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Читай і пиши про СВОЄ місто
Виходить з 4 листопада 1995 року
Небесна сотня

> 6, 11

Субота, 5 квітня 2014 року, № 14 (960)

Кандидати у Президенти > 12

Несвятковий патріотизм
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Благоустрій

ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

Все навколо — наше,
нам і прибирати!

>3

Працівники апарату виконавчого комітету міськради на вул. Київській 28.03.2014 р.

Тема дня

«Київська ГЕС — безпечна»
«Київська ГЕС — безпечна». Так стверджує директор філії
«Київських ГЕС і ГАЕС» Володимир Руденко. Ми запитали його
про це на прохання читачів газети «Вишгород» .
Читайте у наступному номері

У нас на сайті
Читайте на сайті газети Вишгород» vyshgorod.in.ua
•

Соціальний психолог: Ультраправі і комуністи скоро кануть
у Лету
•
У соцмережах: Лист-відповідь Криму від України
•
Глава Мінрегіонбуду про реформу місцевого
самоврядування
•
Звернення ради ветеранів до батьків
•
Солдат революції Жан
•
Генеральна репетиція ЗНО
•
Валерія Новодворська: Крим для порядних людей
закритий
•
Вахтанг Кікабідзе: Я для Путіна теж бандерівець і фашист
•
Медсестра
•
Медичні волонтери рятувати готові
•
Герой чемпіонату — Джаба Канкава
•
Лист із зарубіжжя
•
Мустафа Джемилев: Абсурдно вообще решать вопрос о
принадлежности того или иного региона, области или поселка к какому-либо государству на основе местного «референдума»
У рубриках газета/новини/освіта/культура/спорт/з інших
видань/ ПОЛІТбюро/громадянське суспільство/споживач

Шановні виборці!

Гаряча лінія

Перевірте персональні
дані у Державному
реєстрі виборців!
Складання списків завершиться за 5 діб до дня голосування. Після цього внести зміни до списку виборців можна буде лише за рішенням суду і не пізніше, ніж
за добу до дня виборів.
Активність виборців у цьому році буде дуже високою, тож рекомендуємо громадянам — особливо тим,
хто мав проблеми на попередніх виборах, — не чекати
масового напливу на дільниці, а звірити свої персональні дані завчасно — у відділі ведення Державного
реєстру виборців: м. Вишгород, пл. Т. Шевченка, 1,
адмінбудинок, 4 поверх, кабінет № 84. Прийом — у
робочі дні з 8:00 до 17:15, обідня перерва — з 13:00
до 14:00.
Отримати довідки можна за телефонами: (04596)
22-696, 22-665. При собі необхідно мати паспорт громадянина України або тимчасове посвідчення громадянина України (якщо особа нещодавно набула громадянства України).
Перевірити інформацію про своє включення до
Державного реєстру виборців можна, не виходячи з
оселі, — за допомогою мережі Інтернет. Для цього потрібно зайти на офіційний сайт Державного реєстру
виборців (www.drv.gov.ua) та скористатися програмним ресурсом «Особистий кабінет виборця».
Тож аби без проблем здійснити своє волевиявлення, знайдіть уже сьогодні кілька вільних хвилин і
перевірте свої персональні дані у Реєстрі виборців.

Офіційний сайт міськради: www.вишгород.com.ua

Як наповнити міський бюджет
Шановні вишгородці!
«Гаряча лінія» міськради
телефон/факс:
(04596) 52-725,
електронна пошта:
ngvyshgorod@ukr.net
адреса: м. Вишгород,
вул. Б. Хмельницького, 2

Чекаємо ваших
пропозицій,
ідей, проектів,
як наповнити
міський бюджет

Офіційно

Про скликання XХХІІ сесії
Вишгородської міської ради
VІ скликання
Розпорядження від
1 квітня 2014 року № 7
Керуючись ст. 42, ч. 9 ст.
46, ч. 4 ст. 59 Закону України
«Про місцеве самоврядування
в Україні», скликати ХХХІІ сесію
Вишгородської міської ради VІ
скликання 11 квітня 2014 року
о 10:00 у залі засідань адмінбу-

динку, пл. Т. Шевченка, 1, з наступним порядком денним:
1. Про повторний розгляд
рішення Вишгородської міської
ради «Про створення Навчально-виховного комплексу з водних видів спорту».
Вишгородський міський
голова В. РЕШЕТНЯК

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

Суспільство

2014 року

Правопорядок, безпека і спокій

Незаконне носіння, виготовлення, зберігання та збут вогнепальної
зброї, боєприпасів та вибухових
матеріалів, згідно із ст. 263 Кримінального Кодексу України, караються позбавленням волі на строк
від двох до п’яти років, але особи,
які добровільно здадуть зброю в
міліцію, звільняються від кримінальної відповідальності. Громадяни, які
добровільно здадуть гладкоствольні мисливські рушниці та газову

До уваги підприємців

Пиво і цигарки — до 18-ти заборонені

Добровільна здача зброї
Вишгородський РВ ГУМВС
у Київській області

Вишгород

зброю, при бажанні зможуть їх у
встановленому порядку зареєструвати.
Із 1 по 30 квітня поточного року
проводиться місячник добровільної
здачі зброї.
Закликаємо мешканців м. Вишгорода та Вишгородського району
бути законослухняними та свідомими громадянами, адже вогнепальна
зброя, боєприпаси, вибухівка у ваших оселях – це небезпека для ваших дітей, рідних та близьких.
Прийом
зброї
щовівторка,
щоп’ятниці та щосуботи.

За несвідомість позбавляємо ліцензії
Дмитро ЧУБАТИЙ, начальник сектору КМСД
Вишгородського РВ ГУМВС у Київській області
Важливим аспектом розвитку суспільства є
здорова нація та добробут громадян. Законодавством України заборонено продаж алкогольних напоїв та тютюнових виробів особам, які не
досягли 18 років, тому що наслідки для молоді
— особливо небезпечні.
Відповідно до плану, співробітники міліції спільно зі службою в справах дітей та сім’ї Вишгородської
райдержадміністрації регулярно проводять профілактичні рейди. Відвідують місця масового відпочинку молоді та контролюють торговельні заклади щодо
недопущення продажу дітям алкоголю і тютюну.

На сьогоднішній день законодавство стало більш
суворим: продаж особам, які не досягли 18 років,
не тільки міцних алкогольних, а й слабоалкогольних
напоїв і тютюнових виробів — це порушення, за яке
передбачено штраф від 519 гривень. Якщо і це не аргумент (мовляв, сума невелика) — можливе позбавлення ліцензій.
Шановні підприємці!
Неухильно дотримуйтесь чинного законодавства — не продавайте пиво, алкогольні, слабоалкогольні напої та тютюнові вироби дітям, адже кожен
із нас відповідає за майбутнє покоління. Продаючи
спиртне та цигарки дітям, задумайтесь: якщо запропонують цигарку чи випивку вашій дитині — що після
цього станеться?..

Стрічка подій 28 березня – 3 квітня
ДЖЕРЕЛО: ЗМІ
Верховна Рада ухвалила зміни до Держбюджету-2014 та провалила антикризові поправки, проголосувала за люстрацію суддів,
у першому читанні прийняла законопроект
щодо скасування утилізаційного збору. Комітет патріотичних сил Донбасу провів акцію з
фарбування проспекту Ілліча (Донецьк) смугами кольорів національного прапора України. ВР забарикадували від Правого сектора,
що вимагав відставки Авакова й трибуналу
для Тенюха. На північних кордонах України
(на Чернігівщині) з’явилися російські елітні
війська. Це, зокрема, підрозділи Кантемирівської танкової дивізії, Псковської та Тульських повітряно-десантних дивізій. Кремль
від імені Януковича закликав обернули Україну на «країну регіонів». УПЦ Київського і Московського патріархатів почали об’єднавчий
діалог. Знято умову про зречення Філарета.
Росія вирішила денонсувати двосторонні
угоди з Україною щодо базування Чорноморського флоту в Криму та Харківські уго-

ди. Кабмін виділив сім’ям Небесної сотні допомогу – по 117 тисяч невідкладно і 5 тисяч
– щомісяця. Країни Євросоюзу поки не готові
до запуску процедури щодо вступу України в
ЄС, але така можливість у майбутньому існує. Про це заявив голова Єврокомісії Жозе
Мануель Баррозу. Кримські татари вирішили
створити національно-територіальну Автономію в Криму. У Криму вантажать танки та
техніку для відправки в Україну. На Майдані
жалобним віче вшанували 40 днів розстрілу
Небесної сотні. В континентальну Україну з
окупованого Криму можуть переїхати тисячі
українських військових і членів їх сімей. «Воля-кабель» замінила російський 1-й канал
на телеканал «Дождь». Прокурори, нардепи
і судді отримуватимуть менші пенсії. У Москві 30 березня затримали трьох активістів,
що стояли в одиночних пікетах з портретами
загиблих 20 лютого в Києві активістів. 31 березня Центральна виборча комісія отримала
38 пакетів документів для реєстрації кандидатами в президенти на дострокових виборах, 23 з яких – відповідають усім вимогам.

Усіх військовослужбовців Внутрішніх військ
Кримського територіального командування
МВС передислоковано на континентальну
частину України. У Севастопольському національному університеті ядерної енергії та
промисловості частина студентів пішла з
церемонії підйому прапора РФ. Арештовані
«сепаратисти» з ФСБ (зокрема Сергій Розумовський). Пенсії і соцвиплати у 2014 пообіцяли не зменшувати. Ноту протесту вже
висловило вітчизняне МЗС офіційній Москві
через неузгоджений із офіційним Києвом візит до Криму прем’єр-міністра Росії Дмитра
Мєдвєдєва. У ВР Закон про місцеві вибори
провалили, але проголосували за військові
навчання у 2014 році. Український парламент
дав дозвіл на перебування іноземних військ
на території України. Екс-президент України
Віктор Янукович під час прямої трансляції
інтерв’ю із Ростова-на-Дону підтвердив, що
просив російського президента Володимира Путіна застосувати війська Росії для
захисту життя громадян України. На візи у
Криму Україна відповість обмеженням часу

перебування росіян 90 днями. У київському
осередку «Правого сектору» пообіцяли виконати рішення Верховної Ради щодо здачі
зброї. Але зброю не здаватимуть. Кажуть,
що зареєстровану — покладуть до сейфів, а
нелегальну — передадуть Нацгвардії. Україна спробує відсудити Крим у Міжнародному
суді ООН в Гаазі.

Комунальне підприємство «Координаційний центр з будівництва та земельних питань Вишгородської міської ради»
на підставі рішення Вишгородської міської ради від 27.12.2013 р. № 28/10 «Про
внесення змін до Генерального плану міста Вишгорода» здійснює функції утримання, виконання та опрацювання предпроектних пропозицій змін до Генерального
плану. Запрошуємо землевласників та
землекористувачів надавати пропозиції
за адресою: м. Вишгород, пл. Шевченка,
1, кім. 97. Тел.: (04596) 23-873.

ФутГОЛ

У «Джерелі»

Модний «Сонячний віночок»
Валентина ЯКОВЕНКО, методист ЦТ «Джерело»

На Київщині відбувся футбольний турнір

За час існування (з 2011 року) шоу-студія мод
«Фантазія» Вишгородського міського Центру творчості «Джерело» стала учасником районного фестивалю
«Межигірський спас», лауреатом І ступеню Міжнародного фестивалю-конкурсу мистецтв «Зірковий Олімп»онлайн та лауреатом ІІІ ступеню Міжнародного фестивалю-конкурсу мистецтв «Зірковий Олімп» (м. Полтава).
оу-студія мод «Фантазія» проводить активну
концертну діяльність. Бере участь у всіх масових заходах, що проводяться у Центрі творчості, у місті і районі, а також у міжнародних, обласних, районних конкурсах, фестивалях та благодійних акціях.
Днями колектив повернувся з фестивалю-огляду театрів моди «Феєрія моди», що відбувся на базі Білоцерківського коледжу сервісу та дизайну, з перемогою — виборов почесне третє місце.
«Фантазія» показала стилізовану колекцію вбрання з
елементами українських народних мотивів «Сонячний віночок».
…Літо. Жнива. Звучить музика, чути спів пташок. Дівчата в’яжуть снопи. Тим часом їхні молодші сестри плетуть віночки. Дівчата закінчують працювати і йдуть відпочивати. До них підходять молодші сестри і одягають їм
віночки. Починаються дівочі ігрища...
Творча ідея та концепція дійства (збереження українських звичаїв та національної культури), дизайн костюмів, дефіле — все це оцінювало компетентне журі.
«Серед учасників фестивалю було багато цікавих колективів із оригінальними номерами. Це професійні театри мод із учасниками від 6-7 до 20 років, — розповіла
керівник студії Олеся Халаш. — І особливо приємно, що,
маючи таких суперників, наша шоу-студія має гарний результат».
Нових успіхів вам, фантазери!

Ш

Радість, сльози та море вболівальників — саме так
можна охарактеризувати футбольний турнір «Діназ»-2014
«За Суверенну європейську Україну», який проходив із 28
по 30 березня на стадіонах ФК «Діназ» у Лютежі та Демидові. Турнір відбувся за ініціативи футбольного клубу
«Діназ» та засновника і почесного президента клубу, уповноваженого депутатської групи «Суверенна європейська
Україна» Ярослава Москаленка.
писати всі емоції, що вирували на стадіонах, просто
неможливо: боротьба на кожному клаптику поля, несамовита підтримка вболівальників, чисельна армія
батьків.
За ті три дні, протягом яких проходив футбольний турнір,
можна зробити єдиний висновок: яка б не складалась напружена ситуація у нашій країні – на першому місці завжди будуть
діти. Їхня радість і вже дорослі переживання варті того, щоб

О

проводити такі турніри.
В останній день змагань проводилися фінальні поєдинки.
Відтак лідерами турніру стали команда ФК «Київ», яка перемогла «динамівців» 2002 року народження, та гравці «Зміни»
2004-2005 року народження, які перемогли своїх земляків з
«Оболоні».
Найзапеклішим виявився фінальний матч хлопців 2005
року народження — між «Діназом» та «Динамо». Підопічні тренера «Діназу» Андрія Гірчи увесь поєдинок були попереду, але
«динамівці», програючи 1:3, змогли зрівняти рахунок та довести гру до післяматчевих пенальті. У футбольній лотереї фортуна посміхнулась київським «динамівцям», які і стали переможцями турніру.
Футбольний турнір «Діназ»-2014 «За Суверенну європейську Україну» завершено, але емоції та враження надовго залишаться у гравців і вболівальників.

Право на податкову знижку

Якщо батьки платять
за навчання дитини
Оксана НЕДІЛЬКО,
завідувач інформаційно-комунікаційного
сектору Вишгородської ОДПІ
По «гарячій лінії» до фахівців Вишгородської ОДПІ звернулась мешканка
Вишгорода із запитанням, чи має вона

право на податкову знижку в зв’язку з
оплатою за навчання доньки-студентки,
якщо вона після закінчення навчання у
2013 р. почала працювати?
Пояснюємо, що, відповідно до статей
180 та 199 Сімейного кодексу України, батьки повинні утримувати своїх неповнолітніх

дітей (до 18 років), а якщо повнолітні діти
продовжують навчання і у зв’язку з цим потребують матеріальної допомоги — до досягнення ними 23 років.
Виходячи з норм Податкового кодексу, студент, який працює, сам є платником
ПДФО. База оподаткування його доходів,
включаючи заробітну плату, визначається
згідно з вимогами ст. 164 цього Кодексу. Зокрема — у разі використання права на податкову знижку — базою є чистий річний оподатковуваний дохід, який визначається шляхом
зменшення загального оподатковуваного
доходу з урахуванням п. 164.6 цієї статті на
суму податкової знижки.

Отже, якщо студентка протягом року одночасно навчалася і працювала та отримувала заробітну плату, то право на податкову
знижку за наслідками звітного податкового
року має саме вона — за умови документального підтвердження понесених витрат на навчання, — а не її мати, оскільки донька вже не
перебуває на її утриманні. Якщо студентка
влаштувалася на роботу лише після закінчення навчання у звітному році і до моменту
свого працевлаштування не отримувала заробітну плату, то право на податкову знижку
за наслідками звітного податкового року має
її мати, яка фактично здійснювала оплату за
навчання.

Вишгород

Наше місто

5 квітня

Все навколо — наше, нам і прибирати!
Вікторія ШМИГОРА
ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

Турботливі господарі вже почали наводити лад у своїх домівках і на
подвір’ях. Час і нам усім причепурити Вишгород, зробити його гарним і
приємним. Комунальні служби міста
вже минулої п’ятниці (28.03 — Ред.)
активно взялися до роботи.
же о 9:00 на вулицях та біля деяких підприємств кипіло облаштування міста. Представники
міських служб та установ, освітніх закладів ретельно прибирали. Сміттєві мішки
та рукавички для прибирання надали із

В

КПЖ і КГ Вишгородської міської ради.
Активно попрацювали Вишгородська
міська рада, Київські ГЕС і ГАЕС, ВМКП
«Водоканал», ВРКП «Тепломережа»,
МКП «Експрес-Сервіс», «Зірка Дніпра»,
БТІ, «Віта», автомийка на «Чайці». Прибирали й активісти міської ради ветеранів.
Зібране сміття пакували у поліетиленові пакети і транспортом міського КПЖ
і КГ його доставлять на сміттєзвалище.
За словами головного інженера КПЖ
і КГ Ігоря Свистуна, із вул. Набережної
вивезли 12 КамАЗів піщаного сміття, із
вул. Н. Шолуденка — три КамАЗи, із вул.
Київської та Шкільної — шість. Загалом,
задіяли 14 одиниць техніки.

Влаштовувати толоки (суботники), на
думку учасників прибирання, потрібно не
тільки централізовано і до якогось дня.
Періодично прибирати необхідно у своєму дворі, на своїй вулиці. Тоді буде чисто.
Вишгородський міський голова Віктор Решетняк, працюючи разом зі своїми колегами на прибиранні, сказав:
«Весна нарешті порадувала нас теплими
днями, і, щоб не втрачати їх дарма, вирішили використати гарні погодні умови,
аби прибрати наше місто. Адже після
зими назбиралося бруду. Тому сьогодні
організації та підприємства працюватимуть для того, щоб прибрати Вишгород,
зробити його кращим».
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Громада — влада

Депутатам нагадують
про автобус і дороги
Вишгородці звертаються до редакції з різними питаннями. От і минулого тижня вони, вже вкотре, поцікавилися:
1) Коли буде заасфальтовано вул. С.
Палія?
2) Коли внутрішньоміський автобус
№ 1 курсуватиме частіше (люди повідомляють, що зараз це шість рейсів у день:
о 8-й, 9-й, 10-й, 11:40, 17-й і 18-й годині,
а у вихідні бувають пропуски і цих рейсів), а також — коли автобус № 1 з вул.
Київської ходитиме аж до Димерської
траси, щоб можна було дістатися міських
житлових масивів «ГАЕС» і «Дідовиця»,
нового цвинтаря, підприємств на «КАРАТі» та сіл Правобережжя, мешканцям
яких зручніше буде добиратися до установ районного центру?
На обидва запитання у Вишгородській міській раді редакції відповіли, що
це залежить від надходження до міського бюджету коштів, які можна буде використати на доповнення міських програм
розвитку-2014, а також від відповідного
рішення міських депутатів. Чекаємо!

Лист у номер

Я не їм гречку.
А депутат —
на своєму місці
Марія СТЕПУРА, пенсіонерка

Благоустрій

Офіційно

Відомості про майно, доходи, витрати і
зобов’язання фінансового характеру за 2013 рік

Вишгородський міський голова
РЕШЕТНЯК Віктор Олександрович
Загальна сума сукупного доходу
– 232 559 грн
Сума доходу членів сім’ї – 17 569 грн
Нерухоме майно: квартира – 98,3 м2
Утримання зазначеного майна – 4 500 грн
Перший заступник Вишгородського міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради
МІЩЕНКО Олег Вікторович
Загальна сума сукупного доходу
– 56 671 грн
Сума доходу членів сім’ї –16 194 грн
Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування членів
сім’ї, – земельна ділянка – 1 000 м2; квартира

– 57,35 м2
Сума коштів на рахунках у банках та інших
фінансових установах – 9 000 грн
Заступники Вишгородського міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради
ДАНЧИН Олексій Олександрович
Загальна сума сукупного доходу – 101 306
грн
Сума доходу членів сім’ї –72 000 грн.
Нерухоме майно: земельні ділянки
– 2 500 м2
Майно, що перебуває у власності членів
сім’ї: земельна ділянка – 1 600 м2; земельна
ділянка – 1 700 м2; земельна ділянка – 3 864
м2; житловий будинок – 468,0 м2; квартира –
165,7 м2; інше майно – 44,5 м2
Транспортні засоби, що перебувають у

власності членів сім’ї: VOLKSWAGEN PASSAT
– 1 984 см3 , 2007 р. в.
Сума коштів на рахунках у банках та інших
фінансових установах – 2 000 грн
Утримання зазначеного майна – 2 000 грн
Утримання майна членів сім’ї – 28 000 грн
РОСТОВЦЕВ Олександр Миколайович
Загальна сума сукупного доходу
– 116 095 грн
Сума доходу членів сім’ї – 7 782 грн
Нерухоме майно: житловий будинок –
62,8 м2; квартира – 50,3 м2
Майно, що перебуває у власності членів
сім’ї: земельна ділянка – 1 200 м2
Транспортні засоби, що перебувають
у власності членів сім’ї: HONDA ACCORD –
1 998 см3 , 2006 р. в.
Утримання зазначеного майна
– 13 400 грн

Одержала газету «Чайка» — №
4/28.03.2014 і не можу заспокоїтись.
Статті В. Осадчого і Д. Новицького
хоча б торкаються проблем нашого
життя і розвитку міста.
А от стаття О. Крикніцького
«Мержжот….» мене неприємно вразила. Особливо, де пан Крикніцький
пише про «шкурні інтереси» депутата
В. Виговського.
Ми — виборці, які голосували за цього депутата, можемо з упевненістю сказати, що жоден депутат не проводить
такої роботи, як В. Виговський.
Так, ви згадали і про гречку, і про
алею, і про подарунки. То знайте, пане
Крикніцький, що немає жодного свята —
чи Новий рік, чи Свято жінки, День людей похилого віку, День інваліда — щоб
депутат Виговський не відвідав своїх
стареньких бабусь, дідусів. І справа не в
гречці чи коробці цукерок, а у людяності,
толерантності, повазі до старшого покоління. І ми завжди чекаємо Валерія Павловича у себе на порозі.
А знаєте ви, пане Крикніцький, скільки часу В. Виговський провів у Києві на
Майдані, коли йшли запеклі бої? Майже
кожного дня або через день він завантажував свій автомобіль вщент продуктами, дровами, бензином і віз туди, у саме
пекло, де сам замалим не потрапив під
кулю, та врятувало дерево, за яке він заступив.
А знаєте ви, пане Крикніцький, скільки
наш депутат допомагає дитячим садочкам, розвитку спорту, яку помірну долю
вкладає у розвиток культури м. Вишгорода? Нещодавно на власні гроші разом із
депутатом Юрієм Колодзяном закупили
взуття для ансамблю «Золотий вік».
А знаєте, скільки він допомагає людям особисто? Моїй дочці потрібна була
операція — надзвичайно складна і дорога. Куди я тільки не зверталася по допомогу — і до «регіоналів», і до «Батьківщини», і до підприємців. Думаєте, хтось
відгукнувся, допоміг? Ні!
А Виговський сам привіз мені певну
суму додому. То як це називається, пане
Крикніцький, — «шкурні інтереси», піар?
Отожбо!
Якщо у вас є якісь особисті непорозуміння з Валерієм Виговським, то вирішуйте їх у ході роботи!
Я не хочу сказати, що в депутата Виговського немає якихось помилок. Вони
є, як і у кожної людини, бо помилок немає тільки в того, хто нічого не робить.
Нехай ніколи не вичерпається криниця Вашої доброти до людей, наш депутате! Ми в це віримо!
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Вишгород

«Вишгород-Марина». Де правда?

