Татусевi дочки»
14:00 М/с «Панда
Кунг-Фу»
15:20 Т/с «Щоденники
Кэрри»
18:00 Репортер
18:20 Абзац!
21:00 Серця трьох
23:20 Т/с «Друзi»
00:15 Х/ф «Моя мачуха
- прибулиця»

А на питання, чи дружу я з алкоголем, – відповім чесно: – Ні, не
дружу! Але зв’язок підтримую
***
Лікарю! Дайте мені пігулки від жадібності. Тільки більше, більше,
більше...

08:30 Ранковий
«Свiдок»
09:00 «Випадковий
свiдок»
10:00 Т/с «Мовчазний
свiдок»
11:25 Т/с «Детективи»
13:05, 19:30 Т/с
«Шаповалов»
14:55, 17:00 Т/с
«Квиток у гарем» (1)
16:45, 19:00, 21:40
«Свiдок»
22:00 Т/с «Грабуй
награбоване» (2)
00:00 Т/с «Декстер
- 5» (3)

Автосервіс, клієнт дивиться рахунок. Запитує у майстра:
– А що це за пункт «Проканало» –
100 грн?
Майстер:
– Не проканало. Викреслюємо.

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
06:40, 18:10 Мiсцевий
час
07:00, 08:00, 09:00,
10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00,
16:00, 17:00, 18:00,
22:00, 23:00 Час новин
07:15, 08:15, 08:35,
13:10, 18:35, 19:45,
22:10, 22:45, 23:25,
23:35 Тема/Хронiка дня
07:40 Автопiлот-новини
08:45 Трансмiсiяновини
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 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
13:25 Т/с «Ксена принцеса - воїн» (1)
14:15 Т/с «Чемпiонки»
(1)
15:05, 19:05 Панянкаселянка
16:00 Дайош молодьож!
17:20, 20:00 Т/с «Кухня»
(1)
18:15 Розсмiши комiка
22:50 Т/с «Свiтлофор»
(2)
23:45 Надто грубо для
Ю-туб’а

2+2

06:25 Х/ф «Повiтрянi

06:30 «TOP SHOP»

пiрати» (1)

07:30, 16:00 Т/с «Моя

08:00, 09:30 Т/с «Нове прекрасна няня» (1)
життя сищика Гурова. 09:00 М/с «Маша i
Продовження» (1)

Ведмiдь» (1)

09:00, 18:30 Новини

10:20 Х/ф «Проект

2+2

Дженнi» (1)

16:30 Т/с
«Солдати-15» (1)
19:00 Т/с «Пыльная
работа» (1)
21:00 «ДжеДАI»
21:25 Лiга Чемпiонiв
УЄФА. Манчестер
Юнайтед - Баварiя.
Пряма трансляцiя

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»

23:40 Про Лiгу

18:20 «Звана вечеря»

Чемпiонiв + огляд

22:00 Т/с «Доктор

iгрового дня

Хаус» (2)

00:55 Лiга Чемпiонiв

01:15 Т/с

УЄФА. Барселона -

«Вiдчайдушнi

Атлетiко

домогосподарки» (2)

06:00, 23:30 Загадки
Всесвiту
06:50 Жертви
природи
07:40 Шаленi
розумники
08:40, 14:30 Смiття у
великому мiстi
09:30, 19:30 Секретнi
iсторiї
10:30 Мiстична
Україна
11:30, 16:30 В
пошуках пригод
12:30 Тварини
крупним планом
13:30 Вбивця Земля
15:30, 21:30 Сучаснi
дива
17:30, 20:30
Фантастичнi iсторiї
18:30 В пошуках
iстини
22:30 Життя
00:30 Секрети науки

07:00 «Ранок Росiї»
11:05, 16:55 Новини
культури
11:20 «Титанiк.
Остання таємниця»
12:05 Ток-шоу. «Про
найголовнiше»
13:25, 16:10, 18:40
Мiсцевий час. ВiстiМосква
13:40, 06:10 Т/с
«Господиня моєї долi»
14:25 «Особливий
випадок»
15:10 Х/ф «Бухта
зниклих дайверiв»
16:25 «Пiд небом
театру». «Гордон
Крег. Думай про
мене»
17:05 Т/с «Поки
станиця спить»
17:55 Т/с «Особиста
справа»
19:45 «Прямий ефiр»
20:40 Т/с «Самара-2»
23:05 «Спецiальний
кореспондент»
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06:30, 07:00, 08:00,
12:00, 15:00, 18:20
Новини
06:50, 07:45, 08:20,
08:40 Гiсть студiї
09:50, 20:40 Час-Ч
10:00 Включення з
Кабiнету Мiнiстрiв
України
10:20, 15:30, 18:50
ГРОМАДСЬКЕ
ТЕЛЕБАЧЕННЯ
12:10, 18:05, 20:50
Дiловий свiт
12:40 Спецпроект
«Единая страна»
14:10 Шлях до
Чемпiонату свiту FIFA
2014 Бразилiя
14:55 Дiловий свiт.
Агросектор
15:15 Брифiнг Кабмiну
України
21:35 Шусте-Live.
Буднi
22:55 Суперлото,
Трiйка, Кено
23:00 Пiдсумки

06:05, 07:00, 08:00,
09:00, 19:30, 23:25
«Телевiзiйна служба
новин»
06:45, 07:10, 08:05,
09:10 «Снiданок з 1+1»
10:15 «Красуня за 12
годин - 2»
11:10 «Сiмейнi
мелодрами - 3»
12:05 Т/с «Справа
лiкарiв»
13:00, 13:55 Т/с
«Склiфосовський - 2»
(1)
14:50, 21:00 Т/с
«Кохання у великому
мiстi - 3»
15:45 «Свати - 5» (1)
16:45 «ТСН.
Особливе»
17:10 Т/с «Асi» (1)
20:30 «Грошi.
Спецрепортаж»
22:00 «Чотири весiлля
- 3»
23:40 Т/с «Касл - 2» (2)

06:00 Свiтанок
07:00, 16:50 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»
14:40, 16:15, 20:30 Т/с
«Братани-3»
18:45 Факти. Вечiр
22:10 Кримiнальна
Україна
23:05 Т/с «Лiсник»
00:50 Х/ф «Пропащi
хлопцi. Спрага» (2)

06:00, 09:45, 11:15,
12:45 «Мультляндiя»
07:10, 17:10 «Київ
музика»
08:00, 15:00, 17:00,
19:00, 21:00, 23:00
«Столичнi телевiзiйнi
новини»
08:20, 16:50, 17:30
«Вiдкритий мiкрофон»
08:30, 15:10 Т/с
«Шляхи Iндiї»
10:10 «Київськi iсторiї»
13:20, 23:25
«Громадська
приймальня»
16:10, 18:00 «У центрi
уваги»
19:20, 23:20 «Мiська
варта»
19:25, 22:00
«Столиця»
21:25 «Мiсто добра»

06:05, 16:00 «Все буде
добре!»
07:55, 18:30
«Неймовiрна правда
про зiрок»
09:15 «Зiркове життя.
Найскандальнiшi
зiрковi розлучення»
10:20 «Зiркове життя.
Б’є значить любить?»
12:15, 20:00 «Слiдство
ведуть екстрасенси»
13:05, 00:05
«МастерШеф - 2»
18:00, 21:45 «ВiкнаНовини»
20:55 Т/с «Швидка
допомога»(1)
22:30 «Хата на тата»

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 Злочин
столiття
11:00 «Тарапунька:
аншлаг тривалiстю в
життя»
12:00 «Цивiлiзацiя
Incognita»
14:00, 22:45 Монстри
всерединi мене
16:20 Д/с «60 найбiльш
смертоносних тварин»
17:50 Тлумачення
сновидiнь
18:20 Вперед, на Олiмп!
Сочi - 2014
19:00 В гостях у Д.
Гордона. Л. Улицька
21:35 О. 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»
15:20 «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 «Будинок з
лiлiями»
23:50 Х/ф «Капiтан
Америка - Перший
месник» (2)

06:00, 13:00 Т/с
«Подружжя»
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
«Глухарь»
12:00, 19:45 Ток-шоу
«Говорить Україна»
18:00 Т/с «Сашка»
21:00, 22:30 Т/с
«Дикий 4»
22:00 Подiї дня
01:30 Т/с «Пожежнi
Чикаго» (2)

06:00, 18:00, 20:00
«Єдина країна! Єдина
країна!»
07:30, 12:05, 15:00,
17:30, 19:30 Служба
новин «Хвиля»
08:00, 15:10 М/с
«Лiтаючий будинок»
08:30, 15:40 М/с
«Пригоди Робiка»
08:55 Шкiльнi iсторiї
09:15, 09:50, 10:30,
11:05, 12:30 Телепродаж
11:40 Феєрiя мандрiв
12:45 Х/ф «Син полку»
(1)
14:05 Молода гвардiя
16:00 Круїзнi лайнери рай в океанi
17:00 Як працюють
машини
21:15, 00:20 Х/ф
«Щасливий рейс» (1)
22:40 Легенди
росiйського року
23:05 Вiд заходу до
свiтанку
23:30 180 градусiв
23:50 Кордони

06:00, 06:35, 07:35 Saba
erte ATRde
06:30, 07:30, 11:00,
14:00, 16:30, 18:30,
20:30 Служба новин
ZAMAN
08:05 М/ф
10:15, 21:00 Т/с «Таке
життя»
11:30 Gonul eseri
12:00, 12:45 Т/с «Дороги
Iндiї»
13:30, 16:05 Д/ф
14:20, 15:05 Т/с
«Талiсман»
16:50 Велике кiно на
АTR
19:00, 19:40 Т/с
«Султан»
21:45 Велике кiно на
ATR

– Ти за що
сидів?
– За хабар!
– А за що відпустили?
– За те саме
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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
09:00, 21:00 Пiдсумки
дня
09:55, 20:40 Час-Ч
10:10, 15:30, 18:50
ГРОМАДСЬКЕ
ТЕЛЕБАЧЕННЯ
12:10, 18:05, 20:50
Дiловий свiт
12:45 Спецпроект
«Единая страна»
14:55 Дiловий свiт.
Агросектор
15:15 Брифiнг
Кабмiну України
21:35 Шусте-Live.
Буднi
22:55 Трiйка, Кено,
Максима
23:00 Пiдсумки

06:05, 07:00, 08:00,
09:00, 19:30, 23:10
«Телевiзiйна служба
новин»
06:45, 07:10, 08:05,
09:10 «Снiданок з 1+1»
10:00, 20:45 «Чисто ньюз»
10:15 «Красуня за 12
годин - 2»
11:10 «Сiмейнi
мелодрами - 3»
12:05 Т/с «Справа
лiкарiв»
13:00, 13:55 Т/с
«Склiфосовський - 2»
(1)
14:50, 21:00 Т/с
«Кохання у великому
мiстi - 3»
15:45 «Свати - 5» (1)
16:45 «ТСН. Особливе»
17:10 Т/с «Асi» (1)
20:30 «Грошi.
Спецрепортаж»
22:00 «Небесна сотня.»
23:25 Т/с «Касл - 2» (2)

06:50, 17:00 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»
14:50, 16:15, 20:30 Т/с
«Братани-3»
18:45 Факти. Вечiр
22:10 Клан
23:05 Т/с «Лiсник»
00:50 Х/ф «Гаманець
або життя» (2)

06:30, 09:30, 15:00,
18:30, 21:00 «Служба
новин «Соцiальний
пульс»
07:00, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
10:00, 20:00 Злочин
столiття
11:00 Олександр
Зацепiн. У вогнедишнiй
лавi кохання
12:15 «Цивiлiзацiя
Incognita»
13:00 «УкраїнаЄвропа: маятник Фуко»
14:00, 22:45 Монстри
всерединi мене
16:20 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. Г. Попов
21:35 Ми пам’ятаємо
Мерилiн

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 «Будинок з
лiлiями»
23:50 Х/ф «Тор» (2)

06:00, 13:00 Т/с
«Подружжя»
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
«Глухарь»
12:00, 19:45 Ток-шоу
«Говорить Україна»
18:00 Т/с «Сашка»
21:00, 22:30 Т/с
«Дикий 4»
22:00 Подiї дня
01:30 Т/с «Пожежнi
Чикаго» (2)

Начебто квартира невелика,
але як почнеш
прибирати...
палац!

