Перевірте персональні дані
у Державному реєстрі виборців!

Шановні виборці!
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

Гаряча лінія

Як наповнити міський бюджет

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.

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

Âèøãîðîä
www.vyshgorod.in.ua

Газета Вишгородської міської ради

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

День Перемоги: у якому форматі
Василь КЛИМИК, автор проекту:
— Непорозуміння у забудові нашого міста виникають, коли забаганки деяких замовників на досить чималі комплекси аж ніяк не
узгоджуються з основними вимогами генплану, думкою громади та фахівців містобудівної науки.
Звісно, генплан, що постійно знаходиться у міськраді, не конкретизує детально кожен клаптик території, а чітко визначає лише
функціональне зонування та відносну повер-
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Хотят ли русские войны
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ховість тих чи інших мікрорайонів. Саме тому
на громадських засадах за ініціативою НВП
«Технопроект» у 2010 році було розроблено
проект конституції забудови набережної у
м. Вишгороді. Основною метою даного проекту було максимально можливе при вирішенні економічних, доступних і сприятливих
для інвесторів умов збереження історичного ландшафту, історико-заповідної зони та
життєдійне наповнення її об’єктами інфраструктури. Докладно про це розповідалось у
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газеті «Вишгород» у 2010-2011 рр.
Цей проект розглянули у міськраді, схвалили, та, на жаль, не було прийнято ніякого
рішення про надання йому правового статусу у комплексі з діючим генпланом міста.
Час ішов, реалізація задуму обернення міста
Вишгорода на мекку історичної спадщини
Давньоруської держави ніяк не здійснювалась саме у ареалі заповідної зони.
І знову на громадських засадах, за ініціативи
директора НВП «Технопроект»

Третій вік
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В. Федосенка та архітектора В. Климика,
було розроблено ескізний проект забудови
музейного комплексу у м. Вишгороді — у відповідності із вищезгаданим проектом концепції забудови набережної.
На презентації ескізний проект був представлений у вигляді макету, разом із макетом
концепції та відповідним генпланом. Проект
одностайно схвалили та побажали його скоріше втілити у життя, аби цей ансамбль, вписаний в Ольжину гору, став візитівкою міста.

ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

Проекти

Вишгород:
«Київська Русь»

Влас. інф.
Днями у НВП «Технопроект»
архітектор Василь Климик презентував спільний з цією організацією ескізний проект музейного
комплексу «Київська Русь», який
планується спорудити у Вишгороді на набережній Київського моря.
Обговорюючи проект, присутній
на заході почесний громадянин міста академік Іван Бурдак наголосив на
тому, що багата історична спадщина
древнього Вишгорода, його унікальна краса і місце розташування дають
усі можливості стати меккою для туристів. І музейний комплекс «Київ-

Увага!

Міський
ярмарок
У неділю, 13 квітня,
біля БК «Енергетик»
відбудеться міський
ярмарок.

ська Русь» відкриє нові грані історії
древнього Ольжиного граду.
Свої думки висловили секретар
Вишгородської міськради Марія Решетнікова, заступник міського голови Олексій Данчин, начальник відділу
з гуманітарних питань міськради Володимир Ткач, депутати міської ради
Валерій Виговський та Юрій Колодзян, музейні працівники, науковці,
архітектори, вишгородська громадськість.
Запрошуємо до обговорення
проекту усіх бажаючих. Зауваження
та пропозиції за тел/факс: (04596)
5-27-25 або на електронну пошту редакції: ngvyshgorod@ukr.net.

Ескізний проект музейного комплексу
Музейний комплекс запроектовано у вигляді
триповерхової споруди у поєднанні ретростилю,
сучасної архітектури та імітації фортифікаційних
споруд із в’їздною брамою епохи Київської Русі.

У нас на сайті
•
•
•
•

Ліхтарики для армії: Франкфурт приєднався
«Український патріот» у російській прокуратурі
«Російський фашист» у Миколаєві
Хто такий бандерівець

Читайте на сайті газети
Вишгород» vyshgorod.in.ua

•
•
•
•

Кордон. Південно-український роман
Бої у Верховній Раді
«Вечірній квартал». Пісня про Крим
40 днів по Устиму

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

Офіційний сайт міськради: www.вишгород.com.ua

На першому поверсі передбачається експозиція
найдревніших часів, переважно часів зародження
держави із слов’янських племен (Київської Русі); на
другому — періоди Другої світової (Великої Вітчизняної війни), будівництва Київської ГЕС та ГАЕС та
інші розділи («Афганська» війна; доба Козацтва; історична спадщина М. Костомарова, Т. Шевченка, Л.
Похілевича тощо). На третьому поверсі — кімнати
працівників музею та конференц-зал.
У експозиційних залах передбачається розміщення діорам та відеоекранів. У підвальних приміщеннях — інженерні мережі, кондекційні камери
та фондосховища. На першому поверсі — зал бару-ресторану для делегацій та інших відвідувачів.
У нішах головного фасаду передбачено установку
скульптур, а у дерев’яних надбудовах валів — історичні експонати чи виробнича зона.

Вибори Президента

Олег Тягнибок
у Вишгороді
11 квітня (п’ятниця) у БК «Енергетик» о 15:30 — зустріч із кандидатом
від Всеукраїнського об’єднання «Свобода» Олегом Тягнибоком.
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Електронна адреса газети «Вишгород»: ngvyshgorod@ukr.net

Суспільство
Вишгород
2 12 квітня 2014 року
Крім тарифів за гарячу воду і тепло,
Кому компенсують зростання
жоден не підвищуватиметься Споживач тарифів на газ і тепло
Тарифи на послуги ЖКГ, за винятком гарячого водопостачання і теплопостачання, в Україні підвищуватися
не будуть. Про це заявив віце-прем’єрміністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Володимир Гройсман.
«Таких планів (щодо підвищення комунальних тарифів. — Ред.) на сьогодні у нас
немає», — сказав урядовець.
Водночас він наголосив, що підвищення
тарифів на гаряче водопостачання та опалення було вимушеним заходом: «Не уряд
підняв ціни на газ і разом з ними на тепло —
це зробила Росія, а Україна лише на це адекватно відреагувала».
Після підвищення тарифів на тепло і гарячу воду субсидії отримають 4 мільйони
українських сімей. «Уряд розробив досить

ефективний механізм, який буде введено в
дію в рамках соціального захисту населення», — наголосив віце-прем’єр-міністр.

Державну компенсацію від підвищення
тарифів на газ і тепло отримають сім’ї, сукупний дохід яких нижчий за сукупний прожитковий мінімум.
Про це йдеться у затвердженій на засіданні уряду в суботу програмі посилення соціального захисту населення в умовах підвищення
цін та тарифів на природній газ і тепло — повідомила на брифінгу міністр соціальної політики Людмила Денісова.
Компенсація надається сім’ям, середньомісячний сукупний дохід яких не перевищує прожитковий мінімум для сім’ї. Розмір
компенсації відповідатиме різниці вартості
підвищених житлово-комунальних послуг та
вартості цих послуг до підвищення; буде враховуватися й субсидія.
На отримання субсидії можуть претендувати сім’ї з неповнолітніми дітьми та

Набрав чинності закон про
запобігання фінансової катастрофи
Нове у законодавстві
ГУ Міндоходів у Київській області
Із 1 квітня 2014 року діє Закон України «Про
запобігання фінансової катастрофи та створення передумов для економічного зростання
в Україні» від 31.03.2014 № 1166-VII, який офіційно опублікований у газеті «Голос України»
№№ 60-61 від 31.03.2014 року.
Зупинимось на змінах, які набрали чинності з 1
квітня 2014 року.
Затверджено застосування постійної основної
ставки податку на прибуток підприємств (у розмірі
18 %) та податку на додану вартість (20 %).
Запроваджено оподаткування ПДВ операцій
з постачання лікарських засобів, дозволених для
виробництва і застосування в Україні та внесених
до Державного реєстру лікарських засобів (у тому
числі аптечними закладами), а також з постачання
виробів медичного призначення (за ставкою 7 %).
Зменшено неоподатковуваний ПДВ імпорт товарів, які переміщуються в міжнародних поштових
відправленнях (із 300 до 150 євро).
Тимчасово до 1 жовтня 2014 року звільняються
від оподаткування ПДВ операції з постачання зерСепаратизм — явище в Україні не нове.
А останні події показали, що хвильки сепаратиських настроїв, штучно підігріті і роздмухані, можуть розгорітись до захоплення приміщень органів влади, фізичного
протистояння, кровопролиття… Втім, як
переконана більшість політиків і експертів,
український сепаратизм скоріше можна
розцінювати як тероризм, організований за
сценарієм, писаним не в Україні.
Ігор БАЛУТА, голова Харківської облдержадміністрації:
— У мене немає жодних сумнівів у тому,
що сценарій даного конфлікту писався не
в нашому місті і не в нашій країні. Дестабілізація і розхитування ситуації у східних
областях — головна мета цього сценарію.
Отримавши фіаско у спробі організувати
масові акції протесту, організатори зробили ставку на агресивні дії і відкриті сутички.
Я в черговий раз закликаю харків’ян не піддаватися на провокації, зберігати спокій.
Не сумніваюсь, що у правоохоронних органів достатньо сил, щоб утримати ситуацію.
Дмитро ТИМЧУК, керівник Центру
військово-політичних досліджень:
— Донецькі сепаратисти, котрі захопили
приміщення Донецької ОДА, отримали план
із координаційного центру Росії. Серед
пунктів плану — створення координаційного
центру «Донецька республіка» для координації дій сепаратистів в інших областях.
При цьому відкореговано попередній
план Кремля — вилучено пункт про приєднання південно-східних областей України
до Росії. За деякими даними, Москва усвідомила, що, не «переваривши» Крим, не
готова привласнювати схід України. Таким
чином, сепаратисти отримали повноцінний
статус «гарматного м’яса» .
Віктор БАЛОГА, народний депутат
України:
— Дії сепаратистів не мають нічого
спільного з висловленням протесту і бо-

нових культур (товарні позиції 1001 – 1008 згідно з
УКТ ЗЕД) та технічних культур (товарні позиції 1205
і 1206 00 згідно з УКТ ЗЕД) сільськогосподарськими підприємствами (крім першого постачання таких зернових та технічних культур сільгосппідприємствами-виробниками та підприємствами, які
придбали таку продукцію у її виробників).
Також встановлено, що базою оподаткування
податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, є загальна площа об’єкта житлової нерухомості замість житлової.
Збільшені ставки збору за користування радіочастотним ресурсом України. Розширено коло тих,
хто платить за користування надрами для видобування корисних копалин.
Вдвічі збільшено ставки акцизного податку на
нові автомобілі та мотоцикли з об’ємом двигуна
понад 0,5 л, встановлено ставки акцизу на мотоцикли з об’ємом двигуна до 0,5 л на рівні 0,06 євро
за 1 куб. см, а також у два рази підвищено ставки
акцизного податку на автомобільні кузови.
Запроваджено збір на обов’язкове державне
пенсійне страхування за ставкою 0,5 відсотка при
здійсненні операцій з купівлі іноземної валюти
юридичними та фізичними особами в безготівковій та/або готівковій формі.

Експерт

Офіційно

Відомості про майно, доходи,
витрати і зобов’язання фінансового
характеру за 2013 рік
Начальник Управління
Держземагентства у
Вишгородському районі
ФУРМАН Дмитро Михайлович
Загальна сума одержаного доходу
— 33 009 грн
Сума доходів членів сім’ї — 13 450
грн
Майно, що перебуває у власності
членів сім’ї декларанта: земельна ділянка — 1 113м2
Заступник начальника
Управління Держземагентства
у Вишгородському районі
МАТВІЙЧУК Олексій Вікторович
Загальна сума одержаного доходу
— 39 581 грн
Сума доходів членів сім’ї — 41 478
грн
Майно, що перебуває у власності декларанта: земельна ділянка — 23
500 м2
Майно, що перебуває у власності
членів сім’ї: земельна ділянка — 1 500
м2; земельна ділянка — 20 000м2; зе-

Сепаратизм чи тероризм?