Громада=влада
Олександр БАЛАНЮК, командор
Громадського крейсерського яхт-клубу
«Енергетик» ім. Г. І. Строкова,
депутат Вишгородської міської ради
ДЖЕРЕЛО: кадастр (www/map/land/gov/
ua/kadastrova-karta)
Шановні
мешканці Вишгородщини, дозволю
собі
прокоментувати
твір директора КП
«УФКС» пана Колобова, зануритись в
історію його діяльності в м. Вишгороді та висловити
позицію колективу
яхтсменів Громадського крейсерського яхт-клубу «Енергетик» ім. Г. І. Строкова.
і для кого сьогодні не є новиною
прикриття представниками влади
своєї діяльності нібито законними
нормами, спрямованими на «поліпшення та
покращення» життя простих громадян. Чим
зухваліша брехня, тим у неї більше віриться.
Та справжня мета — збагачення шляхом привласнення чужого майна.
Так, яхт-клуб «Енергетик» справді був
заснований начальником будівництва Київської ГЕС Григорієм Строковим як сучасний
яхт-клуб на найбільшій водній арені біля Києва — з розвиненою інфраструктурою на зразок іноземних, але для простих громадян...
Оскільки в радянські часи поширеною формою громадського майна була профспілкова,
яхт-клуб був у складі Профспілки працівників
енергетичної галузі.
Будувався яхт-клуб народним методом
із залученням коштів та матеріалів багатьох
виробничих підприємств, установ, інститутів
Вишгорода і Києва, власників спортивних вітрильних суден. Ще у 1960-70- ті роки зведені під’їзні шляхи, бетонні майданчики, каюткомпанія, елінги та рундучні для збереження
яхт, інвентаря, власного майна членів клубу,
майстерні та інше.
Яхт-клуб був електрифікований, забезпечений свердловинною водою. Спортивна
секція під керівництвом заслуженого працівника фізкультури і спорту України Валерія
Солдатова здобула сотні перемог на союзних
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і республіканських змаганнях, міжнародних
регатах, чемпіонатах світу і Європи, олімпіадах.
Із 1980-х років на території яхт-клубу хазяйнував іще й підрозділ гідроцеху Київської
ГЕС — така собі дільниця річкового флоту.
Флот — це один сейнер СЧС (для прогулянок
поважних гостей), який прибрали у дитячої
секції яхт-клубу і витрачали на нього шалені
державні гроші.
Стосовно слави цього підрозділу треба
писати окремо і з’ясувати, яким чином громадське профспілкове майно спортивного
об’єкту опинилося на балансі ГЕС. Про занепад від «виробничої діяльності» підрозділу
гідроцеху у перших рядках свого твору згадував пан Колобов.
Та це ніяким чином не стосується високоорганізованої, інтелігентної, спортивної
громади вітрильників. І коли рішенням Правління ВАТ «Укргідроенерго» було ліквідовано
за нікчемністю цей «структурний підрозділ
гідроцеху ГЕС» і скорочено всіх працівників,
громада яхт-клубу взяла на себе відповідальність за догляд території та майна, забезпечила все енергопостачанням, зорганізувалася в питанні режиму роботи вахтової служби
із здійсненням контролю та безпекою виходу
плавзасобів на воду.
На ділянку яхт-клубу справді зазіхали чиновники Міненерго різних мастей. Саме на
захист території яхт-клубу у 2007 році загальні збори колективу спортсменів-вітрильників
заснували Громадську організацію «Громадський крейсерський яхт-клуб «Енергетик»
ім. Г. І. Строкова», яка належним чином зареєстрована у Вишгородському районному
управлінні юстиції — з юридичною адресою в
с. Нові Петрівці. І що в цьому протиправного?
Останні вісім років громада яхт-клубу
активно виборює своє законне право на
оформлення земельної ділянки, щоб виконувати статутні завдання розвитку громадського масового вітрильництва. Три листи з відповідними проханнями було написано на ім’я
Вишгородського міського голови.
Але ми нічого не отримали, крім незаконного захоплення 1 га території яхт-клубу
приватною фірмою (порушена Генеральною
прокуратурою України кримінальна справа
потім перекваліфікована і закрита у Вишгородському РВ ГУ МВС. Гадаю, далі буде — А.
Б.) та спроби керівника КП «УФКС Вишгород-

Вишгородському
міському голові
Решетняку В. О.
Наші діти, які проживають у
Вишгороді, займаються в секції вітрильного спорту міської
комплексної дитячо-юнацької
спортивної школи КП «УФКС
Вишгородської міської ради».
Тренувальна база розташована на території яхт-клубу
«Енергетик»
за
адресою:
м. Вишгород, вул. Парусна, 5.
Секція діє приблизно п’ять
років. До цього часу наші діти
відвідували її із задоволенням,
жодних проблем не було. Із 22
березня 2014 року розпочався
активний тренувальний період
із виходом на воду.
Однак з початку березня
2014 року на території яхтклубу з’явилися якісь озброєні
палицями люди, які зачинили
ворота, вимагають пояснень,
не завжди пропускають нас і
наших дітей на територію яхтклубу. Вони агресивно себе
поводять, не пропускають автомобілі, влаштовують справжній допит.
Така ситуація не тільки негативно впливає на психічний
стан, а й загрожує життю та
здоров’ю наших дітей, нас і
тренерів.
Просимо Вас розібратися
в ситуації, що склалася, надати відповідь, що це за люди,
які в них задачі та які функції
вони виконують. Крім того, вимагаємо безпечного перебування наших дітей на території
яхт-клубу.
Батьківський комітет
секції вітрильного спорту
МКСДЮСШ КП «УФКС»

ської міської ради» пана Колобова підпорядкувати собі решту — приблизно 2,5 га.
При цьому грубо і цинічно руйнуються
демократичні принципи і багаторічні традиції
діяльності яхт-клубу «Енергетик». Без жодних
законних підстав, попри зауваження громади
яхт-клубу, депутатів Вишгородської міської
ради та посадових осіб апарату виконкому
Вишгородської міської ради, пан Колобов
запровадив у яхт-клубі платний пропускний
режим, нав’язав індивідуальні договори на
стоянки яхт та охорону особистого майна яхтсменів. А руйнування громадського майна
(зламані вбиральня й рундучна, порушене
електропостачання, зрізані тридцятирічні дерева, зелені насадження) і спроби оформити
об’єкти інфраструктури яхт-клубу на баланс
комунального підприємства викликали занепокоєння, що все в подальшому стане приватним. На підтвердження цього була заява
мера міста Вишгорода пана Решетняка , що
тут буде елітний яхт-клуб із скла і бетону, відповідно — ніякої соціальної спрямованості,
масовості та, як наслідок, ні про який розвиток вітрильного спорту не може йти і мови.
Пропозиції громади яхт-клубу «Енергетик» щодо збереження громадського статусу і соціальної спрямованості яхт-клубу,
впровадження «інструменту-запобіжника»,
який у подальшому унеможливлюватиме чи
зведе на межу економічної обґрунтованості
рейдерське захоплення території, не зустріли підтримки ні у пана Колобова, ні у мера
Вишгорода. Було запропоновано змиритися
з дерибаном 1 га території яхт-клубу — і тоді,
може, до вас прислухаються. Знову брехня.
На загальних зборах громада яхт-клубу
від такої пропозиції відмовилась. Тоді проти громадського яхт-клубу була розв’язана
справжня війна з максимальним використанням адмінресурсу: юристи міськради, прокуратура, держкомзем жваво доводили в судах
нібито незаконне зайняття земельної ділянки Громадським крейсерським яхт-клубом
«Енергетик» ім. Г. І. Строкова. Відправлено
чимало листів до контролюючих органів із
вимогою призупинити діяльність яхт-клубу
— чим комунальному підприємству пана Колобова розчищають шлях до землі яхт-клубу
«Енергетик».
Результат наочний — 32 ділянки під садівництво.
Тому все, що красиво розповідає і по-

казує пан Колобов, — маячня і балачки. Вся
його діяльність у яхт-клубі — це показуха і
марнотратство. 272 600 грн, що зібрав пан
Колобов з яхт-клубу за півтора роки, прийшовши на все готове, НЕ надійшли до міського бюджету! Ці гроші потрапили до «скарбнички» КП «УФКС» (а не до міського бюджету)
і були витрачені суто на потреби підприємства.
Більше того, кожного року, при формуванні міського бюджету, передбачаються та
виділяються шалені кошти — понад мільйон
гривень на утримання цього «надефективного» комунального підприємства, яке, на
додачу до цього, ще й від сплати земельного
податку звільняється. У свою чергу, ГО «Громадський крейсерський яхт-клуб «Енергетик»
ім. Г. І. Строкова» минулого року безрезультатно звертався до Вишгородського міського
голови щодо реорганізації ГО в окреме комунальне підприємство, яке би функціонувало
на зазначеній території, не потребуючи жодної копійки дотацій із міського бюджету.
Також не відповідає дійсності інформація

щодо готовності та погодження документів,
які, зі слів пана Колобова, мали виносити на
чергову сесію міської ради на затвердження. У порядок денний сесії, призначеної на
27.03.2014 р., цього питання не внесено.
Чекатимемо нових цікавих історій від Василя Колобова…

Вишгородському міському голові п. Решетняку В.О.
Ми є капітанами та власниками яхт, які базуються на території
Вишгородського яхт-клубу десятки років.
Після створення КП «УФКС» Вишгородської міськради, нами
були укладені з цією організацією договори на предмет зберігання
нашого майна, плавзасобів та забезпечення вільної вітрильницької
діяльності. КП «УФКС» в повному обсязі виконує договірні умови:
охорона майна і вітрильників, забезпечення та обладнання місць
занять яхтингом, ремонт та покращення інфраструктури клубу.
Все діється добропорядно, і взаємні претензії відсутні. На яхтклубі був затверджений внутрішній розпорядок і забезпечено його
дотримання. До цього багато зусиль доклав директор КП «УФКС»
Колобов В. В.
У березні 2014 року нас запросили на збори ГО «Яхт-клуб
«Енергетик» ім. Г. І. Строкова», якою керує Баланюк О. І., де нас
закликали платити гроші не до КП «УФКС», а цій громадській організації. На нашу вимогу надати документи, які б засвідчували її право перебувати на території яхт-клубу, надавати будь-які послуги та
отримувати за це гроші готівкою, ми нічого не отримали.
Крім того, ми вважаємо, що громадська організація, що не має
договірних умов із КП «УФКС», взагалі не має права діяти на території КП «УФКС», проводити комерційну діяльність і, відповідно, надавати платні послуги — та і взагалі немає ніяких підстав орудувати
на території КП «УФКС Вишгородської міськради».
Після нашої відмови сплачувати гроші прибульцям почалася
пікіровка. Зокрема, прибульці стали не пропускати на нашу ж територію легітимних членів яхт-клубу – тобто тих, хто має договір
із КП «УФКС».
Незабаром розпочинається навігація і за нею спортивний сезон, а ми не можемо підготовити яхти та спустити їх на воду і взагалі користуватись своїм майном. Такі дії прибульців вульгарно порушують наші права.
Сприймаємо революційні потуги, але бажаємо діяти в межах
правового поля.
Законних підстав щодо сплачування щомісячних внесків представникам стихійно-прибулої організації ми не знаходимо, а їхні
дії по відношенню до легітимних членів яхт-клубу вважаємо протизаконними, такими, що паралізують діяльність законослухняної
спортивної організації, якою керує директор КП «УФКС» В. В. Колобов.
На підставі вищевикладеного просимо владу забезпечити громадський порядок та припинити агресивні незаконні дії та здирництво з боку ГО «Яхт-клуб «Енергетик» ім. Г. І. Строкова», яка зареєстрована у с. Нові Петрівці.
Рада капітанів водно-спортивної бази
Вишгородської міськради

Вишгородському
міському голові
Решетняку В. О.
Шановний Вікторе Олександровичу!
...На сьогоднішній день постійних членів Клубу нараховується 80 осіб, а асоційованих, які
пройшли навчальний курс з віндсерфінгу, — понад 1000 осіб.
…Влітку 2013 року нами було
укладено договір з КП «УФКС
Вишгородської міської ради» на
зберігання майна віндсерфінгклубу.
Із березня 2014 року на території яхт-клубу (складова КП
«УФКС») з’явилися нові «власники», а у спортсменів віндсерфклубу — проблеми. Нам почали
перешкоджати заїжджати на
територію яхт-клубу, вимагаючи сплачувати гроші готівкою за
перебування — без будь-яких
договорів.
Називаються вони громадською організацією «Яхт-клуб
«Енергетик» ім. Г. І. Строкова»,
якою керує О. І. Баланюк. На
мою вимогу надати будь-які документи, що засвідчували б їхнє
право перебувати на цій території, надавати будь-які послуги та
отримувати за це винагороду, я
нічого не отримав.
…Прошу Вас у межах своєї
компетенції забезпечити громадський порядок на території
яхт-клубу та зобов’язати громадську організацію «Яхт-клуб
«Енергетик» ім. Г. І. Строкова»
припинити неправомірні дії, зокрема і щодо нашого Клубу.
З повагою
голова «ФансерфКлубу»
Сергій ЗАЙЦЕВ

Тема

Вишгород

Романтики роблять революції,
а негідники цим користуються,
або Хто кому рейдер
Адміністрація КП «УФКС»
Вишгородської міськради

пагорби, відповідно до вимог МНС провели
роботи з електричними мережами, демонтували застарілі аварійні будівлі.
На вишгородській землі розташовано
Ми дали лад уздовж берегової лінії для
п’ять яхт-клубів, і жоден не відноситься безпечної діяльності яхтсменів. Розчистили
до Вишгородської міської ради. Вишгород кущі, трави та старі дерева.
— морське місто, що не має (!!!) власної
Згідно з приписами енергонагляду, Держводно-спортивної бази. Цю помилку слід флотінспекції та СЕС призначено відповідальнегайно виправити. Тим паче, що маємо них за енергобезпеку, відремонтовано та
такий ресурс, як Київське водосховище.
реконструйовано підйомні механізми, перевіАдміністрація стурбована, бо нині ро- рено на опір електромережі.
боту яхт-клубу паралізовано через непраРозвиваємо вітрильний спорт. Наразі
вомірні дії ГО «Яхт-клуб ім. Г. І. Строкова».
створено умови для існування вітрильного відПрацівники КП «УФКС» другий місяць ділення КДЮСШ, для розвитку віндсерфінгу,
без заробітної плати, персонал не допус- навчання дорослих яхтсменів.
кають до роботи. Тренування скасовано.
Є й рятувальні плавзасоби (моторний каішенням
виконтер, рятувальний човен).
кому від 19 липМаємо договірні угоди на
Комунальне
підприємство
ня 2012 року КП
охорону майна Каскаду
«Управління з розвитку фізичної
«УФКС» призначено відпоГЕС і ГАЕС та майна яхкультури та спорту» Вишгородської
відальним за ділянку річтсменів і мешканців яхтміської ради (КП «УФКС») створено
кового цеху Каскаду ГЕС і
клубу (62 договори).
в квітні 2008 року з метою всебічноГАЕС і поставлено завдання
Економічна складова
го сприяння розвитку фізичної кульдиректору КП «УФКС» здійстановить 272 600 гритури та спорту і створення необхідснити благоустрій теритовень, а це п’ять робочих
них умов для зміцнення здоров’я
рії та забезпечити належні
місць для мешканців Вишнаселення міста.
умови для безпечного відгорода. Складається враУ структурі підприємства —
починку громадян і занять
ження, що киянам, які є
шість підрозділів. Головний — це
вітрильним спортом — з
членами яхт-клубу «Енерміська комплексна дитячо-юнацька
метою попередження надгетик», вигідно, аби діляншкола (МКДЮСШ): футбол (чол.,
звичайних випадків та охоку захопили.
жін.), вітрильний спорт, настільний
рони життя людей на воді.
Я готовий прийняти
теніс, кікбоксинг, хокей із шайбою,
Тобто, у наші обов’язки
на роботу представників
сноуборд.
входить
безпосередньо
«Енергетика». Ми готові
На підприємстві працює 33 люохорона майна Каскаду
на компроміс. Яхт-клуб —
дини, з них тренерів-викладачів та
ГЕС і ГАЕС, майна яхтсмеце окреме фінансування,
інструкторів — 17.
нів, безпека експлуатації
окремий керівник, на якооб’єкту «Водно-спортивна
го директор КП «УФКС» не
база», згідно з діючим завпливатиме (я приходитиконодавством, розвиток вітрильного спорту му туди як яхтсмен).
та приведення у відповідність фінансової дис15 січня 2014 року з’явилась можливість
ципліни.
розробки проекту землеустрою щодо надання
Ми облаштували територію бази, вивезли в оренду земельної ділянки орієнтовною плосміття, яке накопичувалось протягом 20 років,
щею 2,5 га — для будівництва, експлуатації та
найманою спецтехнікою вирівняли земельні обслуговування водно-спортивної бази (яхт-
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5 квітня
клубу) на вул. Парусній у місті Вишгороді. Нині проектна документація щодо землеустрою проходить
необхідні погодження й експертизу.
Між тим, використовуючи напружену політичну
ситуацію у державі, командор ГО «Яхт-клуб «Енергетик» ім. Строкова» Олександр Баланюк спробував
організувати спробу захоплення території (вже третю за останні п’ять років!)
Перша така спроба була ще у 2008 році — Бюро
технічної інвентаризації в оформленні права власності на це майно відмовило (рішенням реєстратора
БТІ від 6 жовтня 2008 року) — через ненадання документів, які підтверджують належність забудованого у
1968 році об’єкта нерухомого майна. Та підприємливий очільник ГО цю відмову приховав і, спираючись
на рішення виконавчого комітету від 22.05.2008 №
140 «Про оформлення права власності на споруди та
присвоєння поштової адреси», підключив електроенергію та збирав гроші за стоянку човнів, прикриваючись членськими внесками у громадську організацію
(ГО). Місцевий бюджет за п’ять років діяльності ГО
не отримав жодної копійки, більше того — напружені
стосунки керівника ГО з адміністрацією ГЕС і ГАЕС
не дозволяли розвивати водно-спортивну базу.
Друга спроба була організована під час початку
діяльності КП «УФКС» на території яхт-клубу — шляхом перешкоджання роботі підприємства щодо забезпечення діяльності водно-спортивної бази. Також були спроби збирання коштів з власників майна
безпідставно, знову прикриваючись громадською
організацією.
Сьогоднішні дії ГО щодо захоплення території
не дозволяють КП «УФКС» виконувати свої професійні обов’язки. Не допускають працівників міського
комунального підприємства на територію, несанкціоновано збирають кошти за стоянку вітрильних
човнів та підключають електромережі на території
яхт-клубу.
Злочинні дії Баланюка перешкоджають яхтсменам у підготовці човнів перед початком вітрильного
сезону, а також роботі дитячої вітрильної школи і
школи віндсерфінгу. Більше того, Олександр Баланюк жодного разу не укладав договір з КП «УФКС»
на охорону його двох яхт і будівлі, в якій мешкає, що
свідчить про його негативне ставлення до розвитку
вітрильного спорту на Вишгородщині.
Ситуація набуває повної абсурдності. Своє незадоволення висловлюють і члени із «ФансерфКлубу»
та батьківського комітету секції вітрильного спорту
КДЮСШ, Ради капітанів. (Читайте на сторінці 4.)
НА ФОТО:
1-3 — Оголені дроти прямо під ногами
4 — «Туалет» і «сміттєзбірники»
5 — Демонтаж аварійних халабуд
6-7 — Прибирання та планування берегової смуги
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Репліка

Борзописанина
закінчиться
плачевно
Микола ПРАВОБЕРЕЖНИЙ
Відомо, що успіхи одних
людей викликають в інших
повагу і честь. Є й інша категорія — заздрісники, яких
ночами «душить жаба» за
чийсь авторитет, шану серед широкого загалу людей.
алеко по приклади
ходити не треба.
Віднедавна магазини та під’їзди будинків міста
стала забруднювати макулатура у вигляді такої собі безплатної газетки «Чайка Вишгорода».
Містить вона дрібну рекламу «куплю-продам», але не це
головне для її видавців. Їх кредо — очорнення місцевої влади і пристойних вишгородців.
Нещодавно ця газетка вилила бруд і на депутата міської
ради В. П. Виговського. Мовляв, купує своїх виборців тим,
що все для них щось будує,
займається благоустроєм територій тощо.
Таки дописався «головний
редактор Крикніцький» до
ручки! З яких це пір благодійні
справи стали негативним явищем?
По-крикніцьницькій уяві,
Валерію Павловичу не треба
було будувати бетонну доріжку до будинку № 18 на Київській. Нехай жителі і далі місять грязюку.
Не треба було садити
вздовж алеї берізки, а на прибудинкових територіях — квітники, ялинки, кущі. Не варто
йому було ремонтувати дитячі
майданчики — це ж підкуп дітей!
А як він смів побудувати
зручні східці з проїздом дитячих візків з вул. Кургузова, 2?
Це ж теж хабар немовлятам!
А колектив дитсадка «Сонечко», виявляється, В. П. Виговський купив з потрухами,
бо побудував там куточок відпочинку і спорту.
Виникає слушне запитання до чорногазетчика Крикніцького: «А Ви за своє життя
посадили хоча б одне дерево?
Чи, може, сміття прибрали
біля під’їзду? Хто Ви, взагалі,
такий? Що корисного Ви зробили для міста і його жителів?
Не напружуйтесь, ми відповімо самі — абсолютно нічого.
Подібні газетні асенізатори час від часу виринали у
Вишгороді. Такі ж самі крикуни і фальсифікатори теж виливали лайно на всіх чесних
людей.
Замовники «ширяли» в них
грошові ін’єкції, і вони справно поливали багном очільників міста і району. Та недовго
шаленіли писаки. Замовники
втямили, що владу не звалити,
і припинили фінансування.
Мине зовсім небагато
часу, і Ваша «Чайка» теж складе крила, бо подібне борзописання ніколи і нікого до добра
не приводило.
Хочеться звернутися і
до пересічних вишгородців.
Якщо вам, шановні, трапиться на очі екземпляр подібного
«видання» — не забруднюйте
руки, а коли вже взяли — то
двома пальцями і в унітаз. Там
йому справжнє місце.