90% наших
турбот стосується того,
чого ніколи не
станеться.
Маргарет
Тетчер

07:00 Пiдйом
08:00, 19:00 Т/с
«Воронiни»
08:55, 17:05 Т/с «Не
родись вродлива»
09:50 Т/с «Щасливi
разом»
14:00 М/с «Панда
Кунг-Фу»
15:20 Т/с «Щоденники
Керрi»
16:10 Т/с «Татусевi
дочки»
18:00 Репортер
18:20 Абзац!
21:00 Серця трьох
23:20 Т/с «Друзi»
00:15 Х/ф «Перукарня»
(2)

– Знаєш, Сергію, ти мені Пушкіна
нагадуєш.
– Чим? Бакенбардами?
– Застрелити тебе хочеться!

08:30 Ранковий
«Свiдок»
09:00 «Випадковий
свiдок»
10:00 Т/с «Мовчазний
свiдок»
11:25 Т/с «Детективи»
13:05, 19:30 Т/с
«Шаповалов»
14:55, 17:00 Т/с
«Квиток у гарем» (1)
16:45, 19:00, 21:40
«Свiдок»
22:00 Т/с «NCIS:
полювання на вбивцю
- 10» (2)
00:00 Т/с «Декстер
- 5» (3)

Кожна людина носить у глибині
свого «я» маленьке кладовище,
де поховані ті, кого вона любила.
Ромен Роллан

Вишгород
2+2
06:30, 07:30, 08:30,
09:30, 10:30, 11:30,
12:30, 13:30, 14:30,
15:30, 16:30, 17:30,
18:30, 22:30, 23:30 Час.
Важливо
06:35, 07:10, 08:10,
22:35, 23:15Бiзнес-час
06:40, 18:10, 00:00
Мiсцевий час
07:00, 08:00, 09:00,
10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00,
16:00, 17:00, 18:00,
22:00, 23:00 Час новин
07:15, 08:15, 08:35,
15:35, 18:35, 19:45,
22:40, 23:25, 23:35 Тема/
Хронiка дня
07:45, 18:20, 23:40 Час
спорту
09:35, 13:35, 14:35 5
елемент
10:10, 10:35, 11:15,
11:35, 12:15, 20:00 Час.
Пiдсумки дня
16:35 Зооакадемiя
17:35 Арсенал
19:00, 19:30 Час новин
21:40 Час-Тайм
22:10 Акцент

07:00, 16:30 Т/с
«Солдати-15» (1)
09:00, 18:30 Новини
2+2
09:30 Х/ф «Залiзна
сотня» (1)
11:25 Д/п «Дальнiй
бомбардувальник
IЛ-4»
11:35 Д/п «Карлики у
Всесвiтi»
12:10 Д/п «За наказом
богiв»
13:10 Д/п «Великi
битви»
13:50 Д/п «Великi
катастрофи»
14:30, 19:00 Т/с
«Пыльная работа» (1)
21:00 «ДжеДАI»
21:20 Х/ф «Справжня
МакКой» (2)
23:20 Х/ф «Акули-3:
Мегалодон» (3)

06:30 «TOP SHOP»

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
13:25 Т/с «Ксена принцеса - воїн» (1)
14:15 Т/с «Чемпiонки»
(1)
15:05, 19:05 Панянкаселянка
16:00 Дайош молодьож!
17:20, 20:00 Т/с «Кухня»
(1)
18:15 Розсмiши комiка
22:50 Т/с «Свiтлофор»
(2)
23:45 Надто грубо для
Ю-туб’а

06:00, 23:30 Загадки
Всесвiту
06:50, 12:30 Жертви
природи
08:40, 14:30 Смiття у
великому мiстi
09:30 Епiдемiя. Атака
з космосу
10:30 Мiстична
Україна
11:30, 16:30 В
пошуках пригод
13:30 В очiкуваннi
кiнця свiту
15:30, 21:30 Сучаснi
дива
17:30, 20:30
Фантастичнi iсторiї
18:30 В пошуках
iстини
19:30 Секретнi iсторiї
22:30 Життя

07:00 «Ранок Росiї»
11:05, 16:55 Новини
культури
11:20 «Шифри нашого
тiла. Серце»
12:05 Ток-шоу «Про
найголовнiше»
13:25, 16:10, 18:40
Мiсцевий час. ВiстiМосква
13:40, 06:10 Т/с
«Господиня моєї долi»
14:25 «Особливий
випадок»
15:10 Х/ф «Бухта
зниклих дайверiв»
16:25 «Пiд небом
театру». «Антонен
Арто. Галюцинацiї»
17:05 Т/с «Поки
станиця спить»
17:55 Т/с «Особиста
справа»
19:45 «Прямий ефiр»
20:40 Т/с «Самара-2»
23:05 «Полярний
приз»

07:30, 16:00 Т/с «Моя
прекрасна няня» (1)
09:00 М/с «Маша i
Ведмiдь» (1)
10:00 Т/с «Всi жiнки вiдьми» (1)
13:30 Т/с «Дикий
ангел» (1)
15:00, 19:20 «Орел i
Решка»
17:30, 21:00
«Розсмiши комiка»
18:20 «Звана вечеря»
22:00 Т/с «Доктор
Хаус» (2)
01:15 Т/с
«Вiдчайдушнi
домогосподарки» (2)

Наш індекс у Каталозі місцевих періодичних видань 40007

06:00, 09:45, 11:15,
12:45 «Мультляндiя»
07:10, 17:10 «Київ
музика»
08:00, 15:00, 17:00,
19:00, 21:00, 23:00
«Столичнi телевiзiйнi
новини»
08:20, 16:50, 17:30
«Вiдкритий мiкрофон»
08:30, 15:10 Т/с
«Шляхи Iндiї»
10:10 «Служба
порятунку»
13:20, 23:25
«Громадська
приймальня»
16:10, 18:00 «У центрi
уваги»
19:20, 23:20 «Мiська
варта»
19:25, 22:00
«Столиця»
21:25, 00:45
«Прогулянки мiстом»

06:40, 16:00 «Все буде
добре!»
08:40, 18:30
«Неймовiрна правда
про зiрок»
10:00 Х/ф «Термiново,
шукаю чоловiка»(1)
11:50, 20:05 «Слiдство
ведуть екстрасенси»
12:40, 00:20
«МастерШеф - 3»
18:00, 21:45 «ВiкнаНовини»
21:00 Т/с «Швидка
допомога»(1)
22:30 «Я соромлюсь
свого тiла»

06:00, 18:00 «Єдина
країна! Єдина країна!»
07:30, 12:05, 15:00,
17:30, 19:30 Служба
новин «Хвиля»
08:00, 15:10 М/с
«Лiтаючий будинок»
08:30, 15:40 М/с
«Пригоди Робiка»
08:55, 11:40 Феєрiя
мандрiв
09:15, 09:50,
10:30, 11:05, 12:30
Телепродаж
12:45 Х/ф «Жила-була
дiвчинка» (1)
14:05, 20:00 Молода
гвардiя
16:00 Круїзнi лайнери
- рай в океанi
21:15, 00:20 Х/ф
«Школа лихослiв’я»
(1)
22:40 Легенди
росiйського року
23:05 Вiд заходу до
свiтанку
23:50 Як працюють
машини

06:00, 06:35, 07:35 Saba
erte ATRde
06:30, 07:30, 11:00,
14:00, 16:30, 18:30,
20:30 Служба новин
ZAMAN
08:05 М/ф
10:15, 21:00 Т/с «Таке
життя»
11:30 Dizayn efendi
12:00, 12:45 Т/с «Дороги
Iндiї»
13:30, 16:05 Д/ф
14:20, 15:05 Т/с
«Талiсман»
16:50 Велике кiно на АTR
19:00 Ток-шоу Л.
Буджурової «Гравiтацiя»
21:45 Велике кiно на ATR

07:00 Пiдйом
08:00, 19:00 Т/с
«Воронiни»
08:55, 17:05 Т/с «Не
родись вродлива»
09:50, 16:10 Т/с
«Татусевi дочки»
14:00 М/с «Панда
Кунг-Фу»
15:20 Т/с «Щоденники
Керрi»
18:00 Репортер
18:20 Абзац!
21:00 Серця трьох
23:20 Т/с «Друзi»
00:15 Х/ф «Перукарня
2»

Любов – це тоді, коли встаєш
раніше, щоб зварити їй чашечку
кави... А кава вже готова!
***
Криза середнього віку – це коли
ти ще можеш робити те, що і раніше, але обираєш – не робити
Кевін Костнер

08:30 Ранковий
«Свiдок»
09:00 «Випадковий
свiдок»
10:00 Т/с «Мовчазний
свiдок»
11:25 Т/с «Детективи»
13:05, 19:30 Т/с
«Шаповалов»
14:55, 17:00 Т/с
«Зграя»
16:45, 19:00, 21:40
«Свiдок»
22:00 Т/с «Менталiст
- 5» (2)
00:00 Т/с «Декстер
- 5» (3)

Напис на будці сторожа кладовища: «Живий куточок»
***
Я б із задоволенням поборовся
з тобою в інтелектуальній дуелі.
Але ти, як я бачу, без зброї...

2+2

06:30, 07:30, 08:30,
09:30, 10:30, 11:30,
12:30, 13:30, 14:30,
15:30, 16:30, 17:30,
18:30, 18:55, 22:30,
23:30 Час. Важливо
06:35, 07:10, 08:10,
22:35, 23:15 Бiзнес-час
06:40, 18:10 Мiсцевий
час
07:00, 08:00, 09:00,
10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00,
16:00, 17:00, 18:00,
22:00, 23:00 Час новин
07:15, 08:15, 18:35,
19:45, 22:10, 22:45,
23:25, 23:35 Тема/
Хронiка дня
07:45, 18:20, 23:40,
00:20 Час спорту
08:45 Трансмiсiяновини
10:10, 10:35, 11:15,
12:15, 20:00 Час.
Пiдсумки дня
16:35 Життя цiкаве
19:00, 19:30 Час новин
21:40 Час-Тайм 00:35 В
кабiнетах

07:00, 16:30 Т/с
«Солдати-15» (1)
09:00, 18:30 Новини
2+2
09:30 Х/ф «Iз життя
начальника карного
розшуку» (1)
11:25 Д/п «Винищувач
ЛА-7»
11:35 Д/п «По
Чумацькому шляху»
12:10 Д/п «Кiльця
долi»
13:10 Д/п «Великi
битви»
13:50 Д/п «Великi
катастрофи»
14:30, 19:00 Т/с
«Пыльная работа» (1)
21:00 «ДжеДАI»
21:20 Огляд Лiги
Чемпiонiв
22:00 Лiга Європи
УЄФА. Олимпiк Лiон
- Ювентус. Пряма
трансляцiя

07:30, 16:00 Т/с «Моя
прекрасна няня» (1)
09:00 М/с «Маша i
Ведмiдь» (1)
10:00 Т/с «Всi жiнки вiдьми» (1)
13:30 Т/с «Дикий
ангел» (1)
15:00, 19:20 «Орел i
Решка»
17:30, 21:00
«Розсмiши комiка»
18:20 «Звана вечеря»
22:00 Т/с «Доктор
Хаус» (2)
01:15 Т/с
«Вiдчайдушнi
домогосподарки» (2)

06:25, 08:20 М/с
«Черепашки мутанти
нiндзя» (1)
06:50 М/с «Шоу
Гарфiлда» (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
13:25 Т/с «Ксена принцеса - воїн» (1)
14:15 Т/с «Чемпiонки»
(1)
15:05, 19:05 Панянкаселянка
16:00 Дайош
молодьож!
17:20, 20:00 Т/с
«Кухня» (1)
18:15 Розсмiши комiка
21:00 Вiталька
22:50 Т/с «Свiтлофор»
(2)
23:45 Надто грубо для
Ю-туб’а

06:00, 23:30 Загадки
Всесвiту
06:50 Тварини
крупним планом
08:40, 14:30 Османи:
секрети султанiв
09:30, 19:30 Секретнi
iсторiї
10:30 Мiстична
Україна
11:30, 16:30 В
пошуках пригод
12:30 Жертви
природи
13:30 В очiкуваннi
кiнця свiту
15:30, 21:30 Сучаснi
дива
17:30, 20:30
Фантастичнi iсторiї
18:30 В пошуках
iстини
22:30 Життя

07:00 «Ранок Росiї»
11:20 «Ректор
Садовничий. Портрет
на тлi Унiверситету»
12:05 Ток-шоу. «Про
найголовнiше»
13:00, 16:00, 19:00
Вiстi
13:40, 06:10 Т/с
«Господиня моєї долi»
14:25 «Особливий
випадок»
15:10 Х/ф «Бухта
зниклих дайверiв»
16:25 «Пiд небом
театру». «Мейєрхольд
та учнi. Ременi вiд
сандалiй»
17:05 Т/с «Поки
станиця спить»
17:55 Т/с «Особиста
справа»
19:45 «Прямий ефiр»
20:40 Т/с «Самара-2»
23:05 «Територiя
страху»
23:55 «Культурна
революцiя»