ротьбою громадян. Не повинно бути жодних зволікань: якщо «друзі» закидають до
нас диверсійні групи у виглядів ополченців
за возз’єднання з Росією, а ми тільки по
телевізору в особі Турчинова говоримо, як
героїчно будемо зустрічати ворога, то це
вже не смішно, це більш схоже на дискредитацію держави.
Леся ОРОБЕЦЬ, народний депутат
України:
— Події на Сході — це вияв халатності нинішньої влади чи відвертий саботаж.
Стабілізувати ситуацію можна тільки одним
способом — показати нормальну злагоджену роботу всіх органів влади в Україні.
Вадим КАРАСЬОВ, політолог:
— Сепаратиські прояви — бажання зірвати майбутні президентські вибори в
Україні. Будуть спроби захоплення ряду
виборчих дільниць, спроби перешкодити
підрахунку голосів, на якихось дільницях
можуть бути скандали і провокації.
Це потрібно для того, щоб показати, що
вибори пройшли в умовах політичної нестабільності, соціального хаосу, некерованості
та кризи державності у цих регіонах. Отже,
вибори не можуть вважатися легітимними,
були, мовляв, порушені умови волевиявлення громадян.
Треба бути готовими до цього. Необхідно, щоб на всіх дільницях були представники правоохоронних органів, громадські
активісти, добровольці для того, щоб забезпечити порядок, не допустити провокацій і забезпечити об’єктивний підрахунок
голосів.
Владимир ФЕСЕНКО, політолог:
— У чому принципова різниця між Кримом і Донецьком? У тому, що в Донецьку
поки що немає російських військ і автономії. Проголосити можна що завгодно.

інвалідами, а також з непрацездатними
членами, чиї комунальні платежі перевищують 10% середньомісячного доходу, та
сім’ї, які складаються з працездатних громадян і сплачують за комуналку понад 15%.
Для отримання компенсації або субсидії потрібно надати до управління соціального захисту населення такі документи: заяву в довільній формі, довідку про склад сім’ї, довідку
про доходи.
Новий порядок компенсації вступає в силу з
1 липня 2014 року. Якщо ж громадянин заявить
про необхідність компенсації впродовж трьох
місяців з моменту вступу в силу даної постанови, то компенсацію призначать із травня. Держава спрямовуватиме щороку 2 млрд грн на
виплату допомог для розрахунку за газ і тепло.
Нагадаємо, прожитковий мінімум на одного
члена сім’ї в середньому становить 1190 грн.

Інша справа — хто це робить? Жителі психлікарні також інколи проголошують
себе кимось. Якщо в Криму були хоч якісь
дії щодо легалізації через референдум, то
проголошення Донецької народної республіки — абсолютно нелегітимне.
Джеймс ШЕРР, британський політолог, експерт аналітичного центру
Chatham House:
— У той час, як Захід сфокусувався на
розташованих на українських кордонах військових, Росія завойовує Україну хитрістю.
Сепаратистський заколот на сході України
показує «гірку істину» щодо того, що влада
в Києві не контролює усю територію країни.
Це не тому, що східні та південні регіони
піднялися проти «нелегітимного» уряду, а
тому, що як і раніше дезорієнтований уряд
не в змозі взяти гору над заколотом, який
очолюється зовні.
Якщо вибори не зможуть відбутися в
Донецьку, Харкові чи Луганську 25 травня,
це не будуть національні вибори. Тому «нелегітимний» уряд не матиме жодних засобів
своєї легітимізації.
Джон Керрі, держсекретар США:
— Російські агенти були надіслані до
Східної України, щоб створити хаос. Дії Росії у східних областях України можуть стати
приводом для військового втручання, як це
сталося в березні у Криму. США та європейські союзники готові накласти нові жорсткі санкції, якщо Росія далі порушуватиме
суверенітет України.
Валерія ЛУТКОВСЬКА, Уповноважений Верховної Ради з прав людини:
— Ніхто не порушує прав російськомовних громадян у Луганській, Харківській і Донецькій областях України. Про це свідчить
той факт, що до мене не надходять скарги
з цього приводу. Не було таких скарг з Кри-

мельна ділянка — 1 200 м2; квартира
— 44 м2
Транспортні засоби, що перебувають у власності декларанта: автомобіль Mitsubishi Pajero Sport Р/1/2972,
2007 р. в.
Заступник начальника
Управління Держземагентства
— начальник відділу державного
земельного кадастру
Управління Держземагентства у
Вишгородському районі
ПОПОВИЧ Віктор Омелянович
Загальна сума одержаного доходу
— 34 024 грн
Сума доходів членів сім’ї — 6 600
грн
Майно, що перебуває у власності
декларанта: земельна ділянка — 1 000
м2;
земельна ділянка — 600 м2; квартира — 68 м2
Майно, що перебуває у власності
членів сім’ї: земельна ділянка — 2 500
м2; гараж — 24 м2

му, хоча керівництво Російської Федерації
пояснило проблему Криму саме захистом
прав російськомовних.
P. S. Натомість порушуються права
людини, і, зокрема, мешканці Дондасу
просять керівництво держави захистити
їх від сепаратистів. Ось про що йдеться
у відкритому листі жителів Донбасу виконуючому обов’язки Президента України Олександру Турчинову:
«С начала марта текущего года в центре Донецка регулярно продолжают собираться агрессивно настроенные люди
под флагами Российской Федерации,
которые цинично и безнаказанно, на глазах
жителей города, совершают преступные
действия: открыто призывают к сепаратизму, захватывают административные
здания, избивают и унижают жителей города, заявляющих проукраинскую позицию,
откровенно глумятся над государственной
символикой Украины, блокируют пути сообщения и работу общественного транспорта, портят и уничтожают имущество,
на котором изображена либо установлена
украинская символика.
Просим Вас, используя все доступные
Вам управленческие, кадровые и силовые
ресурсы, принять неотложные меры по
обеспечению безопасности жителей Донецкой области, создать условия для соблюдения прав и свобод населения региона,
и лично проконтролировать исполнение
силовыми ведомствами возложенных на
них функций защиты правопорядка и интересов Украины».
Реагуючи на прояви сепаратизму у
східних областях, Верховна Рада прийняла закон, який значно підвищив відповідальність за подібні злочини, а СБУ відкрила «гарячу» лінію щодо сепаратизму,
мародерства та злочинів проти людини.
Про подібні факти можна повідомляти за
номером 0800501482.

Наше місто

Вишгород
Депутатські будні

12 квітня

ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

Віднедавна на вул. Б. Хмельницького у Вишгороді замайоріли прапори. На
кожному будинку з боку вулиці з’явився
штандарт міста Вишгорода та Державний прапор України. Як виявилося, вулицю причепурив депутат міської ради
Володимир Лісогор. За власні кошти він
виготовив прапори, встановив на стінах
флагштоки, на яких і закріпив їх.
— Я хочу, щоб мій виборчий округ завжди
був гарно вбраний — поділився думками
Володимир Юрійович. — Прапори по вулиці
— це акцент на духовність. Хочу, щоб люди
більше знали про наш вишгородський штандарт та державну символіку.
Сьогодні це дуже актуально. В той час,
коли різного штибу сепаратисти, іноземні
заслані «козачки» топчуть наші українські
знамена, ми маємо відповісти гідністю, ще

більшою любов’ю до наших рідних символів.
На моє глибоке переконання, прапори мають бути з нами щодня, а не лише в дні державних свят.
Ідею депутата Володимира Лісогора підтримав Вишгородський міський голова Віктор Решетняк:
— Прапор завжди надавав можливість
відчути патріотичний дух, поміркувати про
рідне місто, відчути любов до своєї держави.
Перебуваючи у США, я завжди звертав увагу
на те, що у них біля кожного будинку на щоглі
майорить американський прапор. Вони плачуть від щастя, коли його підіймають на спортивних змаганнях, форумах тощо. Бо знають,
що цей прапор їх захистить, гарантуватиме
демократію. Хочеться, щоб за прикладом В.
Лісогора й інші депутати долучилися до цієї
справи.
По офісах, установах і організаціях можна бачити на столах будь-які прапорці, але
не з міською символікою. І не кожен вишго-

родець може пояснити, що саме символізує
наш прапор.
Тому доречно буде нагадати, що червоний колір на вишгородському штандарті
— традиційний у Київській Русі і символізує
мужність, сміливість, любов. Чорний — обережність, мудрість, глибину і таємничість
життя, сум. Поєднання червоного і чорного
кольорів — це трагізм невинної загибелі Бориса і Гліба та утвердження ідеї християнської любові.
Білий колір на штандарті — цнота, чистота, бездоганність та непорочність. А золотий
хрест посередині — ознака духовного центру
Київської Русі.
Українці не будуть глумитися над російськими триколорами чи чорно-оранжевими
георгіївськими прапорами. До цього дикунства, на противагу сепаратистам, ми не
опустимося.
Ми просто свій національний прапор наповнимо більшим сенсом і насамперед —

символом єднання, відбудови України. Не
треба забувати, що цим прапором вкривали
тіла загиблих героїв Небесної сотні. З ним
вони йшли на боротьбу, з ним і гинули за
нашу свободу. Тому нам, українцям, варто
відповісти агресорам ще більшою згуртованістю під нашими прапорами.

Директор інформаційного КП
ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

КУТАФ’ЄВ Віталій В’ячеславович
із 7 квітня ц. р. призначений на посаду директора комунального підприємства «Редакція газети «Вишгород». Вишгородський міський
голова Віктор Решетняк привітав нового очільника міського КП та поставив завдання — якнайшвидше ознайомитися з виробничими питаннями
та представити на затвердження виконкому концепцію розвитку.
Народився 26.04.1965 р. у м. Лубни
Полтавської обл. Освіта вища, за фахом

вчитель математики й інформатики.
Продовжує вчительську династію.
За понад 30-річну трудову діяльність
обіймав посади: вчителя математики
й інформатики, заступника директора Ліцею з наукової роботи, директора школи, інспектора шкіл, директора
Міжнародного проекту Європейського
банку реконструкції і розвитку (ЄБРР)
«Розвиток освіти України», завідуючого
відділом МОН України, начальник міського відділу освіти, секретар Спілки підприємців Вишгородщини.
За час депутатства у Вишгородській
міськраді (1994-1998 рр.) ініціював та

Візитівка

створив Технічний ліцей НТУУ «КПІ» у м.
Вишгороді. Будучи членом виконавчого
комітету Вишгородської міської ради
(1998-2006 рр.), відкрив першу у Вишгородському районі приватну школу.
У 2006 р. ініціював створення міського відділу освіти (нині — відділ з гуманітарних питань Вишгородської міської
ради). Один із ініціаторів створення
СПВ (2008).
Депутат Вишгородської міської
ради шостого скликання (позапартійний, позафракційний, мажоритарний
округ).
Одружений, виховує доньку.