Д
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Вишгород

Гаджа Петро

Ворона В’ячеслав

Топій Володимир

Костенко Ігор

Мойсей Василь

Дзявульський Микола

13 липня 1966 – 23 березня 2014

22 грудня 1981 — 9 березня 2014

26 квітня 1955 – 18 лютого 2014

31 грудня 1991 — 20 лютого 2014

23 березня 1992 — 20 лютого
2014

1 вересня 1958 — 20 лютого 2014

Родом із Рахова Закарпатської
області. Проживав у Києві. На
Майдані був з перших днів, займався нічними чергуваннями,
входив до 8-ої сотні. Під час
подій під Верховною Радою
отруївся газом та потрапив до
лікарні. Майже місяць лікувався від газових опіків бронхів та
легень. Петра виписали з лікарні,
він збирався в санаторій, але
за кілька днів помер. У нього
залишилася дружина, син та
старенька мама.

Народився у м. Прип’ять, але
після аварії разом із батьками
переїхав до Києва. Навчався в інституті МВС у Дніпропетровську,
професійно займався бейсболом
– грав за чернівецьку команду
“Соколи”. Отримавши під час
заворушень черепно-мозкову
травму, В’ячеслав опинився в
реанімації у столичній лікарні. Він
перебував у комі, але врятувати
його, на жаль, не вдалося.

Родом із Львівщини. Володимир
служив у ракетних військах у
Бресті, а згодом працював водієм. На Майдан приїхав 25 грудня,
вступив до лав 12 сотні Самооборони. Обгоріле тіло загиблого
із численними переломами
знайшли у Будинку профспілок,
де він допомагав гасити пожежу і
помер за нез’ясованих обставин.
У Володимира залишилась донька та син, а також двоє онуків.
Похований герой у місті Судова
Вишня.

Народився в с. Зубрець Тернопільської області. Журналіст
видання «Спортаналітика».
Навчався на п’ятому курсі географічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка. Був
активним дописувачем української Вікіпедії. Загинув 20 лютого
під час протистояння на вулиці
Інститутській, біля «Жовтневого
палацу». У нього влучили дві кулі.

Народився у с. Зубрець Тернопільської області. Був студентом
Університету розвитку людини
«Україна» в Луцьку, активістом
організації ВО «Свобода». Помер
в 17-ій лікарні м. Києва внаслідок
вогнепального поранення у
груди. Похований на Меморіальному комплексі «Вічна Слава» в
Луцьку.

Мешканець м. Шепетівка Хмельницької області. Вчитель географії та біології у Шепетівській
школі. Був депутатом міської
ради 1994—1998 років та керівником громадської організації
«Шепетівська спілка підприємців» (2002—2005). Загинув
близько 9 ранку біля «Жовтневого палацу» на вул. Інститутській
внаслідок кульового поранення
в серце.

Жаловага Анатолій

Кіпіані Давід

Васильцов Віталій

Пехенько Ігор

Тарасюк Іван

Сердюк Ігор

13 березня 1980 — 20 лютого
2014

28 червня 1980 — 20 лютого 2014

16 листопада 1977 — 19 лютого
2014

19 липня 1970 – 20 лютого 2014

28 січня 1993 — 20 лютого 2014

3 листопада 1969 — 18 лютого
2014

Мешканець Вишгорода, Київська
область. Брав участь у археологічних експедиціях, працював у
Київському зоопарку, в цирку.
Ігор був на Майдані 30 листопада, сильно постраждав, але з
17 лютого знову був в епіцентрі
подій. Загинув біля Будинку
профспілок від куль снайпера
20 лютого. У Ігоря залишилися
самотні літні батьки.

Народився в с. Залісоче Волинської області. Мешкав у смт
Олика. Навчався в Луцькому
медичному коледжі «Монада»,
відбув строкову службу в армії.
Грав у футбольному клубі «Олика». 20 лютого приїхав на Майдан
уперше. Загинув від вогнепального поранення.

Мешканець м. Дубляни Львівської області. Закінчив Львівський державний університет
фізичної культури, спеціалізація
— гандбол. Кандидат в майстри
спорту. Працював будівельником. Загинув внаслідок кульового поранення. Похований у
Дублянах.

Громадянин Грузії. Член молодіжного руху «Вільна зона» та
партії «Єдиний Національний
Рух». На Майдані перебував від
самого початку. 20 лютого 2014
року отримав два вогнепальні
поранення на барикадах біля
ЦУМу. Помер у машині «швидкої». Залишив дружину і півторарічного сина. Похований у Тбілісі.

Народився у с. Гаврилівці
Хмельницької області. Віталій був
застрелений в ніч на 19 лютого
на перехресті вулиць Великої
Житомирської і Володимирської
в Києві. Залишив дружину і двох
донечок — семирічну та однорічну. Похований у Жорнівці.

Синенко Сергій

Слободян Тарас

Дмитрів Ігор

Кульчицький Володимир

Мовчан Андрій

Опанасюк Валерій

5 березня 1978 — 13 лютого 2014

10 грудня 1982 – 2014

9 жовтня 1983 — 20 лютого 2014

25 липня 1949 — 18 лютого 2014

17 січня 1980 — 20 лютого 2014

20 травня 1971 – 20 лютого 2014

Мешканець м. Запоріжжя, активіст Автомайдану. Приватний
підприємець. Тіло знайдене у
згорілому автомобілі за 20 км
від Запоріжжя. Залишив батьків,
дружину та четверо дітей.

Родом із Тернопільщини. Тарас
працював у Тернопільському
національному економічному
університеті. Він зник на Майдані
у Києві під час заворушень, а
невдовзі після того його тіло знайшли у Сумському лісі.

Народився у м. Калуш ІваноФранківської області. Закінчив
Одеську юридичну академію. У
с. Копанки Калуського району збудував дім. Активіст ВО
«Свобода». Загинув унаслідок
поранення кулею снайпера.

Мешканець Києва. Загинув від
вогнепальних поранень на барикадах біля Будинку профспілок.
Залишив 93-річну маму, двох
синів та три внучки. Похований у
с. Нові Петрівці.

Народився у с. Великі Осняки
Чернігівської області. Мешкав у
Києві. Працював у Національному
театрі ім. І. Франка майстром сцени. Член Демократичного альянсу.
Був волонтером на Майдані, розносив їжу на барикади. Загинув 20
лютого від кульового поранення.
Похований у рідному селі.

Жив у м. Рівне, працював
автомеханіком. Загинув від
кулі снайпера, коли відтягував
з передової поранених людей.
У Валерія залишилося четверо
маленьких дітей: найменшому
сину всього 2 роки, а найстаршій
донечці – 12.

Ольга ДЯЧЕНКО

Майдан єдна людські потоки,
Де свічки пам’яті, вінки.
У біографіях коротких
Допишем славні сторінки.

Оті священні краплі крові —
Убивцям кара і ганьба.
Алеї слави і любові
Тим, хто в нас знищили раба.

Небесна сотня на сторожі —
Над Україною зірки.
Нехай усім їм Бог поможе.
Лишились в серці на віки.

Іще не вмерла України…
Вкраїнська зоряна душа.
Рядки в історії нетлінні
Небесна сотня залиша.

Моліться, кайтесь, українці,
Тавруйте ненависть і зло,
Щоб на майбутнього сторінці
Кривавих крапок не було.

Ліра

Віктор КУЧЕРУК
Я ЙДУ…
Заради святої свободи народу,
Я стерплю побої, неволю, брехню.
Мене, президенте, страшити вже годі
Кийком міліцейським: «Ану-ну-ну-ну!..»
Мене не купити за хліб і за сало,
А також, як річ, не відкинути вбік,
Бо я – це мільйони отих, що повстали,

Мешканець міста Кременчук
Полтавської області. Брав участь
в акціях на підтримку незалежності України. На Майдані з
перших днів, член загону Самооборони. Ігоря вбили 18 лютого
на перехресті вул. Інститутської
і Кріпосного провулку. Залишив
дружину і доньку.

Кого вже ваш уряд нагнув і допік.
Тавруйте, ламайте, вбивайте затято
Мене, якщо інше зробити невміч,
Але пам’ятайте, що брат – йде за брата,
Що мають майдани багато узбіч.
І людською кров’ю ви нині так ситі,
Що туга і жах закипають в мені, –
Я йду Україну свою боронити,
Щоб ви не втопили красуню в багні!

ТЕЛЕпрограма

Вишгород
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2+2
06:00, 07:00, 08:00,
15:00, 18:20 Новини
06:20, 06:40, 07:45,
08:20, 08:40 Гiсть студiї
07:20 Країна on line
07:40 Ера бiзнесу
09:00 ПРОФIЛАКТИКА
ПЕРШОГО
НАЦIОНАЛЬНОГО
15:15 Брифiнг Кабмiну
України
15:25 Дiловий свiт.
Агросектор
15:30 Вiкно в Америку
16:00, 18:50
ГРОМАДСЬКЕ
ТЕЛЕБАЧЕННЯ
18:05, 20:50 Дiловий
свiт
20:40 Час-Ч
21:00 Пiдсумки дня
21:40, 05:20 Шустер
Live. Буднi
22:55 Трiйка, Кено,
Секунда удачi
23:00 Пiдсумки
23:30 На слуху
00:00 Вiд першої особи

06:45, 07:10, 08:05,
09:10 «Снiданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00,
19:30, 23:05 ТСН
10:00 «Шiсть кадрiв»
10:20 «Свiт навиворiт 5: Iндонезiя»
11:25 Х/ф «1+1»
13:30 Х/ф «Чоловiк з
гарантiєю»
15:10 Х/ф «Кавказька
полонянка»
16:45 «ТСН.
Особливе»
17:10 Т/с
«Фатмагюль» (1)
20:30 «Секретнi
матерiали»
20:45 «Чистоnews»
21:00 Т/с «Кохання у
великому мiстi - 3»
22:00 «Грошi»
23:30 Т/с «Лiкар мафiї»
(2)
00:20 Х/ф «Кривавий
суддя» (3)

06:05, 19:45

06:30, 09:20 «Свiт за
тиждень»
07:00, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
09:00, 17:50 Тлумачення
сновидiнь
10:00 Мiсцями дикої
природи
11:00 Фаберже: митниця
дає добро
12:25 «Секрети
закулiсся з Олександром
Ржавським»
13:10, 16:00 Д/с «60
найбiльш смертоносних
тварин»
14:00 Д/с «Народженi
вбивати»
15:00, 18:30, 21:00
«Служба новин
«Соцiальний пульс»
18:50, 22:35
«Економiчний пульс»
19:00 В гостях у Д.
Гордона. П. Попович
20:00 Злочини столiття
21:30 БIТЛЗ. Довгий
звивистий шлях
22:40 Монстри
всерединi мене

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 «Красуня i
чудовисько»
11:30, 12:25 Д/с
«Слiдство вели...
з Леонiдом
Каневським»
13:45, 14:20 «Судовi
справи»
15:20 «Жди меня»
18:05 Ток-шоу
«Стосується кожного»
19:05 Т/с «Поки
станиця спить» (1)
20:00 «Подробицi»
20:30 Т/с «Будинок з
лiлiями» (1)
23:40 Х/ф «Мiсiя
нездiйсненна» (2)

07:00, 09:00, 15:00,
19:00 Подiї
07:15 Ранок з
Україною
09:10 Т/с «Я-Ангiна!»
13:00 Т/с «Подружжя»
14:00, 15:20, 17:10
Т/с «Слiд»
18:00 Т/с «Сашка»
19:45 Ток-шоу
«Говорить Україна»
21:00, 22:30 Т/с
«Дикий 4»
22:00 Подiї дня
23:30 Х/ф
«Медальйон» (2)

06:00, 09:45, 11:15,
12:45 «Мультляндiя»
Надзвичайнi новини
07:05 «Просто!
06:55 Факти тижня
Смачно!»
07:10 «Київ музика»
08:45 Факти. Ранок
08:00 «СТН-спорт09:15 Надзвичайнi
тижневик»
новини. Пiдсумки
08:20, 10:20, 16:50,
17:40 «Вiдкритий
10:05, 13:20 Т/с
мiкрофон»
«Прокурорська
08:30, 15:10, 23:25 Т/с
«Шляхи Iндiї»
перевiрка»
13:20, 05:00
12:45, 15:45 Факти.
«Громадська
День
приймальня»
15:00, 17:00, 19:00,
14:25, 16:15 Х/ф
21:00, 23:00 «Столичнi
«Точка обстрiлу»
телевiзiйнi новини»
16:35 Х/ф «Падiння
16:10, 18:00 «У центрi
уваги»
Олiмпа»
17:10, 01:15 «Якiсне
18:45 Факти. Вечiр
життя»
20:30 Дiстало!
19:20, 23:20 «Мiська
21:25 Свобода слова варта»
19:25, 22:00 «Столиця»
00:25 Х/ф «Дiм сонця, 21:25 «Служба
порятунку»
що сходить» (2)

Гроші не гарантують
щастя.
Гроші гарантують головний
біль
Чак Норріс

06:30 Кримська
кругосвiтка
07:00 Наша географiя
07:15, 12:00 Служба
новин «Хвиля»
07:55 Рукодiлля для дiтей
08:35, 11:40, 23:30 180
градусiв
09:00, 09:45 Погода в
Українi
10:45 Феєрiя мандрiв
12:45 Х/ф Наша
спадщина. «Дочка
моряка» (1)
14:05, 20:00 Молода
гвардiя
15:00, 17:30, 19:30, 21:00
Служба новин «Хвиля»
15:10 М/с «Лiтаючий
будинок»
15:40 М/с «Пригоди
Робiка»
16:00 Круїзнi лайнери рай в океанi
17:00, 23:50 Як працюють
машини
18:00 «Єдина країна!
Єдина країна!»
21:40, 00:20 Х/ф»Рядовий
Олександр Матросов» (1)
23:05 Вiд заходу до
свiтанку
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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, 00:30 Країна
on line
07:40 Ера бiзнесу
09:00, 21:00 Пiдсумки
дня
09:55, 20:40 Час-Ч
10:15, 15:35, 18:55
ГРОМАДСЬКЕ
ТЕЛЕБАЧЕННЯ
12:10, 18:05, 20:50
Дiловий свiт
12:40 Х/ф «Злочин iз
багатьма невiдомими»
13:50 Армiя
14:00 Прем’єра.Д/ф
«Казка для дорослих»
14:50 Euronews
14:55 Дiловий свiт.
Агросектор
15:15 Брифiнг Кабмiну
України
17:50 Тенiс. Кубок
Девiса
21:40 Шустер Live. Буднi
22:55 Трiйка, Кено,
Максима
23:00 Пiдсумки
23:30 На слуху

06:05, 07:00, 08:00,
09:00, 19:30, 23:15
ТСН
06:45, 07:10, 08:05,
09:10 «Снiданок з 1+1»
10:00, 20:45
«Чистоnews»
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 «Фатмагюль»
(1)
20:30 «Секретнi
матерiали»
22:00 «Мiняю жiнку - 9»
23:40 Т/с «Лiкар мафiї»
(2)

06:00 Свобода слова

06:30, 09:25,
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 Злочини
столiття
11:00, 21:30 БIТЛЗ.
Довгий звивистий
шлях
12:25 «Щоденник для
батькiв»
13:10, 16:00 Д/с
«60 найбiльш
смертоносних
тварин»
14:00, 22:40 Монстри
всерединi мене
17:45 «Соцiальний
статус: ваша пенсiя»
19:00 В гостях у Д.
Гордона. П. Попович
00:00 Красивi та
амбiцiйнi (3)

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, 20:30 Т/с
«Будинок з лiлiями»
(1)
12:25 Т/с «Будинок з
лiлiями»
13:05 Д/с «Слiдство
вели... з Леонiдом
Каневським»
14:20 «Судовi справи»
15:50 «Сiмейний суд»
16:50 Т/с «Жiночий
лiкар»
18:05 Ток-шоу
«Стосується кожного»
19:05 Т/с «Поки
станиця спить» (1)
20:00 «Подробицi»
23:40 Х/ф «Мiсiя
нездiйсненна 2» (2)

06:15, 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
«Глухар»
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
02:20 Т/с «Пожежнi
Чикаго» (2)

06:00, 16:00 «Все буде
добре!»
07:50, 18:30
«Неймовiрна правда
про зiрок»
09:05 Х/ф «Я
щаслива»(1)
10:55 Х/ф «Чоловiк для
життя, або На шлюб не
претендую»(1)
12:55, 20:00 «Слiдство
ведуть екстрасенси»
13:50 «Битва
екстрасенсiв 13»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
21:00 Т/с «Швидка
допомога»(1)
22:30 «Детектор
брехнi - 5»
23:30 «Один за всiх»

06:30 ПРОФIЛАКТИКА
14:00, 17:15, 22:45,
23:50 Погода в Українi
14:30, 15:30, 16:30,
17:30, 18:30, 22:30,
23:30 Час. Важливо
14:35 5 елемент
15:00, 16:00, 17:00,
18:00, 22:00, 23:00 Час
новин
15:35 Новини Київщини
16:35 Машина часу
17:35 В кабiнетах
18:10 Мiсцевий час
18:20, 23:40 Час спорту
18:35 Територiя закону
19:00, 19:20 Час новин
19:45, 22:10, 22:40,
23:25, 23:35 Тема/
Хронiка дня
20:00 Час. Пiдсумки дня
21:40 Час-Тайм
22:35, 23:15 Бiзнес-час
23:45 Огляд преси

06:15 «Обережно, модерн!»
07:00 Х/ф «Мумiя: Принц
Єгипту» (1)
11:05 Д/п «Останнiй ешафот.
Справа нацистських
злочинцiв»
11:55 Д/п «Зцiлення смертю»
12:55 Д/п «Земля у пошуках
творця»
13:55 Д/п «Хто врятує
Землю?»
15:45 Д/п «Вогняний екiпаж»
16:00 Д/п «Фальшива армiя.
Велика афера полковника
Павленка»
16:50 Д/п «22 червня рiвно о
четвертiй годинi...»
17:40 Д/п «Зустрiч на Ельбi»
18:30 Новини 2+2
19:00 Т/с «Пильна робота»
(1)
21:00 «ДжеДАI»
21:25 Х/ф «Рембо-3» (2)
23:20 Х/ф «Белфегор Привид Лувру» (2)

06:30 «TOP SHOP»
07:30 М/с «Маша i
Ведмiдь» (1)
09:40 Х/ф «Дiти без
нагляду» (1)
11:10 Х/ф «Принци
повiтря» (1)
12:30 Х/ф «Школа
виживання» (1)
14:20 «КВК-2014»
16:50 М/ф
«Мадагаскар 3» (1)
18:20 «Звана вечеря»
19:20 «Орел i Решка»
21:10 «Розсмiши
комiка»
22:00 Т/с «Доктор
Хаус» (2)
01:15 Х/ф «Красунчик
Алфi» (3)

Високошвидкісний Інтернет МТМ
Тел.: (093) 366-16-66; (095) 545-15-33; (098) 201-22-66
06:00, 14:30, 17:05
Д/ф
06:30 Ключ щастя
07:00, 07:35, 08:35
Saba erte ATRde
07:30, 08:30, 12:00,
15:00, 17:30, 19:30,
21:30 Служба новин
ZAMAN
09:05 М/ф
11:15, 22:00 Т/с «Таке
життя»
12:30 Acci biber
13:00, 13:45 Т/с
«Дороги Iндiї»
15:20, 16:05 Т/с
«Талiсман»
17:50 Велике кiно на
АTR
20:00, 20:40 Т/с
«Султан»
22:45 Велике кiно на
ATR

08:30 «Правда життя.
Професiя гуморист»
09:00 «Агенти впливу»
09:35 Т/с «Таємницi
слiдства» (1)
11:30 Т/с «УГРО - 5»
15:15 Т/с «Даїшники»
19:00, 21:40 «Свiдок»
19:30 Т/с
«Шаповалов»
22:00 Т/с
«Елементарно - 2» (2)
00:00 Т/с «Декстер
- 5» (3)

Май
більше,
ніж показуєш,
говори менше,
ніж знаєш
Вільям
Шекспір

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
10:00 Одна за всiх
12:15, 21:55 6 кадрiв
13:35 Т/с «Ксена принцеса - воїн» (1)
14:25 Т/с «Чемпiонки»
(1)
15:15 Панянка-селянка
16:05 Дайош молодьож!
17:20, 20:00 Т/с «Кухня»
(1)
18:15, 22:50 Т/с
«Свiтлофор» (2)
19:10 Розсмiши комiка
21:00 Вiталька
23:45 Дурнєв+1

07:30, 20:30 В
пошуках iстини
08:20 The Ukrainians
08:50 Шаленi
розумники
09:40, 22:30 Загадки
Всесвiту
10:30, 15:50 Жертви
природи
11:20, 18:30 Мiстична
Україна
12:10, 19:30
Фантастичнi iсторiї
13:10 Вiйна всерединi
нас
14:00, 17:30 В
пошуках пригод
14:50 Недолугi
нотатки
16:40, 23:30 Сучаснi
дива
21:30 Життя
00:30 Покер

07:00 «Ранок Росiї»
11:05, 16:55 Новини
культури
11:25 «Сильнiше за
смерть. Молитва»
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 Д/с «Космiчна
одiссея. XXI столiття»
17:05 Т/с «Поки
станиця спить»
17:55 Т/с «Особиста
справа»
19:45 «Прямий ефiр»
20:40 Т/с «Дорога
додому»
23:05 «Черговий по
країнi»

Наш індекс у Каталозі місцевих періодичних видань 40007

06:00, 09:45, 11:15,
12:45 «Мультляндiя»
08:45 Факти. Ранок
07:05 «Просто!
09:15, 19:45
Смачно!»
Надзвичайнi новини
07:10 «Київ музика»
08:00, 15:00, 17:00,
10:05, 13:20 Т/с
19:00, 21:00, 23:00
«Прокурорська
«Столичнi телевiзiйнi
перевiрка»
новини»
12:45, 15:45 Факти.
08:20, 10:20, 16:50,
17:40 «Вiдкритий
День
мiкрофон»
14:25, 15:20, 16:15
08:30, 19:25, 22:00
Дiстало!
«Столиця»
16:45 Т/с «Братани-2» 13:20 «Громадська
приймальня»
18:45 Факти. Вечiр
20:30 Т/с «Братани-3» 15:10, 23:25 Т/с
«Шляхи Iндiї»
22:20 Четверта вежа-2
16:10, 18:00 «У центрi
23:15 Х/ф «Мiсце
уваги»
17:10 «Зроблено у
зустрiчi змiнити не
Києвi»
можна»
19:20, 23:20 «Мiська
00:40 Х/ф «На лiнiї
варта»
вогню» (2)
21:25 «Київськi iсторiї»

06:05, 16:00 «Все буде
добре!»
07:55, 18:30
«Неймовiрна правда
про зiрок»
09:15 «Зiркове життя.
Невiдомi дiти вiдомих
батькiв»
10:10 Х/ф «Мама
мимоволi»(1)
12:35, 20:00 «Слiдство
ведуть екстрасенси»
13:30, 01:05
«МастерШеф - 3»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
21:00 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, 21:00
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
09:15, 09:50,
10:30, 11:05, 12:30
Телепродаж
09:45 Погода в Українi
10:15 Чекаю гостей
10:50 Аквапанорама
11:40 Феєрiя мандрiв
12:45 Х/ф Наша
спадщина. «Василиса
Прекрасна» (1)
14:05 Молода гвардiя
16:00 Круїзнi лайнери рай в океанi
17:00 Реальний мир
21:30 Астропрогноз
21:40 Х/ф Наша
спадщина. «Сильва» (1)
23:05 Вiд заходу до
свiтанку
23:30 180 градусiв
23:50 Вiдповiдi

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

Завжди сподівайся на краще!
Навіть,
якщо теща вже
в передпокої

06:10, 13:55 М/с
«Панда Кунг-Фу»
06:55 Kids Time
07:00 Пiдйом
08:00, 19:00 Т/с
«Воронiни»
09:00, 17:00 Т/с «Не
родись вродлива»
09:55 Х/ф «Вiдмiнниця
легкої поведiнки»
11:50 Х/ф «Агент пiд
прикриттям»
15:15 М/ф
«Три богатирi i
Шамаханська цариця»
18:00 Репортер
18:20 Абзац!
20:00 Ревiзор-4
22:50 Страстi за
Ревiзором
00:05 Педан-Притула
шоу
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06:10, 06:55 Kids Time
06:15, 14:05 М/с
«Панда Кунг-Фу»
07:00 Пiдйом
08:00, 19:00 Т/с
«Воронiни»
09:00, 17:00 Т/с «Не
родись вродлива»
09:55 Т/с «Щасливi
разом»
15:00 Т/с «Щоденники
Керрi»
16:00 Т/с «Татусевi
дочки»
18:00 Репортер
18:20 Абзац!
21:00 Серця трьох №5
23:25 Т/с «Друзi»
00:25 Х/ф «12
рiздвяних побачень»

Чоловік здатний 2 години сидіти, не рухаючись ... дивлячись на
поплавок ... А почекати 5 хвилин,
поки дружина одягнеться, у нього
нервів не вистачає.