Рішенням
будь-якої
проблеми
є нова
проблема.
Гете

ТЕЛЕпрограма

Вишгород

29 березня

2014 року
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2+2
06:30, 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, 21:000
Пiдсумки дня
09:55 Час-Ч
10:10, 15:30, 18:50
ГРОМАДСЬКЕ
ТЕЛЕБАЧЕННЯ
12:10, 18:05, 21:15
Дiловий свiт
12:45, 01:25
Спецпроект «Единая
страна»
14:45 Euronews
14:55 Дiловий свiт.
Агросектор
15:15 Брифiнг
Кабмiну України
19:30, 21:30 ШустерLIVE

06:00, 07:00,
08:00, 09:00, 19:30
«Телевiзiйна служба
новин»
06:45, 07:10, 08:05,
09:10 «Снiданок з 1+1»
10:15 «Красуня за 12
годин - 2»
11:10 «Сiмейнi
мелодрами - 3»
12:05 Т/с «Справа
лiкарiв»
13:00, 13:55 Т/с
«Склiфосовський - 2»
(1)
14:50 Т/с «Кохання у
великому мiстi - 3»
15:45 «Свати - 5» (1)
16:45 «ТСН.
Особливе»
17:10 Т/с «Асi» (1)
20:30 «Сказочная
Русь»
21:10 «Вечiрнiй Київ
- 2013»
23:50 Х/ф «Майстер»
(2)

06:00 Свiтанок

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 Злочин
столiття
11:00, 21:35 Ми
пам’ятаємо Мерилiн
12:25 «Цивiлiзацiя
Incognita»
13:10 «Свiтськi
хронiки»
14:00, 22:45 Монстри
всерединi мене
16:20 Д/с «60 найбiльш
смертоносних тварин»
17:50 Тлумачення
сновидiнь
19:00 В гостях у Д.
Гордона. Г. Попов

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»
15:35 «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 Т/с «Синiвський
обов’язок»
00:20 Х/ф «Ася»

06:00, 13:00 Т/с
«Подружжя»
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, 22:30 Т/с
«Глухарь»
12:00 «Говорить
Україна»
18:00 Т/с «Сашка»
19:45 Народнополiтична програма
Майдан
22:00 Подiї дня
01:30 Т/с «Пожежнi
Чикаго» (2)

06:00, 09:45, 11:15,
12:45 «Мультляндiя»
07:00 Т/с «Опери»
07:10, 17:10 «Київ
08:45 Факти. Ранок
музика»
08:00, 15:00, 17:00,
09:15, 19:45
19:00, 21:00, 23:00
Надзвичайнi новини
«Столичнi телевiзiйнi
09:55 Т/с
новини»
08:20, 16:50, 17:30
«Прокурорська
«Вiдкритий мiкрофон»
перевiрка»
08:30, 15:10 Т/с
10:55, 13:15, 16:15 Т/с «Шляхи Iндiї»
10:10, 00:45
«Топтуни (Зовнiшнє
«Прогулянки мiстом»
спостереження)»
13:20, 23:25
12:45, 15:45 Факти.
«Громадська
приймальня»
День
16:10, 18:00 «У центрi
18:45 Факти. Вечiр
уваги»
20:30 Т/с «Братани-3» 19:20, 23:20 «Мiська
варта»
22:10 Т/с «Лiсник»
19:25 «Столиця»
23:55 Х/ф «Iдеальна
21:25 «Столиця.
втеча» (2)
Спецпроект»

– Як я вже говорив, я ніколи
не повторююсь

06:00, 18:00 «Єдина
країна! Єдина країна!»
07:30, 12:05, 15:00,
17:30, 19:30 Служба
новин «Хвиля»
08:00, 15:10 М/с
«Лiтаючий будинок»
08:30, 15:40 М/с
«Пригоди Робiка»
09:15, 09:50, 10:30,
11:05, 12:30 Телепродаж
10:15, 00:05 Наша
географiя
11:40, 23:45 Шуба-ДубаZOO!!!
12:45 Х/ф «Том Сойєр»
(1)
14:05 Молода гвардiя
16:00 Круїзнi лайнери рай в океанi
20:00 Фєєрiя мандрiв
21:10 Х/ф «Школа
лихослiв’я» (1)
22:200 Студентський
квиток
22:40 Легенди
росiйського року
23:05 Вiд заходу до
свiтанку
23:25 180 градусiв
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Передплачуйте газету «Вишгород».
06:30 На слуху
07:00 Шустер LIVE
11:20, 20:50 Час-Ч
11:30 Армiя
11:40 Православний
вiсник
12:15, 15:20, 19:10,
21:35 ГРОМАДСЬКЕ
ТЕЛЕБАЧЕННЯ
14:00 Театральнi
сезони
17:30 Головний
аргумент
17:35 В гостях у Д.
Гордона
18:40 Український
акцент
21:00 Пiдсумки дня
22:50 Мегалот
22:55 Суперлото,
Трiйка, Кено
23:00 Вiд першої
особи
23:35 Х/ф «Пічкилавочки»

06:00, 19:30 ТСН:
«Телевiзiйна служба
новин»
07:00 «Хто там?»
07:55, 08:20 М/с
«Король Лев. Тiмон i
Пумба» (1)
08:45 «Свiтське життя»
09:45 «Сказочная
Русь»
10:25, 11:30, 12:35,
13:40 «Свати - 5» (1)
14:40 «Вечiрнiй Київ
- 2013»
16:25, 20:15 «Вечiрнiй
квартал»
18:30 «Розсмiши
комiка - 5»
22:20 Х/ф «1+1»
00:30 Х/ф «Сахара» (1)

07:30 «Будь в курсi!»
10:25 Х/ф «Вождь
Вiннету: слiд
головорiзiв»
13:50 Монстри
всерединi мене
15:00 «Народженi
вбивати»
16:00 Iкони тваринного
свiту
16:50 «Ронiн. Ток-шоу з
Дмитром Видрiним»
17:35 Психологiя
поведiнки тварин
18:15 «Цивiлiзацiя
Incognita»
18:30 «Соцiальний
пульс вихiдних»
19:00 Єгипет: таємницi
пiрамiд
20:00 Великi монархи
Єгипту
21:00 Китайське диво.
Дволикий Мао
22:00 «Секрети
закулiсся з
Олександром
Ржавським»
22:30 Х/ф «Таємниця
сестри» (2)

06:20 Х/ф «Ася»

06:35 М/ф «Темна нiч
опудала»
07:55 Зiрка YouTube
09:00 Дача
09:50 Х/ф
«Дiамантовий
полiцейський»
11:30, 13:15 Т/с
«Братани-3»
12:45 Факти. День
13:40, 20:05 Т/с
«Топтуни (Зовнiшнє
спостереження)»
18:45 Факти. Вечiр
19:15 Надзвичайнi
новини. Пiдсумки
21:50 Х/ф «Орел
дев’ятого легiону» (2)
23:45 Х/ф «Триста
спартанцiв» (2)

Словом можна образити. Словником – убити
***
Слон – гібрид довгоносика, товстолобика і Чебурашки

07:00, 19:00 Подiї
08:00 «Школа доктора 07:20, 08:30 Т/с
«Iнтерни»
Комаровського»
10:00 Один за сто
годин
08:30 «Сценарiї
11:00, 04:00 Т/с «Чужа
кохання»
жiнка»
09:30 Новини
15:00 Х/ф «Вiдпустка»
10:00 Д/ф «Плiснява» 17:00 Футбол.
Українська Прем’єр
11:50 Х/ф «За
Лiга. «Шахтар»
сiмейними
20:00 Говорить
Україна. Вiкенд
обставинами»
21:35 Т/с «Я-Ангiна!»
14:45 Т/с «Шлюб
01:30 Х/ф «Iндi» (2)
за заповiтом 2:
Повернення Сандри»
16:55 Т/с «Шлюб за
заповiтом 3: Танцi на
вугiллi»
20:00 «Подробицi»
20:35 Т/с «Все
спочатку»
00:50 Х/ф «Дорога
моя донечка»

Рукописи
кам’яного століття не горять,
але тонуть
***
Прошу послати мене на курси підвищення
зарплати ...

06:30 Х/ф «Людина
народилася»(1)
08:15, 18:30
«Неймовiрна правда
про зiрок»
09:45 Х/ф «Подаруй
менi життя»(1)
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
20:00, 22:45 «Холостяк
- 4»
00:15 «Холостяк - 4 Як
вийти замiж»

06:10, 06:55 Kids Time
06:15, 14:00 М/с «Панда
Кунг-Фу»
07:00 Пiдйом
08:00, 09:50, 19:00 Т/с
«Воронiни»
08:55, 17:05 Т/с «Не
родись вродлива»
15:20 Т/с «Щоденники
Керрi»
16:10 Т/с «Татусевi дочки»
18:00 Репортер
18:20 Абзац!
21:00 Серця трьох
23:25 Т/с «Друзi»
00:20 Х/ф «Салон краси»

І чому Ной не вбив тоді тих двох
комарів?
***
Мене постійно переслідують розумні думки, але я швидший ...
***
Не можу пройти повз неподобства. Так і хочеться взяти участь

06:00, 06:35, 07:35
Saba erte ATRde
06:30, 07:30, 11:00,
14:00, 16:30, 18:30,
20:30 Служба новин
ZAMAN
08:05 М/ф
10:15, 21:00 Т/с «Таке
життя»
11:30 Прогулянки
по Криму з О.
Гайворонським
12:00, 12:45 Т/с
«Дороги Iндiї»
13:30, 16:05 Д/ф
14:20, 15:05 Т/с
«Талiсман»
16:50 Велике кiно на
АTR
19:00, 19:40 Т/с
«Султан»
21:45 Велике кiно на
ATR

05:20 Т/с «Квиток у
гарем» (1)
08:30 Ранковий
«Свiдок»
09:00 Т/с «Вулицi
розбитих лiхтарiв - 3»
12:55 Т/с
«Шаповалов»
14:55, 17:00 Т/с
«Зграя»
16:45, 19:00 «Свiдок»
19:30 Х/ф «Вовчий
острiв»
21:20 Х/ф «Лара
Крофт - розкрадачка
гробниць: колиска
життя» (1)
23:30 Х/ф «Людина,
що бiжить» (2)

Будьте ласкаві,
сигарети and
сірники. Нічого, що я поанглійськи?

06:30, 07:30, 08:30,
09:30, 10:30, 11:30,
12:30, 13:30, 14:30,
15:30, 16:30, 17:30,
18:30, 22:30 Час.
Важливо
06:35, 07:10, 08:10,
22:35 Бiзнес-час
06:40, 18:10 Мiсцевий
час
07:00, 08:00, 09:00,
10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00,
16:00, 17:00, 18:00,
22:00 Час новин
07:15, 08:15, 08:35,
16:35, 18:35, 19:45,
22:40 Тема/Хронiка дня
08:45 Трансмiсiя-новини
09:35, 13:35, 14:35 5
елемент
10:10, 10:35, 11:15,
11:35, 12:15, 20:00 Час.
Пiдсумки дня
17:35 Не перший погляд
19:00, 19:30 Час новин
21:40 Час-Тайм
22:10 Особливий погляд

06:15 «Обережно,
модерн!»
07:00, 16:30 Т/с
«Солдати-15» (1)
09:00, 18:30 Новини
2+2
09:30 Х/ф «Завтра
була вiйна» (1)
11:20 «Нове Шалене
вiдео по-українськи»
13:00 «Облом.UA.
Новий сезон»
14:30 Т/с «Пыльная
работа» (1)
19:00 «Королi
рингу». «Українськi
Отамани» - «Росiйська
боксерська команда»
21:35 Х/ф «Тiльки
сильнiшi» (2)
23:30 Х/ф «Урок
виживання» (3)

06:30 «TOP SHOP»
07:30, 16:00 Т/с «Моя
прекрасна няня» (1)
09:00 М/с «Маша i
Ведмiдь» (1)
10:00 Т/с «Всi жiнки вiдьми» (1)
13:30 Т/с «Дикий ангел»
(1)
15:00, 19:20 «Орел i
Решка»
17:30, 23:50 «Розсмiши
комiка»
18:20 «Звана вечеря»
20:15 «КВК-2014»
22:40
«Прожекторперiсхiлтон»
00:45 «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
12:05 6 кадрiв
13:25 Т/с «Ксена принцеса - воїн» (1)
14:15 Т/с «Чемпiонки»
(1)
15:05, 19:05 Панянкаселянка
16:50 Пiв царства за
кохання
18:15 Розсмiши комiка
20:00 Х/ф «Квант
милосердя» (2)
22:00 Х/ф «Мiльйон рокiв
до нашої ери 2» (2)
23:45 Надто грубо для
Ю-туб’а

06:00, 23:30 Загадки
Всесвiту
06:50 Тварини
крупним планом
08:40, 14:30 Османи:
секрети султанiв
09:30 Секретнi iсторiї
10:30 Мiстична
Україна
11:30, 16:30 В
пошуках пригод
12:30 Жертви
природи
13:30 В очiкуваннi
кiнця свiту
15:30, 21:30 Сучаснi
дива
17:30, 20:30
Фантастичнi iсторiї
18:30 В пошуках
iстини
19:30 Епiдемiя. Атака
з космосу
22:30 Життя

07:00 «Ранок Росiї»
11:05, 16:55 Новини
культури
12:15 Ток-шоу «Про
найголовнiше»
13:00, 16:00, 19:00
Вiстi
13:25, 16:10, 18:40
Мiсцевий час. ВiстiМосква
13:40, 06:10 Т/с
«Господиня моєї долi»
14:25 «Особливий
випадок»
15:10 Х/ф «Бухта
зниклих дайверiв»
16:250 «Генiї та
лиходiї». Володимир
Обручев
17:05 Т/с «Поки
станиця спить»
17:55 Т/с «Особиста
справа»
19:55 «Прямий ефiр»
20:50 «Двобiй»
23:05 «Живий звук»

– Пейзаж не
вдався, – зітхнув Каземір
Малевич, беручись за чорну фарбу.