На сторінках «Чайки» — гуляють плітки та байки

Андрій УСТИМЕНКО,
мешканець Вишгорода
Коли вперше потрапила до рук чергова місцева газетка, то не відразу і зрозумів, як вона називається: перепрошую у
шановних видавців, але прочиталось не
«Чайка Вишгорода», а… «Лайка Вишгорода». А, полиставши її сторінки, переконався, що перше враження було таки
правильним — з кожного речення сочаться лайливі образливі слова, замість конструктивної розмови, в чому намагається
запевнити читачів «головний редактор».
собливо здивували дві публікації в
№ 4 — адвоката Валерія Осадчого «Ці руки нічого не крали…» та
депутата міськради, голови комісії з питань
стратегії розвитку міста, будівництва, транспорту та зв’язку Дмитра Новицького. Враження таке, що своїми публікаціями вони поставили одну єдину мету — насолити Віктору
Решетняку, звести з ним якісь свої рахунки,
бо в їхні заяви про те, що таким чином вони
намагаються потурбуватись про благо мешканців міста, щось слабо віриться.
У Вишгороді добре пам’ятають, що і
Осадчий, і Новицький свого часу були, використовуючи їхній же вислів, дуже «наближені» до міської влади. Зокрема, Осадчий з
2003-го по 2006-й працював начальником
юридичного відділу міськради, а Новицький з
2002-го до 2008-го, з невеликою перервою,
— заступником міського голови. І навіть коли
вже був обраний на посаду міського голови
Віктор Решетняк, то він не наполягав, щоб
Новицький звільнився, а запропонував залишитись на посаді заступника. І з цією пропозицією Новицький погодився.
До того ж, і Осадчий, і Новицький навіть
деякий час працювали пліч-о-пліч із сумнозвісним Вишгородським мером Кімлачем, і у
них була нагода і можливість уже тоді вносити
корективи у розвиток міста, підказувати, що
треба вирішувати для міської громади, розвитку міста у першу чергу. А от тепер, виявляється, у всьому винен виключно Решетняк, це
він «веде розвиток Вишгорода» в нікуди.
У цих публікаціях немає конструктиву, натомість — практично у кожній фразі зневажливі вислови щодо нинішнього мера Вишгорода. Осадчий у своєму матеріалі бере у
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лапки фразу «легітимно обраний», проводить
паралелі з Януковичем — мовляв, я, мер, живий! Зрозуміло, що ці вислови — проста гра
словами, якими автор намагається принизити міського голову, похитнути його авторитет. Але тут шановний пан-автор Осадчий
вже дуже перегнув. Авторитет — він не може
бути більший-менший. Він або є, або його
немає. Решетняку не потрібно комусь доводити свою авторитетність. За нього проголосували понад 70 % виборців, що прийшли на
дільниці (єдиний супротивник не набрав і 10
%), тож Віктор Решетняк — міський голова,
легітимно обраний громадою Вишгорода.
Не обминули автори названих вище публікацій і злободенної Вишгородської теми
— яхт-клуб. Багато сказано ними про надбання і заслуги місцевого громадського
крейсерського яхт-клубу «Енергетик» ім. Г.
І. Строкова, його права на територію. Однак
поборники прав яхтсменів чомусь забувають, що «Енергетик» — громадська організація, такий собі «клуб за інтересами», який
за доброї волі місцевої влади має місце, де
тренуватись і змагатись. Якихось юридичних
прав, документів на право власності території ця громадська організація не має. Отож
автори публікацій, а особливо пан Новицький як депутат і голова такої поважної комісії,
якби і справді хотіли допомогти спортсменам узаконити своє перебування на території, заміть того, щоб загострювати ситуацію,
грати на соціальних моментах (мовляв, караул, спортсменів позбавляють тренувальних
майданчиків!), мали б посприяти це зробити.
Причому методами правовими, а не мітингувальними, не «наїздами» на сторінках видання, яке виходить тільки за тієї нагоди, коли
треба в когось плюнути.
Дивують й інші міркування шановних
авторів про розвиток міста. Знову ж таки,
міського голову звинувачують у тому, що він
заважає, як і в попередньому випадку, захопленню місцевої молоді спортом. Зокрема,
кажуть автори, йдеться про територію нижче
вулиці Набережної (біля магазину «Лілея»)
— мовляв, там в оточенні вікових дубів був
спортивний майданчик, а тепер — там вигадали якусь забудову. Але знову наші законники, в даному випадку пан Осадчий,
пересмикують факти: старі трухляві тополі
йому чомусь видались «віковими дубами»,

а три планки, що імітували ворота, спортивним майданчиком. Там і справді багато років
місцева молодь грала в футбол. Але, кажучи
словами автора, «впритул наближені до міської влади» і пан Осадчий, і пан Новицький не
спромоглися цей імпровізований майданчик
узаконити, навіть ніхто не висловив подібної
ініціативи. А ось тепер мер винен у тому, що
там… буде споруджуватись житловий будинок.
Доречно буде зауважити ще один цікавий
момент — я далекий від філології, але, знаєте, читаючи творіння адвоката Осадчого,
який, певне, пише судові позови, оскарження і клопотання, так і хотілося взяти ручку з
червоним чорнилом, щоб виправити помилки пунктуації — їх по 2-3 у кожному реченні.
Можливо, неграмотність компенсується іншим — вмінням розкручувати «темні схеми»
міської влади, виявляти, хто кому родич і хто
«впритул наближений» до міського голови?
Помилки мав би виправити «головний редактор» Олександр Крикніцький. Але з якоїсь
причини він цього не зробив. Може, спеціально для того, щоб з неграмотності панаадвоката Осадчого посміялись?
Ось про що ще хочеться сказати — визнаючи, що сьогодні є чимало здобутків у
розвитку міста, пан Дмитро перераховує
ряд недопрацювань, невиконаних обіцянок
нинішньої влади абсолютно як стороння людина, а не як колишній заступник міського
голови і нинішній голова депутатської комісії,
який на власному досвіді мав би переконатись, що реалізація тих чи інших планів залежить від багатьох факторів, і мав би впливати
на те, щоб у міській громаді вирішувались
насамперед першочергові для усієї громади
завдання.
До речі, оце «впритул наближені», яке
використав у своїй публікації Осадчий щодо
окремих депутатів, також навіває різні роздуми. Адже міський голова має тісно співпрацювати і співпрацює з усім депутатським
корпусом, то, виходить, всі депутати до нього «впритул наближені»? Але чомусь авторові
публікації спало на думку, що виключно депутат Поліщук в числі «впритул наближених».
Я часто буваю на засіданнях міської ради,
чую, в яких дебатах вирішуються ті чи інші
питання, як «впритул наближеність» депутатів вибухає гарячими перепалками, через які

«корупційним схемам», на які натякає Осадчий, не пробитись. Він і сам, либонь, це розуміє, але все ж вдається до «розвінчування».
Насамкінець хочеться сказати ще про дві
речі. Пан Осадчий єхидненько так, ніби між
іншим, робить плювок у бік Самооборони і
дотичності до неї мера Вишгорода — мовляв, чому так швидко подружились? Це мер,
в разі чого, шукатиме у них захисту? Але про
яку «дружбу» може йти мова у розрізі реєстрації статуту цієї організації? Співпраця —
так, допомога в узаконенні діяльності — так.
Крім того, рішення ці мер не приймав одноосібно. То це, на думку пана Осадчого, називається «дружба»?
Щодо членства у Партії регіонів, то Решетняк, наскільки мені відомо, ніколи не бив
себе у груди і не афішував цього при першій
же нагоді, як деякі інші «члени» партії влади.
Він спокійно перебував у її лавах і так же спокійно, без зайвого ажіотажу і показухи з неї
вийшов. При цьому залишившись вірним
своїм переконанням — в його силі і його владі зробити для міста, його мешканців чимало
добрих справ. І він їх робить, незважаючи на
шалений тиск представників тих сил, які намагаються вже зараз, задовго до виборів,
похитнути позиції міського голови і на непідкріплених нічим звинуваченнях заробити для
себе якісь бонуси. Не подивуюсь, якщо когось із цих панів-авторів, а чи й обох виявимо
у списках під час голосування за кандидата
на Вишгородського міського голову на чергових виборах. Отож і зрозуміло, які причини
лежать в основі названих вище публікацій.
Втім, подібний «настрій» вловлюємо не
тільки в названих, а практично у кожній публікації цього «рекламного листка». Так, до газети він, на мою думку, явно не дотягує, хоч
і намагається анонсувати себе, як солідне
суспільно-політичне видання. Однак, солідні
суспільно-політичні видання не вдаються до
таких ось «наїздів», в них маємо об’єктивний
аналіз події чи конфлікту з різних точок зору.
А тут «вітер віє» тільки в один бік — очорнити
нинішню міську владу. Хотілося б застерегти
читачів цього «рекламного листка» — фільтруйте і перевіряйте інформацію, що тут
розміщена, навіть ту ж таки рекламну — бо
якщо видавці не зовсім щирі в одному, то і в
іншому дозволяють собі бути не зовсім правдивими…
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Лист у номер

Хотят ли русские войны?

Господин президент
Российской федерации
Владимир Владимирович Путин!
К Вам обращаются ветераны Великой Отечественной войны, участники
боевых действий и воины-интернационалисты, дети войны всех национальностей г. Вышгорода и Вышгородского
района Киевской области Украины с
просьбой услышать нас и наших побратимов с разных уголков бывшего Советского Сюза, с которыми мы вместе
плечом к плечу защищали нашу Родину и
ковали Победу.
Прошло 69 лет с тех страшных времен войны. Наши раны стали понемногу
заживать — из памяти стираются ужасы

Робочі наради
у міського голови

войны, мы радуемся Победе. И вдруг
снова раздаются призывы к войне, и от
кого, от нашего самого близкого, дружественного народа. Не хочется верить,
что призывы идут от народа, с которым
мы, участники войны, вместе прозябали
в окопах, гибли на неизвестных высотах.
Неужели такое может быть?!
Разве могут хотеть войны те, кто
ее пережил, или дети, отцы которых не
вернулись с поля боя, или внуки, которые так и не увидели своих дедов?
Вы президент Великой страны! Вы
же понимаете, что любая агрессия вызывает у людей проклятие и презрение
к оккупантам на века.
Остановитесь! Не позорьте и не

унижайте свой народ, свою семью! У
Вас тоже есть дети! Не навлекайте на
них проклятие, а подстрекателей оградите от себя. Возвысит и возвеличит
Вас мудрое решение в пользу мира и
дружбы между нашими народами.
Вы приютили Виктора Януковича,
бывшего президента Украины, который
удрал из страны по причинам, о которых
можем только догадываться.
Мы — свободный независимый народ и сами хотим строить свою страну и
быть в ней хозяевами. Просим Вас нам
не мешать.
Да благословит Вас Господь на мир
и процветание наших народов!
Председатель совета ветеранов
Вышгородского района
П. М. ГОЛОВКО

Вишгород
Обговорюємо

День Перемоги: у якому форматі?
Такою була тема круглого столу, що відбувся у НВП
«Технопроект» 10 квітня. Ветерани війни, праці та військової служби міста й району, представники ВРДА та
міської ради, міського ЦТ «Джерело», ЗМІ обговорювали, ДЕ і ЯК відзначати День Перемоги у Вишгороді,
враховуючи суспільно-політичну ситуацію в країні.
ановні вишгородці! Висловіть і свою думку: з
якою символікою відзначати цю дату, масово
чи стримано, з концертом біля стели чи у БК
«Енергетик», мітингом біля Братської могили чи урочистою
ходою з оркестром, що краще — солдатська каша і бойові
100 г чи увага до тих ветеранів, хто вже не виходить з дому?
Чекаємо пропозицій у редакції нашої газети:
вул. Б. Хмельницького, 2; ngvyshgorod@ukr.net;
тел: (04596) 52-725.
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Будівництво й торгівля — тільки за нормами