08:30 Ранковий
«Свiдок»
09:00 «Випадковий
свiдок»
10:00, 03:25 Т/с
«Мовчазний свiдок»
11:25 Т/с «Детективи»
13:00, 19:30 Т/с
«Шаповалов»
14:50, 17:00 Т/с
«Таємницi слiдства»
(1)
16:45, 19:00, 21:40
«Свiдок»
22:00 Т/с «Грабуй
награбоване» (2)
00:00 Т/с «Декстер
- 5» (3)

Хлопець я нервовий – тому
телефон у мене
дешевий

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
07:25, 08:25, 11:50,
17:25, 22:50, 23:50
Погода в Українi
07:45, 18:20, 23:40 Час
спорту
08:45 Трансмiсiяновини
09:35, 13:35, 14:35 5
елемент
15:35 Машина часу
16:10 Трансмiсiя
17:15 Драйв-новини
17:35 Особливий
погляд
19:00, 19:30 Час новин
21:40 Час-Тайм

06:25, 08:20 М/с
«Черепашки мутанти
нiндзя» (1)
06:50 М/с «Шоу
Гарфiлда» (1)
07:20 М/с «Лалалупси»
(1)
07:45 Мультик з
Лунтiком
08:50 М/с «Русалонька»
(1)
09:15 М/ф «Сердитi
пташки» (1)
09:30 Єралаш
10:00 Країна У
12:15, 21:55 6 кадрiв
13:35 Т/с «Ксена принцеса - воїн» (1)
14:25 Т/с «Чемпiонки»
(1)
15:15 Панянка-селянка
16:05 Дайош молодьож!
17:20, 20:00 Т/с «Кухня»
(1)
18:15, 22:50 Т/с
«Свiтлофор» (2)
19:10 Розсмiши комiка
21:00 Вiталька
23:45 Надто грубо для
Ю-туб’а

2+2

06:15 Х/ф

06:30 «TOP SHOP»

«Зухвалiсть» (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

10:00 Х/ф «Дiти без

2+2

нагляду» (1)

16:30 Т/с
«Солдати-15» (1)
19:00 Т/с «Пильна
робота» (1)
21:00 «ДжеДАI»
21:25 Лiга Чемпiонiв
УЄФА. Боруссiя
Дортмунд - Реал
Мадрид. Пряма

11:40 Т/с «Всi жiнки вiдьми» (1)
13:20 Т/с «Дикий
ангел» (1)
15:00, 19:20 «Орел i
Решка»
17:30, 21:10
«Розсмiши комiка»

трансляцiя

18:20 «Звана вечеря»

23:40 Про Лiгу

22:00 Т/с «Доктор

Чемпiонiв + огляд

Хаус» (2)

iгрового дня

01:15 Т/с

00:55 Лiга Чемпiонiв

«Вiдчайдушнi

УЄФА. Челсi - ПСЖ

домогосподарки» (2)

07:30, 20:30 В
пошуках iстини
08:20 The Ukrainians
08:50 Шаленi
розумники
09:40, 22:30 Загадки
Всесвiту
10:30, 15:50 Жертви
природи
11:20, 18:30 Мiстична
Україна
12:10, 19:30
Фантастичнi iсторiї
13:10, 00:30 Вiйна
всерединi нас
14:00, 17:30 В
пошуках пригод
14:50 Недолугi
нотатки
16:40, 23:30 Сучаснi
дива
21:30 Життя
01:20 Х/ф «Гангстер»

07:00 «Ранок Росiї»
11:05, 16:55 Новини
культури
11:20 «Битва за
«Салют». Космiчний
детектив»
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 Т/с «Капiтан
Гордєєв»
16:25 Д/с «Космiчна
одiссея. XXI столiття»
17:05 Т/с «Поки станиця
спить»
17:55 Т/с «Особиста
справа»
19:45 «Прямий ефiр»
20:40 Т/с «Дорога
додому»
23:05 «Спецiальний
кореспондент»
00:00 «1944. Битва за
Крим»
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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)
13:20 Т/с «Дикий
ангел» (1)
15:00, 19:20 «Орел i
Решка»
17:30, 21:10
«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
09:00 «Випадковий
Гарфiлда» (1)
свiдок»
07:20 М/с «Лалалупси»
(1)
10:00 Т/с «Мовчазний 07:45 Мультик з
Лунтiком
свiдок»
08:50 М/с «Тiмон i
11:25 Т/с «Детективи» Пумба» (1)
09:15 М/ф «Сердитi
13:00, 19:30 Т/с
пташки» (1)
09:30 Єралаш
«Шаповалов»
10:00 Одна за всiх
14:45, 17:00 Т/с
12:15, 21:55 6 кадрiв
13:35 Т/с «Ксена «Таємницi слiдства»
принцеса - воїн» (1)
(1)
14:25 Т/с «Чемпiонки»
(1)
16:45, 19:00, 21:40
15:15 Панянка-селянка
16:05 Дайош молодьож!
«Свiдок»
17:20, 20:00 Т/с «Кухня»
22:00 Т/с «NCIS:
(1)
полювання на вбивцю 18:15, 22:50 Т/с
«Свiтлофор» (2)
19:10 Розсмiши комiка
- 10» (2)
21:00 Вiталька
00:00 Т/с «Декстер
23:45 Надто грубо для
Ю-туб’а
- 5» (3)

07:00 «Ранок Росiї»
11:05, 16:55 Новини
культури
11:20 «Слiди велетня.
Загадка однiєї
гробницi»
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 Т/с «Капiтан
Гордєєв»
16:25 Д/с «Космiчна
одiссея. XXI столiття»
17:05 Т/с «Поки
станиця спить»
17:55 Т/с «Особиста
справа»
19:45 «Прямий ефiр»
20:40 Т/с «Дорога
додому»
23:05 «Договiр з
кров’ю»

06:05, 07:00, 08:00,
09:00, 19:30, 23:15
ТСН
06:45, 07:10, 08:05,
09:10 «Снiданок з 1+1»
10:00, 20:45
«Чистоnews»
10:15 «Красуня за 12
годин - 2»
11:10 «Сiмейнi
мелодрами - 3»
12:05, 02:15 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
«Фатмагюль» (1)
20:30 «Секретнi
матерiали»
22:00 «Чотири весiлля
- 3»

06:50, 16:50 Т/с

07:50, 18:30

«Братани-2»

«Неймовiрна правда

06:30, 09:35,
15:00, 18:30, 21:00
«Соцiальний пульс»
06:55, 18:50, 22:35
«Економiчний пульс»
07:00, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
09:00 «Соцiальний
статус: ваша пенсiя»
10:00, 20:00 Злочини
столiття
11:00, 21:30 БIТЛЗ.
Довгий звивистий
шлях
12:25, 23:45 «Кумири»
13:10, 16:00 Д/с
«60 найбiльш
смертоносних
тварин»
14:00, 22:40 Монстри
всерединi мене
17:50 Тлумачення
сновидiнь
19:00 В гостях у Д.
Гордона. О. Збруєв
00:00 Красивi та
амбiцiйнi (3)

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, 20:30 Т/с
«Будинок з лiлiями»
(1)
12:25 Т/с «Будинок з
лiлiями»
13:05 Д/с «Слiдство
вели... з Леонiдом
Каневським»
14:20 «Судовi справи»
15:50 «Сiмейний суд»
16:50 Т/с «Жiночий
лiкар»
18:05 «Стосується
кожного»
19:05 Т/с «Поки
станиця спить» (1)
20:00 «Подробицi»
23:40 Х/ф «Мiсiя
нездiйсненна 3»

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
«Глухар»
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
02:20 Т/с «Пожежнi
Чикаго» (2)

Подорожі привчають до толерантності
Бенджамін
Дізраелі

06:00, 18:00, 20:00
«Єдина країна! Єдина
країна!»
07:30, 12:05, 15:00,
17:30, 19:30, 21:00
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
10:15 Наша географiя
10:50 Аквапанорама
11:40 Феєрiя мандрiв
12:45 Х/ф Наша
спадщина. «Максимка»
(1)
14:05 Молода гвардiя
16:00 Круїзнi лайнери рай в океанi
17:00 Як працюють
машини
21:40 Х/ф «Свято
святого Йоргена» (1)
23:05 Вiд заходу до
свiтанку

Передплачуйте газету «Вишгород».
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06:10, 06:55 Kids Time 06:30, 07:30, 08:30, 09:30, 07:00, 16:30 Т/с
10:30, 11:30, 12:30, 13:30, «Солдати-15» (1)
06:15, 14:00 М/с
14:30, 15:30, 16:30, 17:30, 09:00, 18:30 Новини
18:30, 22:30, 23:30 Час.
про зiрок»
2+2
«Панда Кунг-Фу»
Важливо
09:30 Х/ф «Поїзд поза
09:10 «Зiркове життя.
06:35, 07:10, 08:10, 22:35, розкладом» (1)
07:00 Пiдйом
23:15 Бiзнес-час
Нянi-монстри»
11:10 Д/п «Шпигуни
08:00, 10:00, 19:00 Т/с 06:40, 18:10, 00:00
сузiр’я Орiон»
10:05 «Зiркове життя.
Мiсцевий час
«Воронiни»
12:10 Д/п
У полонi прокляття»
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
«Апокалiпсис. Земля»
09:00, 17:00 Т/с «Не
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
11:00 «Зiркове життя.
13:10 Д/п «Великi
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
битви»
родись вродлива»
Татусi-одинаки»
22:00, 23:00 Час новин
13:50 Д/п «Великi
11:50, 20:00 «Слiдство 15:00 Т/с «Щоденники 07:15, 08:15, 08:35, 15:35, катастрофи»
18:35, 19:45, 22:40, 23:25,
14:30 Д/п «Вiтчизнянi
ведуть екстрасенси» Керрi»
23:35 Тема/Хронiка дня
07:25, 08:25, 11:50, 17:25, гранатомети»
12:45, 00:05
15:55 Т/с «Татусевi
15:20 Д/п
22:45, 23:50 Погода в
«Зафронтовi
«МастерШеф - 3»
Українi
дочки»
08:55, 16:10 Погода у свiтi розвiдники»
16:00 «Все буде
16:00 Д/п
18:00 Репортер
09:35, 13:35, 14:35 5
добре!»
«Технодром»
елемент
18:20 Абзац!
19:00 Т/с «Пильна
10:10, 10:35, 11:15,
18:00, 22:00 «Вiкнаробота» (1)
11:35, 12:15, 20:00 Час.
21:00 Серця трьох
Новини»
21:00 «ДжеДАI»
Пiдсумки дня
23:35
Т/с
«Друзi»
17:35
Арсенал
21:25 Х/ф «Внутрiшнiй
21:00 Т/с «Швидка
19:00, 19:30 Час новин
ворог» (2)
00:35 Х/ф «Уроки
допомога»(1)
21:40 Час-Тайм
23:35 Х/ф «Акула22:10
Акцент
кохання»
привид» (3)
22:30 «Хата на тата»

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, 00:30 Країна on
line
09:00, 21:00 Пiдсумки
дня
09:50, 20:40 Час-Ч
10:00 Включення з КМУ
10:15 Уряд на зв’язку з
громадянами
10:55, 15:35, 18:50
ГРОМАДСЬКЕ
ТЕЛЕБАЧЕННЯ
12:40 Х/ф «Злочин iз
багатьма невiдомими»
13:50 Право на захист
14:10 Шлях до
Чемпiонату свiту FIFA
2014 Бразилiя
14:45 Euronews
15:15 Брифiнг Кабмiну
України
17:45 Паралiмпiада-2014.
Пiдсумки
21:35 Шустер Live. Буднi
22:50 Мегалот
22:55 Суперлото, Трiйка,
Кено

06:00, 09:45, 11:15,
12:45 «Мультляндiя»
07:05 «Просто!
08:45 Факти. Ранок
Смачно!»
09:15, 19:45
07:10 «Київ музика»
Надзвичайнi новини
08:00, 15:00, 17:00,
10:05, 13:20 Т/с
19:00, 21:00, 23:00
«Прокурорська
«Столичнi телевiзiйнi
новини»
перевiрка»
08:20, 10:20, 16:50,
12:45, 15:45 Факти.
17:40 «Вiдкритий
День
мiкрофон»
13:35 Четверта вежа-2
08:30, 19:25, 22:00
14:30, 16:15, 20:30 Т/с «Столиця»
«Братани-3»
13:20 «Громадська
18:45 Факти. Вечiр
приймальня»
15:10, 23:25 Т/с
22:20 Кримiнальна
«Шляхи Iндiї»
Україна
16:10, 18:00 «У центрi
23:15 Х/ф «Мiсце
уваги»
зустрiчi змiнити не
17:10 «Київськi iсторiї»
можна»
19:20, 23:20 «Мiська
00:45 Х/ф «Гран
варта»
21:25 «Мiсто добра»
Торiно» (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 Ера будiвництва
07:25, 00:30 Країна
on line
07:40 Ера бiзнесу
09:00, 21:00 Пiдсумки
дня
09:55, 20:40 Час-Ч
10:15, 15:35, 18:50
ГРОМАДСЬКЕ
ТЕЛЕБАЧЕННЯ
12:10, 18:05, 20:50
Дiловий свiт
12:40 Кордон держави
12:55 Х/ф «Злочин iз
багатьма невiдомими»
14:05 Книга.ua
14:40 Euronews
14:55 Дiловий свiт.
Агросектор
15:15 Брифiнг Кабмiну
України
21:35 Шустер Live.
Буднi
22:55 Трiйка, Кено,
Максима
23:00 Пiдсумки
23:30 На слуху

06:05, 07:00, 08:00,
09:00, 19:30, 23:00 ТСН
06:45, 07:10, 08:05, 09:10
«Снiданок з 1+1»
10:00, 20:45 «Чистоnews»
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 «Фатмагюль»
(1)
20:30 «Секретнi
матерiали»
22:00 «Сергiй Нiгоян.
Фiльм об’єднання
«Вавилон-13»
22:35 «Коктейлi
Грушевського.
Фiльм об’єднання
«Вавилон-13»
23:25 Т/с «Лiкар мафiї»
(2)

06:50, 16:50 Т/с

06:30, 09:25,
15:00, 18:30, 21:00
«Соцiальний пульс»
07:00, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
09:00 Тлумачення
сновидiнь
10:00, 20:00 Злочини
столiття
11:00, 21:30 БIТЛЗ.
Довгий звивистий шлях
12:25 «Ронiн. Ток-шоу з
Дмитром Видрiним»
13:10, 16:00 Д/с
«60 найбiльш
смертоносних тварин»
14:00, 22:40 Монстри
всерединi мене
15:15, 16:45, 18:55,
21:25 «Погода»
17:45 «Соцiальний
статус: вашi права i
пiльги»
18:50, 22:35
«Економiчний пульс»
19:00 В гостях у Д.
Гордона. Ю. Яковлєв
00:00 Красивi та
амбiцiйнi (3)

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, 20:30 Т/с
«Будинок з лiлiями»
(1)
12:25 Т/с «Будинок з
лiлiями»
13:05 Д/с «Слiдство
вели... з Леонiдом
Каневським»
14:20 «Судовi справи»
15:50 «Сiмейний суд»
16:50 Т/с «Жiночий
лiкар»
18:05 Ток-шоу
«Стосується кожного»
19:05 Т/с «Поки
станиця спить» (1)
20:00 «Подробицi»
23:40 Х/ф «Джек
Рiчер»

06:00, 09:45, 11:15,
12:45 «Мультляндiя»
07:05 «Просто!
Смачно!»
07:10 «Київ музика»
08:00, 15:00, 17:00,
19:00, 21:00, 23:00
«Столичнi телевiзiйнi
новини»
08:20, 10:20, 16:50,
17:40 «Вiдкритий
мiкрофон»
08:30, 19:25, 22:00
«Столиця»
13:20 «Громадська
приймальня»
15:10, 23:25 Т/с
«Шляхи Iндiї»
16:10, 18:00 «У центрi
уваги»
17:10 «Київськi
iсторiї»
19:20, 23:20 «Мiська
варта»
21:25 «Мiсто добра»

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

08:30 Ранковий
«Свiдок»

07:30, 20:30 В
пошуках iстини
08:20 The Ukrainians
08:50 Шаленi
розумники
09:40, 22:30 Загадки
Всесвiту
10:30, 15:50 Жертви
природи
11:20, 18:30 Мiстична
Україна
12:10, 19:30
Фантастичнi iсторiї
13:10 Вiйна всерединi
нас
14:00, 17:30 В
пошуках пригод
14:50 Недолугi
нотатки
16:40, 23:30 Сучаснi
дива
21:30 Життя
00:30 Покер

Я думала, ми
будемо разом
завжди, але ти
вийшов на наступній зупинці

Наш індекс у Каталозі місцевих періодичних видань 40007

06:00, 09:45, 11:15,
12:45 «Мультляндiя»
«Братани-2»
07:05 «Просто!
08:45 Факти. Ранок
Смачно!»
09:15, 19:45
07:10 «Київ музика»
Надзвичайнi новини
08:00, 15:00, 17:00,
10:05, 13:20 Т/с
19:00, 21:00, 23:00
«Прокурорська
«Столичнi телевiзiйнi
перевiрка»
новини»
12:45, 15:45 Факти.
08:20, 10:20, 16:50,
17:40 «Вiдкритий
День
мiкрофон»
13:40 Кримiнальна
08:30, 19:25, 22:00
Україна
«Столиця»
14:35, 16:15, 20:30 Т/с
13:20 «Громадська
«Братани-3»
приймальня»
18:45 Факти. Вечiр
15:10, 23:25 Т/с
22:20 Клан
«Шляхи Iндiї»
23:15 Х/ф «Мiсце
16:10, 18:00 «У центрi
уваги»
зустрiчi змiнити не
17:10 «Служба
можна»
порятунку»
00:40 Х/ф «Дельта
19:20 «Мiська варта»
Форс. Зниклий
21:25 «Прогулянки
патруль» (2)
мiстом»

06:00, 18:00 «Єдина
країна! Єдина країна!»
07:30, 12:05, 15:00,
17:30, 19:30, 21:00
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
10:15 Наша географiя
10:50 Аквапанорама
12:45 Х/ф Наша
спадщина. «Насредiн у
Бухарi» (1)
14:05, 20:00 Молода
гвардiя
16:00 Круїзнi лайнери рай в океанi
17:00 Реальний свiт
21:30 Астропрогноз
21:40 Х/ф Наша
спадщина. «Нескоренi»
(1)
23:05 Вiд заходу до
свiтанку
23:30 180 градусiв
23:50 Як працюють
машини

2+2

05:50, 16:00 «Все буде 06:10, 06:55 Kids Time 06:30, 07:30, 08:30, 09:30, 07:00, 16:30 Т/с
10:30, 11:30, 12:30, 13:30, «Солдати-15» (1)
добре!»
06:15, 14:05 М/с
14:30, 15:30, 16:30, 17:30, 09:00, 18:30 Новини
18:30, 18:55, 22:30, 23:30 2+2
07:40, 18:30
«Панда Кунг-Фу»
Час. Важливо
09:30 Х/ф «Вантаж
«Неймовiрна правда
06:35, 07:10, 08:10, 22:35,
07:00 Пiдйом
300» (1)
23:15 Бiзнес-час
про зiрок»
11:10 Д/п «Тягар
08:00, 19:00 Т/с
06:40, 18:10 Мiсцевий час
Богiв»
09:00 «Зiркове життя.
07:00,
08:00,
09:00,
10:00,
«Воронiни»
11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 12:10 Д/п
Прокляття Майстра та
15:00, 16:00, 17:00, 18:00, «Апокалiпсис. Луна»
09:00, 17:00 Т/с «Не
Маргарити»
13:10 Д/п «Великi
22:00, 23:00 Час новин
родись вродлива»
07:15, 08:15, 18:35, 19:45, битви»
09:55 Х/ф «Мiй
22:10, 22:45, 23:25, 23:35 13:50 Д/п «Великi
10:00 Т/с «Щасливi
принц»(1)
Тема/Хронiка дня
катастрофи»
07:25, 08:25, 11:50, 17:25, 14:30 Д/п «Вiтчизнянi
разом»
11:45, 20:00 «Слiдство
22:50, 23:50 Погода в
гранатомети»
ведуть екстрасенси» 15:00 Т/с «Щоденники Українi
15:20 Д/п «Зафронтовi
07:45,
18:20,
23:40
Час
12:40 «МастерШеф
розвiдники»
Керрi»
спорту
16:00 Д/п «Технодром»
- 3»
16:00 Т/с «Татусевi
08:35 Драйв-новини
19:00 Т/с «Пильна
08:45 Трансмiсiя-новини
18:00, 22:00 «Вiкнаробота» (1)
дочки»
09:35, 13:35, 14:35 5
Новини»
21:00 «ДжеДАI»
елемент
18:00 Репортер
10:10, 10:35, 11:15, 12:15, 21:25 Огляд Лiги
21:00 Т/с «Швидка
18:20 Абзац!
20:00 Час. Пiдсумки дня Чемпiонiв
допомога»(1)
22:00 Лiга Європи
16:35 Життя цiкаве
21:00 Серця трьох
УЄФА. Севiлья - Порту.
17:35 Акцент
22:30 «Я соромлюсь
Пряма трансляцiя
19:00, 19:30 Час новин
23:30 Т/с «Друзi»
свого тiла»
21:40 Час-Тайм
00:05 Про Лiгу Європи
00:30 Х/ф «Шанси є» 00:35 В кабiнетах
03:15 Нiчний ефiр
+ огляд iгрового дня