Наш індекс у Каталозі місцевих періодичних видань 40007
06:30, 07:30, 08:30,
09:30, 10:30, 11:30,
12:30 Страстi за
12:30, 13:30, 14:30,
Ревiзором
15:30, 16:30, 17:30,
13:55 Т/с «Воронiни» 18:30, 19:30, 20:30,
21:30, 22:30, 23:30 Час.
18:20 М/ф
Важливо
06:35, 18:10 Мiсцевий
«Три богатирi i
час
Шамаханська цариця» 06:45, 07:10, 08:15,
18:25, 23:45Час спорту
20:00 Х/ф «Двоє: Я i
06:50, 14:50, 18:35,
моя тiнь»
19:15, 20:20, 22:00,
22:00 Педан-Притула 22:35 Тема/Хронiка
тижня
шоу
07:00, 08:00, 09:00,
23:50 Х/ф «Бурлеск»
10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00,
(2)
16:00, 17:00, 18:00,
– Я не злопам’ятний, але злий і 19:00, 20:00, 21:00,
23:00 Час новин
пам’ять у мене хороша!
12:35 Iнтелект.:10
Драйв
***
Вперед, на Олiмп!
«Бе–бе–бе» – найвагоміший аргу- 13:35
15:35 Кiно з Янiною
мент у будь-якій суперечці
Соколовою
17:15 Мiграцiйний
***
вектор
Багатий не той, у кого все є, а той, 17:35 Феєрiя мандрiв
21:10 Велика полiтика
кому нічого не треба!
21:35 Вiкно в Америку

06:00, 08:00
«Мультляндiя»
07:10 «Київ музика»
10:00 «Якiсне життя»
10:30 «Зроблено у
Києвi»
11:00 «Нова адреса»
11:30 «Актуальна
тема»
11:50, 17:15
«Вiдкритий мiкрофон»
13:30 «Київськi iсторiї»
15:30 «Служба
порятунку»
16:40 «Унiверситет
Культури»
17:35 «Столиця»
19:10, 23:35 Х/ф
«Побачення наослiп»
(2)
21:00, 23:05 «СТНтижневик»
21:30 Х/ф
«Порожнеча» (2)

07:05 «Караоке на
Майданi»
07:55 «Їмо вдома»
09:00 «Все буде
смачно!»
10:45 «Кохана, ми
вбиваємо дiтей»
12:35 «Холостяк - 4»
17:05 «Хата на тата»
19:00 «Україна має
талант!-6»
21:10 «Детектор
брехнi - 5»
22:40 «Я соромлюсь
свого тiла»

06:00 «Єдина країна!
Єдина країна!»
07:30 Служба новин
«Хвиля»
08:25 Кримська
кругосвiтка
10:15 Чекаю гостей
10:45 Шуба-ДубаZOO!!!
12:45 Х/ф «Тимур i
його команда» (1)
14:00 Молода гвардiя
15:30 М/с «Лiтаючий
будинок»
16:00 М/с «Пригоди
Робiка»
17:10 FitnessTime
17:30 Х/ф «Юнiсть
поета» (1)
20:05 Круїзнi лайнери
- рай в океанi
21:15 Х/ф «Дiвчина з
характером» (1)
22:40 Легенди
росiйського року

06:00 Д/ф
07:00 Ключ щастя
08:40 Прогулянки
по Криму з О.
Гайворонським
09:00 Кулiнарне шоу
«Acci biber»
10:25 Золоте кiно на
ATR
12:40 Т/с «Султан»
15:45 Yirla, sazim
16:30 Tarih sedasi
16:50 Концерт
18:15 Mizmizlar
18:45, 21:10 Велике
кiно на ATR
20:30 Bu afta

07:40, 10:00 Ревiзор

07:50 Т/с «Вулицi
розбитих лiхтарiв - 3»
11:30 «Речовий доказ».
Небезпечний флiрт
12:00 «Головний
свiдок»
13:00, 18:00
«Випадковий свiдок»
13:30 «Правда життя.
Професiя гуморист»
14:00 «Переломнi 80-тi»
14:55 «Що робити?»
15:50 Х/ф «Лара
Крофт - розкрадачка
гробниць: колиска
життя» (1)
19:00 Т/с «Каменська»
23:00 Т/с «Повернути
на дослiдування»

Дешева кімната страху:
темно і скрізь граблі
***
Його голова була так туго набита
тирсою, що думки в ній не могли
навіть поворухнутися

07:30 Байдикiвка
08:30 М/с
«Смiшарики. Пiн-код»
(1)
09:00 Мультик з
Лунтiком
09:40 М/с «Дашадослiдниця» (1)
10:05 М/с «Вперед,
Дiєго, вперед!» (1)
10:35 М/с «Фiксики»
(1)
11:05 М/ф «Братик
ведмедик 2» (1)
12:10 М/ф «Горбань iз
Нотр Даму 2» (1)
14:35 Панянкаселянка
15:25 Бариня-селянка
16:15 Х/ф «Любов на
островi» (1)
17:50 Х/ф «Квант
милосердя» (1)
19:50 Вiталька
21:00 Розсмiши
комiка
22:40 Т/с «Секс i
мiсто» (2)

2+2

06:15 «Обережно,
модерн!»
07:15 «Нове Шалене
вiдео по-українськи»
08:00 «Облом.UA.
Новий сезон»
11:00 Т/с «Нове
життя сищика Гурова.
Продовження» (1)
19:00 Х/ф «День
вiдчаю» (2)
21:00 Х/ф «Рембо-3»
(2)
23:00 Х/ф
«Унiверсальний
солдат-4» (3)
01:00 Х/ф «Iнший
свiт» (2)

06:30 «TOP SHOP»
07:30, 12:50 М/с
«Маша i Ведмiдь» (1)
10:00 М/ф «Джек iз
Амазонки» (1)
11:20 Х/ф «Принци
повiтря» (1)
15:00 «Орел i Решка.
СРСР»
16:50 «Орел i Решка.
Шопiнг»
17:45 Х/ф «Школа
виживання» (1)
19:40 «Вечiрнiй
квартал»
21:30 Т/с
«Надприродне» (2)
23:10 Х/ф «Красунчик
Алфi» (3)

Боксер – це людина, у якої правиця спрацьовує набагато швидше,
ніж думки
***
Герасим учив плавати ще гірше,
ніж говорив ...

06:00 Легенди

07:00, 10:00, 13:00
Вiстi
07:10, 10:10, 13:20
08:00 В пошуках
Мiсцевий час. ВiстiМосква
iстини
07:20 Х/ф «Пiвденний
09:50, 21:30 Британiя: календар»
08:55 «Планета
iсторiя успiху
собак»
12:30 Життя
10:20 «Його знали
15:30 Тваринитiльки в обличчя».
Микола Парфенов
гладiатори
11:05 «Шлях додому»
17:30 Скандали
11:30 Х/ф «Наша
стародавнього свiту дача»
13:25 «Чесний
18:30 В пошуках
детектив»
пригод
13:55 «Чорнi дiри. Бiлi
00:30 Секрети науки плями»
14:40 «Шукачi»
Писати – це 15:30 «Суботнiй вечiр»
17:25 «Юрмала»
кращий спосіб 19:50 Х/ф «Людський
р о з м о в л я т и : фактор»
говориш, і тебе 23:00 «Бiла студiя».
Євген Стєблов
не перебива- 23:45 «Романтика
ють
романсу»
бандитської Одеси
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2+2
06:35 Вiд першої
особи
07:05 Панянка та
кулiнар
07:30, 23:40 Ток-шоу
«Дружина»
09:10 «Надвечiр’я» з
Т. Щербатюк
10:05, 20:50 Час-Ч
10:15, 14:20, 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 дня
21:35 Спецпроект
«Единая страна»
22:55 Трiйка, Кено,
Максима
23:00 Ера бiзнесу.
Пiдсумки
02:30 Свiт навколо
нас

07:40 Мультфiльм (1)
08:10, 08:35 М/с
«Король Лев. Тiмон i
Пумба» (1)
09:00 Лотерея «Лотозабава»
10:00 ТСН:
«Телевiзiйна служба
новин»
10:50 «Свiт навиворiт 5: Iндонезiя»
11:55 М/ф «Маша i
ведмiдь» (1)
13:15 «Чотири весiлля
- 3»
14:30, 21:00
«Голос країни 4.
Перезавантаження»
16:50 «Розсмiши
комiка - 5»
17:50 Х/ф «Чоловiк з
гарантiєю»
19:30 «ТСН-Тиждень»
23:20 «Свiтське життя»
00:20 «Що? Де?
Коли?»

05:45 Х/ф

06:00 Х/ф «Вождь
Вiннету: слiд
головорiзiв»
07:30, 20:15 «Кумири»
09:00 Великi монархи
Єгипту
10:00 «Будь в курсi!»
10:40 «Щоденник для
батькiв»
11:20 Х/ф «Вождь
Вiннету»
17:00 Д/с «Дикi кiшки
Трента Барклi»
17:50 «Моднi iсторiї з
Оксаною Новицькою»
18:30 «Свiт за
тиждень»
19:00 Мiсцями дикої
природи
20:00 «Цивiлiзацiя
Incognita»
20:40 «Свiтськi
хронiки»
21:05 Фаберже:
митниця дає добро
22:00 Х/ф «Гра в
шиндай» (2)

05:35 Х/ф «За
сiмейними
обставинами»
07:50 «Школа доктора
Комаровського.
Невiдкладна
допомога»
08:30 «уДачний
проект»
09:30 «Недiльнi
новини»
10:00 «Орел i Решка.
На краю свiту»
11:00 «Сусiд на обiд»
12:00 Т/с «Синiвський
обов’язок»
15:55, 21:00 Т/с
«Шлюб за заповiтом
3: Танцi на вугiллi»
20:00 «Подробицi
тижня»
23:00 Х/ф «Красуня i
чудовисько» (2)
01:05 Х/ф «За тобою»
(2)

06:15 Подiї
07:00 Т/с «Чужа жiнка»
08:00 Ласкаво
просимо. У гостях
Тiматi
09:00 Х/ф «Вiдпустка»
11:00, 15:00 Т/с
«Дикий 4»
19:00 Подiї тижня
20:50 Т/с «Iнтерни»
23:20 Великий футбол
01:10 Х/ф «Iлюзiя
страху» (2)
04:05 Х/ф «Iндi» (2)
05:35 Срiбний
апельсин