Влас. інф.
ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

Дві робочі наради поспіль відбулися у
Вишгородського міського голови минулого тижня. Обидві пов’язані з ринком, тож
прийшла і громадськість, зокрема представники Вишгородської Самооборони
Майдану.
ершу зустріч із забудовником пров.
Квіткового, представниками інвесторів квартир, інспекції Держархбудконтролю (ДАБК) та головним архітектором району організовано з ініціативи міського
голови. Віктор Решетняк стурбований тим,
що через недоліки у законодавстві вагомі
будівельні об’єкти у Вишгороді залишаються
без контролю.
Згідно з державними будівельними нормами (ДБН) 360-92** п. 3.13, відстань між
будівлями має бути не менше 20 м. Тож коли
у вересні минулого року ТОВ «Каскадбудсервіс» звернулося до міського голови з проханням розібратися, чому сусідній забудовник
починає роботи на неприпустимо близькій
відстані від уже існуючих будівель (близько 5
м), — це був тривожний сигнал.
Міський голова двічі звертався до начальника обласної інспекції Держархбудконтролю: з проханням надати копію декларації на
початок будівництва житлового комплексу
«Французький квартал» та провести перевірку дотримання містобудівного законодавства
щодо відстані між будинками. Реакції на обидва звернення жодної не було.
Між тим, забудовник «Французького
кварталу» продовжував роботи. Зведення
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Четвертого квітня в Укрінформі був
насичений інформативний день. У рамках програми «Відкритий Уряд» відбулася серія прес-конференцій членів уряду
із представниками регіональних засобів
масової інформації з усієї України.
рем’єр-міністр України Арсеній
Яценюк говорив про газову агресію проти України (російський уряд
разом із компанією «Газпром» заявили про
безпрецедентне збільшення ціни на природній газ для України, яка тепер сягає практично 500 доларів США і є найвищою в Європі)
та ціну газу для населення, субсидії та компенсації, а також реверсні постачання більш
дешевого газу з країн-членів Євросоюзу.
Очільник уряду нагадав про відкриття
ринку ЄС для українських товарів та повідомив, що міжнародна фінансова допомога
буде в травні, а поки що уряд та НБУ напрацьовують механізм відновлення кредитування.
Прем’єр-міністр України відповів на багато
інших питань. Зокрема, він висловився за
скасування експерименту в системі охорони
здоров’я і про системні зміни у цій сфері.
«І влада, і самі люди мають уже розуміти:
Україна – це вже інша країна, інші відчуття у
людей. Основна вимога – це розуміння від-
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Тема

2014 року

дев’ятиповерхівки впритул до вже існуючої
порушувало і норми, за якими світло має надходити до помешкань не менше двох годин на
добу.
На нараду до міського голови «Французький квартал» не з’явився. ТОВ «Каскадбудсервіс» ознайомило з проектами, розробленими у відповідності до будівельних норм і
законодавства України та з позитивними висновками відповідних структур. Представники ДАБК інформували, що дозвіл (оформлення документів) відбувається за спрощеною
системою, а законодавство не дозволяє їм
контролювати процес будівництва.
Підбивши риску, міський голова доручив
звернутися до правоохоронних органів, генпрокуратури, інспекції ДАБК щодо ретельної
перевірки дотримання будівельних нормативів, а також зазначив, що необхідно внести
зміни до проекту будівництва, аби змінити
забудову.
***
Нарада друга стосувалася наведення
ладу на міському ринку. Справа ускладнюється тим, що на засідання до міського голови,
окрім його заступників і секретаря адмінкомісії міськради, прийшли аж два директори
ринку — нинішній, Сергій Галиченко («Ванда»,
до речі, будуватиме два торгових комплекси),
і колишній, Сергій Шевченко (від Облспоживспілки, що оспорює рішення суду щодо
власника критого ринку й території навколо
нього).
Юридичні колізії — не на заваді чистоті і
порядку — вважає міський голова та звертається до присутніх: «Мікрорайон «Квітковий»
має бути показовим — бо це один із в’їздів

до Вишгорода. Тож притрушеним пилюкою
товарам, розкладеним на землі і накритим
ганчіркою, поряд із «Квітковим» — не бувати.
Слід прибрати поламані кіоски. Мають
бути облаштовані автостоянки, зроблений
ямковий ремонт, огороджені проблемні місця.
Всередині приміщення критого ринку повинні бути усі умови для торгівлі (холодильники, освітлення, порядок), а продавці — у
чистому одязі з логотипом (скажімо, прапор
Вишгорода). Непогано б подумати і про зни-

ження цін — аби громада не страждала».
Йшлося також про самбуд над гаражами
та автівки на газонах біля під’їздів. Представники Вишгородської Самооборони говорили і
про те, що у водіїв «швидкої» немає страховки
на автомашини.
Насамкінець міський голова доручив своїм заступникам підготувати відповідні проекти
рішень міськвиконкому та перелік «болючих
моментів» і по ринку, і по місту (до Великодня
слід облаштувати усі парки і сквери).

повідальності перед народом. Таке розуміння у нас є», — додав на завершення Арсеній
Яценюк.
Про проблеми, які накопичувалися
довгі роки
Свою зустріч Міністр фінансів Олександр
Шлапак присвятив аналізу тих проблем, що
накопичувалися роками та вдарили по сьо-

складає 71,6 млрд грн);
- державний борг становить 480,2 млрд
грн, а це 40,2% від ВВП, при критично допустимих 60%;
- на початок цього року державна казна
була «спустошена», на рахунку казначейства
знаходилась рекордно мінімальна сума;
- переплата податків у 2013 році скла-

ного зростання.
Так, за останні 10 років кількість чиновників зросла на 12%, а це майже 49 тис.
осіб. В органах судової влади, тут зростання за 10 років склало майже на 37%.
У Генпрокуратурі, починаючи з 2011 р.,
чисельність зросла на 5,5 тис. осіб. (Приклад: у європейських країнах 3-5 прокурорів на 1000 людей, а в Україні — 35). До
кінця 2014 року на 72 тис. осіб скоротяться
правоохоронні органи та силові структури.
Зменшаться видатки на утримання Верховної Ради, Кабінету Міністрів – на 10%,
Адміністрації Президента України – 50%.
Ліквідовуються спеціальні виплати службовцям, суддям при виході на пенсію у розмірі
10 окладів, зменшено розміри пенсій, призначені за «спеціальними» законами, також
скасовані пільги народним депутатам та ін.
Економія коштів також позначиться на статках громадян, але це ті вимушені кроки Уряду, які дадуть можливість відновити соціально-економічну рівновагу – не жити в борг, не
тиснути на бізнес, вимагаючи кошти, які проїдаються.
Остап Семерак: Процес скорочення
держслужбовців уже розпочався

В «Укрінформі»

Відкритий уряд

годнішній економічній ситуації, і запровадженню заходів із їх розв’язання.
За його словами, які він підкріплював
показом слайдів, сьогодні існує великий макроекономічний дисбаланс через систематичне завищення макропоказників попередніми урядами під час розробки державних
бюджетів. Це означає, що видатки бюджету,
а це й видатки розвитку, капітальні видатки,
соціальна підтримка, підтримка місцевих
бюджетів і, навіть, захищені статті бюджету
та інше, не забезпечувалися реальними доходами.
Цифри:
- з 2011 року фактично в 3 рази збільшився дефіцит бюджету (дефіцит бюджету - 2014

ла рекордну цифру 37,3 млрд грн (станом
на 01.03.14), а сума невідшкодованого ПДВ
економіці становить близько 21,6 млрд грн;
- починаючи з 2009 року, Пенсійний
фонд України є дефіцитним та покривається за рахунок коштів Держбюджету.
Враховуючи зазначене та «надуті» макроекономічні показники, які закладалися в цьогорічний бюджет, все це призвело до того, що
фіскальний розрив Держбюджету-2014 становить близько 290 млрд гривень.
Новий уряд змушений взятися за тяжку роботу
Серед заходів уряду, перш за все, – скорочення видатків і економія державних коштів та створення передумов для економіч-

Тема

Вишгород
Відгук на статтю «Мовчання ягнят»

Вони своє сказали…
Ольга КАРПЕНКО,
пенсіонерка
Вони своє сказали
зі зброєю в руках.
Ягнятами назвав їх
Володимир Ткач.
Хто предків зневажає —
Майбутнього не має.
Офіцери, яким за вісімдесят, повинні боротись за пільговий проїзд в автобусах, бо
ваша влада, і ви при ній, не виконує Закону України. А чому
вони безквартирні? 23 роки
Незалежності!
Можновладці
побудували маєтки до небес,
а справжні захисники Вітчизни — без квартир. Ваша стаття,
Володимир, говорить про те,
що при будь-якій владі пристосуєтесь і знайдете «ягнят»,
щоб показать себе — «чистенького».

Члени «Союзу радянських
офіцерів» давали присягу свого часу, вони її дотримались.
Кожна людина має право на
свою думку і переконання.
Хоча по школах, читаючи лекції, офіцери не виховували
патріотичні почуття до своєї
Батьківщини — України? Значить, «моя хата була не скраю»!
Мало виховувала і школа, і
влада. А тому й перейшла половина військових на сторону
Росії.
Це ваша заслуга в анексії Криму. Сталін бачив далі
за вас. Він символ Перемоги залишив, а ви георгіївську
стрічку хочете знищити. Як її
замінити і чим? Та чи допоможуть ваші пропозиції зробити
українську армію боєздатною,
доблесною і відданою Батьківщині?

Гайд-парк

Те, що сьогодні діється на Донбасі,
інакше як політичним шоу кремлівських
ляльководів не назвеш. Досить п’ять
хвилин подивитися російські телеканали, щоб склалося враження, що Донбас
«кипить» протестами, прагне під братське крило Росії або, щонайменше, вимагає федералізації України. Подібне
враження про Донбас і в жителів Західної
та Центральної України.
асправді все виглядає інакше. Щоб
зрозуміти донеччан, треба хоча
раз побувати у східних регіонах — і
не в центрі Донецька, а в глибинці, де проживають справжні трудяги.
За свою журналістську діяльність я зумів
побувати на всіх видах шахт гірничо-рудного комплексу України. Спускався в уранові і соляні шахти, місив грязюку в штреках
марганцевих і залізорудних шахт, але найбільше мене вражали вугільні забої. Перший раз я спускався на глибину 800 метрів.
Доки добралися до лави — механізованого

Н

Процес скорочення державних службовців, анонсований Прем’єр-міністром України
Арсенієм Яценюком ще наприкінці березня,
вже розпочато.
Про це повідомив міністр Кабінету Міністрів Остап Семерак. Він наголосив, що
скорочення стосується 10% державних службовців у всіх центральних органах виконавчої
влади, а це приблизно 24 тис. осіб (до цього
числа не входять чиновники, яких можуть скоротити органи місцевого самоврядування).
Правоохоронні органи працюють у посиленому режимі
Перший віце-прем’єр-міністр України Віталій Ярема поінформував про заходи, які
проводять правоохоронні органи з метою стабілізації суспільно-політичної ситуації в Україні
в цілому та запобігання сепаратистській діяльності зокрема: СБУ, МВС та Генпрокуратура
працюють у посиленому режимі. Він також висловив сподівання, що ті провокації, які плануються на 1 та 9 травня, не матимуть успіху.
Володимир Гройсман: Я прийшов в
уряд заради впровадження реформи місцевого самоврядування
«Децентралізація влади, передача повно-

2014 року
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Важлива правда, а не її тлумачення
Володимир ТКАЧ