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

08:30 Ранковий
«Свiдок»
09:00 «Випадковий
свiдок»
10:00, 03:25 Т/с
«Мовчазний свiдок»
11:25 Т/с «Детективи»
13:00, 19:30 Т/с
«Шаповалов»
14:45, 17:00 Т/с
«Таємницi слiдства»
16:45, 19:00, 21:40
«Свiдок»
22:00 Т/с «Менталiст
- 5»
00:00 Т/с «Декстер
- 5»

Навіть у бактерій та грибків є
свої проблеми
та бажання їх
вирішити. Саме
тому ми й існуємо

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 «Тiмон i
Пумба» (1)
09:15 М/ф «Сердитi
пташки» (1)
09:30 Єралаш
10:00 Країна У
12:15, 21:55 6 кадрiв
14:25 Т/с «Чемпiонки»
(1)
15:15 Панянка-селянка
16:05 Дайош
молодьож!
17:20, 20:00 Т/с
«Кухня» (1)
18:15, 22:50 Т/с
«Свiтлофор» (2)
19:10 Розсмiши комiка
21:00 Вiталька
23:45 Надто грубо для
Ю-туб’а
00:45 Между нами

07:30, 20:30 В
пошуках iстини
08:20 The Ukrainians
08:50 Шаленi
розумники
09:40, 22:30 Загадки
Всесвiту
10:30, 15:50 Жертви
природи
11:20, 18:30 Мiстична
Україна
12:10, 19:30
Фантастичнi iсторiї
13:10 Вiйна всерединi
нас
14:00, 17:30 В
пошуках пригод
14:50 Недолугi
нотатки
16:40, 23:30 Сучаснi
дива
21:30 Життя
01:20 Х/ф «Червоний
кут»

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)
13:20 Т/с «Дикий
ангел» (1)
15:00, 19:20 «Орел i
Решка»
17:30, 21:10
«Розсмiши комiка»
18:20 «Звана вечеря»
22:00 Т/с «Доктор
Хаус» (2)
01:15 Т/с
«Вiдчайдушнi
домогосподарки» (2)

Вирішувати
проблеми слід
обережно і чітко, щоб не підхопити ненароком іншу

07:00 «Ранок Росiї»
11:05, 16:55 Новини
культури
11:20 «На балу у
Воланда. Мiсiя в
Москву»
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 Т/с «Капiтан
Гордєєв»
16:25 Д/с «Космiчна
одiссея. XXI столiття»
17:05 Т/с «Поки
станиця спить»
17:55 Т/с «Особиста
справа»
19:45 «Прямий ефiр»
20:40 Т/с «Дорога
додому»
23:05 «Живий звук»
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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 Країна on line
07:40 Ера бiзнесу
09:00, 21:000 Пiдсумки
дня
09:55 Час-Ч
10:20, 15:35
ГРОМАДСЬКЕ
ТЕЛЕБАЧЕННЯ
12:10, 18:05, 19:15
Дiловий свiт
12:25 Х/ф «Злочин iз
багатьма невiдомими»
7с. закл.
13:45 Вiра. Надiя.
Любов
14:45 Euronews
14:55 Дiловий свiт.
Агросектор
15:15 Брифiнг Кабмiну
України
18:50 Про головне
19:30, 21:25 Шустер
LIVE
00:00 Пiдсумки

06:00, 07:00, 08:00,
09:00, 19:30 ТСН:
«Телевiзiйна служба
новин»
06:45, 07:10, 08:05,
09:10 «Снiданок з 1+1»
10:00 «Чистоnews»
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 «Фатмагюль»
(1)
20:30 «Сказочная
Русь»
21:10 «Вечiрнiй Київ
- 2013»
23:05 «В мережi»

06:50 Т/с «Братани-2» 06:00, 09:45, 11:15,
06:35 Х/ф
06:10, 06:55 Kids Time 06:30, 07:30, 08:30, 09:30,
10:30, 11:30, 12:30, 13:30,
06:15, 14:05 М/с
12:45 «Мультляндiя» «Парасолька для
08:45 Факти. Ранок
14:30, 15:30, 16:30, 17:30,
молодят»(1)
«Панда Кунг-Фу»
07:05 «Просто!
18:30, 22:30 Час. Важливо
09:15, 19:45
08:10, 18:30
07:00 Пiдйом
Смачно!»
06:35, 07:10, 08:10, 22:35
«Неймовiрна правда
08:00, 10:00, 19:00 Т/с
07:10
«Київ
музика»
Бiзнес-час
Надзвичайнi новини
про зiрок»
«Воронiни»
08:00, 15:00, 17:00,
06:40, 18:10 Мiсцевий час
10:10, 13:25, 16:15 Т/с 19:00, 21:00, 23:00
09:40 Х/ф «Вербна
09:00, 17:00 Т/с «Не
06:55, 08:50 Огляд преси
недiля»(1)
родись
вродлива»
«Столичнi телевiзiйнi
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
«Топтуни (Зовнiшнє
18:00,
22:00
«Вiкна15:00
Т/с
«Щоденники
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
новини»
спостереження)»
Новини»
Керрi»
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
08:20, 10:20,
22:00 Час новин
20:00, 22:40 «Холостяк 16:00 Т/с «Татусевi
16:50, 17:40, 21:25
12:45, 15:45 Факти.
07:15, 08:15, 08:35, 16:35,
дочки»
«Вiдкритий мiкрофон» - 4»
18:35, 19:45, 22:40 Тема/
День
00:05 «Холостяк - 4. Як 18:00 Репортер
08:30, 19:25
Хронiка дня
вiйти замiж»
18:20 Абзац!
«Столиця»
18:45 Факти. Вечiр
07:25, 08:25, 11:50, 17:25,
01:05
Х/ф
«Мiй
21:00
Серця
трьох
13:20 «Громадська
22:50 Погода в Українi
20:30 Т/с «Бомбило.
принц»(1)
23:30
Т/с
«Друзi»
приймальня»
07:45, 18:20 Час спорту
15:10, 23:25 Т/с
08:45 Трансмiсiя-новини
Продовження»
09:35, 13:35, 14:35 5
«Шляхи Iндiї»
22:20 Д/ф «Правий
16:10, 18:00 «У центрi Все, що є хорошого в житті, або елемент
незаконно, або аморально, або 10:10, 10:35, 11:15,
сектор. Радикальний уваги»
11:35, 12:15, 20:00 Час.
17:10 «Прогулянки
призводить до ожиріння
Пiдсумки дня
синдром»
мiстом»
17:35 Не перший погляд
***
23:15 Х/ф «Мiсце
19:20, 23:20 «Мiська
19:00, 19:30 Час новин
- Виходь за мене?
варта»
21:40 Час-Тайм
зустрiчi змiнити не
21:35 «Столиця.
- А що там ... за тобою?
22:10 Особливий погляд
можна»
00:35 Тема/Хронiка тижня
Спецпроект»

06:15 «Обережно,
модерн!»
07:00, 16:30 Т/с
«Солдати-15» (1)
09:00, 18:30 Новини
2+2
09:30 Х/ф «Знайти та
знешкодити» (1)
11:20 «Нове Шалене
вiдео по-українськи»
14:20 «Облом UA.
Новий сезон»
19:00 Т/с «Захист» (1)
23:15 Х/ф «Особистий
номер» (1)

06:30, 15:00, 18:30,
21:00 «Соцiальний
пульс»
06:55, 18:50, 22:35
«Економiчний пульс»
07:00, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
09:00 «Соцiальний
статус: вашi права i
пiльги»
10:00, 20:00 Злочини
столiття
11:00, 21:30 БIТЛЗ.
Довгий звивистий
шлях
12:25 «Свiтськi
хронiки»
13:10, 16:00 Д/с
«60 найбiльш
смертоносних тварин»
14:00, 22:40 Монстри
всерединi мене
17:50 Тлумачення
сновидiнь
19:00 В гостях у Д.
Гордона. Ю. Яковлєв
00:00 Красивi та
амбiцiйнi (3)

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 Т/с «Будинок з
лiлiями» (1)
12:25 Т/с «Будинок з
лiлiями»
13:05 Д/с «Слiдство
вели... з Леонiдом
Каневським»
14:20 «Судовi справи»
15:50 «Сценарiї
кохання»
16:50 Т/с «Жiночий
лiкар»
18:05 Ток-шоу
«Стосується кожного»
19:05 Т/с «Поки
станиця спить» (1)
20:00 «Подробицi»
20:30 Т/с «Заради
тебе»
00:20 Х/ф «Iванко» (1)

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, 22:30 Т/с
«Слiд»
10:00, 23:30 Т/с
«Глухар»
12:00 Ток-шоу
«Говорить Україна»
18:00 Т/с «Сашка»
19:45 Майдан. Крапка
вiдлiку
22:00 Подiї дня

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 «Тiмон i
Пумба» (1)
09:15 М/ф «Сердитi
пташки» (1)
09:30 Єралаш
10:00 Вiталька
12:15 6 кадрiв
14:25 Т/с «Чемпiонки»
(1)
15:15 Панянка-селянка
16:05 Iкона стилю
16:55 Дайош молодьож!
17:20, 19:10 Розсмiши
комiка
18:15, 22:40 Т/с
«Свiтлофор» (2)
20:00 Х/ф «007:
Координати
«Скайфолл»» (2)
23:35 Надто грубо для
Ю-туб’а

07:30, 20:30 В
пошуках iстини
08:20 The Ukrainians
08:50 Шаленi
розумники
09:40, 22:30 Загадки
Всесвiту
10:30, 15:50 Жертви
природи
11:20, 18:30 Мiстична
Україна
12:10, 19:30
Фантастичнi iсторiї
13:10 Вiйна всерединi
нас
14:00, 17:30 В
пошуках пригод
14:50 Недолугi
нотатки
16:40, 23:30 Сучаснi
дива
21:30 Дика Америка
00:30 Покер

Правда – вона
не в голих словах, правда –
вона в чистих
думках

06:00, 18:00, 20:00
«Єдина країна! Єдина
країна!»
07:30, 12:05, 15:00,
17:30, 19:30, 21:00
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
10:15 Наша географiя
10:50 Аквапанорама
11:40, 23:45 ШубаДуба-ZOO!!!
12:45 Х/ф Наша
спадщина. «Солiстка
балету» (1)
14:05 Молода гвардiя
16:00 Круїзнi лайнери рай в океанi
17:00 Як працюють
машини
21:30 Астропрогноз
21:40, 00:20 Х/ф Наша
спадщина. «Мрiя» (1)
23:25 180 градусiв
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Передплачуйте газету «Вишгород».
06:30 Ну слуху
07:00 Шустер LIVE
11:35, 20:50 Час-Ч
11:45 Православний
вiсник
12:40, 15:45, 19:10,
21:35 ГРОМАДСЬКЕ
ТЕЛЕБАЧЕННЯ
14:40 Театральнi
сезони
17:20 Головний
аргумент
17:35 В гостях у
Д.Гордона
18:40 Український
акцент
21:00, 01:20 Пiдсумки
дня
22:50 Суперлото,
Трiйка, Кено
23:00 Вiд першої
особи
23:30 Країна on line
00:00 Ток-шоу
«Дружина»

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»
10:15, 11:20, 12:25,
13:35 «Свати - 5» (1)
14:35 «Вечiрнiй Київ «
16:35 «Вечiрнiй
квартал»
18:30 «Розсмiши
комiка - 5»
20:15 «Українськi
сенсацiї. Технологiї
обману»
21:20 «Вечiрнiй
квартал 2014»
23:25 Х/ф «Парфумер:
iсторiя одного вбивцi»
(2)

07:10 М/ф «Битва за
Камелот»
08:40 Зiрка YouTube
09:45 Дача
10:40 Т/с «Бомбило.
Продовження»
11:40 Д/ф «Правий
сектор. Радикальний
синдром»
12:35, 13:15, 20:10 Т/с
«Вiйськова розвiдка»
12:45 Факти. День
18:45 Факти. Вечiр
19:15 Надзвичайнi
новини. Пiдсумки
22:00 Х/ф
«Невидимка» (2)
00:00 Х/ф «Людинаневидимка-2» (2)

07:30 «Будь в курсi!»
09:00 Злочини столiття
10:15 Х/ф «Вождь
Вiннету i старина
Вогняна Рука»
12:25 За сiм морiв
13:30 Монстри
всерединi мене
14:45 Д/с «Народженi
вбивати»
15:40 Вечiр пам’ятi
М. Воронiна «Кутюр’є
людських душ»
17:00 «Ронiн. Ток-шоу з
Дмитром Видрiним»
17:50 Д/с «Психологiя
поведiнки тварин»
18:15 «Цивiлiзацiя
Incognita»
18:30 «Соцiальний
пульс вихiдних»
19:00 Пiрамiди смертi
20:00 Великi монархи
Єгипту
21:00 Клiнт Iствуд.
Влада зiрки
22:00 «Секрети
закулiсся з
Олександром
Ржавським»
22:40 Х/ф «Лють» (2)

07:25 «Школа доктора
Комаровського.
Невiдкладна
допомога»
08:00 «Школа доктора
Комаровського»
08:30, 10:00 Д/ф «Три
днi Юрiя Гагарiна. I
все життя»
09:30 Новини
11:00 Т/с «Кохання за
кохання» Заключна (1)
15:00 «Мiжнародний
фестиваль гумору
«Юрмала 2013»»
17:00 Програма
«Обережно, дiти!»
18:00 Х/ф «Я подарую
тобi кохання»
20:00 «Подробицi»
20:35 Х/ф «Карнавал
по-нашому»
22:35 «Бокс за участю
Заура Байсангрова»
23:45 «Бокс за участю
В’ячеслава Узелкова»

07:00, 19:00, 03:25

Ось вона, сучасна романтика ... Вечеря
при світлі моніторів

Подiї
07:20, 08:30 Т/с
«Iнтерни»
10:00 Один за сто
годин
11:00 Х/ф «Багата
Маша»
15:00, 20:00 Т/с
«Обдури, якщо
любиш»
00:00 Х/ф «Загубленi
в лiсах»

Коли між собакою та кішкою
раптом виникає дружба, то
це не інакше,
як союз проти
кухаря

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

08:30 Ранковий
«Свiдок»
09:00 Т/с «Вулицi
розбитих лiхтарiв - 3»
13:00 Т/с
«Шаповалов»
14:45, 17:00 Т/с
«Таємницi слiдства»
(1)
16:45, 19:00 «Свiдок»
19:30 Х/ф «Честь
самурая»
21:30 Х/ф «Особлива
думка»
00:25 Х/ф
«Першочергова цiль»
(2)

Краще
один
раз узятися за
розум, ніж потім усе життя
хапатися за голову

06:30 «TOP SHOP»
07:30, 16:00 Т/с «Моя
прекрасна няня» (1)
09:00 М/с «Смiшарики»
(1)
10:00 Т/с «Всi жiнки вiдьми» (1)
13:20 Т/с «Дикий ангел»
(1)
15:00 «Орел i Решкa»
17:30, 23:50 «Розсмiши
комiка»
18:20 «Звана вечеря»
19:20 «Орел i Решка»
20:10 «КВК-2014»
22:40
«Прожекторперiсхiлтон»
00:45 «Нiчне життя»

У будні дитину ти будиш у садок, а
у вихідні вона мститься тобі за це
***
У перукарні:
- Голову мити будемо?
- Та чого вже там. Купайте всього

07:00 «Ранок Росiї»
10:55 «Вся Росiя»
11:05, 16:55 Новини
культури
11:20 «Прибульцi.
Iсторiя вiйськової
таємницi»
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 Т/с «Капiтан
Гордєєв»
16:25 «П’ятий вимiр»
17:05 Т/с «Поки станиця
спить»
17:55 Т/с «Особиста
справа»
23:05 Д/ф «Балканський
капкан. Таємниця
сараєвського замаху»
23:55 «Лiнiя життя».
Валерiй Гаркалiн

Наш індекс у Каталозі місцевих періодичних видань 40007
06:30, 07:30, 08:30, 09:30,
10:30, 11:30, 12:30, 13:30,
14:30, 15:30, 16:30, 17:30,
18:30, 19:30, 20:30, 21:30,
22:30, 23:30 Час. Важливо
06:35, 18:10 Мiсцевий час
06:45, 07:10, 08:15, 18:25,
23:45, 00:20 Час спорту
06:50, 14:50, 18:35, 19:15,
20:20, 22:00, 22:35 Тема/
Хронiка тижня
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 20:00, 21:00, 23:00
Час новин
07:20, 08:25, 22:25, 23:20
Бiзнес-час
07:35 180 градусiв
09:35 Укравтоконтинент
11:45, 23:35 Iсторiя успiху
12:35 Iнтелект.ua
13:35 Вперед, на Олiмп!
14:35 Гра долi
15:35 Кiно з Янiною
Соколовою
17:15 Мiграцiйний вектор
17:35 Феєрiя мандрiв
19:35 Машина часу
20:35 В кабiнетах
21:10 Велика полiтика
21:35 Вiкно в Америку

2+2

06:00, 08:00
«Мультляндiя»
07:05 «Просто!
Смачно!»
07:10 «Київ музика»
10:00 «Якiсне життя»
10:30 «Зроблено у
Києвi»
11:00 «Нова адреса»
11:35, 17:15, 19:20
«Вiдкритий мiкрофон»
13:30 «Київськi iсторiї»
15:30 «Служба
порятунку»
16:40 «Унiверситет
Культури»
18:00 «У центрi уваги»
19:00, 21:00, 22:40
«Столичнi телевiзiйнi
новини»
19:30 «Столиця»
21:20, 00:45 Х/ф
«Вороги серед нас»
(2)
23:00 Х/ф
«Наввипередки зi
смертю» (2)

07:05 «Караоке на
Майданi»
07:55 «Їмо вдома»
09:00 «Все буде
смачно!»
09:55 «Кохана, ми
вбиваємо дiтей»
12:35 «Холостяк - 4»
16:05 «Холостяк - 4. Як
вiйти замiж»
17:05 «Хата на тата»
19:00 «Україна має
талант!-6»
21:40 «Детектор
брехнi - 5»
22:45 «Я соромлюсь
свого тiла»
00:35 Х/ф «Ти - менi,
я - тобi»

06:00 «Єдина країна! Єдина
країна!»
07:30 Служба новин
«Хвиля»
08:00 Кабрiолет
08:25 Кримська кругосвiтка
08:50, 21:05 Астропрогноз
09:00, 09:45 Погода в
Українi
09:05 У свiтi справдженої
мрiї
09:15, 09:50, 10:30, 11:05,
12:30 Телепродаж
10:45 Шуба-Дуба-ZOO!!!
11:40 Модна версiя
12:05 Кордони
12:45 Х/ф Наша спадщина.
«Садко» (1)
14:10, 19:00 Молода
гвардiя
15:00 Вiдбиття
15:30 М/с «Лiтаючий
будинок»
16:00 М/с «Пригоди Робiка»
16:20 Таємницi руїн
17:10 FitnessTime
17:30 Х/ф Наша спадщина.
«Повернення Василя
Бортникова» (1)
20:05 Круїзнi лайнери - рай
в океанi
21:15 Х/ф Наша спадщина.
«Доля Марини» (1)
22:50 Легенди росiйської
долi
23:20 Мелодiї XX столiття

06:00, 08:25 Дитячий

07:45 Т/с «Вулицi

08:00 В пошуках

блок

розбитих лiхтарiв - 3»

iстини

07:30, 10:00 Ревiзор
12:50 Страстi за
Ревiзором
14:10 Т/с «Воронiни»
18:35 Х/ф «Три
богатирi на далеких
берегах»
20:00 Х/ф «Тепло
наших тiл» (2)
22:00 Педан-Притула
шоу
00:00 Х/ф «Дев’ятi
врата» (2)

Знай, що в світі найтяжче – це серце носити студене!
Максим Рильський
***
Безкоштовний сир дістається
тільки другій мишці

07:00 Д/ф
08:00 Ключ щастя
09:40 Прогулянки
по Криму з О.
Гайворонським
10:00 Кулiнарне шоу
«Acci biber»
10:35 Sherfe fashion
11:00 Dizayn-efendi
11:25 Золоте кiно на
ATR
13:40 Т/с «Султан»
16:45 Yirla, sazim
17:30 Tarih sedasi
17:50 Концерт
19:15 Mizmizlar
19:45, 22:10 Велике
кiно на ATR
21:30 Bu afta

07:30 Байдикiвка
08:30 М/с «Смiшарики.
Пiн-код» (1)
11:30 «Речовий
09:00 Мультик з
Лунтiком
доказ».
09:40 М/с «ДашаКонтрабандисти. Цiна дослiдниця» (1)
10:05 М/с «Вперед,
ризику
Дiєго, вперед!» (1)
12:00 «Головний
10:35 М/с «Фiксики»
свiдок»
(1)
13:00 «Правда життя. 11:05 М/ф «Пригоди
Хлопчика - Мiзинчика i
Професiя льотчик»
Дюймовочки» (1)
13:30 «Переломнi
12:20 М/ф «Дамбо» (1)
13:30 Обережно, дiти!
80-тi»
14:25 Панянка14:25 «Що робити?»
селянка
15:20 Х/ф «Особлива 16:05 Х/ф «Тварина»
(1)
думка»
17:25 Х/ф «007:
18:00, 03:55
Координати
«Випадковий свiдок» «Скайфолл» (1)
20:05 Вiталька
19:00 Т/с «Каменська 21:00 Розсмiши комiка
22:40 Т/с «Секс i
- 2»
мiсто» (2)
23:00 Т/с «Повернути
23:40 Т/с «Ходячi
на дослiдування»
мерцi» (3)

06:15 «Обережно,
модерн!»
07:15 «Нове Шалене
вiдео по-українськи»
08:00 «Облом UA.
Новий сезон»
09:00 Т/с «Нове
життя сищика Гурова.
Продовження» (1)
16:50 ЧУ 25 Тур.
Карпати - Динамо
19:15 ЧУ 25 Тур.
Днiпро - Металург
21:30 Х/ф
«Унiверсальний
солдат» (1)
23:30 Х/ф «Злива» (2)

07:30 М/с
«Смiшарики» (1)
10:00 М/ф «Хьюго:
Зiрка екрану» (1)
11:15 Х/ф «Волохатий
тато» (1)
13:10
«ВусоЛапоХвiст»
15:00 «Орел i Решка.
СРСР»
16:50 «Орел i Решка.
Шопiнг»
17:45 Х/ф «Остання
вiдпустка» (1)

Тепер
стільки пишуть про
шкоду куріння,
що я твердо
вирішив кинути
читати

19:50 «Вечiрнiй
квартал»
21:40 Т/с
«Надприродне» (2)
00:10 Х/ф «Король
вечiрок 3» (3)

10:50 Я, людина
12:30 Життя
13:30 Дика Америка
15:30 В пошуках
пригод
18:30 Мiстична
Україна
21:30 Лiкарськi
таємницi
00:30 Х/ф «Трiумф
духу»

Магнат, як магніт, кожен добре знає: цей
залізо, а той
золото притягає
Іван
Величковський

07:00, 10:00, 13:00
Вiстi
07:10, 10:10, 13:20
Мiсцевий час. ВiстiМосква
07:20 Х/ф «Лiсове
озеро»
08:55 «Планета собак»
09:25 «Суботник»
10:20 «Юрiй Гагарiн.
Сiм рокiв самiтностi»
11:05 «Шлях додому»
11:35 Х/ф «Гамлет
Щигровського повiту»
13:25 «Чесний
детектив»
13:55 «Чорнi дiри. Бiлi
плями»
14:40 «Шукачi»
15:30 «Суботнiй вечiр»
17:25 «Юрмала»
19:00 Вiстi в суботу
19:50 Х/ф «Всупереч
будь-чому»
23:05 «Бiла студiя».
Петер Штайн
23:45 «Романтика
романсу»
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2+2
07:05 Панянка та
кулiнар
07:30 Ток-шоу
«Дружина»
09:05 «Надвечiр’я» з
Т. Щербатюк
10:25, 20:50 Час-Ч
10:35, 15:20, 19:10
ГРОМАДСЬКЕ
ТЕЛЕБАЧЕННЯ
13:05 Крок до зiрок
13:50 Як Ваше
здоров’я?
17:25 В гостях у Д.
Гордона
18:30 Дiловий свiт.
Тиждень
21:00 Пiдсумки дня
21:35 Фольк-music
22:55 Трiйка, Кено,
Максима
23:00 Ера бiзнесу.
Пiдсумки
23:40 Х/ф «Живе
такий хлопець»

06:00 Х/ф «Коли дерева
були великими» (1)
07:40 Мультфiльм (1)
08:10, 08:35 М/с
«Король Лев. Тiмон i
Пумба» (1)
09:00 «Лото-забава»
10:00 ТСН: «Телевiзiйна
служба новин»
10:50 «Свiт навиворiт 5: Iндонезiя»
11:55 «Маша i ведмiдь»
(1)
12:00 «Зiркова хронiка»
13:00 «Чотири весiлля
- 3»
14:10, 21:00
«Голос країни 4.
Перезавантаження»
16:40 «Розсмiши комiка
- 5»
17:40 Х/ф «Iван
Васильович змiнює
професiю» (1)
19:30 «ТСН-Тиждень»
23:20 «Свiтське життя»
00:20 «Що? Де? Коли?»