06:00, 08:00, 15:30
«Мультляндiя»
«Дiамантовий
07:10, 11:20 «Київ
полiцейський»
музика»
07:20 Так$i
09:15 «Нова адреса»
09:50 «Столиця.
07:45 Космонавти
Спецпроект»
08:35 Зiрка YouTube
11:10 «Корисна
09:35 Дивитись усiм!
розмова»
10:20 Клан
13:30 «Прогулянки
мiстом»
11:15, 13:15 Т/с
16:40 «Концерт
«Лiсник»
М.Поплавського
12:45 Факти. День
«Приречений на
18:45 Факти тижня
любов»
18:35 «Вiдкритий
20:20 Х/ф «Падiння
мiкрофон»
Олiмпу»
19:20 Х/ф
22:20 Х/ф «Триста
«Абсолютний страх»
спартанцiв» (2)
(2)
21:00, 23:35 «СТН00:20 Х/ф «Орел
спорт-тижневик»
дев’ятого легiону» (2)
21:25 Х/ф
02:10 Х/ф «Дiм сонця, «Сортування» (2)
що сходить» (2)
23:05 «СТН-тижневик»

05:10, 17:05 Як працюють
машини
06:55, 18:40 Реальний свiт
07:25 Вiдбиття
08:00 Кримська кругосвiтка
08:25 FitnessTime
09:05 У свiтi справдженої мрiї
10:15 Чекаю гостей
10:45 Шкiльнi iсторiї
11:40 Кордони
12:05 Фєєрiя мандрiв
12:45 Мелодiї XX столiття
14:10, 21:15 Молода гвардiя
15:00 Х/ф «Дiвчина з
характером» (1)
16:50 Студентський квиток
17:40 Служба новин «Хвиля».
Пiдсумки
18:10 Кабрiолет
20:05, 23:05 Круїзнi лайнери рай в океанi

ТЕРМІНОВО ПОТРІБНІ
ПАКУВАЛЬНИКИ, ВАНТАЖНИКИ
РОБОТА В СТАРИХ ПЕТРІВЦЯХ,
СВОЄЧАСНА ЗАРОБІТНЯ ПЛАТА,
БЕЗКОШТОВНА РОЗВОЗКА,
МЕДИЧНА КНИЖКА
ОБОВ’ЯЗКОВО!
ЗВЕРТАТИСЯ ЗА
ТЕЛ: (066) 686-98-58, Юлія

Асоціація роботодавців
Вишгородщини
вітає з днем народження
Тетяну Василівну ПОПОВУ!
Бажаємо щасливих днів,
Блаженних снів,
Надій великих, гарних мрій,
Здоров’я, щастя, успіхів, наснаги
І, як завжди, любові і від усіх поваги.

Податки

«Пульс» допоміг
Оксана НЕДІЛЬКО,
завідувач інформаційно-комунікаційного сектору Вишгородської ОДПІ
12 звернень від платників податків з
початку року надійшло на сервіс «Пульс»
до Вишгородської ОДПІ ГУ Міндоходів у
Київській області.
Основні питання, з якими звертались
громадяни, стосувалися подання податкової звітності — 60 %, адміністрування єдиного соціального внеску — 17 % та роботи
центрів обслуговування платників — 23%.
Усі звернення оперативно розглянули, а
відповіді на запитувану інформацію надали
за 1-3 робочі дні.
Інтерактивний сервіс «Пульс» стає дедалі популярнішим серед громадян Вишгородського району. Майже два роки він дає
змогу платникам повідомляти про неправомірні вчинки або бездіяльність співробітників податкової та митної служб, а також зарекомендував себе не тільки як ефективний
сервіс, а і як повноцінний консультаційний
центр.
Нагадуємо, сервіс Міндоходів України «Пульс» — це пряма телефонна лінія за
номером 044-284-00-07, куди платники
можуть не лише подзвонити, а й з якої дізнаються результат про вжиті заходи та
проведену перевірку.

06:30, 00:50 Х/ф
«Недiльний тато»(1)
07:55 «Їмо вдома»
09:00 «Все буде
смачно!»
09:50 «Караоке на
Майданi»
11:00 Х/ф «Я
щаслива»(1)
12:45 Т/с «Швидка
допомога»(1)
16:45 «Україна має
талант!-6»
19:00 «Битва
екстрасенсiв 13»
21:05 «Один за всiх»
22:15 Х/ф «Мама
мимоволi»(1)
02:15 Нiчний ефiр

07:50 М/с «Том i
Джеррi»
10:00 Серця трьох
19:50 Х/ф «Агент пiд
прикриттям»
21:50 Х/ф «Вiдмiнниця
легкого поводження»
(2)
23:40 Х/ф «Якби
погляди могли
вбивати»
01:20 Х/ф «Бурлеск»
(2)
03:20 Зона ночi
03:25 Запорiзька Сiч.
Джерела
03:40 Зоряний час
козацтва
03:55 Козаччина руїна
04:10 Там на горi сiч
iде

06:30, 07:30, 08:30, 09:30,
10:30, 11:30, 12:30, 13:30,
14:30, 15:30, 16:30, 17:30,
18:40, 19:30, 20:30, 22:30,
23:30 Час. Важливо
06:35, 07:20, 08:25, 22:25,
23:20 Бiзнес-час
06:45 Мiсцевий час
06:55, 10:50, 11:15, 11:50,
13:50, 14:50, 18:10, 19:20,
20:20, 20:35 Тема/Хронiка
тижня
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 20:00, 23:00 Час
новин
09:10, 19:35 Велика
полiтика
10:15 Здоровi iсторiї
16:35 Фактор Безпеки
17:35 Новини Київщини
21:00 Час. Пiдсумки тижня
21:40 Час-Тайм
22:35 Кiно з Янiною
Соколовою
23:35 Мiграцiйний вектор

06:15 «Обережно,
модерн!»
07:00 «Журнал Лiги
Чемпiонiв УЄФА 20132014»
07:30 «Маски-шоу»
10:00 Х/ф «Мумiя: Принц
Єгипту» (1)
12:00 «Бушидо»
14:00 «Королi рингу».
Всесвiтня серiя боксу
(WSB). Куба (Cuba
Domadores) - США (USA
Knockouts)
16:35 «Королi рингу».
Найкращi бої УкраїнаРосiя у «Всесвiтнiй серiї
боксу»
18:00 Огляд Лiги
Чемпiонiв
19:15 ЧУ 24 Тур. Динамо
- Металiст
21:30 «Профутбол»
23:15 Х/ф «День вiдчаю»
(2)

06:00 «Шеф-кухар»
06:30 «TOP SHOP»
07:30 М/с «Маша i
Ведмiдь» (1)
08:40 М/ф «Джек iз
Амазонки» (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»
18:10 «Вечiрнiй
квартал»
20:00 М/ф «Мадагаскар
3» (1)
21:30 Т/с
«Надприродне « (2)
23:10 Х/ф
«Невловимий» (2)
00:50 Х/ф «Тут i зараз»

Високошвидкісний Інтернет МТМ
Тел.: (093) 366-16-66; (095) 545-15-33; (098) 201-22-66
05:00, 07:25 Дитячий
блок
06:00 Д/ф
07:00 Ezan sedasi
08:40 Прогулянки
по Криму з О.
Гайворонським
09:00 Кулiнарне шоу
«Acci biber»
09:35 Sherfe fashion
10:00 Dizayn-efendi
10:25 Радянське кiно
на ATR
12:00 Т/з»Дорогами
Iндiї»
15:45 Yirla, sazim
16:30 Tarih sedasi
16:50 Концерт
18:35, 21:10 Велике
кiно на ATR
20:30 ZamanПiдсумки

07:50 Т/с «Каменська»
11:30 «Легенди
карного розшуку».
Слiдами Хижака
12:00 «Агенти впливу»
13:00 «Випадковий
свiдок»
13:30 Х/ф «Вовчий
острiв»
15:15 Т/с «УГРО - 5»
19:00 Т/с «Даїшники»
23:00 «Переломнi
80-тi»
00:00 Х/ф «Дикi штучки
- 3» (3)
01:30 Х/ф «Хвилявбивця» (1)
04:20 «Легенди
бандитського Києва»
04:45 «Речовий доказ»

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

06:00 М/ф «Iсторiя
Лео» (1)
08:30 М/с
«Смiшарики. Пiн-код»
(1)
09:00 Мультик з
Лунтiком
09:40 М/с «Дашадослiдниця» (1)
10:05 М/с «Вперед,
Дiєго, вперед!» (1)
10:35 М/с «Фiксики»
(1)
11:20 М/ф «Барбi:
Академiя принцес» (1)
12:45 Х/ф «Любов на
островi» (1)
14:20 Х/ф «Крихiтка з
Беверлi - Гiллз» (1)
15:55 Мiй зможе
17:20 Країна У
21:00 Розсмiши
комiка
22:40 Т/с «Секс i
мiсто» (2)
00:35 Х/ф «Будь
крутiше!» (2)

Дачникам та городникам

шайте їх ковтати, а затримайте в роті, прополощіть горло. Якщо немає м›ятних крапель
під рукою, а на ділянці у вас росте м›ята, заваріть чай з розрахунку 2 столові ложки подрібненої трави на 1 склянку гарячої води, 5-6
хв. прокип’ятіть, дайте настоятися 30 хвилин і
пийте теплим по 1/3-1/2 склянки 2-3 рази на
день до їди. А ще м›ята покращує травлення.
Втомлені ноги можна «відновити» з допомогою ванночки з м’яти, череди та бузини:
2-3 столові ложки подрібненої суміші трав
залити однією склянкою окропу, концентрат
додати у воду.
Щоб поліпшити кровообіг ніг, корисно
«купати» їх у суміші солі та глиці (по одній столовій ложці на один літр води); при запаленнях шкіри – у настоях кропиви, соснової глиці
та ромашки.
Якщо ноги набрякають, їх полікують ванночки з липовим цвітом (50 г) та кухонною сіллю (одна столова ложка).
Більшість міських жителів працює на своїх
дачах у рукавичках, але все ж таки і вони не
завжди рятують наші руки.
Найперший засіб від огрубілої, сухої, порепаної шкіри на натруджених руках дачника
чи дачниці – теплий відвар з картоплі, який
ви щоденно виливаєте, готуючи обід. Додайте до нього ложку кухонної солі. Потримайте
руки в теплій ванночці 15-20 хвилин, потім витріть насухо і змастіть вершками або олією.
Повторіть процедуру 5-6 разів.
Якщо хочете відбілити шкіру на руках, покладіть на них теплу зварену картоплю, розтерту з молоком, на 10-15 хвилин.

Виконавчий комітет Вишгородської міської ради оголошує конкурс на заміщення
вакантної посади спеціаліста ІІ категорії фінансово-бухгалтерського відділу.
Вимоги:
— освіта вища (бухгалтерський облік);
— вільне володіння українською мовою;
— знання ПК (Word, Exel), робота з програмами «Парус бюджет», АІС «Місцеві
бюджети», «Merega M»;

06:40 Х/ф «Вiддамся в
хорошi руки»
08:20 «Сам собi
режисер»
09:25 «Ранкова пошта»
10:00, 13:00 Вiстi
10:45 «У свiтi тварин»
11:40 Х/ф «Перше
кохання»
13:20 Мiсцевий час.
Вiстi-Москва
13:25 «Мосфiльм». 90
крокiв»
13:40 «Пiшки...»
Москва садибна
14:10 «Бiльше, нiж
любов»
ТРК
14:50 «Влада факту»
«Више Град»
15:30 «Абсолютний
на постійну
слух»
роботу потрібні: 16:10 Х/ф «Мрiяти не
шкiдливо»
оператор;
відеоінженер; 17:45»Смiятися
дозволяється»
ведучий
22:10 Х/ф «Нiчна
програм
фiалка»
Тел:
23:45 «Недiльний
(04596) 25-489 вечiр»

Безкоштовні оголошення

Без шкоди для здоров’я
У розпалі дачні, городні роботи. Як би
ви раціонально не розподіляли свій час, все
одно у ці дні доводиться багато копати, ходити, носити воду для поливання. Отож...
Немає необхідності говорити, що люди,
які страждають хронічними захворюваннями, повинні брати з собою на дачу необхідні
ліки. І на дачі повинна бути аптечка, так що
подбайте про це, поповніть її свіжими ліками і
викиньте прострочені. А ще у дачників завжди
під рукою «зелена аптека», тільки треба вміти
нею правильно користуватися!
При роботах в саду чи на городі не перевтомлюйтеся, вмійте вчасно зупинитися і
перепочити. Періодично вимірюйте артеріальний тиск, особливо якщо вам за 50. Прислухайтеся до серця: не ниє, чи не болить?
При гіпертонії для швидкого зниження
тиску можна змочити шматок тканини 5-6 %
яблучним оцтом або звичайним 9%, на 1/3
розведеним водою, і прикласти до стоп ніг на
5-10 хв.
А якщо на вашій ділянці росте барвінок
малий, можна 1 столову ложку трави залити
300 мл окропу, варити 15 хв., настоювати 1
годину і потім пити по 100 мл 3 рази на день
при головному болю, гіпертонії, спазмах судин головного мозку.
А ось від запаморочення вас завжди виручить улюблена меліса. 1 столову ложку подрібненого свіжого або сухого листя залити
1 склянкою окропу, настояти і випити як чай.
При стенокардії як «швидка допомога»
вам допоможуть аптечні м›ятні краплі (кілька
крапель на 1 столову ложку води). Не поспі-