Репліка

Звичайно, безглуздо встрявати в марні дискусії з осліпленими
ленінсько-сталінською і новокремлівською пропагандою «співбесідниками». Їх важко навіть назвати співбесідниками, бо вони
за будь-якого здорового глузду
втрачають здатність вести дискусію і починають шельмувати автора, який порушив болюче для них
питання. Не хочеться скочуватися
до примітивної бездарної сварки,
але заради істини все ж відповім
пенсіонерці О. Карпенко.
атріотизм, шановна, не вимірюється наявністю квартири, машини та інших
матеріальних благ. Це внутрішня згода людини в багатьох випадках визнавати інтереси країни вище своїх
власних. А ще – це повага до історії
свого народу, культури, мови, любові до рідної природи, неприняття
всього антиукраїнського тощо. Те,
що мовчать, мов ягнята, члени «Со-
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юзу радянських офіцерів» у відповідь на кремлівську агресію, це теж
позиція – внутрішнього мігранта.
Людина начебто і в Україні живе, їсть
український хліб і сало, а подумки – в
Білокамінній. Гірше за внутрішнього
мігранта є перевертні, що сповідують
світогляд яничарства. Вони не просто зрікаються рідного, але більше,
ніж будь-хто, ненавидять його, глузують над усім, що нагадує їм про рідний народ і українську державність.
Слава Богу, що таких серед місцевих
офіцерів-відставників я не зустрічаю.
Недарма Мойсей водив ізраїльський народ по сінайській пустелі 40
років. За цей час іудеї позбавилися
почуття рабства і меншовартості, відчули себе великим народом, здатним
побудувати державу на землі обітованій. Очевидно, Україна теж досягне
розквіту тоді, коли в небуття відійдуть
покоління, які ще однією ногою стоять у совковському минулому. Моє
покоління теж.
Щодо георгіївської стрічки, то
дарма Ви турбуєте дух товариша

Сталіна. Ні в роки війни, ні в післявоєнний період вона не була символом
перемоги. Символ у нас був один –
червоний прапор. Царську стрічку до
ордена Св. Георгія відродили у Російській Федерації з десяток років тому.
А ще георгіївську стрічку в роки
Великої Вітчизняної війни носили ті,
хто воював на боці гітлерівської Німеччини: РОА (Русская Освободительная Армия) Власова, в російській
29-й дивізії СС, російській 30-й дивізії
СС, казачих полках і дивізіях.
Якщо уже говорити про історичну
справедливість, то варто завжди говорити про гвардійську стрічку, яка в
роки війни була до ордена Слави. Ось
таким чином вона і увійшла в радянську нагородну систему як «гвардійська стрічка». Але повторюю, це був
окремий знак, а не символ перемоги.
То ж не приписуйте Сталіну того, чого
в історії не було.
І досить уже війн символів замість
пам’яті про війну в ім›я майбутнього.
Адже важлива правда, а не її тлумачення.

видобувного комплексу, довелося і навкарачки лізти, бо гірничий тиск майже задавив
штрек, і спускався на «п’ятій точці» донизу.
Спека — за 30 градусів, вугільний пил на зубах, вухах і в носі, відчуття метану і суцільний
гуркіт механізмів: лави, конвеєрів, двигунів
вентиляції. При всьому цьому треба було ще
й працювати. Професійна хвороба шахтарів
— силікоз. Це коли легені цементуються вугільним пилом. Силікоз — це фактично кирдик, кінець.
Коли кліть стукається на кілометрову
глибину, ніхто не гарантує повернення «на
гора». Хіба що добрий Шубін — шахтарський
дух. Я сидів з прохідниками і їв з ними «тормозок», коли над покрівлею штрека щось затріщало і покотився гул.
— Шубін жартує — пояснили чумазі
прохідники. Так чи інакше, а кожен мільйон
тонн вугілля оплачується одним людським
життям. А діватися людям нікуди, бо шахта
часто є єдиним підприємством у багатьох
містечках Донбасу. Шлях у молоді: або в
шахту — або в тюрму. Там немає професій
рознощика піцци чи розповсюджувача ре-

клами у переході. Якщо чоловіка виженуть із
шахти — сім’я помре з голоду.
За
останні
десятиріччя
олігархи
нав’язали просту схему життя: шахта —
пляшка горілки — футбол. Вугільні барони
жирують на Канарських островах, а шахтарі
з воблою — біля діжки з пивом.
Так було зручно управляти масами. Всяке інакодумство жорстоко придушувалося.
Голосували тільки за одного кандидата. Я
ще жартував із цього приводу над донецькими друзями.
У ці тривожні дні я на постійному зв’язку з
Донбасом. Телефоную і обурююся, мовляв,
вас що, на федералізації і Росії перемкнуло?
Добрий товариш, начальник дільниці
шахти ім. Засядька «відфільтрував мій базар»:
— У Донецьку на площі Леніна — жодного шахтаря. Коли ти працюєш на шахті в
чотиризмінному режимі — то не до мітингів.
На Донбасі побоюються одного — втратити
роботу через ускладнення з Росією. Сама
Російська Федерація шахтарям треба, як
зайцю стоп-сигнал. Кримчанам ніхто не заздрить. Московське телебачення так промило людям мізки, що всі лякаються «поїздів дружби з Галичини, а особливо приїзду
«Правого сектора». Для пересічних шахтарів

слово «федералізація» те саме, що й кастрація. Люди ображені на Київ, якому наплювати на донецькі проблеми. Урядовці не хочуть
їхати і говорити з людьми.
Так думають звичайні люди Донбасу.
«Всесоюзна кочегарка» сьогодні тяжко хвора. Соціальна сфера загнана в нікуди. В деяких депресивних містечках вода подається
за графіком. Тарифи на комунальні послуги
— просто захмарні. Зарплата у робітників
очисного вибою та прохідників 4-8 тис.грн.
Вісім тисяч — скоріше виняток, ніж правило.
Це на передових шахтах. Люди щиро дивуються, що в Євросоюзі за подібну працю
шахтарі отримують 2-4 тис. євро. І умови
праці — не зрівняти. Але в Євросоюз ніхто не
хоче — знову попрацювала російська пропаганда.
Пригадую старий вислів: «Донбас порожняк не ганяє!» Справді, трудовий Донбас
працює: дає на-гора вугілля, плавить метал,
виготовляє кокс, хімічну продукцію. Їм ніколи
мітингувати. А порожняк ганяють проплачені
провокатори, іноземні агенти, кримінальні
елементи, всі, хто звик до легких грошей.
Але якщо піднімуться справжні шахтарі —
місця буде мало і провокаторам і київським
можновладцям. То ж давайте не будемо нехтувати цими справжніми трудягами.

важень органам місцевого самоврядування,
збалансування відповідальності, створення
умов і привабливості для залучення інвестиційного клімату і надходження додаткових
ресурсів для розвитку територій – такі основні
стратегічні кроки реформування», – заявив на
зустрічі з представниками регіональних ЗМІ
Віце-прем’єр-міністр – Міністр регіонального

Другий етап: впровадження реформи
в життя вже у 2015 році – місцеві вибори та
практична діяльність органів влади, на які громади будуть мати повний вплив. Адже в громадах буде сконцентровано найбільші фінансові ресурси тощо.
Ця ідея на сьогодні має стовідсоткову підтримку в суспільстві: і політичних сил, і бізне-

націоналізовані так званою новою владою.
Тому відпочивати і проходити лікування наші
громадяни будуть виключно на материковій
території України, – сказала Людмила Денісова. — У наших планах зробити одеську «Молоду гвардію» новим «Артеком».
Вона також додала, що інспектуються й ті
санаторії, в яких зможуть проходити лікування
інваліди. Державна соціальна допомога інвалідам залишилася на тому ж рівні, при цьому
проводиться робота з поліпшення умов їхнього перебування у громадських місцях.
Соціальні стандарти для освітян не
зменшили
Зокрема, продовжуватимуться виплати надбавок за вислугу років, допомоги на
оздоровлення при наданні щорічної основної
відпустки, винагороди за сумлінну працю.
Коригування Держбюджету не позначиться
на розмірах заробітної плати, стипендіях та
інших соціальних виплатах працівникам галузі
та студентам.
Також незмінним залишається для учителів та викладачів розмір педагогічного навантаження на ставку. Здійснюватиметься
виплата надбавки, яка встановлена педагогічним працівникам з метою підвищення престижності праці.

Донбас порожняк не ганяє
Володимир ТКАЧ

12 квітня

В «Укрінформі»

Відкритий уряд

розвитку, будівництва та ЖКГ України Володимир Гройсман.
– Таким чином передбачається зміна системи управління в державі. Шлях перетворень
приведе до успішності, – переконаний урядовець.
Реформа передбачається у два етапи.
Перший: у 2014 році внести зміни до законодавчих документів. Зокрема, на основі змін у
Конституції прийняти нові закони про місцеве
самоврядування і місцеві адміністрації, які в
майбутньому будуть діяти як префектури і матимуть інші повноваження. Прийняти закони
про співробітництво територіальних громад і
про добровільне об’єднання територіальних
громад тощо.

су, і простих громадян.
«Ми маємо також позитивний висновок
єврокомісії з цього питання і стовідсоткову
підтримку ЄС, – наголосив Володимир Гройсман. – Ця реформа дасть можливість залучити в Україну в рази більше ресурсів європейської економічної допомоги, ніж будь-які інші
кроки».
Оздоровлення громадян відбуватиметься в санаторіях і оздоровницях, що
розташовані на материковій частині України
Про це заявила Міністр соціальної політики, відповідаючи на запитання регіональних
ЗМІ.
«Більшість санаторіїв на території Криму

6

12 квітня

Небесна сотня

2014 року

Вишгород

Початок див. у №14’2014

Чернець Віктор

Балюк Олександр

Корчак Андрій

Кемський Сергій

Пагор Дмитро

Ушневич Олег

27 травня 1977 - 19 лютого 2014

19 березня 1974 – 20 лютого
2014

18 липня 1964 — 18 лютого 2014

15 листопада 1981 — 20 лютого
2014

10 квітня 1992 — 19 лютого 2014

20 червня 1982 — 20 лютого 2014

Народився у с. Хропотова
Хмельницької області. Навчався у Кам’янець-Подільському
аграрно-технічному університеті.
Загинув унаслідок вогнепального
поранення під час стрілянини з
боку СБУ. Собою він прикривав
від куль дівчину. Залишив батьків
і брата. Похований у рідному
селі.

Народився у Дрогобичі. На Майдані перебував від листопада. 18
лютого врятував життя тернополянину Олексію Воронцову.
А 20 лютого був застрелений
снайпером на вулиці Інститутській поблизу «Жовтневого
палацу». Похований у м. Сколе
біля могили матері.

Народився у с. Подібна Черкаської області. Загинув Віктор під
колесами джипа, що намагався
прорватися крізь блокпост від
«тітушок» та спецпризначенців
біля його рідного села. У Віктора
залишилася дружина та дві донечки, 11 і 16 років.

Проживав у с. Пилиповичi,
Новоград-Волинського району
Житомирської області. Помер
20 лютого вiд вогнепального
поранення. Зi слiв очевидцiв, сам
у тяжкому стані, він намагався
врятувати життя iншому пораненому.

Мешканець м. Стрий Львівської
області. Походив з родини
репресованих. Працював на
місцевих будівництвах, їздив на
заробітки до Чехії. Під час нападу
силовиків на вулиці Інститутській
у Києві отримав значні тілесні
ушкодження та черепно-мозкову травму. Помер у столичній
лікарні №17. Залишив стареньку
матір.

Народився в м. Керч. Був засновником та адміністратором
ресурсу «Кооперативний рух». На
Майдан приїздив часто, належав
до «Чорної сотні». Допомагав
виносити поранених. Загинув на
вул. Інститутській від снайперського пострілу. Похований в м.
Коростень Житомирської області, куди переїхали його батьки.

Капінос Олександр

Максимов Дмитро

Цепун Андрій

Голоднюк Устим

Мазур Артем

Шеремет Людмила

10 березня 1984 — 19 лютого 2014

17 листопада 1994 — 18 лютого
2014

14 жовтня 1978 – 21 лютого 2014

12 серпня 1994 — 20 лютого
2014

6 серпня 1987 – 3 березня 2014

1941 — 22 лютого 2014

Родом із Хмельницького. Артем
служив в армії. Прийшов захищати Майдан, вступив до лав 15 сотні Cамооборони. Але 18 лютого
під час сутичок у Маріїнському
парку від вибуху гранати хлопець
отримав важке поранення. Лікарі
боролися за його життя. На жаль,
Артем не вийшов із коми – помер.