06:25 Так$i
06:50 Космонавти
07:40 Зiрка YouTube
08:50 Дивитись усiм!
09:50 Клан
10:45, 13:15 Т/с
«Дiзнавач»
12:45 Факти. День
18:45 Факти тижня
20:20 Х/ф «Месники»
23:00 Х/ф «Шерлок
Холмс»

07:30, 20:15 «Кумири»
07:45, 20:00
«Цивiлiзацiя Incognita»
09:00 Великi монархи
Єгипту
10:00, 20:40 «Свiтськi
хронiки»
10:40 «Щоденник для
батькiв»
11:20 Х/ф «Зимова
вишня»
13:40 За сiм морiв
14:45 Д/с «Народженi
вбивати»
15:40 Вечiр пам’ятi
М. Воронiна «Кутюр›є
людських душ»
17:10 «Україна-Європа:
маятник Фуко»
18:00 «Моднi iсторiї з
Оксаною Новицькою»
18:30 «Свiт за тиждень»
19:00 Мiсцями дикої
природи
21:05 Арам Хачатурян. В
полонi часу
21:45 Х/ф
«Марнотратники життя»
(2)
23:30 «Психологiя
поведiнки тварин»

07:10 «Бокс за участю
В›ячеслава Узелкова»
08:30 «уДачний проект»
09:30 «Недiльнi новини»
10:00 «Орел i Решка. На
краю свiту»
11:00 «Сусiд на обiд»
12:00 Х/ф «Я подарую
тобi кохання»
14:00 Т/с «Заради тебе»
18:00 Т/с «Зозуля»
20:00, 02:20 «Подробицi
тижня»
21:00 Т/с «Зозуля»
Заключна с.
22:55 Х/ф «ВальсБостон»
00:50 Х/ф «Карнавал
по-нашому»

07:00 Т/с «Багата

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

Маша»
08:00 Ласкаво
просимо. У гостях
Родрiгес
09:00 Х/ф «Рiднi й
близькi»
11:00, 15:00 Т/с
«Дикий 4»
19:00, 03:15 Подiї
тижня
20:50 Т/с «Iнтерни»
00:00 ComedyWomаn

Оренда торгової площі
на другому поверсі ТЦ
«Vita-Center». Новий Екомаркет, 1 кв. м — 100 грн.
Тел: (093) 788-66-08

Сигнали служби 101

Блискуча небезпека
Ігор РИБЕЦЬ, інспектор відділу
профілактичної роботи та розслідування
пожеж центру забезпечення діяльності
ГУ ДСНС України у Київській області
Ураження блискавкою — нечасте явище.
Але навесні вона може становити серйозну небезпеку для людини та її майна. Захиститися
від блискавок майже неможливо, але знизити
ймовірність ураження можна. За статистикою,
більшість нещасних випадків, пов’язаних з
ударами блискавок, стається у сільській місцевості.
Правила поведінки під час грози
Часто жертвами блискавки стають окремо розташовані об’єкти (дерево, будівля, копиця сіна).
Тому перше правило: не ховайтеся від блискавки
під самотніми деревами, високими металевими
конструкціями. Краще ховатися в кущах, куди вона
ніколи не поцілить.
Другі за небезпекою — вода і береги водойм.
Щоб не стати мішенню блискавки, не можна перебувати у воді під час грози, розбивати намет на відкритому березі водойми. А найбезпечніше місце —
сухі рівнини, балки між пагорбами.
Під час грози заборонено: ховатися біля самотніх дерев; прихилятися до скель і стін; зупинятися
на узліссі, біля водойм; ховатися під скельним виступом; бігати і метушитися; пересуватися щільною групою; перебувати біля багаття; зберігати
металеві предмети в наметі; використовувати
електроприлади в будинку, користуватися мобільним телефоном.
Перебуваючи під час грози на відкритому місці,
варто присісти навпочіпки, ноги поставити разом,
голову схилити до колін. Це найбезпечніше положення тіла. Не рекомендується тримати при собі
під час грози великі металеві предмети, наприклад, косу або пилку.
Бажано загасити багаття, закрити заслін у печі
— вогонь створює сильний тепловий потік, який
притягує електричний заряд.

05:30 М/с «Мисливцi 06:35, 07:20, 08:25, 22:25,
07:55 «Їмо вдома»
06:00, 08:00, 11:20
23:20 Бiзнес-час
«Мультляндiя»
за привидами»
08:55 «Все буде
06:45, 00:00 Мiсцевий час
07:05 «Просто!
07:45
М/с
«Том
i
06:55, 10:50, 11:15, 11:50,
смачно!»
Смачно!»
13:50, 14:50, 18:10, 19:20,
Джеррi»
09:45 «Караоке на
07:10 «Київ музика»
20:20, 20:35 Тема/Хронiка
10:00 Серця трьох
тижня
09:15 «Нова адреса» Майданi»
20:25 Х/ф «Прекраснi 07:35 180 градусiв
09:50, 16:40
10:40 Х/ф «З привiтом,
створення»
08:35 Феєрiя мандрiв
«Столиця»
Козаностра»(1)
09:10, 19:35 Велика
22:25 Х/ф «Володар
11:10 «Корисна
полiтика
12:30 Т/с «Швидка
перснiв: Повернення 09:35 Вiкно в Америку
розмова»
допомога»(1)
короля»
13:30 «Прогулянки
10:15 Здоровi iсторiї
12:35 Життя цiкаве
02:20 Х/ф «Дев’ятi
мiстом»
16:15 «Україна має
14:35 Гра долi
15:30 «Гаряча лiнiя
врата» (2)
талант!-6»
15:35 Машина часу
«102»
04:25,
05:00
Зона
ночi
16:35 Фактор Безпеки
19:00 «Битва
18:00 «У центрi уваги»
17:10 Палата
04:30 Тб про ТБ
екстрасенсiв
13»
19:00 «Вiдкритий
17:35 Новини Київщини
05:05 Зона ночі.
21:00 Час. Пiдсумки
21:05 «Один за всiх»
мiкрофон»
Культура
тижня
19:30 «Столиця.
22:15 Х/ф «П’ять рокiв 05:10 Княгиня Ольга
21:40 Час-Тайм
Спецпроект»
та один день»(1)
22:00 Територiя закону
05:15 Вiр менi
21:00 «СТН-тижневик»
22:35 Кiно з Янiною
00:10 Х/ф «Формула
05:25 Останнiй
21:30 «СТН-спортСоколовою
лоцман
кохання»(1)
23:35 Мiграцiйний вектор
тижневик»
22:00 Х/ф
«Небезпечний потяг»
(2)
23:35 Х/ф «Кращi
вороги» (2)

06:55, 18:40 Реальний
свiт
07:25 Вiдбиття
08:00 Кримська
кругосвiтка
08:25 FitnessTime
08:50, 21:05
Астропрогноз
09:05 У свiтi
справдженої мрiї
09:45 Погода в Українi
10:15 Чекаю гостей
11:40 Кордони
12:05 Фєєрiя мандрiв
12:45 Мелодiї XX
столiття
14:10, 21:15 Молода
гвардiя
15:00 Х/ф Наша
спадщина. «Доля
Марини» (1)
16:40 Шуба-дуба-ZOO!!!
17:05 Як працюють
машини
17:40 Служба новин
«Хвиля». Пiдсумки
18:10 Кабрiолет
19:10 Таємницi руїн
20:05, 23:05 Круїзнi
лайнери - рай в океанi

06:15 «Обережно,
модерн!»
07:00 Журнал Лiги
Чемпiонiв УЄФА 20132014
07:30 «Маски-шоу»
10:00 «Бушидо»
12:30, 23:15 «КОРОЛI
РИНГУ». Бiй за
чемпiонський пояс за
версiєю WBO. Меннi
Пакьяо - Тiмотi Бредлi II
15:00 Х/ф «Особистий
номер» (1)
17:00 Х/ф
«Унiверсальний
солдат» (1)
19:15 ЧУ 25 Тур.
Металiст - Таврiя
21:30 «Профутбол»
00:30 Х/ф «Вторгнення
привида» (3)

06:30 «TOP SHOP»
07:30 М/с
«Смiшарики» (1)
08:40 М/ф «Хьюго:
Зiрка екрану» (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 «Шрек» (1)
21:40 Т/с
«Надприродне» (2)
00:10 Х/ф «Секс за
обмiном»

Високошвидкісний Інтернет МТМ
Тел.: (093) 366-16-66; (095) 545-15-33; (098) 201-22-66
06:00, 08:25 Дитячий блок
07:00 Д/ф
08:00 Ezan sedasi
09:40 Прогулянки по Криму з
О. Гайворонським
10:00 Кулiнарне шоу «Acci
biber»
10:35 Sherfe fashion
11:00 Gonul eseri
11:25 Радянське кiно на ATR
13:00 Т/з»Дорогами Iндiї»
16:45 Yirla, sazim
17:30 Tarih sedasi
17:50 Концерт
19:35, 22:10 Велике кiно
на ATR
21:30 Zaman-Пiдсумки

07:45 Т/с «Каменська - 2»
11:30 «Легенди карного
розшуку». В’язень
«Червоної качки»
12:00 «Агенти впливу»
12:45 «Випадковий
свiдок»
13:15 Х/ф «Честь
самурая»
15:15 Т/с «УГРО - 5»
19:00 Т/с «Даїшники»
23:00 «Концерт для
справжнiх чоловiкiв»

09:00 Мультик з Лунтiком
09:40 М/с «Даша-дослiдниця»
10:05 М/с «Вперед, Дiєго,
вперед!» (1)
10:35 М/с «Фiксики» (1)
10:45 М/ф «Барбi: Принцеса i
поп-зiрка» (1)
12:00 М/ф «Монстри на
островi» (1)
13:30 Х/ф «Тварина» (1)
14:50 Х/ф «Крихiтка з БеверлiХiлз 2» (1)
16:20 Мiй зможе
17:45 Країна У
19:10 Вiталька
21:00 Розсмiши комiка
22:40 Т/с «Секс i мiсто» (2)
23:40 Т/с «Ходячi мерцi» (3)

Виконавчий комітет Вишгородської міської ради оголошує
конкурс на заміщення вакантної посади спеціаліста ІІ категорії фінансово-бухгалтерського відділу.
Вимоги:
— освіта вища (бухгалтерський облік);
— вільне володіння української мовою;
— знання ПК (Word, Exel), робота з програмами «Парус бюджет», АІС «Місцеві бюджети», «Merega M»;
— досвід роботи в державних установах за фахом та Державним казначейством не менше 3-ох років.
Документи за адресою: м. Вишгород, пл. Шевченка, 1, каб.
№ 63-в, тел: (04596) 54-554. Надавати впродовж 30 днів з
дня опублікування оголошення.

Технічний ліцей НТУУ «КПІ» Вишгородської міськради Вишгородського району Київської області, м. Вишгород, вул. Симоненка, 3-а
тел.. (04596) 22-341, (067) 446-12-96, www.liceumkpi.at.ua, E-mail:
zirka.07@mail.ru
ОГОЛОШУЄ НАБІР НА 2014-2015 Н.Р. УЧНІВ ДО 8, 9, 10 КЛАСІВ
— НА І ТА ІІ КУРСИ ( 8, 9 КЛАСИ) З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ МАТЕМАТИКИ, ФІЗИКИ, ІНФОРМАТИКИ, ЕКОНОМІКИ, ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ СПІВБЕСІДИ (з української мови та математики);
— НА ІІІ КУРС (10 КЛАС) (ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ТА ЕКОНОМІЧНИЙ ПРОФІЛІ) — ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ВСТУПНИХ ІСПИТІВ(з української
мови та математики)
ВСТУПНІ КОНКУРСНІ ВИПРОБУВАННЯ:
13, 14 ЧЕРВНЯ о 12.00 — СПІВБЕСІДИ ДО 8 ТА 9 КЛАСІВ
20, 21 ЧЕРВНЯ о 9.00 — ВСТУПНІ ІСПИТИ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ, МАТЕМАТИКИ.
15 ТРАВНЯ О 18.00 — ЗБОРИ ДЛЯ БАТЬКІВ ВСТУПНИКІВ
Заяви приймаються з 9.00. до 16.00 щодня, крім неділі, у приміщенні Технічного ліцею.

Добрим словом…
12 березня пішла з
життя
ніжна
і турботлива
мама, бабуся
та прабабуся
Дорофєєва
Олександра
Опанасівна.
У
пам’яті
тих, хто її знав, вона залишилась чуйною, мудрою та порядною людиною.
За її плечима — непростий, але великий і славний життєвий шлях. Відоме
гасло Великої Вітчизняної — «Все для
фронту, все для Перемоги» — для неї
не було пустим звуком. Її передова була
у виробничому цеху. У 1942-ому працювала на оборонному підприємстві у
місті Орську — учнем токаря, техніком
інструментальної групи, майстром цеху
з виробництва боєприпасів. Це частинка її долі, незабутня і яскрава сторінка
біографії.
Коли фронт посунувся далі на Захід,
прибула до звільненого Дніпропетровська після навчання в Новосибірську.

Працювала з молоддю, переймаючись
проблемами школярів, учнів фабричнозаводських училищ, вирішувала соціально-побутові проблеми молоді.
Пізніше життєва стежка привела її
до управління будівництва «Кременчукгесбуд» (згодом трест «Південатоменергобуд»).
За самовіддану працю мала 13 урядових нагород.
Олександра Опанасівна прожила
довгі роки у злагоді з чоловіком — Вячеславом Тарасевичем — фронтовиком, кавалером п’яти орденів Червоної
Зірки. Подружжя виховало двох дітей.
Упродовж 25 років О.П. Дорофєєва
виконувала обов’язки секретаря Вишгородської районної ради ветеранів,
разом із іншими членами громадської
організації відстоювала інтереси і права
ветеранів війни, праці, Збройних Сил.
Принципова, турботлива, уважна до
оточуючих — такою була Олександра
Опанасівна.
Світла пам’ять про неї назавжди залишиться у наших серцях…
Рідні

08:20 «Сам собi режисер»
09:00 «Смiхопанорама»
09:25 «Ранкова пошта»
10:00, 13:00 Вiстi
10:50 Лiкарськi
10:10 Мiсцевий час. ВiстiМосква. Тиждень у мiстi
таємницi
10:45 «У свiтi тварин»
12:30 Дика Америка 11:10 Росiя - любов
моя! «Сiмейнi обряди
15:30 В пошуках
адигейцiв»
11:40 Мультфiльм
пригод
11:55 Х/ф «Сеанс
одночасної гри»
18:30 Мiстична
13:20 Мiсцевий час. ВiстiУкраїна
Москва
13:25 «Мосфiльм». 90
21:30 Я, людина
крокiв»
23:30 Таємницi клiтин 13:40 «Пiшки...» Москва
iталiйська
00:30 Х/ф «Вiсiмка
14:10 «Бiльше, нiж любов»
14:50 «Влада факту»
вибуває з гри»
15:30 «Квиток у Великий»
16:15 Х/ф «Мрiї з
ТРК
пластилiну»
«Смiятися
«ВишеГрад» 17:45
дозволяється»
в ефірі щодня 19:00 Вiстi тижня
о 06:30, 08:30, 20:30 Х/ф «Не залишай
мене, Любов»
10:30, 15:00, 22:15 Х/ф «Щаслива»
20:30, 22:30 23:55 «Недiльний вечiр»

08:00 В пошуках
iстини

Календар

Чи знаєте ви, що…
6 квітня – День геолога
7 квітня – Всесвітній день
здоров’я, Благовіщення Пресвятої
Богородиці
8 квітня – Міжнародний день циган

Безкоштовні
оголошення

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
Головний бухгалтер-аудитор
шукає роботу у Вишгороді.
Тел: (063) 893-92-82

ПРОДАМ
дивани, кухні, шафи-купе,
комоди на замовлення.
Тел: (093) 249-07-09
холодильники, водонагрівачі,
пральні машини, газові плити.
Тел: (093) 249-07-09
металопластиковий пакет б/в,
двері — 213х75, вікно — 43х1 м.
Тел: 53-8-53, (063) 93-56-360

ЗДАМ
кімнату з балконом.
Тел: (04596) 5-21-01

Вишгород

Небесна сотня

5 квітня

2014 року
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Зубенко Владислав

Калиняк Богдан

Костишин Михайло

Швець Віктор

Жеребний Володимир

Гриневич Едуард

22 квітня 1991 — 28 лютого 2014
Мешканець м. Харкова. Працював на Південній залізниці.
На Майдан приїхав у лютому в
лицарських обладунках, зголосився до сотні самооборони.
Отримав поранення 20 лютого
на вул. Інститутській, коли щитом
прикривав поранених. Помер у
лікарні. Похований у Харкові.

29 січня 1961 — 28 січня 2014
Мешканець м. Коломия
Івано-Франківської області. У
січні під час протистоянь на вул.
Грушевського потрапив під струмінь водомету, внаслідок чого
розвинулася хвороба. Помер
у госпіталі Івано-Франківська.
Залишив дружину, доньку, сина і
маленьку онуку.

1971 – 26 лютого 2014

1951 — 19 лютого 2014

6 жовтня 1985 — 20 лютого 2014

31 травня 1985 — 20 лютого 2014

Мешканець с. Нижній Струтин
Івано-Франківської області.
Михайло приїхав на Майдан
відразу після побиття студентів.
Його також побили. З 27 січня він
перебував у лікарні, але врятувати його так і не вдалося. Михайло
залишив матір та двох братів.

Мешканець села Гатне Київської
області. Військовослужбовець у
відставці, старший мічман. Прийшов на Майдан 18 лютого 2014
року. Віктор був застрелений
співробітниками «Беркуту». Помер дорогою до лікарні. Залишив
доньку та дружину.

Мешканець м. Рудки Самбірського району Львівської області.
Закінчив Львівський національний
університет ім. Івана Франка.
Працював у Вишнянському аграрному коледжі. На Майдані — від
перших днів протесту. Загинув
внаслідок кульового поранення в
шию. Похований в Рудках.

Народився у с. Деревок Волинської області. Член ВО «Свобода».
На Майдан приїздив тричі. Був
членом сотні «Волинська Січ».
19 лютого потрапив під воду з
брандспойту, але наступного дня
знову повернувся на передову і
загинув від снайперського пострілу. Похований у рідному селі.

Наумов Володимир

Войтович Назар

Шеремет Василь

Черненко Андрій

Паращук Юрій

Сольчаник Богдан

9 березня 1970 — 18 лютого 2014

2 червня 1996 — 20 лютого 2014

21 березня 1949 – 7 березня
2014

9 грудня 1978 — 18 лютого 2014

1 липня 1966 — 20 лютого 2014

25 липня 1985 — 20 лютого 2014

Народився у с. Шевченко Донецької області. Мешкав у м.
Родинське, де працював у ЖЕКу.
Поїхав на Майдан за покликом
серця. Був викрадений і вбитий.
Тіло знайдено на Трухановому
острові в Києві. Залишив стареньку маму і двох синів: 4-річного Арсенія та 8-річного Єгора.

Мешканець с. Травневе Збаразького району Тернопільської
області. Навчався у Тернопільському кооперативному коледжі
на дизайнера. Любив живопис,
цікавився козаччиною. Приїхав
на Майдан 20 лютого. Загинув на
вул. Інститутській від снайперської кулі, що влучила в око. Був
наймолодшим серед загиблих.

Народився у смт Ланчин ІваноФранківської області. Працював
у пекарні та охоронцем на будівництві. На київському Майдані
отримав численні рани під час
сутичок із «беркутівцями», від
яких помер у лікарні. У майданівця залишилося троє дітей, три
онучки та 93-річна матір.

Народився у с. Слободо-Петрівка Полтавської області. Дитинство пройшло в Черкасах, де й
тепер залишились його батьки
та брати. Андрій був інженеромтехнологом та працював автоелектриком у Києві. 18 лютого
був поранений у груди та загинув
у лікарні. Залишив дружину та
7-місячну донечку Яну. Похований у рідному селі.