06:00 Легенди
бандитської Одеси
07:10 Тваринигладiатори
09:00 Скандали
стародавнього свiту
09:50, 21:30 Британiя:
iсторiя успiху
12:30 Життя
15:30 В пошуках
пригод
18:00 Формула-1
20:00 Фантастичнi
iсторiї
01:20 Секрети науки
02:10 Недолугi нотатки

— досвід роботи в державних установах
за фахом не менше 3-ох років, досвід
роботи з Державним казначейством.
Документи приймаємо за адресою:
м. Вишгород, пл. Шевченка, 1, каб. №
63-в, тел: (04596) 54-554

ІНШЕ
Домашній майстер.
Тел: (063) 100-90-08
Ремонт квартир, сантехнічні/
зварювальні роботи, електрика,
вагонка. Тел: (067) 945-06-40
Меблі на замовлення, якість,
гарантія, помірні ціни.
Тел: (096) 702-51-82

ПРОДАМ
дивани, кухні, шафи-купе,
комоди на замовлення.
Тел: (093) 249-07-09
холодильники, водонагрівачі,
пральні машини, газові плити.
Тел: (093) 249-07-09

НАЙМУ
Найму або куплю город в місті
або поблизу.
Тел: (067) 268-86-75

ЗДАМ
кімнату з балконом.
Тел: (04596) 5-21-01
Втрачений державний акт на
право власності на земельну ділянку, серія ЯЙ № 918395, виданий на ім’я Михайла Миколайовича КАРМАЗА на підставі
рішення 10 сесії VI скликання
Вишгородської міської ради №
10/19 від 28.02.2012 р., ділянка
розташована за адресою: Київська обл., м. Вишгород, вул. Н.
Шолуденка, 0,1000га, вважати
недійсним.

КОЛО жінки

Вишгород
Ліра
Галина БОГОЄДИНА, Вишгород
(мову і стиль автора збережено)
МРІЯ
Гімн-молитва
Збережи, Господь, країну
Від заброд ворожих.
І в усьому в Україні
Поможи нам, Боже!
Хай загарбники відступлять
До своїх кордонів,
Хай сусіди поважають
Мирнії закони.
Збережи, Господь, країну
Від заброд ворожих.
І в усьому в Україні
Поможи нам Боже!
Буде жити України
І Слава, і Воля!
Будуть завжди у країні
Всі радіти долі.
Збережи, Господь, країну
Від заброд ворожих.
І в усьому в Україні
Поможи нам, Боже!
Хай ніколи і нічого
Нам не заважає,
Кожен жити і радіти
Сонечку бажає.
Збережи, Господь, країну
Від заброд ворожих.
І в усьому в Україні
Поможи нам, Боже!
Будуватимемо разом
Свою Україну —
І ніколи руйнувати
Не дамо країну!

Збережи, Господь, країну
Від заброд ворожих
І в усьому в Україні
Поможи нам, Боже!
ПРИЗЫВ
Люди, стойте!
Слез так много!
Нас один Господь рассудит.
Ведь у всех
Одна дорога!
Сколько мира —
Столько судеб:
Солдат России, помни:
Ты тоже — человек!
Ведь короток час жизни
И твой недолог век!
Ну, что тебе приказы?
По-Божески живи.
Тебе еще не снятся
Тонущие в крови?
Народом, что тобою
Унижен, оскорблен,
Тебе же брошен в спину
На весь твой род прокльон!
ПОМНИТЕ!
Ванги-пророчицы
Чтите завет:
Только добро
Спасет этот свет!
Люди! Очнитесь!
Ведь время пришло
То, о котором
Пророчество было!
Множество жизней
Оно унесло!
Множество замков
воздушных разбило!
Сколько то время

Еще унесет,
Если добро
Этот мир не спасет.
ПРОТЕСТ
Не треба «Ще не вмерла…»
Хай живе!
Нехай живе!
Та житимемо разом!
Хай кожен день
Приносить щось нове,
Но лишь такое,
Что приятно глазу!
Над нами небо
Та велике сонце!
Велике море
Та одна земля!
Ти подивись…
Ты посмотри в оконце —
Життям всі одягаються поля,
Дерева, вітерець,
Травичка дивна —
Це все милує око,
Нежит глаз!
Не надо с нами
Поступать жестоко —
Все обернется
Против вас!
Всі мріють жити
У спокої та мирі
Детей растить
И внуков забавлять.
Навіщо нести маячню
В ефірі
Правдивые каналы —
Удалять.
Ми — люди,
В кожного — душа і серце,
Вони давно від ницої
брехні болять.

Некролог

Не стало Ольги Тірської
20 березня 2014 року на 84-му
році життя від нас пішла ветеран праці, ветеран будівництва Київських ГЕС
і ГАЕС Тірська Ольга Олександрівна.
Це була Особистість з великої літери,
патріот нашого міста, людина широкої
душі і невичерпної енергії.
О. О. Тірська народилася 1 березня
1931 року в селі Тіра Киренського району
Іркутської області. У 1949-ому закінчила
середню школу в м. Якутську і вступила до Томського Політехнічного інституту. Після його закінчення працювала на Камчатці майстром на будівництві портових споруд.
У 1960 році Ольга Олександрівна в числі багатьох комсомольців приїхала до Вишгорода на будівництво Київської ГЕС.
Пройшла яскравий трудовий шлях від майстра до начальника
дільниці, завжди виконувала найвідповідальніші і складні завдання. Була активною у громадській діяльності: неодноразово обиралася головою місцевкому профспілкової організації
будівників-енергетиків, брала участь у художній самодіяльності.
Після введення в дію Київської ГЕС O. О. Тірська продовжила роботу у Прип’яті (1974-1976 рр.) на будівництві Чорнобильської АЕС — на посаді начальника будівельної ділянки. Із
1980 по 1981 р. працювала головним інженером будівництва
Гаврилівської птахофабрики. Після аварії на ЧАЕС разом із іншими ліквідаторами будувала місто Славутич.
Після виходу на пенсію не припиняла трудову і громадську
діяльність: працювала на заводі «Карат», створила власну фірму, якою і керувала до останніх днів життя.
Величезну кількість часу і сил віддала створенню Музею
будівництва Київських ГЕС і ГАЕС. Об’єднала навколо себе
ветеранів-гідробудівників, зібрала багато матеріалів та експонатів, неодноразово проводила пересувні виставки, організовувала зустрічі ветеранів.
Як член міської організації ветеранів війни, праці та військової служби брала активну участь у громадському житті м.
Вишгорода, співала в хорі «Ветеран».
Рідні та близькі зазнали непоправної втрати. Пам’ять про
О. О. Тірську назавжди залишиться в наших серцях.
Ветерани будівництва Київських ГЕС і ГАЕС
Спілка ліквідаторів-інвалідів «Чорнобиль-86»
Приєднуємося до зазначеного вище та висловлюємо щире
співчуття рідним і близьким Тірської Ольги Олександрівни, нашої активної авторки, творчої небайдужої людини неспокійної
вдачі, яка завжди вболівала за рідний Вишгород.
Міська рада, міськвиконком,
редакція газети «Вишгород»
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Ведь мы живем
Все с вами по-соседству.
І в нас, і в вас
Є родич, сват чи брат…
Мы с вами люди —
И физически нам больно.
Не завдавай біди —
Не треба сліз!
Мы просто жить хотим
И радостно, и вольно!
Не має значення ніщо:
Верх или низ,
Восток иль Запад,
Центр, Север, Юг!
Бо в кожному
Куточку України
Тебе зустріне
Щиро-радо друг!
Почуйте, друзі,
Наша Україна
Була і буде —
назавжди!
Єдина, нероздільна —
Нерушима!
МОЛИТВА
Господи!
Спаси и сохрани!
Сбереги от всяких
Бед-напастий!
Боли и обиды отгони!
И пошли планете
Нашей счастье!
Господи! Обереги от зла!
Пусть устами
Доброе глаголит,
Чтобы в мире
Правда жить могла,
Даже, если голой
Быть изволит!

До Великоднього столу
ПАСКА (СТАРОВИННИЙ РЕЦЕПТ)
1 кг борошна, 100 г вершкового масла, 150 г
цукру, 50 г родзинок, 300-410 г молока, 51 - 70 г
дріжджів, 3 яйця, сіль.
У теплому молоці розчиняють дріжджі, додають половину борошна, замішують тісто і ставлять
для бродіння в тепле місце на 2-3 години. Якщо
тісто підніметься, кладуть усі інші продукти і добре вимішують.
Тістом заповнюють змащену форму на 3/4 висоти, поверхню змащують яйцем, посипають товченими горіхами і випікають до готовності.
ЦАРСЬКА ПАСКА
1 кг сиру, 400 г вершкового масла, 200 г вершків, 5 жовтків, 2 склянки цукру, 1,5 склянки цукатів
або родзинок, ваніль.
Масло розтерти з жовтками, цукром і ваніллю,
додати протертий сир, перемішати. Потім додати
збиті вершки, цукати. Викласти у фоpму.

ступці. Отриману масу змішати з медом, натертою
цедрою лимона, корицею, пряником, шоколадом.
Тісто розкачати, намазати маковою начинкою, загорнути рулетом, покласти в підготовлену форму,
дати добре підійти в теплому місці. Випікати за
температури 180 ° С до готовності.
«ФАБЕРЖЕ»
500 г сиру, 75 г вершкового масла, 125 г цукру,
150 г вершків, 2 жовтки, 3 ст. ложки родзинок, 2
ст. ложки сметани, 2 ст. ложки ванільного цукру,
апельсинова цедра за смаком, глазуровані цукерки і зацукровані фрукти для прикрас.
Покласти на ніч сир у марлю під прес, потім додати масло, цукор, ванілін.
Збиті вершки, сметану і жовтки додати в сир,
збити міксером до отримання повітряної однорідної маси, покласти родзинки і цедру.
Поставити паску під прес у холодильник на
2-3 дні. Перед подачею до столу надати їй форму
яйця і прикрасити.
ПАСХАЛЬНИЙ БАРАНЧИК
1,3 кг борошна, 750 г маргарину, 400 г цукру, 2
яйця, 5 г соди , 2 г солі, пакетик ваніліну.
Приготуйте пісочне тісто: маргарин з’єднайте
з цукром і збийте до повного його розчинення.
Додайте яйця, сіль, ванілін. Потім соду змішайте
з борошном і замісіть тісто. Покладіть його в кондитерський мішок і на кондитерському аркуші намалюйте баранчика. Випікайте.