Мешкала у м. Хмельницькому.
Лікар-анестезіолог. Громадська
активістка. Померла у Хмельницькій міській лікарні внаслідок
важкого поранення в голову,
отриманого 19 лютого під час
акції протесту біля обласного
управління СБУ в Хмельницькому. Залишила чоловіка, доньку
і онука.

Мешкав у с. Дунаїв Тернопільської області. Голова громадської організації «Патріот Волині». У 2012 році Олександр брав
участь в акціях проти «мовного»
закону, голодував протягом 12
днів. На Майдані належав до сотні «Волинська Січ». Поранений
18 лютого, отримав черепномозкову травму внаслідок вибуху
гранати. Був успішно прооперований, опритомнів, але, на жаль,
19 лютого зупинилося серце.

Киянин. Від 2011 року займався
дзюдо в Київському міському
центрі «Інваспорт» (мав вроджені
вади слуху), навчався у Київському
фінансово-економічному коледжі, м.
Ірпінь. Дмитро — срібний та бронзовий призер з дзюдо Дефлімпійських
ігор в Софії. Був на Майдані 18 лютого. За словами очевидця, собою
врятував життя кільком хлопцям,
прикривши їх від вибуху бойової гранати. Від неї Дмитро загинув сам.

Варениця Роман

Кіщук Володимир

Вайда Богдан

Мазуренко Павло

Котляр Євген

Наконечний Іван

14 грудня 1978 — 20 лютого 2014

22 лютого 1956 — 18 лютого 2014

28 квітня 1965 — 20 лютого 2014

2 грудня 1971— 21 грудня 2013

14 квітня 1980 — 20 лютого 2014

1931 – 7 березня 2014

Народився у селі Старий Яр
Львівської області. Отримав педагогічну освіту в Дрогобицькому
університеті. Працював вчителем
математики, згодом їздив на
заробітки в Росію. Мешкав у м.
Новояворівську. Роман загинув
на вулиці Інститутській від пострілу снайпера.

Мешканець смт Димер Вишгородського району Київської
області. Власник будівельного
магазину. Загинув внаслідок поранення в голову під час сутичок
біля Верховної Ради. Залишив
трьох дітей (наймолодшій доньці
11 років) та двох онуків. Похований у рідному селищі.

Мешканець с. Летня Дрогобицького району Львівської області.
Активний учасник національного відродження 1989—1991
років. Вступив до Самооборони
Майдану, перебуваючи в Києві у
грудні 2013 р. Вдруге приїхав до
Києва 20 лютого. Загинув від кулі
снайпера.

Мешканець Києва. Працював у
сфері ІТ програмістом, дизайнером. 18 грудня у Святошинському районі м. Києва побитий
силовиками, які пояснювали свої
дії участю чоловіка в Євромайдані. Лікарі діагностували забої та
травму голови. Помер у лікарні,
за офіційною версією — від
пневмонії. Залишив дружину та
семирічного сина.

Мешканець Харкова. Активіст
екологічної організації «Зелений
фронт», працював промисловим
альпіністом. Активний учасник
акції протесту проти вирубки
дерев у парку Горького в Харкові.
Загинув від куль на вулиці Інститутській у Києві.

Офіцер ВМС СРСР. На Майдан
прийшов одразу після розгону
студентів 30 листопада. Допомагав майданівцям, чим міг,
не зважаючи на свої 83 роки.
Іван Наконечний отримав важку
травму голови і хребта 19 лютого
під час заворушень на вулиці
Інститутській. 7 березня він помер у лікарні.

Небесна сотня
Галина ДИКА
Народ восстал, устав от лжи,
Несправедливости во всем!
Душой и сердцем он воспрял,

Мешканець Києва. Увечері 20
лютого з командою активістів
блокував в’їзд у столицю з Гостомельської траси. Близько півночі
Андрій пішов додому. Дорогою
його було зловлено невідомими,
по-звірячому побито (отримав
черепно-мозкову травму, несумісну з життям). Тіло знайдено
на вулиці Верболозній у Києві.
Залишив 8-річну дитину.

Теперь узнал весь Свет о Нем!
Палили шины вечерами…
Чтоб крепче спали все ночами!
Одни майдановцы не спали —
Победу для страны ковали!
Летели камешки в охрану,

Мешкав у м. Збараж Тернопільської області. Навчався у
Бережанському агротехнічному
інституті. На Майдані від листопада. Під час нападу силовиків 30
листопада був сильно побитий,
але згодом знову повернувся на
Майдан. Помер від кульового
поранення на вул. Інститутській,
біля станції метро «Хрещатик».
Похований у Збаражі. Іменем
Устима названа його 38-а сотня.

А те стрельбою отвечали.
И… получив смертельны раны,
Бойцы навеки замолчали.
Безмолвный крик
Небесной сотни
В сердцах останется вовек!

Ліра
О подвиге их будет помнить
Здесь каждый честный человек.
Они нас жизнью защитили,
Чтоб жить мы счастливо могли!
А мы их в небо отпустили…
Чтоб землю нашу берегли!

ТЕЛЕпрограма

Вишгород
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2+2
06:00, 07:00, 08:00,
12:00, 15:00, 18:20
Новини
06:20, 06:40, 07:45,
08:20, 08:40 Гiсть студiї
09:00, 21:00 Пiдсумки
дня
09:50, 18:50 Час-Ч
10:15, 15:55, 19:45
ГРОМАДСЬКЕ
ТЕЛЕБАЧЕННЯ
12:10, 18:05, 20:50
Дiловий свiт
12:40 Т/с «Пастка»
13:55 Право на захист
14:15 Армiя
14:35 Euronews
14:55 Дiловий свiт.
Агросектор
15:15 Брифiнг Кабмiну
України
15:35 Вiкно в Америку
19:00 Про головне
21:40 Шустер Live.
Буднi
22:55 Трiйка, Кено,
Секунда удачi
23:00 Пiдсумки
23:30 На слуху

06:45, 07:10, 08:05,
09:10 «Снiданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00,
19:30, 23:30 ТСН
10:00 «Шiсть кадрiв»
10:10 «Свiт навиворiт 5: Iндонезiя»
11:10 Х/ф «Iван
Васильович змiнює
професiю»
13:00 Х/ф «Салямi»
16:45 «ТСН.
Особливе»
17:10 Т/с
«Фатмагюль»
20:40 «Секретнi
матерiали»
20:55 «Чистоnews»
21:10 Т/с «Кухня.
Новий сезон»
22:15 «Грошi»
23:55 Т/с «Лiкар мафiї»
00:50 Х/ф «Льодяний»

06:10 Надзвичайнi
новини
06:55 Факти тижня
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:25
Надзвичайнi новини
09:50 Т/с
«Прокурорська
перевiрка»
12:45, 15:45 Факти.
День
13:20 Х/ф «Шерлок
Холмс»
16:15 Х/ф «Месники»
18:45 Факти. Вечiр
20:15 Дiстало!
21:10 Свобода слова
00:05 Х/ф «Хай там
що, аби встигнути»

06:30 «Свiт за
тиждень»
07:00, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
09:00 Профiлактика
15:00, 18:30, 21:00
«Соцiальний пульс»
16:00 Д/с 60 найбiльш
смертоносних тварин
17:50 Тлумачення
сновидiнь
18:50, 22:35
«Економiчний пульс»
19:00 В гостях у
Д. Гордона. М.
Саакашвiлi
20:00 Пророки
наукової фантастики
21:30 ROLLING
STONES. Просто для
запису
22:40 Монстри
всерединi мене
00:00 «Красивi та
амбiцiйнi»

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, 12:25 Т/с
«Зозуля»
13:45, 14:20 «Судовi
справи»
15:20 «Жди меня»
18:05 «Стосується
кожного»
19:05 Т/с «Поки
станиця спить»
20:00 «Подробицi»
20:30 Т/с «Безсоння»
23:20 Х/ф «Екiпаж»

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 Т/с «Обдури,
якщо любиш»
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 «Острiв
проклятих»

— Роза Моїсеївна, скільки
вам років?
— Та кожен рік
по-різному!.

— Можна задати тобі одне питання?
— Можна, і ти його щойно задав.
— А можна два?
— Це було твоє друге питання…

06:10, 16:00 «Все буде
добре!»
Смачно!»
08:00, 18:30
07:10 «Київ музика»
«Неймовiрна правда
08:00 - 14.00
про зiрок»
ПРОФIЛАКТИКА
09:20 Х/ф «Здивуй
14:00, 16:50, 17:40
мене»
«Вiдкритий мiкрофон» 11:05 Х/ф «З привiтом,
Козаностра»
15:00, 17:00, 19:00,
21:00, 23:00 «Столичнi 12:50, 20:00 «Слiдство
ведуть екстрасенси»
телевiзiйнi новини»
13:50 «Битва
15:10, 23:25 Т/с
екстрасенсiв 13»
«Шляхи Iндiї»
18:00, 22:00 «Вiкна16:10, 18:00 «У центрi Новини»
уваги»
21:00 Т/с «Швидка
17:10 «Якiсне життя» допомога»
19:20, 23:20 «Мiська 22:30 «Детектор
брехнi - 5»
варта»
23:45 «Один за всiх»
19:25, 22:00
07:05 «Просто!

«Столиця»
21:25, 00:45 «Служба
порятунку»

06:30, 08:15, 13:00
Служба новин «Хвиля»
07:30 Кримська
кругосвiтка
08:55 Рукодiлля для дiтей
09:35, 12:40 180 градусiв
10:00, 10:45 Погода в
Українi
10:15, 10:50, 11:30, 12:05,
13:30 Телепродаж
11:45, 03:45 Феєрiя
мандрiв
13:45, 04:05 Х/ф «Бiле
iкло»
15:05, 21:00 Молода
гвардiя
16:00, 18:30, 20:30, 22:00
Служба новин «Хвиля»
16:10 М/с «Лiтаючий
будинок»
16:40 М/с «Пригоди
Робiка»
17:00, 02:00 Круїзнi
лайнери - рай в океанi
18:00, 22:30 Як працюють
машини
19:00 «Єдина країна!
Єдина країна!»
23:00 Кордони
23:40 Х/ф «Хлопець з
нашого мiста»

Передплачуйте газету «Вишгород».

06:10, 14:00 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»
10:00 Х/ф «Тепло
наших тiл»
12:00 Х/ф «Чарiвнi
створiння»
15:25 Х/ф «Три
богатирi на далеких
берегах»
18:00 Репортер
18:20 Абзац!
20:00 Ревiзор 4
22:50 Страстi за
Ревiзором
00:05 Педан-Притула
шоу

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

06:15 «Обережно, модерн!»
07:00 «Нове Шалене вiдео
по-українськи»
08:00 «Облом.UA. Новий
сезон»
09:00 Д/п «Велика подорож»
10:00 Д/п «Великi битви»
10:40 Д/п «Великi
катастрофи»
11:20 Д/п «Велика подорож
у глибини океану 3D»
12:45 Д/п «Оборотна
сторона Всесвiту»
13:45 Д/п «Битва планет»
14:45 Д/п «9 рота: як це
було»
15:10 Д/п «Тонькакулеметниця»
16:00 Д/п «Таємницi
розвiдки»
16:50 Д/п «Тегеран 43»
17:40 Д/п «Таємницi
наркомiв»
18:30 Новини 2+2
21:00 «ДжеДАI»
21:25 Х/ф «Злива»
23:20 Х/ф «Акули»

06:30 «TOP SHOP»
07:30 М/с
«Смiшарики»
09:10 Х/ф «Земля
бiзонiв»
10:50 Х/ф «Волохатий
тато»
12:30 Х/ф «Остання
вiдпустка»
14:30 «КВК-2014»
16:50 М/ф «Шрек»
18:20 «Звана вечеря»
19:20 «Орел i Решка»
21:10 «Розсмiши
комiка»
22:00 Т/с «Доктор
Хаус»
01:15 Х/ф «Король
вечiрок 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 Cлужба 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 льотчик»
09:00 «Агенти впливу»
09:50 Т/с «Таємницi
слiдства»
11:30 Т/с «УГРО - 5»
15:05 Т/с «Даїшники»
19:00, 21:40 «Свiдок»
19:30 Т/с
«Охоронець»
22:00 Т/с
«Елементарно - 2»
23:45 Т/с «Банши»
00:45 Т/с «NCIS:
полювання на
вбивцю»

Корпоратив
вдався — це
коли заходиш
на роботу під
свист і аплодисменти
колег.