Народився у м. Тальне Черкаської області. На Майдані перебував від 1 грудня 2013 року. У
лютому поїхав вдруге разом з
іншими харків’янами. 18 лютого
допомагав виносити поранених.
Отримав кульове поранення під
час відступу силовиків на вул. Інститутській. Залишив стареньку
маму, сина і двох прийомних доньок. Похований у рідному місті.

Народився в м. Старий Самбір
Львівської області. Богдан був
активістом громадської мережі
«Опора». Він викладав на кафедрі нової та новітньої історії
України Українського католицького університету. На Майдані
був з листопада. Загинув від кулі
снайпера. Похований у рідному
місті. Він залишив батьків, брата
та наречену.

Хурція Зураб

Дворянець Антоніна

Прохорчук Віктор

Шимко Максим

Смоленський Віталій

Паньків Микола-Олег

29 липня 1960 – 18 лютого 2014

23 березня 1952 — 18 лютого
2014

25 травня 1975 – 18 лютого 2014

21 жовтня 1979 — 20 лютого
2014

10 травня 1984 – 20 лютого 2014

6 лютого 1975 — 20 лютого 2014

Родом із с. Фурманка. Київської
області. Жив та працював у
Києві. Підтримував Майдан, де
й трагічно загинув. У нього залишилось двоє дітей. Похований
у рідному селі.

Народився у с. Липники
Львівської області. Мешкав у с.
Холодновідка. Був активістом
«Правого сектору». Протягом
грудня – лютого регулярно
їздив до Києва; востаннє поїхав
увечері 18 лютого. Снайперська
куля влучила йому в груди, коли
Микола виносив поранених та
вбитих з вул. Інститутської. Залишив двох дітей.

Громадянин Грузії. Приїхав захищати Майдан, долучився до лав
Кіровоградської сотні. 18 лютого
потрапив у епіцентр подій. За
офіційною версією загинув через
сердечний приступ, викликаний
газом.

Анатолій
ЧЕРНЯХІВСЬКИЙ

Вставай, Україно!
То пряник, то кийок…
Не гребують нічим,
Аби лиш зберегти
Хиткі устої влади,
Вподібнившись сірку,
Ще й пнуться нас учить

Мешканка м. Бровари Київської
області. Ліквідатор наслідків
аварії на Чорнобильській АЕС.
Пенсіонерка. 18 лютого приїхала
до Києва у справах. Загинула під
час зіткнень на вул. Інститутській.
Залишила сина і двох внучок.

І покручі свої,
І різношерсті зайди:
То молимось не так,
То в нас вожді не ті,
То мова не така
У нашого народу,
То помилковий шлях
Ми вибрали в житті,
То нас аж три сорти

Мешкав на Житомирщині, закінчив Житомирський автодорожній
технікум. Потім служив у МВД,
працював охоронцем. Віктор був
на Майдані в Києві від початку
заворушень. 18 лютого він зник,
а лише за тиждень його, вже загиблого, відшукали побратими.

Від Заходу до Сходу…
Народе мій, єднайсь!
Гуртом, як моноліт,
Вставай за рідний край,
За землю, Богом дану,
Щоби не довелось
Ще довгих сорок літ
По Україні всій
Стоять Майданам!

Мешканець Вінниці. Член клубу
історичної реконструкції «Білий
вовк». Загинув на барикадах від
кулі снайпера.

Ліра

Євромайдан
Збившись
в бандитський клан,
Слуги московських
холопів
Люто трощили Майдан,
Кинувши виклик Європі.

Звиклі ходити в ярмі,
Жити у рабській покорі,
Знищить готові самі
Свій же народ, потвори.
Їм не дано зрозуміть,
Що наш народ
не здолати,
Що демократії цвіт
Не посадити за грати.

Час перемоги гряде,
Він неодмінно настане!
Волю мільйонів людей
Не закувати в кайдани.
Нас, як Дніпро, —
не спинить.
Ми ще сильніші віднині.
Понад всім світом
гримить:
— Слава навік Україні!
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5 квітня

2014 року

Zakonoproekt.Org.UA
1. Богомолець Ольга Вадимівна 1966 року
народження, освіта вища, проживає в місті
Києві, головний лікар, лікар-дерматовенеролог ПП «Інститут дерматокосметології доктора
Богомолець», безпартійна, cамовисування.
2. Бойко Юрій Анатолійович 1958 року народження, освіта вища, проживає в місті Рубіжне Луганської області, тимчасово не працює, член Партії регіонів, самовисування.
3. Гриненко Андрій Валерійович 1970 року
народження, освіта вища, проживає в місті
Харкові, фізична особа — підприємець, безпартійний, cамовисування.
4. Гриценко Анатолій Степанович 1957
року народження, освіта вища, проживає в
місті Києві, народний депутат України, член
Політичної партії «Громадянська позиція»,
суб’єкт висування — Політична партія «Громадянська позиція».
5. Добкін Михайло Маркович 1970 року народження, освіта вища, проживає в місті Харкові, тимчасово не працює, член Партії регіонів, самовисунення.
6. Клименко Олександр Іванович 1965
року народження, освіта вища, проживає в

Кандидати у Президенти України

місті Донецьку, Голова Української Народної Партії, член Української Народної Партії,
суб’єкт висування — Українська Народна Партія.
7. Коновалюк Валерій Ілліч 1966 року народження, освіта вища, проживає в місті Києві,
генеральний директор ТОВ «Центр антикризових програм», безпартійний, cамовисунення.
8. Королевська Наталія Юріївна 1975 року
народження, освіта вища, проживає в міс-

відки України, безпартійний, cамовисування.
12. Порошенко Петро Олексійович 1965
року народження, освіта вища, проживає в
місті Києві, народний депутат України, безпартійний, cамовисування.
13. Рабінович Вадим Зіновійович 1953
року народження, освіта загальна середня,
проживає в місті Києві, Голова Наглядової
ради ТОВ «Ньюс Нетворк», безпартійний, самовисунення.

Зареєстровані кандидати у Президенти України
ті Києві, тимчасово не працює, член Партії
Наталії Королевської «Україна — Вперед!»,
cамовисування.
9. Кузьмін Ренат Равелійович 1967 року
народження, освіта вища, проживає в місті
Києві, адвокат, безпартійний, самовисунення.
10. Ляшко Олег Валерійович 1972 року
народження, освіта вища, проживає в місті
Києві, народний депутат України, член Радикальної Партії Олега Ляшка, суб’єкт висування — Радикальна Партія Олега Ляшка.
11. Маломуж Микола Григорович 1955 року
народження, освіта вища, проживає в місті
Києві, радник голови Служби зовнішньої роз-

14. Саранов Володимир Георгійович 1965
року народження, освіта вища, проживає в
місті Києві, генеральний директор ТОВ «Інтерагроекспорт», безпартійний, cамовисунення.
15. Симоненко Петро Миколайович 1952
року народження, освіта вища, проживає в
місті Києві, народний депутат України, член
Комуністичної партії України, суб’єкт висування — Комуністична партія України.
16. Тимошенко Юлія Володимирівна 1960
року народження, освіта вища, проживає в
місті Дніпропетровську, Голова політичної
партії Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина», член політичної партії Всеукраїнське

Вишгород
об’єднання «Батьківщина», суб’єкт висування
— політична партія Всеукраїнське об’єднання
«Батьківщина».
17. Тігіпко Сергій Леонідович 1960 року
народження, освіта вища, проживає в місті
Києві, народний депутат України, член Партії
регіонів, самовисунення.
18. Тягнибок Олег Ярославович 1968 року
народження, освіта вища, проживає в місті
Києві, народний депутат України, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання «Свобода», суб’єкт висування — політична партія
Всеукраїнське об’єднання «Свобода».
19. Царьов Олег Анатолійович 1970 року
народження, освіта вища, проживає в селі
Старі Кодаки Дніпропетровського району Дніпропетровської області, народний депутат
України, член Партії регіонів, cамовисування.
20. Цушко Василь Петрович 1963 року народження, освіта вища, проживає в місті Києві, тимчасово не працює, безпартійний, самовисування.
21. Ярош Дмитро Анатолійович 1971 року
народження, освіта вища, проживає в місті
Дніпродзержинськ Дніпропетровської області, тимчасово не працює, член Політичної партії «Правий сектор», самовисування.

Моя країна — хвора, і її треба лікувати
Передвиборна програма Богомолець Ольги Вадимівни

В умовах зовнішньої агресії у
нас є вибір – або зробити швидкі
та ефективні реформи і стати країною нового якісного рівня з відповідальною та професійною владою,
справедливою соціальною системою та боєздатною армією, або,
використовуючи віроломну агресію
сусіда, відмовитися від необхідних
реформ та зберегти ту систему
влади, яка дозволяє чиновникам
бути неконтрольованими, надає їм
можливість збагачуватись на бідах
мого народу.
Я дам громадянам право відкликати чиновників, правоохоронців, суддів і політиків, які перейшли
межу закону і моральності. Система влади буде такою, щоб не було

спокуси корупції, щоб ми не вибирали хорошого «царя» чи «гетьмана», а могли мати ефективного
керівника, який би служив народу
і ніс перед ним відповідальність за
свої дії, щоб в управлінні державою основними критеріями були
професійність, патріотизм і відповідальність, а не вміння і бажання
контролювати фінансові потоки,
щоб політика перестала бути синонімом підлості, зрадництва, корупції та швидкого збагачення.
У владу мають іти люди, які будуть служити громадам і державі, а
не заробляти гроші на Державному
бюджеті. У Верховну Раду мають
іти люди, які приймають закони,
а не зберігають і нарощують свої
статки.
Я маю організаційний досвід
і довіру людей. Я була в епіцентрі
бойових дій і рятувала життя по
обидві сторони барикад. Я не боюся мати у своїй команді розумних і
професійних людей. Мій досвід допоможе мені врятувати країну у цей

важкий період. Моя країна хвора, і
її треба лікувати. Діагноз зрозумілий – це корупція і безвідповідальність.
Я, Ольга Богомолець, готова
взяти на себе відповідальність за
долю України та даю Клятву Державотворця.
Я клянуся чесно і віддано служити народу України, берегти його
цінності, дбати про його захист і
добробут, справедливість, соціальну відповідальність, гідність і
єдність держави – нової держави
– без корупції, зловживань і брехні.
З вірою у Бога, з надією у
серці, з любов’ю до країни Я
ЗОБОВ’ЯЗУЮСЬ:
Створити високопрофесійний
Уряд, який проводитиме активну,
миротворчу, євроінтеграційну зовнішню і внутрішню політику в інтересах збереження цілісності та
розбудови України.
Об’єднати громадян усіх регіонів України навколо спільних і
справжніх цінностей: подолання і

унеможливлення корупції, захисту і
розбудови справедливої, успішної,
соціально відповідальної держави.
Розбудувати, захистити, зцілити і укріпити Українську Державу
– вільну і незалежну економічно,
енергетично і духовно.
Збільшити тривалість життя
громадян України та створити в
усіх регіонах України територіально
доступну, ефективну, професійну
систему охорони здоров’я із застосуванням новітніх діагностичних і
лікувальних технологій.
Створити в усіх регіонах України територіально доступну, якісну,
конкурентну, сучасну систему базової освіти і забезпечити державні
передумови для отримання європейської освіти нашими дітьми.
Розбудувати
громадянське
суспільство з наданням розширених прав територіальним громадам, розробити і втілити засоби
впливу громадянського суспільства на владу, створити інструменти для контролю за діями влади і

чиновників.
Створити пріоритетні умови
для розвитку вітчизняного виробництва і вітчизняного підприємництва, а також справедливі, рівно
доступні умови для великого, середнього та малого бізнесу, які забезпечать нові робочі місця та розвиватимуть конкурентоспроможну
економіку.
Підтримати пріоритетний розвиток екологічно чистих та енергозберігаючих технологій, агропромислового комплексу, ІТ та
високоточних технологій, транспортної та туристичної галузі.
Впровадити у суспільство нову
модель справедливого відкритого
виборчого процесу без політичної
корупції і залежності від олігархів.
Ще у 2014 році провести позачергові вибори до Верховної Ради
України.
РАЗОМ ДО ПЕРЕМОГИ!
Пропозиції щодо передвиборчої програми можна надсилати на
volonter.ob@gmail.com

Ми маємо розправити крила!
Передвиборна програма Гриценка Анатолія Степановича
На посту Президента виконуватиму програму нашої партії «Громадянська позиція». Програма розміщена на сайті.
Але будемо відвертими, людям
зараз не програми потрібні. Хтось ті
розлогі тексти після виборів згадував? Звітував?
Людям зараз інше потрібно —
впевненість, що після виборів їхнє
життя стане безпечним і кращим.
Що їх знову не обдурять. Що про
людей не забудуть до наступних виборів. Що дане на виборах слово
— Президент триматиме, а обіцяне
— виконає. От це головне, а не програми з солодкими популістськими
гаслами.
Я — офіцер і завжди тримаю
слово. Завжди говорю правду, навіть якщо вона гірка і не всі її хочуть
чути. Офіцер природно турбується
про людей і захищає їх від несправедливості.
Для офіцера відповідальність,
честь і гідність — не пусті слова. В
них глибинний смисл і життєва цінність. Ніколи не розмінював честь
— на посади, не вимірював гідність
— сумою грошей.
Так мене вчили батьки, вчителі
й командири, так само виховуємо
наших дітей — двох синів і двох доньок.
Вважаю за честь той факт, що
тисячі людей, цивільних і військових, дзвонять і пишуть, звертаються

по підтримку і пораду постійно. А з
початком російської агресії — так
особливо, практично цілодобово.
Чому звертаються до мене, хоч
зараз не маю ні посад, ні повноважень? Довіряють, бо людей не
зраджував ніколи. А ще — тому що
справжній, відкритий і доступний, за
охоронцями й піарниками від людей
не ховаюся.
Маю гідну освіту, отриману в
Україні й за кордоном. Лекції в Гарварді читав. Кандидатську дисертацію писав сам, не купував.
Маю досвід роботи з громадським сектором — свого часу Центр
Разумкова під моїм керівництвом
став найпотужнішим аналітичним
центром у Центральній і Східній Європі.
На переговорах з главами інших
держав перекладачі мені не потрібні, сам вільно володію англійською.
Не потрібні шпаргалки і суфлери, сферу відповідальності Президента знаю добре й готовий діяти з
першого дня, рішуче й ефективно.
Моїх кумів Ви не знали й не знатимете — на посади призначаю виключно за моральними і професійними ознаками. І не за партійними
квотами, це точно!
Мені не потрібні державні резиденції — жодного дня в них не жив,
будучи міністром і депутатом.
Економіку можна підняти з руїн і
досить швидко. Знаю, як це зроби-

ти.
Не можна півдня робити реформи — і потім півдня красти. Мені легко проводити люстрацію й долати
корупцію — сам по життю хабарів не
брав і не давав. Ніколи!
За спиною не маю олігархів,
тому мені легко зруйнувати їхні монополії і створити рівні для всіх підприємців умови ведення бізнесу.
Незалежний суд, захищена
власність, доступні кредити і стимулюючі податки — в цьому запорука
успіху бізнесу і росту його капіталізації, а не в корупційних тендерах,
непрозорій приватизації і бюджетних «схемах».
Мені не потрібні підлабузники і
творці «схем» — потрібні професійні
й моральні люди, здатні мати власну
думку, але спільну мету.
Відокремити бізнес від влади,
змусити чиновників жити на зарплату легко — бо сам не маю ні бізнесу,
ні офшорних компаній, ні зарубіжних рахунків.
Країну можна захистити від
ворога, навіть якщо в нього армія
сильніша.
Можете бути впевненими: під
моїм керівництвом Україна би Крим
не втратила, свою зброю ворогу —
не здала!
Як Верховний головнокомандувач сам здатен визначити завдання
військовим командирам — вони їх
виконували беззаперечно, коли був

міністром, і виконають зараз!
На пост міністра оборони полковником прийшов — полковником
і пішов, без жодних орденів і почесних звань. Для мене головне — боєздатність армії і захист людей.
Від нинішньої влади в мене теж,
як і у Вас, часом закипає на душі й
стискаються кулаки.
Україні потрібен Президент,
який робить щасливими й заможними не кілька знайомих родин, а мільйони незнайомих співгромадян.
Україні потрібен Президент,
який не вимагає «роби, як я сказав», а власним прикладом показує
«роби, як я».
Україні потрібен Президент, для
якого суспільні й національні інтереси будуть завжди вищими його
власних, партійних, чи бізнесовокланових інтересів.
Обіцяю Вам, що після обрання
на пост Президента:
— Організую і забезпечу надійну
оборону країни від агресора.
— Зорієнтую силові структури
на захист народу і країни, а не влади
від народу.
— Проведу люстрацію чиновників, насамперед суддів і правоохоронців.
— Очищу державу від корупції,
змушу чиновника дотримуватися
Закону.
— Створю сприятливі умови для
бізнесу, але влада більше не при-

служуватиме олігархам.
— Працюватиму чесно, відповідально і прозоро — з першого ж
дня.
— Зберу команду професіоналів, яка працюватиме не на рейтинг
— на результат.
— Поверну владі людяність, зроблю владу відкритою для громадськості. Номер телефону не змінюю
14 років, з моменту придбання першої мобілки. Розмістив його в Інтернеті, ще коли був міністром: (067)
441-87-56.
Для великих звершень маємо
відродити довіру: між людьми, між
Сходом і Заходом, між суспільством
і владою.
Довіра до влади базується на
моральності, відповідальності й
професійності Президента. Бо саме
Президент задає тон, вектор і рівень
вимог до усієї державної машини.
Впевнений, що саме з України
піде відродження духовності у всьому світі. Нам лише треба повірити в
себе, у свій народ, у свою країну.
Ми маємо розправити крила!

Вишгород

Шкільне подвір’я

«Перевертатиму пінгвінів»

Ким бути?

5 квітня
Галина КЛИМОВИЧ,
класний керівник 6-А класу
ФОТО — Фаїна ЯСИНСЬКА,
спеціально для «Вишгорода»

…Учитель, лікар чи геолог,
Письменник, слюсар чи шахтар,
Всі називають головною
Одну професію — школяр!
Бо всім відомо, що без школи,
Без знань, що мусиш там набуть.
Не станеш у житті ніколи
Тим, ким з дитинства мрієш буть.
18 березня 2014 року у 6-А
класі Вишгородської спеціалізованої школи «Сузір’я» відбулася відкрита виховна година «У
світі професій». Захід пройшов
у теплій, невимушеній атмосфері. Діти із задоволенням розгадували загадки, розповідали
про топ-10 найнезвичайніших
професій у світі, зокрема, про

Батьківські університети
Марина КОЧЕЛІСОВА
ФОТО — авторка, «Вишгород»

Розширене засідання районної ради ветеранів війни, праці та військової служби,
що відбулося наприкінці березня у Вишгороді, зібрало не байдужих до майбутнього країни освітян, представників служби у
справах дітей, місцевої влади і ЗМІ.
ема засідання — «Героїко-патріотичне виховання молоді і здоровий
спосіб життя» — викликала у присутніх жваву дискусію.
Голова районної ради ветеранів Петро
Головко від імені старшого покоління, яке
вимагає до себе уваги, та не змогло, цитую,
«передати свою трудову естафету в надійні молоді руки, посилити вплив на молодь»,
звернувся до нинішніх батьків і закликав
більше уваги приділяти вихованню дітей, а
головне — стати для них гідним наслідування
взірцем поведінки і громадянської життєвої
позиції.
Повний текст звернення ради ветеранів
до батьків читайте на сайті газети «Вишгород» www.vyshgorod.in.ua (верхнє меню: газета/новини/громадянське суспільство).
Голова Синяківської ради ветеранів Микола Єгоров (мешканець с. Червоне) закликав не чекати до себе уваги, а йти у школи і
розмовляти з підлітками, аби вони не нівечили пам’ятників, не обписували паркани і
фотографії поважних людей на почесних дошках. Микола Єгоров повідомив, що разом
із воїнами-«афганцями» та педагогічним колективом вирішили звернутися до районного відділу освіти та місцевої влади щодо присвоєння Синяківській школі імені загиблого в
Афганістані 04.05.1984 р. у бою з душманами
Анатолія Чайки.
Присутні переглянули чудові відеофільми про роботу з патріотичного виховання у
Новопетрівській та Вишгородській ЗОШ №1.
Людмила Шостопал розповіла про проект
«Велика Вітчизняна війна очима дітей війни».
244 учні школи пишуть історію кожного з 800
дітей війни — мешканців рідного села. Галина Петрук інформувала про те, що починалося все зі шкільного музею Бойової слави, а
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перевертала пінгвінів, випробувача меблів, збирача м’ячів для
гольфу тощо.
Згадали й професію вчителя,
дуже важку та відповідальну, але
важливу й благородну. Своє бачення цього питання у віршах розповів учень, мама якого працює
вчителькою німецької мови в нашій школі. Дуже ліричними та зворушливими були виступи, присвячені найкращій професії на землі
— бути мамою.
На завершальному етапі заходу усім було запропоновано
створити проекти (так звані «карти візуалізації») з теми «Ким я хочу
бути?» Учні намалювали, зробили
колажі та записали свої мрії стосовно майбутніх професій і, що
вражає, вже сьогодні впевнено назвали необхідні кроки на шляху до
цього.