БАБКА МАКОВА
Для тіста:
600 г пшеничного борошна, 30 г дріжджів, 0,5
л молока, 100 г цукру, 150 г вершкового масла, 4
яєчних жовтки, цедра 1 лимона, сіль.
Для макової начинки:
150 г маку, 0,25 л молока, 40 г цукру , 20 г
вершкового масла, 30 г мелених пряників, цедра
1 лимона, кориця, 20 г шоколаду, 1 ст. ложка меду.
Приготувати дріжджове тісто, поставити в
тепле місце. Тим часом приготувати макову начинку: молоко закип’ятити з цукром, поварити в
ньому мак до м’якості, потім ретельно змішати в
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Живемо ЗДОРОВО

Вишгород

«Динамо» — «Металург»
Тарас ПАНЧЕНКО,
Школа журналістики
(керівник Ольга Думанська)
ЦТ «Дивосвіт»
У суботу, 22-го березня, київське
«Динамо» приймало у себе вдома
запорізький «Металург». Матч закінчився впевненою перемогою київської команди — 4:0. Але рахунок
не відображає подій, котрі відбувалися на футбольному полі. «Динамо»
перемогло лише за рахунок індивідуальної виконавської майстерності
своїх гравців.
цьому матчі ми знову не побачили
злагодженої
командної
гри
у
виконанні киян. Та про все по порядку.
У стартовому складі запорізького «Металурга» — все доволі прогнозовано.
Незвичайним був лише вихід голкіпера
Євгена Боровика, хоча в останній частині чемпіонату місце у воротах частіше
займав Лібор Хрдлічка.
Не здивував нас ротацією й Олег
Блохін. Це виглядало доволі дивно,
адже його підопічні грали з передостанньою командою в турнірній таблиці
чемпіонату, а на три наступні тижні припадає аж чотири гри з прямими конку-
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Переміг клас гри
рентами за чемпіонство.
Доволі дивним видавався і вихід у
стартовому складі Юнеса Беланди та
Джермейна Ленса, адже в останніх матчах
вони грали відверто погано. Замість них
уболівальники та преса очікували побачити Романа Безуса та Олега Гусєва. Роман,
до речі, навіть не вийшов на заміну.
В кулуарах ходять чутки про конфлікт
цього гравця з Олегом Блохіним. А Олег
Гусєв вийшов на заміну наприкінці другого тайму і довів, що він справжній
професіонал, забивши за п’ятнадцять

хвилин два м’ячі та віддавши гольову
передачу.
Гра пройшла за повного домінування київського клубу. Та якоїсь надзвичайної гри «Динамо» нам так і не продемонструвало.
Чотири сухі м’ячі — це скоріше ознака кволого захисту «Металурга», аніж
сили київського нападу. У киян у цьому
матчі була лише одна тактика: добігти
до кута поля й подати у карний майданчик у напрямку Дьємерсі Мбокані.
Саме за такою схемою кияни й забили

ФутГОЛ

перший м’яч: під завісу другого тайму
Мбокані замкнув простріл з флангу від
Даніло Сілви.
У другому таймі продовжувалась
така ж сумбурна й нудна гра. Так було
до 76-ої хвилини, коли на полі з’явився
Олег Гусєв, який першим дотиком до
м’яча забив гол. За подальші 15 хвилин Олег встиг забити ще раз та віддав гольовий пас на Дьємерсі Мбокані.
У цьому матчі «Динамо» не показало
якоїсь феєричної гри, та переможців не
судять.

Що робити, якщо…

Пробне
ЗНО

Михайло КРАСНИЙ

Пробне
зовнішнє
незалежне оцінювання
(ЗНО) відбулося у Вишгороді 22 березня у
приміщенні Вишгородської ЗОШ № 1.
У ньому взяв участь
121 минуло- і цьогорічний випускник середніх
навчальних закладів району та прилеглих регіонів. Перевіряли свої знання в українській мові і
літературі, хімії, фізиці,
російській мові, всесвітній історії, іноземній мові
(англійській, німецькій,
французькій, іспанській).
29 березня там же
відбудеться пробне ЗНО
з географії, історії України, біології, математики,
світової літератури.

Футбол об’єднує. Під
таким гаслом пройшов
футбольний турнір ім. Наврозіді Г. П. «Зірочки Оболоні». Відбувся він 22-24
березня 2014 р. на майданчиках зі штучним покриттям на вул. Північній
та Богатирській в Оболонському районі м. Києва.
У захоплюючій боротьбі розіграли головний приз
гравці 2005 р. н., серед яких
були і вишгородські команди: ФК «Чайка» (тренер Сергій Малінін) і ФК «Чайка -2»
(тренер Юрій Омельченко).
Крім наших, у турнірі взяли участь команди Києва —
«Атлет», «Арсенал», «Зміна»,
«Оболонь-Бровар», а також
«Діназ» (с. Лютіж), «Полісся»
(Житомир).

«Зірочки Оболоні»

Корисні поради з ремонту

Результати:
ФК «Чайка»
«Атлет» — «Чайка» (1:0),
«Зміна» — «Чайка» (1:1), «Арсенал» — «Чайка» (2:5).
У першій групі за підсумками стикових матчів ФК
«Чайка» посіла третє місце.
ФК «Чайка-2»
«Оболонь-Бровар»
—
«Чайка»
(1:1),
«Полісся»
— «Чайка» (6:2), «Діназ» —
«Чайка» (5:3).
У другій групі за підсумками стикових матчів ФК «Чайка» посіла четверте місце.
Таким чином, завдяки
цьому турніру команди ФК
«Чайка» 2005 р. н. ще раз перевірили свою фізичну і тактичну готовність до початку
нового футбольного сезону
на Першість м. Києва (а він
розпочнеться вже у першій
половині квітня цього року).

Якщо в будинку щось зламалося, а
відповідних інструментів не виявилося під рукою, то ці поради допоможуть
домашньому майстру швидко впоратися з проблемою.
Що робити, якщо … засмітилися
зливні труби? Потрібно засипати склянку
харчової соди і склянку солі у зливну трубу і змити їх 1-2 л окропу.
Що робити, якщо … на шпалерах
з’явилися жирні плями? Треба лист промокального паперу накласти на пляму і
пропрасувати гарячою праскою забруднене місце. Промокальний папір змінити
кілька разів, поки пляма не зникне.
Що робити, якщо … зламався туалетний бачок? Якщо продірявився поплавець туалетного бачка, то з поплавця потрібно витрусити воду, а після помістити
його в поліетиленовий пакет і ретельно закупорити горловину ізоляційною стрічкою.
Що робити, якщо … потрібно вирізати кругле скло? Можна вирізати
круглий шматок скла за допомогою старого штангенциркуля. До однієї губки
штангенциркуля прикріплюють ролик від
склоріза, а через шайбу і гумову підкладку другу губку спирають на скло. Кілька

разів прокочують ролик по колу і вже звичайним склорізом роблять 3-4 дотичних
надрізу, які полегшують видалення скла
по межах надрізи. Щоб прибрати гострі
краї скла, потрібно зачистити їх напилком
або точильним каменем під струменем
води.
Що робити, якщо … Ви хочете розфарбувати стіну «під мармур»? Можна
губкою або ганчіркою нанести діагональними мазками фарбу на стіну, потім протерти забарвлену поверхню стіни ганчіркою або сухим м’яким пензликом. Після
цього на стіну нанести більш світлу фарбу
або лак. Так колір основи вийде розмитим. Намалювати «прожилки» на «мармурі» можна за допомогою пера.
Що робити, якщо … на стелі
з’явилися тріщини? Видалити тріщини
зі стелі можна за допомогою столярного
клею і зубного порошку або ж розтертої
крейди. Клей необхідно розбавити до
консистенції сметани і всипати в нього
порошок або крейду, ретельно перемішати. Цією густою сумішшю замазати тріщини, при цьому акуратно знімаючи надлишки шпателем або звичайним ножем.
Далі — у наступному номері

Про окупацію, євроінтеграцію, минуле і майбутнє
Також будуть встановлені чіткі правила гри як для бізнесу, так і для чиновників, що дасть змогу знизити рівень корупції. Й наостанок. ЄС — це можливість
вільно пересуватись найбільш розвиненими країнами світу та переймати їх досвід напряму, а не через підручники чи
Інтернет.
Олексій Мартинов, 25 років:
— Вважаю, що це найперше потрібно
нам, українцям, а не Євросоюзу. Звичайно, якщо ми не підписали Угоду про асоціацію Україна-ЄС, то ніякої катастрофи
не буде. Але ми вже досягли того рівня,
коли нам просто необхідне підвищення
соціальних стандартів. І саме західний
вектор розвитку нам може це забезпечити.
Сергій, вишгородець, 23 роки:
– Обурює і дивує, що брат прийшов у
дім свого брата і намагається навести в
ньому свій порядок. Це несправедливо
відносно народу України: без будь-яких

офіційних заяв, необґрунтовано Росія
окупувала частину нашої держави. Шокує такий нецивілізований загарбницький підхід. Люди очікують різного: одні
готуються до війни, інші ховаються, треті
підтримують агресорів.
Микола, 31 рік,
житель Вишгородського району:
– У Севастополі живуть мої родичі. Шкода, що жодного разу так там і
не побував. А ще більше пригнічує, що,
можливо, доведеться їхати на півострів захищати його від нападників. Я —
військовозобов’язаний.
Валентина Миколаївна,
пенсіонерка:
– Жахливо, що все так обернулося.
Країна перебуває на межі війни, це розуміє кожна мисляча людина. І слава Богу,
що наші вояки стоять мирно та не допускають провокацій, бо це може обернутися конфліктом, який не так давно трапився в Росії з Грузією. А Крим був нашою

землею ще з часів князя Мстислава.
Софія Максимівна, 49 р., вчителька:
– Вважаю, що Крим є невіддільною
частиною України, і, звісно ж, не підтримую дій щодо від’єднання. Переживаю,
якщо дійде до застосування зброї.
Мій чоловік уже пройшов той віковий рубіж, і в моїй родині немає
військовозобов’язаних, яких доведеться
проводжати на війну. Але дуже страшно
від того, що може трапитися з нашою
країною.
Віталіна, молода мама:
– Дуже хвилює і лякає те, що зараз
відбувається в Криму. Історично так
склалося, що цей край – частина нашої
держави, а тому ніхто не має права її відібрати, тим більше завойовницьким шляхом. На жаль, зараз склалось інакше.
У Криму живе моя рідня. З телефонних
розмов дізнаюся, що дуже багато людей
не підтримують результатів референдуму, а особливо кримські татари.

Пряма мова
Марко Лук’яненко:
— Який референдум? Якби на нього погодилася вся Україна, якби його
провели чесно, без російської зброї, то
можна було би поважати вибір кримчан.
А так… що ми знаємо… Підтасовані результати?
Поодинокі спостерігачі з проплачених Росією єврорадикалів? Неучасть
єдиної корінної нації — кримських татар?
Де оприлюднені списки, затверджені
Центральної виборчої комісією? Всі запитання — риторичні, тому що на півострові — окупація і фальсифікація.—
Юрій, 17 років:
— Мене особливо вражає, коли дехто
із старших людей бездумно повторює:
«Так Крим завжди був російський». Оце
«патріотизм»!

Людина

Вишгород
Соціальний захист

Для отримання всіх видів
державної соціальної підтримки, зокрема пенсії, допомоги,
компенсації тощо Вам необхідно
звернутися до найближчого органу соціального захисту населення
або управління Пенсійного фонду
України в зручний для Вас час.
сновні документи, які необхідно мати при собі (за
наявності):
— паспорт;
— посвідчення отримувача пенсії, допомоги, пільговика;
— довідка про присвоєння ідентифікаційного коду.
Інформацію з усіх питань, які хвилюють Вас на даний час, зокрема з
питань розселення, медичного об-
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Загальноукраїнський місячник Червоного Хреста

ІНФОРМАЦІЯ для громадян,
які приїхали з Автономної Республіки
Крим та міста Севастополя
Управління соціального захисту
населення ВРДА

29 березня

слуговування, організації навчання
та виховання дітей у дошкільних та
шкільних навчальних закладах, а також щодо працевлаштування, можна
отримати також за телефоном: 0800
507 309 (БЕЗКОШТОВНО).
«Гаряча лінія»: Пенсійного
фонду — 0800 503 753;
Державного центру зайнятості — 0800 505 060,
730 — з мобільного телефону;
Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності — 0800 501 892;
Телефон довіри Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та
професійних захворювань — 0800
501 383
Додаткову інформацію можна
отримати на сайті Мінсоцполітики України: www.mlsp.gov.ua

Лікар застерігає
Світлана
СКАЧКОВА,
фтизіатр
Вишгородської
ЦРЛ
ФОТО — Андрій
МАКСІМОВ, «Вишгород»