06:25, 08:20 М/с
«Черепашки мутанти
нiндзя»
06:50 М/с «Шоу
Гарфiлда»
07:20 М/с «Лалалупси»
07:45 Мультик з
Лунтiком
08:50 М/с «Тiмон i
Пумба»
09:15 М/ф «Сердитi
пташки»
09:30 М/с «Маша i
ведмiдь»
09:55 Єралаш
12:15, 21:55 6 кадрiв
13:40 Т/с «Крем»
14:25 Т/с «Чемпiонки»
15:15 Панянка-селянка
16:05 Дайош
молодьож!
17:20, 20:00 Т/с
«Кухня»
18:15, 22:50 Т/с
«Свiтлофор»
19:10 Розсмiши комiка
21:00 Країна У
23:45 Дурнєв+1

07:00 «Ранок Росiї»
11:05, 16:55 Новини
культури
08:20 The Ukrainians
11:20 «Заповiт
Леонардо. Iсторiя
08:50 Top Gear
одного пограбування»
09:40, 22:30 Загадки 12:05 Ток-шоу «Про
найголовнiше»
Всесвiту
13:00, 16:00, 19:00 Вiстi
10:30, 15:50 Жертви
13:25, 16:10, 18:40
природи
Мiсцевий час. Вiстi11:20, 18:30 Мiстична Москва
13:40, 06:10 Т/с
Україна
«Господиня моєї долi»
14:25 «Особливий
12:10, 19:30
випадок»
Фантастичнi iсторiї
15:10 «Шукачi»
13:10 Вiйна всерединi 16:25 Д/с «Старцi».
«Архiєпископ Iоанн
нас
Шанхайський»
14:00, 17:30 В
17:05 Т/с «Поки станиця
спить»
пошуках пригод
17:55 Т/с «Особиста
14:50 Путiвник пригод справа»
16:40, 23:30 Сучаснi 19:45 «Прямий ефiр»
20:40 Т/с
дива
«Склiфосовський-3»
21:30 Дика Америка 23:05 «Вiднесенi
морем»
00:30 Покер

07:30, 20:30 В

пошуках iстини
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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
07:25, 00:30 Країна
on line
09:00, 21:00 Пiдсумки
дня
09:55, 20:40 Час-Ч
10:20, 15:55, 18:55
ГРОМАДСЬКЕ
ТЕЛЕБАЧЕННЯ
12:10, 18:05, 20:50
Дiловий свiт
12:40 Т/с «Пастка»
13:55 Д/ф «Ловець
слiв»
14:50 Euronews
14:55 Дiловий свiт.
Агросектор
15:15 Брифiнг Кабмiну
України
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, 23:40
ТСН
06:45, 07:10, 08:05,
09:10 «Снiданок з 1+1»
10:00, 20:55
«Чистоnews»
10:15 «Красуня за 12
годин - 2»
11:10 «Сiмейнi
мелодрами - 3»
12:05 Т/с «Справа
лiкарiв»
12:55, 13:50, 00:55 Т/с
«Склiфосовський - 2»
14:45, 21:10 Т/с
«Кухня. Новий сезон»
15:40 «Свати - 5»
16:45 «ТСН.
Особливе»
17:10 Т/с
«Фатмагюль»
20:40 «Секретнi
матерiали»
22:15 «Мiняю жiнку
- 9»
00:05 Т/с «Лiкар мафiї»

06:05 Свобода слова
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:25
Надзвичайнi новини
10:00, 13:20 Т/с
«Прокурорська
перевiрка»
12:45, 15:45 Факти.
День
13:45 Дiстало!
14:35, 16:15 Т/с
«Братани-3»
16:50 Т/с «Братани-2»
18:45 Факти. Вечiр
20:15 Т/с «Бомбило.
Продовження»
22:05 Четверта вежа-2
23:00 Х/ф
«Невидимка»

06:30, 09:30,
15:00, 18:30, 21:00
«Соцiальний пульс»
06:55, 18:50, 22:35
«Економiчний пульс»
07:00, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
09:00 Тлумачення
сновидiнь
10:00, 20:00 Пророки
наукової фантастики
11:00, 21:30 ROLLING
STONES. Просто для
запису
12:15 «Секрети
закулiсся з
Олександром
Ржавським»
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. М. Саакашвiлi
00:00 «Красивi та
амбiцiйнi»

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

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

Полювання
— це спорт!
Особливо, коли
патрони закінчилися, а кабан
іще живий.

19:00 Подiї
07:15 Ранок з
Україною
09:10, 14:00, 15:20,
17:10 Т/с «Слiд»
10:00 Т/с «Обдури,
якщо любиш»
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 Т/с «Глухар»

Ідеальний ранок: прокинувся, потягнувся,
посміхнувся,
перекинувся і
… заснув!

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 «Зроблено у
Києвi»
19:20, 23:20 «Мiська
варта»
21:25 «Київськi iсторiї»

06:40, 16:00 «Все буде
добре!»
08:40, 18:30
«Неймовiрна правда
про зiрок»
09:55 Х/ф «П’ять рокiв
та один день»
11:45, 19:55 «Слiдство
ведуть екстрасенси»
12:40, 00:20
«МастерШеф - 3»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
21:00 Т/с «Швидка
допомога»
22:30 «Кохана, ми
вбиваємо дiтей»

06:10, 23:30
Астропрогноз
06:30, 08:30, 13:05,
16:00, 18:30, 20:30,
22:00 Служба новин
«Хвиля»
07:00, 19:00, 21:00
«Єдина країна! Єдина
країна!»
09:00 Кримська
кругосвiтка
09:30, 16:40 М/с
«Пригоди Робiка»
09:55 У свiтi справдженої
мрiї
10:15, 10:50, 11:30,
12:05, 13:30 Телепродаж
11:15 Чекаю гостей
11:50 Аквапанорама
12:40 Феєрiя мандрiв
13:45 Х/ф «За тих, хто
в морi»
15:05 Молода гвардiя
16:10 М/с «Лiтаючий
будинок»
17:00 Круїзнi лайнери рай в океанi
18:00, 23:00 Реальний
свiт
22:30 Модна версiя
23:40 Х/ф «Одна родина

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 Cлужба новин
ZAMAN
09.05 М/ф
11.15, 22.00 Т/с «Таке

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»
10:00, 23:25 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
00:25 Т/с «Друзi»

Блондинка скаржиться:
— Мій комп’ютер не бачить принтера. Я вже й монітор до нього
повернула, а він однаково пише,
що не бачить. Що мені робити?
— Пальцем покажи.

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

06:30, 07:30, 08:30,
09:30, 10:30, 11:30,
12:30, 13:30, 14:30,
15:30, 16:30, 17:30,
18:30, 18:55, 22:30,
23:30 Час. Важливо
06:35, 07:10, 08:10,
22:35, 23:15 Бiзнес-час
06:40, 18:10 Мiсцевий
час
07:00, 08:00, 09:00,
10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00,
16:00, 17:00, 18:00,
22:00, 23:00 Час новин
07:15, 08:15, 08:35,
13:10, 18:35, 19:45,
22:10, 22:45, 23:25
Тема/Хронiка дня
09:35, 13:35, 14:35 5
елемент
10:10, 10:35, 11:15,
11:35, 12:15, 20:00 Час.
Пiдсумки дня
15:35 Машина часу
17:15 Драйв-новини
17:35 Особливий
погляд
19:00, 19:30 Час новин
21:40 Час-Тайм

06:15 Х/ф
«Стамбульский
транзит»
08:00, 09:30 Т/с «Нове
життя сищика Гурова.
Продовження»
09:00, 18:30 Новини
2+2
16:30 Т/с
«Солдати-15»
18:50 ЧУ 19 Тур.
Днiпро - Волинь
21:00 «ДжеДАI»
21:25 Х/ф «Каратель»
23:10 Х/ф
«Акуловосьминiг»

07:30, 16:00 Т/с «Моя
прекрасна няня»
09:00 М/с
«Смiшарики»
10:00 Х/ф «Земля
бiзонiв»
11:40 Т/с «Всi жiнки вiдьми»
13:20 Т/с «Дикий
ангел»
15:00, 19:20 «Орел i
Решка»

— Ти хто за
знаком зодіаку?
— Риба.
— А я пиво. Ми
ідеально одне
одному підходимо.

17:30, 21:10
«Розсмiши комiка»
18:20 «Звана вечеря»
22:00 Т/с «Доктор
Хаус»
01:15 Т/с
«Вiдчайдушнi
домогосподарки»

07:00 «Ранок Росiї»
11:05, 16:55 Новини
культури
08:20, 05:30 The
11:20 «Обмiняли
хулiгана на Луїса
Ukrainians
Корвалана...»
08:50 Top Gear
12:05 Ток-шоу «Про
09:40, 22:30 Загадки найголовнiше»
13:00, 16:00, 19:00 Вiстi
Всесвiту
13:25, 16:10, 18:40
10:30, 15:50 Жертви Мiсцевий час. ВiстiМосква
природи
13:40, 06:10 Т/с
11:20, 18:30 Мiстична «Господиня моєї долi»
14:25 «Особливий
Україна
випадок»
12:10, 19:30
15:10 Т/с «Капiтан
Гордєєв»
Фантастичнi iсторiї
16:25 Д/с «Старцi».
13:10, 00:30 Вiйна
«Отець Микола
Гур’янов»
всерединi нас
17:05 Т/с «Поки
14:00, 17:30 В
станиця спить»
17:55 Т/с «Особиста
пошуках пригод
справа»
14:50 Путiвник пригод 19:45 «Прямий ефiр»
16:40, 23:30 Сучаснi 20:40 Т/с
«Склiфосовський-3»
дива
23:05 «Спецiальний
21:30 Дика Америка кореспондент»

05:40, 15:00, 19:00,

07:30, 20:30 В

21:40 «Свiдок»

пошуках iстини

06:25 М/с «Маша i
ведмiдь»
06:50 М/с «Шоу
06:10 Х/ф «Сержант
Гарфiлда»
07:20 М/с
мiлiцiї»
«Лалалупси»
08:30 Ранковий
07:45 Мультик з
Лунтiком
«Свiдок»
08:20 М/с
09:00 «Випадковий
«Черепашки мутанти
нiндзя»
свiдок»
08:50 М/ф «Сердитi
10:00 Т/с «Мовчазний пташки»
09:00 Профiлактика
свiдок»
12:00, 21:55 6 кадрiв
11:25 Т/с «Детективи»
13:40 Т/с «Крем»
14:25 Т/с «Чемпiонки»
13:05, 19:30 Т/с
15:15 Панянка«Охоронець»
селянка
15:15 Т/с «Таємницi
16:05 Дайош
молодьож!
слiдства - 2»
17:20, 20:00 Т/с
22:00 Т/с «Грабуй
«Кухня»
18:15, 22:50 Т/с
награбоване»
«Свiтлофор»
23:45 Т/с «Банши»
19:10 Розсмiши
комiка
00:45 Т/с «NCIS:
21:00 Країна У
полювання на
23:45 Надто грубо для
Ю-туб›а
вбивцю»