Несвятковий патріотизм
нині у школі — фотовиставка після екскурсій
старшокласників (за дозволом батьків) і вчителів на ті місця столиці (Майдан, Грушевського, Інститутська), де твориться сучасна
історія.
Директор Національного музею-заповідника «Битва за Київ у 1943 р.» нагадав, що
тільки на території музею (с. Нові Петрівці)
є пам’ятники, експонати, пам’ятні знаки та
могила, де перепоховані знайдені пошуківцями останки загиблих у 1941-43 червоноармійців, а по району — їх сотні і тисячі. Іван
Вікован розповів про відзначення Дня Перемоги, догляд за військовими похованнями
і підкреслив, що патріотизм буває не лише
військовий, а подвиг треба вшановувати незалежно від часу.
Так, на підтримку українських моряків у
Криму у заповіднику було піднято морський
прапор України. 200-річчя з дня народження
Тараса Шевченка музей зустрічає науковим
виданням «Доля української святині» (25 доповідей про Межигір’я), тематичною шевченківською виставкою та цікавими ініціативами (зокрема, й особисто І. Вікована).
До створеного у 2010 р. в Миронівці (Київщина) центру патріотичного виховання
долучається такий же Новопетрівський. До
пам’ятного знаку коло Дзвонкової криниці
цього року поклали квіти не лише у день народження українського Пророка, а й до 25-річчя
виведення радянських військ із Афганістану.
Хресний хід встановив у Межигір’ї
пам’ятного хреста. Історію свого села школярі вивчають наочно — за допомогою працівників національного музею. І. Вікован
запросив юних краєзнавців провести уроктолоку на території музею, яка обіймає 9,2
га і де завжди є місце для трудового подвигу.
Голова Вишгородської районної організації Товариства Червоного Хреста України
Таміла Орел подякувала навчальним закладам за співпрацю та закликала взяти активну
участь у Місячнику милосердя, тому що увага
до минулого країни — не лише у покладанні
квітів до могил, а й допомога живим ветеранам. Ветеран Віра Калініченко з Димера
звернулася до голови районної ради Ірини
Побідаш із пропозицією: провести круглий

стіл (на теми патріотичного виховання) за
участю депутатів, ветеранів і старшокласників району.
Досить несподіваним був виступ голови
Вишгородської міської ради ветеранів Петра
Жуланова, який говорив про правдиву інформацію, лицемірство (двоєдушність) тих,
хто зрадників робить національними героями, про розпалювання міжнаціональної ворожнечі тощо.
***
Цілком підтримую Петра Григоровича.
Професійний і громадянський обов’язок
вчителів історії та адміністрації навчальних
закладів — надавати школярам правдиву
інформацію, навчати умінню аналізувати та
робити висновки, обстоювати власну та поважати інші думки. Це дуже важливо зараз,
коли дехто із старшого покоління стверджує:
«На Майдані — самі «фашисти» і «бандерівці». Все почалося з хаосу на Майдані, якби не
Майдан — Путін би не ввів до Криму війська».
Прийдіть, вельмишановні, і подивіться
в очі батькам вишгородця Ігоря Пехенька,
який загинув 20 лютого 2014 р. у центрі столиці. Цікаво, чи стане духу у «людей радянської формації» сказати батькам-сиротам,
що їхній єдиний син — фашист і руйнівник?
Принагідно нагадаю: НІДЕ в українських ЗМІ
офіційно не названо зрадниками українських
військових, які залишилися у Криму й присягнули РФ.
Літнім і молодим проросійським активістам раджу також порахувати, скільки
сепаратистів-«рашистів» отримали у РФ
гроші на заставу і тепер балотуються на президента України, а також замислитися про
інформаційну війну, окупацію Криму та чи не
час ввести санкції щодо тих, хто закликає до
федеральних референдумів по всій Україні
та, за повідомленням РНБО, готує провокації на 1 і 9 травня. До відома, у тій же Росії за
подібні виступи «світить» тривалий термін
ув’язнення.
Щодо фашизму, Степана Бандери та
зрадників — рекомендую усім охочим звернутися до Інтернету. Розпочати варто з Вікіпедії, де знайдете, зокрема, історію російського фашизму та неонацизму, а також

У залі — ветерани й освітяни

відповідь на те, яка кількість вояків УПА і РОА
присягала Радянському Союзу, а потім його
зрадила. (Українська Повстанська Армія —
чисельність, за різними джерелами, складає
від 25 до 120 тис. вояків; Русская освободительная армия, більш відома, як «власівці»,
— за різними джерелами, чисельність складає від 800 тис. до 1,5 млн вояків).
***
Тему інформаційної війни продовжив керівник історико-патріотичного клубу «Легіон»
(Литвинівська ЗОШ) Андрій Сологуб. «Я патріотом став через 9 Травня, зустрічі з «афганцями». До історичної пам’яті залучаю дітей не лекціями, що їм нецікаві, а пошуковою
роботою. Головне — жодної агресії, навіть
до німецьких вояків, а розуміння, що війна —
страшна річ.
Ми зараз, як картопля, все, що гарне, — в
землі, — сказав він. — У Європі — чимало національних програм, метою яких є допомога
школам та патріотичним організаціям. Хочу
нагадати, що прапор у нас один, державний,
синьо-жовтий». А методист районного відділу освіти з виховної роботи Тамара Рихлик
додала, що ініціатива — починати навчальний день з підняття прапора і виконувати
Державний гімн України — успішно втілюється у середніх навчальних закладах району.
Про високий патріотичний рівень виховання у Литвинівській школі говорила голова
Вишгородської районної ради Ірина Побідаш, яка взяла активну участь у заході та закликала зробити більші акценти на сучасних
прикладах.
«23 роки Збройні сили України руйнували, а вони не здалися. На Майдан вийшли
вчорашні випускники — за гідне майбутнє
своє і держави.
Не тягніть нас у Радянський Союз, —
звернулася очільниця району до ветеранів,
— наш вибір — вільна Україна».
Насамкінець засідання присутні, зокрема, ухвалили організувати волонтерів на
боротьбу з вандалізмом (щодо пам’ятників і
фотографій) та провести конкурс: серед ветеранів — на кращу лекцію, а серед школярів — на кращу відеопрезентацію на тему «У
житті завжди є місце подвигу».
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Молодіжний квартал

Вишгород

ДИВОвижна «Театральна субота»
Анастасія СКЛЯРОВА,
Школа журналістики (керівник
Ольга Думанська) ЦТ «Дивосвіт»
Минулого вікенду до районного
Центру творчості «Дивосвіт» завітали шанувальники Мельпомени на ІІ
Вишгородський відкритий фестиваль
аматорських театральних колективів «Театральна субота». Ініціатор та
організатор фестивалю — директор
ВРЦХТДЮМ «Дивосвіт» Олена Андріяш та художній керівник колективу
Олена Титаренко.
часники фестивалю — юні артисти-аматори з дев’яти театральних колективів області, які
роблять перші кроки у цьому дивовижному мистецтві. А судді, звісно, професіонали, котрі присвятили цьому своє
життя, — артистка театру і кіно Олена
Сікорська, режисер театру і телебачення
Дмитро Андреянов, режисер дитячого

У

«Рукавичка»

театру Вячеслав Материнський, актриса
та викладач акторської майстерності Марія Грунічева.
Оцінювалися художній рівень репертуару та його відповідність віковим особливостям виконавців, режисерський задум та засоби його втілення.
Першими на сцену вийшли маленькі
аматори з Вишгородського районного
будинку культури — театральна студія
«Експромт», створена у 2011 році. Вона
бере активну участь у районних заходах,
концертах та новорічних виставах будинку культури. Керівник студії — Артем
Буренок. Минулого року на нашому фестивалі студія дебютувала, а зараз представила виставу «Вікно в Небувандію» за
повістю Джеймса Баррі «Пітер Пен і Венді».
Творча студія «Чабрець» (Будинок
дитячої та юнацької творчості м. Борисполя) показала «Збірку казок», зібраних
на території Бориспільщини етнографом
Павлом Чубинським. До збірки увійшли
фрагменти з «Дідової дочки і бабиної дочки», «Двох братів», «Про бідного парубка
та царівну».
Далі на сцену вийшла Надія Попакіна,
вихованка студії «Арлекін» Березанського центру дитячої та юнацької творчості «Надія», з монологом Олени з п’єси
Марка Кропивницького «Глитай, або ж
павук».
Шалений успіх мав виступ янголяток
— артистів з творчого об’єднання «Різні
Люди» Вишгородського Центру творчості «Дивосвіт». Це був театральний дебют
наймолодших учасників фестивалю (від 5
до 7 років). Цього року вони прийшли до
театральної майстерні, якою керує Артем Буренок, творчого об’єднання «Різні
Люди».

Тож ця малеча, звісно, показала казку — виставу «Рукавичка», створену за
авторським віршованим сценарієм.
Театрально-драматичний
гурток
«Гармонія» Фастівського районного еколого-етнографічного центру представив
на суд глядачів авторську виставу «2500».
А на часі — вистава господарів фестивалю «Театральна субота» — артистів
«Дивосвіту».
Творче об’єднання «Різні Люди» існує
з 2003 року. За цей час у ньому змінилося
кілька поколінь артистів, але незмінним
залишається керівник Олена Титаренко.
Займалися «Різні Люди» різними жанрами сценічного мистецтва: були і КВН, і
естрадні постановки, і безліч авторських
новорічних казок, і концерти…
Були також неодноразові перші та
призові місця на обласних та всеукраїнських чемпіонатах КВН, фестивалях театралізованих ігрових програм, і минулого
року — І місце на обласному фестивалі
«Театральні обрії» та дипломи в номінаціях «Краща актриса» та «Краща авторська
робота».
Минулорічна «Театральна субота»
принесла нашим «Різним Людям» І місце, дипломи за кращі акторські роботи та
найкращу режисуру.
На цьому фестивалі «Різні Люди»
представили велику виставу за мотивами п’єси-казки Євгена Шварца «Тінь».
Далі виступили артисти із Славутича — театральний гурток «Драм Арт» Палацу дитячої та юнацької творчості міста,
які професійно зіграли філософську фантастичну виставу за п’єсою Ніни Садур
«Чудная баба».
Артисти з театрального гуртка «Карусель» Ірпінського Центру творчості дітей

ФОТО Анастасії Непокритової, спеціально для «Вишгорода»

«Манірниці»
«Чудная баба»

«Вікно в Небувандію»

«Сватання на Гончарівці»

та юнацтва показали виставу «Театр, ти
— світ!».
Закінчив театральний марафон гурток «Мельпомена» Бучанського центру
позашкільної роботи виставою «Кумедні
манірниці» за одноіменною п’єсою Жана
Батіста Мольєра.
На сцені «Дивосвіту» у цей день звучали різні за жанрами та за емоційним
насиченням вистави, був різний ступінь
виконання постановок, різні за віком артисти, але всіх їх об’єднало творче натхнення, любов до театру та драматургії,
закоханість у сцену.
Судді нікого не залишили непоміченим, усі були достойно оцінені і нагороджені дипломами різних ступенів за відповідні місця.
Щасливі молоді аматори роз’їхалися
по домівках готуватися до наступного
фестивалю. З нетерпінням чекатимемо
на нові зустрічі!

«Тінь»

Людина

Вишгород

5 квітня

Самооборона Майдану

Керівник Вишгородської
«Самооборони Майдану» Володимир
Голуб вручає сертифікат
Лариса ДУБОВИК, слухачка курсів
ФОТО — Наталія СМОЛОВИК,
спеціально для «Вишгорода»

У приміщенні Міжшкільного учбово-виробничого комбінату людно — зайняті практично усі місця за
партами, на яких замість звичних
підручників з теорій виробництва
лежать «аптечки», бинти, гумові
джгути, зошити для конспектів.
е чергове заняття воєнно-медичних курсів з надання першої
невідкладної допомоги на полі
бою. Аудиторія — волонтери Вишгородщини, не байдужі до подій сьогодення.

Ц

Сьогодні, коли у нас так багато говориться про євроінтеграцію України,
то мимоволі звертаєшся до нашої історії. Неймовірно, але факт: починаючи з XVI століття, Україна вже була
членом тодішнього Євросоюзу! І відігравала там далеко не останню роль у
його економіці.
з топоніміки населених пунктів Вишгородського району досліднику напевне впаде в око те, що багато сіл
носить назви стародавніх промислів. Це
і не дивно, бо 400 років тому Вишгородщина була економічно важливим районом України.
У той час, коли Донбас і Кривбас були
ще Диким полем, у нашому регіоні зосереджувалася гірничорудна і металургійна
промисловості, хімічна і лісотехнічна галузі. Скажімо, Гута Межигірська, Гута Катюжанська — це села, які виникли на місці гут — склоплавильних заводів. «Гута»,
за словником В. Даля — від німецького
«hutte» — хатина, хоча в іншому значенні
— вогняна тяга у зворотному напрямку —
до склодува.
Інший приклад — Рудня Димерська та
затоплена морем Рудня Толокунська —
це ніщо інше, як залізорудні заводи. Саме
там у давнину видобували болотну руду і
виплавляли з неї метал. Плавили метал у
Лютежі, Демидові та інших селах району.
До речі, бурого заліза і сьогодні вдосталь на Вишгородщині. Щоб визначити
вміст руди у болоті або озері, можна, за
прикладом наших предків, опустити туди
березову кору: якщо через деякий час
зовнішній бік кори роз’їсть іржа, то сміливо видобувайте руду.
Дуже поширеною на Поліссі є назва
сіл Буда. Походить від давньоскіфського
«дім», «будинок». У середні віки будами
називали заводи з виробництва поташу.
Наприкінці XVI і на початку XVII століття у Київському і Брацлавському воєводствах Речі Посполитої діяло понад 50 буд
(поташних заводів). Один із найбільших
був у Демидові. Про нього варто розповісти детальніше.
Читачам, далеким від хімії, необхідно
пояснити, що поташ (К2СО3) — це карбонат калію, світло-сірий порошок. Він ши-
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Під час занять

Медичні волонтери рятувати готові
Обличчя зосереджені, напружені,
свідомі: «Війна… Крим... Зараз…», — а
отже, будь-якої миті може розпочатися
наступ і на решту території. Цей факт ми
повинні якщо й не прийняти серцем, то
принаймні усвідомити розумом та визначитись: що робити? Бо війна — це
не лише прапорці на карті. За кожним
із них — людські життя, страждання, поранення, втрати…
І, незалежно від політичних поглядів,
і найзатятішим пацифістам не завадить
уміння вчасно надати першу невідкладну допомогу: зупинити артеріальну чи
венозну кровотечу, герметизувати грудну клітину, зафіксувати перелом тощо.

Заняття час від часу переривається
питаннями із аудиторії. Відповіді не забарюються — у доступній, зрозумілій,
максимально стислій формі. По питаннях видно, що слухачі розуміють важливість курсу, адже ціна здобутих знань та
навичок — чиєсь врятоване життя!
Кількість охочих відвідати курси
така, що їх організатори — Самооборона Майдану у м. Вишгороді та Вишгородському районі — із 18 березня провели вже кілька багатогодинних зборів з
надання невідкладної допомоги. Понад
50 слухачів отримали сертифікат, що
посвідчує: ця людина готова і вміє надати першу медичну допомогу.

Дякуємо усім небайдужим до долі
нашої Батьківщини та її народу.
Підтримав ініціативу Самооборони
Майдану Володимир Кобилевський, головний лікар станції швидкої допомоги,
– сприяв у методичному забезпеченні
та проведенні перших курсів. А лікарволонтер медичної сотні Майдану Владислав поділився з нами досвідом, здобутим під час бойових дій на Майдані.
Дуже б хотілося, щоб усе минулося
і не довелося застосувати здобуті знання на практиці. Проте, тепер ми почуваємося впевненіше, адже у лиху годину в нас буде шанс врятувати людське
життя.

Європа милася демидівським милом
Володимир ТКАЧ, с. Демидів

2014 року

роко застосовується в хімічній промисловості, виробництві скла, фарб, миючих
засобів, вичинці шкіри тощо.
Тож і не дивно, що в середні віки на
поташ у Європі був надзвичайно великий, навіть шалений попит. Тому з Київщини у найбільший порт Речі Посполитої
— Гданськ суцільними валками йшли підводи, запряжені волами і кіньми, вщент
завантажені діжками з поташем.
Про масштаби торгівлі можна судити
по тому, що окремі контракти передбачали поставку в порт до 100 лаштів (120
тонн) поташу водночас. Це приблизно
на суму 108 тисяч злотих, або 82 тисячі
талерів. Як бачимо, прибуток виробників Вишгородщини просто зашкалював,
чого не скажеш про податки.
Демидівський поташний завод —
буда — працював на експорт на повну
потужність. На величезний промисловий
майдан фурмани (візники) безперервно
везли здоровенні колоди.
Далі за роботу бралися пильщики.
Вони розрізали стовбури, складали їх у
конусоподібні будки і запалювали.
Величезні багаття палахкотіли вдень
і вночі. Коли згоряли колоди, то поташники розбавляли попіл водою та фільтрували його через солому, відстоювали і
одержували луг.
Останній повільно лили на вогонь,
який горів у спеціальному цегельному
ящику. Полум’я випаровувало з лугу воду
— і затверділий поташ випадав на дно
ящика.
Потім копитники кришили його ломами, а пакувальники зсипали готову продукцію у бочки для транспортування. Ось
таким був технологічний процес виробництва поташу.
Треба сказати, що в ті часи виробники дбали про якість продукції. Найкращі
сорти поташу виготовляли з різних порід дерева (як твердих, так і м’яких) і змі
шували разом.
З роками виробництво на демидівській буді вдосконалилося. Так, заготовлений попіл уже засипали у великі металеві чани і заливали гарячою водою.
Коли зола осідала на дно, воду зливали, а золу знову підігрівали до тих пір,
поки продукт не ставав сухим. Щоб одержати якісний поташ, операцію повторю-

вали кілька разів.
Тривалий час демидівським поташним заводом володів київський підкоморій Теофіл Горностаєв. Це — земельний
суддя.
Підкоморій регулював земельні питання, а його помічники — комірники —
обмірювали спірні ділянки, розглядали
дрібні земельні справи тощо. Словом,
земельщики і тоді вже жили кучеряво.
Сам рід Горностаєвих сягає корінням
у XIV сторіччя. Це прізвище згадується у
польських хроніках за 1503 рік, коли на
березі Тетерева у бою з перекопськими
татарами загинув один із цього роду.
Тож у пам’ять про нього місцевість, де
його поховали, і назвали Горностайполем. Новим містечком Горностаї володіли кілька сторіч, а їхні землі простягалися
від Тетерева до Козаровичів і Демидова.
Саме у Демидові Теофіл Горностаєв і
заснував завод. Якою ж була зарплата на
демидівській буді?
На виробництві працювало 3050 робітників. Конторських працівників практично не було.
Заробітна плата залежала від кваліфікації. Наприклад, поташники, а це найпрестижніша професія, отримували за 10
тижнів роботи — 7,5 злотих. Чорноробам
— копитникам, пильщикам, пакувальникам платили натурою, тобто хлібом, сукном, полотном і т.д.
Сім злотих — це був непоганий заробіток. На той час кварта (літр) горілки коштувала всього 2 гроші. А на один злотий
можна було придбати центнер зерна.
Більшу зарплату в ті часи отримували хіба що військові — реєстрові козаки
— 6 злотих за місяць служби і 10 ліктів (7
метрів) сукна на рік. Звісно, дівчата найбільше й любили військових: з грішми,
шаблюками і пістолями. А за ними йшли
заможні кавалери з числа поташників,
бондарів, ковалів тощо.
Промисловий бум на поташ вкрай негативно позначився на лісових ресурсах
нашого краю. Правічні ліси, які бачили ще
князівські дружини, безжально вирубалися.
Тоді ще в поліських густих лісах на 1
гектар припадало до 1000 дерев. Щоб
виготовити один лашт поташу (біля 1,2
тонни), необхідно було 30 тонн сортового
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лісового попелу (фальби).
Уявіть собі, що при згоранні деревини від неї залишається всього-на-всього
0,21,7% золи. Скільки ж це треба було
спалити кубометрів лісу, щоб добути тонну попелу?
Під сокиру пішли лісові масиви від
Демидова до Димера. Саме про них ще
у XIX сторіччі писав краєзнавець Л.І. Похилевич у книзі «Сказання про населені
місцевості Київської губернії»: «…к юговостоку и к югу от Дымера — поля, образовавшиеся от истребления лесов, за
коими опять леса до самого Киева с небольшими полянами вокруг деревень».
Дивом зберігся ліс на правому березі Ірпеня. Згодом на демидівський завод
почала надходити деревина з лівого берега Дніпра: плоти перетинали ріку, а далі
фурмани підводами транспортували колоди в Демидів. Дубечанським лісам поталанило набагато більше, ніж демидівським, завдяки віддаленості від заводу.
Точних даних, коли демидівський поташний завод завершив свою роботу, немає. Але те, що він існував протягом XVIIXVIII сторіч, є завершеним фактом.
Поташ з умовним клеймом «Made in
Demidov» потрапляв у всі куточки Європи. Польські панянки, німецькі медхен
мили свої принади фактично демидівським поташем, пили вино зі скляних
келихів, виготовлених завдяки нашому
карбонату калію.
Вишгородщина
невід’ємно
була
пов’язана промисловою кооперацією з
десятками мануфактур, фабрик і заводів
Європи. І ніхто тоді не говорив, потрібна
євроінтеграція чи ні.
Демидівський поташний завод приніс
сім’ї Горностаєвих, а потім і наступним
власникам мільйони злотих, а згодом і
рублів прибутку. Але жодної копійки не
було вкладено у розвиток регіону.
Зокрема, у Демидові не залишилося
ні однієї фундаментальної споруди. Усі
гроші, як і зараз, пішли в офшорні зони,
на будівництво палаців, на утримання коханок, бали й інші розваги. Пани просто
профукали мільйони.
На щастя, у першій половині XIX сторіччя була винайдена сода — замінник
поташу і цим збережено зелені масиви
Полісся.
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Вишгород
У квітні дні народження святкують:

8 квітня — Світлана Миколаївна ЧЕРЕПАН — спеціаліст ІІ категорії Вишгородської міськради
30 квітня — Олег Вікторович МІЩЕНКО — заступник Вишгородського міського голови
Депутати Вишгородської міської ради VI скликання:
7 квітня — Юрій Дмитрович КОЛОДЗЯН
8 квітня — Олександр Ігорович СЕМЕНОВ
14 квітня — Дарина Валеріївна БОНДАРЕНКО
26 квітня — Віталій Вячеславович КУТАФ’ЄВ
Щиро бажаємо міцного здоров’я, невичерпної енергії та родинного затишку.
Нехай у ваших задумах буде мудрість, у справах — підтримка однодумців, у
серці — добре і сонячно від людської вдячності. Нехай ваші життєві дороги наповнюють нові злети й досягнення, а все добро повертається сторицею.
Вишгородський міський голова Віктор РЕШЕТНЯК,
міська рада, міськвиконком, редакція газети «Вишгород»

Пам’ять серця

Запрошуємо
до участі у конкурсі!

Напередодні 70-ї річниці визволення України від німецько-фашистських загарбників Національний музей-заповідник «Битва за
Київ у 1943 році» оголошує конкурс
рефератів серед учнів шкіл Вишгородського, Дарницького, Оболонського районів «Пам’ять серця»
— відображення подій Великої Вітчизняної війни через історію мого
населеного пункту, моєї вулиці,
моєї Вітчизни, моєї родини…
До участі у конкурсі запрошуються учні 7-11 класів загальноосвітніх закладів Вишгородського,

Дарницького, Оболонського районів. На учасників конкурсу чекають
нагороди та цінні подарунки.
Працівники Національного музею-заповідника ознайомлять з
Положенням про конкурс та нададуть допомогу у підготовці.
Тексти рефератів у паперовому
та електронному вигляді потрібно
подати на розгляд журі до 25 квітня
2014 року.
Довідки за тел: (04596) 32-672
(Ольга Ігорівна Субач, Людмила
Михайлівна Смоловик, Оксана Іванівна Нарожна).

На дозвіллі

Кросворд
На дозвіллі

Відповіді
на кросворд,
надрукований
у попередньому
номері

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

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

ТАЛОН БЕЗПЛАТНОГО ОГОЛОШЕННЯ
5.04.2014 року
ТЕКСТ ОГОЛОШЕННЯ
(в газеті друкується не
більше 7 слів)
№ рубрики___________
на «__»_________2014р.

писати
друкованими
літерами

P. S.

Ваші дані
(в газеті не друкуються)

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

Останній термін подання безкоштовних оголошень - вівторок до 12.00

Хочеш
спіймати
щастя —
навчися
бігати
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