Туберкульоз щороку забирає
життя близько 10 000 людей. 80%
померлих можна було б врятувати,
але…
уберкульоз — заразна інфекційна хвороба. Здорова людина
може заразитися нею від хворої
людини чи тварини. А якщо врахувати, що туберкульозом хворіють більше
55 видів сільськогосподарських і диких
тварин, риба, близько 25 видів птахів,
то зрозуміло, що ми не маємо сьогодні
реального уявлення про розповсюдження туберкульозу в Україні. Відома лише
кількість офіційно зареєстрованих хворих, котрі через безвихідь звернулися
по медичну допомогу. А скільки їх іще
заражають інших і не звертаються до лікаря до тих пір, поки туберкульоз у них
не увійде у фінальну стадію?
Із цих міркувань вважається, що реальна кількість хворих в Україні в 15-17
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«Місія доброчинності»: з 1 квітня по 1 травня
Таміла ОРЕЛ, голова РОТЧХ
Милосердя й доброта — як два крила, на яких тримається людство. Милосердним треба бути не лише після вибуху Чорнобиля, землетрусу чи
Майдану, а й тоді, коли немає біди,
коли земля не хитається під ногами.
Україні живе 2 млн одиноких людей. Близько 200 тис. із них цілком або частково не здатні себе
обслуговувати, 15 тис. мешкають у будинках-інтернатах, де їх об’єднує немічність.
У злиднях живуть 1150 тис. наших земляків: близько 30 тис. із них — у напіврозвалених халупах, 70 тис. отримують мізерну пенсію. Немало тих, що існують на межі
бідності.
Чверть населення нашого району відноситься до цієї категорії. Сумні цифри. Та
це правда життя.
Вишгородська районна організація
Товариства Червоного Хреста України
(РОТЧХ) закликає всіх чуйних, порядних і
добрих людей нашого краю — допомогти
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Туберкульоз як злочин
разів більша від зареєстрованої.
Туберкульоз виникає тоді, коли в
організм людини чи тварини потрапив
збудник захворювання — мікобактерія
туберкульозу. Вона вражає всі органи
і тканини організму. Тому, залежно від
місця ураження, мікобактерії можуть
виділятися у зовнішнє середовище від
хворого туберкульозом з мокротою
(туберкульоз органів дихання), калом
(шлунково-кишкового тракту), сечею
або спермою (при туберкульозі сечостатевої системи), з молоком при годуванні
дітей (туберкульоз молочної залози), зі
сльозами (очей), з язв, свищів (шкіри,
лімфовузлів або кісток) і т. д. Заразитися туберкульозом можна нерідко при
вживанні зараженого молока, м’яса.
Мікобактерії туберкульозу в річковій
воді живуть до п’яти місяців, у грунті —
1-2 місяці, у фекаліях і на пасовищах —
більше року. У молочних продуктах
(масло, сир і т. д.), що зберігаються на
холоді, — до 10 місяців, у пилюці — до
3-5 місяців за температури 23о С.
Мікобактерії туберкульозу не гинуть
до 7 років, а сонце їх убиває лише через
2-6 годин. При нагріванні до 85о С мікобактерії гинуть через півгодини.
Таким чином, туберкульоз — серйоз-

на легкозаразна інфекційна хвороба. Вірогідність заразитися нею є у кожного. А
тому важливо виявити хворобу на ранній
стадії. Чим раніше, тим успішніше її лікування і тим кращі результати.
Раніше майже всім дітям у дитячих
садках і школах робили пробу Манту, а
медики з флюорографами виїжджали у
села, у колгоспи, на підприємства і обстежували все доросле населення. На
жаль, в останні роки це здається казкою, адже такі заходи не проводяться
в повному обсязі через відсутність коштів. Відтак, у нас майже не виявляють
хворих туберкульозом на ранніх стадіях,
а частіше — на фінальних, коли хворий
звертається до лікаря зі скаргами. Тоді,
на жаль, хвороба уже виявляється запущеною і погано піддається лікуванню.
Людина повинна сама виявити ініціативу і хоча б раз у два роки в наших
поліклініках (у Вишгороді чи Димері)
зробити флюорографію, а свою дитину
щороку приводити до лікаря для проведення їй проби Манту.
Туберкульоз будь-якої локалізації
може заявити про себе одним або кількома симптомами. Це, зокрема, кашель
протягом трьох тижнів і більше; зменшення ваги тіла (схуднення); загальна

тим, хто в скруті, — одягом, продуктами
харчування, коштами. Служба Милосердя Червоного Хреста завжди готова прийняти всі ваші пожертви, щоб разом допомогти нужденним.
У зв’язку з напруженою соціально-політичною ситуацією у державі невідкладний напрямок червонохресної роботи —
оволодіння навичками першої допомоги.
Наша організація буде вдячна усім, хто
допоможе придбати манекен-торси для
обладнання учбового класу, де проходить
курс з навчання населення та волонтерських загонів району навичкам першої допомоги.
Наш розрахунковий рахунок:
2600130093822,
МФО 322669,
ГУ по м. Києву та Київській обл.
АТ «Ощадбанк», ідентифікаційний код
23571538, з поміткою «На благодійність».
Наша адреса: м. Вишгород, вул. В.
Симоненка, 5, тел: (04596) 5-26-38.
Допоможемо разом тим, хто в біді.
Добро все переможе.

слабкість і втомлюваність; лихоманка
або незначне підвищення температури
тіла; спітніння вночі; біль у грудній клітині; задишка; погіршення апетиту; кровохаркання.
Тобто за наявності одного або кількох вищезгаданих симптомів свідомий
громадянин має піти до лікаря — на обстеження.
Туберкульоз сьогодні залишається
складною і нерозв’язаною проблемою.
Без належного лікування хворих — медицина безсильна у боротьбі з цією
недугою. 24 березня у всьому світі і в
Україні проходить День боротьби з туберкульозом. У зв’язку з цим 21 березня
у Вишгороді біля ЕКО-маркета від Вишгородської центральної районної лікарні
працював пересувний сучасний флюорограф. Ним скористалися 114 людей (у
минулому році 71). Серед них — працівники ЕКО-маркету, таксисти, люди похилого віку та ін.
Працівники РОТЧХ, які агітували людей зробити флюорографію, роздали
їм також інформаційну літературу з проханням поділитися нею із сусідами та
знайомими.
Пам’ятайте, що зробивши флюорографію, ви захистите себе і оточуючих від запущених форм туберкульозу.
Дбайте про себе і про рідних. Здоров’я
усім!

Про окупацію, євроінтеграцію, минуле і майбутнє
Пряма мова

Коли розпадаються імперії, створюються нові держави — і ніхто із розумних сусідів не вимагає реваншу.
Хай тоді РФ за Крим віддає Таганрог,
частину Бєлгородської, Воронезької,
Курської областей, Кубань, Далекий
Схід, Тюмень, де компактно проживають українці! Та ми ж цього не вимагаємо і не плескатимемо в долоні нашому
уряду, якщо він таке зажадає, бо це —
дурниця.
Цікаво, що РФ не почала відвойовувати колишні землі імперії з Аляски —
Штатів забоялися! А в Україні використали непевну ситуацію.

А воно не минулося. Ні у Криму, ні на
Півдні і Сході України, та й у нас. Старі люди мріють повернутися до СРСР,
гадають, що одразу стануть молодими,
здоровими, ще й із пенсією гарною.
Хочу нагадати їм, що за радянських
часів Південь був без води та з іншими
проблемами. У нашому пристоличному
районі ще не всі села газифіковані, а у
Крим протягли гілку.
Мене дуже цікавить позиція комуністів і регіоналів. Де їхні партійні прапори на мітингах у підтримку єдиної
України? За Януковича — цілі площі та
вулиці волошково цвіли, а зараз десь
сховалися.
От і виходить, що ці начебто українські партії проплачені РФ, працюють на
неї, а фактично — на розвал України.

Ольга Борисевич:
— Підготовка була кілька років. Обробляли народ, а ми до того ставилися
поблажливо: мовляв, хай собі торочать.

Петро Супруненко:
— Нарікають, що 23 роки не займалися Кримом. Депутат Левченко, інші
регіонали і комуністи скаржаться, що
Півднем і Сходом не займається ниніш-

нє керівництво.
А де ви були, шановні депутати-регіонали від Півдня і Сходу? Що зробили для своїх мажоритарних округів за
останні роки?
Чому зараз не їдете до своїх виборців, не пояснюєте небезпеку сепаратистських провокацій, не закликаєте
до єдиної України? Ви ж проголошуєте
себе патріотами — от і доведіть це!
Можливо, нове керівництво України
на Сході і Півдні не всім до вподоби. А
ви ж свої, вас послухають!
Маргарита, викладач:
— У Росії — суцільний «совок». І у
нас таке ж. Поки чекатимемо, що хтось
зробить за нас і лаятимемо начальство
— нічого не зміниться.
Он РФ і Захід (хоч США, хоч Європа), схоже, домовилися і здали Україну.
Треба самим вибиратися з цієї скрути.
У світлому майбутньому ми вже жили,
треба братися за своє життя власноруч. Буде важко, але берімося, бо ін-

шого виходу нема.
Віталій Руденко, ветеран праці:
— Можете мене лаяти, але все почалося з Майдану. У людей — все на
емоціях, а у країні — хаос через непродумані дії уряду та суцільні гасла
замість дій. Оцим і підштовхнули до загарбання Криму.
Будемо успішні економічно — мова
чи віра (у кожного — своя) не матимуть
значення. Гризня між собою послаблює, а вороги не дрімають.
Але ж гризуться — на місцях і вище
— за крісла, посади, за владу. Не буде
порядку — знову люди вийдуть на вулиці, знову — революція. І це триватиме, поки влада не буде чітко виконувати свої обов’язки.
Треба поважати один одного. Поважати іншу, не таку, як у тебе, думку.
Терпимо ставитися до іншого, не такого, як у тебе, способу життя.
Щоб Україною законно пишалися,
як, наприклад, Німеччиною чи США.
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Календар

Підтримайте комунальні підприємства

Щоб затишно було у вас
— платіть за воду і за газ!
Влас. інф.
Тепла і затишку в оселях, комфорту на робочому місці хоче кожен. А оплачувати надані послуги
споживачі не поспішають.
и вчасно ви сплачуєте за комунальні послуги? Саме з таким запитанням редакція газети
«Вишгород» звернулася до перехожих.
Більшість відповіла, що сплачує вчасно; інші сказали, що сплачують тоді, коли є гроші; ще одна категорія
респондентів зазначила, що вони сплачують, але не задоволені якістю послуг. Є й такі споживачі природного
газу, які роками не платять за використаний газ і надіються, що якість обслуговування зросте, а борги спишуть.
Пам’ятайте: можливість теплопостачальних організацій своєчасно закуповувати газ, такий необхідний
для комфорту городян, забезпечення тепла в житло,
нормального функціонування об’єктів соціальної сфери (лікарень, шкіл, дитячих садків, закладів культури) —
безпосередньо залежить від своєчасної і повної оплати
за спожите тепло.
Така ж ситуація із водопостачанням та водовідведенням. Сьогодні людина, яка заборгувала більше 10
тис. грн, ризикує втратити квартиру. Якщо немає можливості своєчасно оплачувати за отримані послуги,
можна укласти договір реструктуризації заборгованості, тобто сплачувати частинами.
Не накопичуйте борги. Це справа невдячна і в першу
чергу позначиться на вас. І вже зовсім несправедливо,
коли разом із вами без води й газу залишаться ваші сусіди, що сумлінно платять за все.
У непростий для України час будьте патріотами —
підтримайте комунальні підприємства.

Чи знаєте ви, що…
30 березня – Преподобного Олексія (Теплого
Олекси)
31 березня – Міжнародний день дитячої книги
1 квітня – Вербна неділя (у католиків); День
сміху; День геолога; Міжнародний день птахів
2 квітня – Всесвітній день поширення інформації про проблеми аутизму
4 квітня – Міжнародний день Інтернету; День
веб-майстра

Вишгород
ПІДТРИМАЙТЕ САМООБОРОНУ
Бажаючі надати матеріальну допомогу чи зробити благодійний внесок на розвиток Самооборони Майдану м. Вишгорода
та Вишгородського району можуть скористатися рахунком:
Отримувач: Громадське формування з охорони порядку
«Самооборона Майдану» у м. Вишгороді та Вишгородському
районі
ЄДРПОУ/ДРФО 39134882
р\р 26003053123993
у Київській філії ПАТ КБ «Приватбанк»
МФО321842

Ч

Служба порятунку 101

Війна закінчилась —
вибухівка залишилась
Ігор РИБЕЦЬ,
інспектор Вишгородського районного відділу ГУ
ДСНС України у Київській області
Після Великої Вітчизняної війни у землі залишилось багато вибухонебезпечних предметів (авіаційні бомби, снаряди, інженерні і артилерійські
міни, гранати, патрони та ін.)
оловну небезпеку в них містять пристрої ініціювання вибуху основної маси вибухівки боєприпасу. Від вологи, перебування в землі, при взаємодії металу та вибухівки утворюються хімічні сполуки
— пікрати, які становлять основну небезпеку (зовні мають вигляд білуватих порошкоподібних наростів).
Пікрати вибухають навіть від невеликого тертя, іскри, удару. Тому при виявленні вибухонебезпечного
предмету, до нього не можна навіть торкатись!
Передусім необхідно: обгородити місце знаходження вибухонебезпечного предмету; нікого не допускати
до нього; повідомити про знахідку органи влади, міліцію та ДСНС.
Виявлені вибухонебезпечні предмети знищуються
підриванням на місцях або у спеціальних місцях фахівцями-піротехніками.

Г

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

понад 7 слів, — оплачується за існуючими розцінками. Термінові, виділені рамкою оголошення, — платні.
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29.03.2014 року
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Останній термін подання безкоштовних оголошень - вівторок до 12.00

1 квітня —
єдиний день,
коли свої
бажання
можна
списати
на жарт...
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