06:30 «TOP SHOP»
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06:30, 07:00, 08:00, 12:00,
15:00, 18:20 Новини
06:50, 07:45, 08:20, 08:40
Гiсть студiї
09:00, 21:00 Пiдсумки дня
09:50, 18:50 Час-Ч
10:00 Включення з КМУ
10:15 Уряд на зв’язку з
громадянами
11:00, 16:00, 19:45
ГРОМАДСЬКЕ
ТЕЛЕБАЧЕННЯ
12:10, 18:05, 20:50
Дiловий свiт
12:35 Т/с «Пастка»
13:45 «Секрети успiху» з
Н.Городенською
14:15 Чемпiонату свiту з
футболу 2014.
14:55 Дiловий свiт.
Агросектор
15:15 Брифiнг Кабмiну
України
15:35 Шлях до Чемпiонату
свiту FIFA 2014. Бразилiя
21:40 Шустер Live. Буднi
22:55 Суперлото, Трiйка,
Кено
23:00 Пiдсумки
23:30 На слуху

06:05, 07:00, 08:00,
09:00, 19:30, 23:40
ТСН
06:45, 07:10, 08:05,
09:10 «Снiданок з 1+1»
10:00, 20:55
«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»
14:50, 21:10 Т/с
«Кухня. Новий сезон»
15:45 «Свати - 5»
16:45 «ТСН.
Особливе»
17:10 Т/с
«Фатмагюль»
20:40 «Секретнi
матерiали»
22:15 «Чотири весiлля
- 3»
00:05 Т/с «Лiкар мафiї»

06:55, 16:50 Т/с

06:30, 09:30, 15:00,
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 Пророки
наукової фантастики
11:00, 21:30 ROLLING
STONES. Просто для
запису
12:15 «Щоденник для
батькiв»
13:10 Д/с 60 найбiльш
смертоносних тварин
14:00, 22:40 Монстри
всерединi мене
16:00 Захоплююча
зоологiя
17:50 Тлумачення
сновидiнь
18:30 « Соцiальний
пульс»
19:00 В гостях у Д.
Гордона. Л. Гузар
00:00 «Красивi та
амбiцiйнi»

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

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

06:00, 09:45, 11:15,
12:45 «Мультляндiя»
07:05 «Просто!
08:45 Факти. Ранок
Смачно!»
09:15, 19:25
07:10 «Київ музика»
Надзвичайнi новини
08:00, 15:00, 17:00,
09:55, 13:20 Т/с
19:00, 21:00, 23:00
«Столичнi телевiзiйнi
«Прокурорська
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
«Столиця»
14:30, 16:15, 20:15
13:20 «Громадська
Т/с «Бомбило.
приймальня»
Продовження»
15:10, 23:25 Т/с
18:45 Факти. Вечiр
«Шляхи Iндiї»
22:05 Кримiнальна
16:10, 18:00 «У центрi
уваги»
Україна
17:10 «Київськi iсторiї»
23:00 Х/ф «Людина19:20, 23:20 «Мiська
невидимка-2»
варта»
00:45 Х/ф «Заряджена 21:25, 00:45 «Мiсто
зброя»
добра»

06:05, 16:00 «Все буде
добре!»
08:00, 18:30
«Неймовiрна правда
про зiрок»
09:15 «Зiркове життя.
Дружини футболiстiв:
гра в сiм’ю?»
10:10 «Зiркове життя.
Кохання на все життя»
11:05, 20:00 «Слiдство
ведуть екстрасенси»
12:00, 00:25
«МастерШеф - 3»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
21:00 Т/с «Швидка
допомога»
22:30 «Хата на тата»

06:30, 08:30, 13:05,
16:00, 18:30, 20:30,
22:00 Служба новин
«Хвиля»
07:00, 19:00, 21:00
«Єдина країна! Єдина
країна!»
09:30, 16:40 М/с
«Пригоди Робiка»
09:55 Шкiльнi iсторiї
10:45 Погода в Українi
11:15 Наша географiя
11:50 Аквапанорама
12:40 Феєрiя мандрiв
13:45 Х/ф «Бiлiє
вiтрило самотнє»
15:05 Молода гвардiя
16:10 М/с «Лiтаючий
будинок»
17:00 Круїзнi лайнери
- рай в океанi
18:00 Будьте здоровi!
22:30 Як працюють
машини
23:00 Кордони
23:40 Х/ф «Гроза»

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 Cлужба 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

«Братани-2»

Жінка повинна
зробити в житті
три речі: спалити будинок,
спиляти дерево і народити
дочку.

Передплачуйте газету «Вишгород».

06:10, 06:55 Kids Time
06:15, 14:00 М/с
«Панда Кунг-Фу»
07:00 Пiдйом
08:00, 10:00, 19:00 Т/с
«Воронiни»
09:00, 17:00 Т/с «Не
родись вродлива»
15:00 Т/с «Щоденники
Керрi»
15:55 Т/с «Татусевi
дочки»
18:00 Репортер
18:20 Абзац!
21:00 Серця трьох
23:35 Т/с «Щасливi
разом»
00:35 Т/с «Друзi»

Cидять дві бабульки на лавці,
одна говорить іншій:
— А пам’ятаєш, колись ми були
молоді і красиві, особливо я. А тепер старі і страшні, особливо ти!

06:00 Х/ф «У небi
«Нiчнi вiдьми»
07:20 Х/ф «Сержант
мiлiцiї»
08:30 Ранковий
«Свiдок»
09:00 «Випадковий
свiдок»
10:00 Т/с «Мовчазний
свiдок»
11:25 Т/с «Детективи»
13:00, 19:30 Т/с
«Охоронець»
15:00, 19:00, 21:40
«Свiдок»
15:15 Т/с «Таємницi
слiдства - 2»
22:00 Т/с «NCIS:
полювання на вбивцю
- 10»
23:45 Т/с «Банши»
00:45 Т/с «NCIS:
полювання на
вбивцю»

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

06:25, 08:20 М/с
«Черепашки мутанти
нiндзя»
06:50 М/с «Шоу
Гарфiлда»
07:20 М/с «Лалалупси»
07:45 Мультик з
Лунтiком
08:50 М/с «Тiмон i
Пумба»
09:15 М/ф «Сердитi
пташки»
09:30 М/с «Маша i
ведмiдь»
09:55 Єралаш
12:15, 21:55 6 кадрiв
13:40 Т/с «Крем»
14:25 Т/с «Чемпiонки»
15:15 Панянка-селянка
16:05 Дайош молодьож!
17:20, 20:00 Т/с «Кухня»
18:15, 22:50 Т/с
«Свiтлофор»
19:10 Розсмiши комiка
21:00 Країна У
23:45 Надто грубо для
Ю-туб’а

06:15 «Обережно,
модерн!»
07:00, 16:30 Т/с
«Солдати-15»
09:00, 17:30 Новини
2+2
09:20 Х/ф «Тут твiй
фронт»
11:10 Д/п «Код Зiрки»
12:10 Д/п
«Апокалiпсис. Сонце»
13:10 Д/п «Великi
битви»
13:50 Д/п «Великi
катастрофи»
14:30 Д/п «Вiтчизнянi
гранатомети»
15:20 Д/п «Зафронтовi
розвiдники»
16:00 Д/п
«Технодром»
17:50 ЧУ 19 Тур.
Карпати - Iллiчiвець
20:00 ЧУ 19 Тур.
Динамо - Шахтар
22:00 «Профутбол»
23:25 Х/ф «Каратель»

06:30 «TOP SHOP»

07:30, 20:30 В

07:00 «Ранок Росiї»
11:05, 16:55 Новини
культури
11:20 «Спрага»
12:05 Ток-шоу «Про
найголовнiше»
13:00, 16:00, 19:00
Вiстi
13:25, 16:10, 18:40
Мiсцевий час. ВiстiМосква
13:40 Т/с «Господиня
моєї долi»
14:25 «Особливий
випадок»
15:10 Т/с «Капiтан
Гордєєв»
16:25 Д/с «Старцi».
«Архiмандрит Гаврило
Ургебадзе»
17:05 Т/с «Поки
станиця спить»
17:55 Т/с «Особиста
справа»
19:45 «Прямий ефiр»
20:40 Т/с
«Склiфосовський-3»
23:05 «Страшний суд»

пошуках iстини
08:20 The Ukrainians
08:50 Top Gear
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 Путiвник пригод
16:40, 23:30 Сучаснi
дива
21:30 Планета людей
00:30 Покер

07:30, 16:00 Т/с «Моя
прекрасна няня»
09:00 М/с
«Смiшарики»
10:00 Т/с «Всi жiнки вiдьми»
13:20 Т/с «Дикий
ангел»
15:00, 19:20 «Орел i
Решка»
17:30, 21:10
«Розсмiши комiка»
18:20 «Звана вечеря»
22:00 Т/с «Доктор
Хаус»
01:15 Т/с
«Вiдчайдушнi
домогосподарки»
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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
09:00, 21:00 Пiдсумки
дня
09:55, 20:40 Час-Ч
10:10 Книга.ua
10:45, 16:05, 18:55
ГРОМАДСЬКЕ
ТЕЛЕБАЧЕННЯ
12:10, 18:05, 20:50
Дiловий свiт
12:40 Т/с «Пастка»
13:50 «Надвечiр’я» з
Т. Щербатюк
14:55 Дiловий свiт.
Агросектор
15:15 Брифiнг
Кабмiну України
15:35 Ближче до
народу
21:40 Шустер Live.
Буднi
22:55 Трiйка, Кено,
Максима
23:00, 01:00 Пiдсумки
23:30 На слуху

06:05, 07:00, 08:00,
09:00, 19:30, 23:25 ТСН
06:45, 07:10, 08:05,
09:10 «Снiданок з 1+1»
10:00, 20:55
«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»
14:50, 21:10 Т/с
«Кухня. Новий сезон»
15:45 «Свати - 5»
16:45, 04:40 «ТСН.
Особливе»
17:10 Т/с «Фатмагюль»
20:40 «Секретнi
матерiали»
22:15 «Самооборона.
Фiльм об’єднання
вавилон-13»
22:50 «Межигiр›я.
Фiльм об›єднання
вавилон-13»
23:50 Т/с «Лiкар мафiї»

06:50, 16:50 Т/с
«Братани-2»
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:25
Надзвичайнi новини
09:55, 13:20 Т/с
«Прокурорська
перевiрка»
12:45, 15:45 Факти.
День
13:40 Кримiнальна
Україна
14:30, 16:15, 20:15
Т/с «Бомбило.
Продовження»
18:45 Факти. Вечiр
22:10 Клан
23:00 Х/ф «Скайлайн»
00:45 Х/ф «Колiр ночi»

06:30, 09:30,
15:00, 18:30, 21:00
«Соцiальний пульс»
07:00, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
09:00 Тлумачення
сновидiнь
10:00, 20:00 Пророки
наукової фантастики
11:00, 21:30 ROLLING
STONES. Просто для
запису
12:15 «УкраїнаЄвропа: маятник
Фуко»
13:10, 16:00
Захоплююча зоологiя
14:00, 22:40 Монстри
всерединi мене
17:45 «Соцiальний
статус: вашi права i
пiльги»
18:50, 22:35
«Економiчний пульс»
19:00 В гостях у Д.
Гордона. Л. Гузар
00:00 «Красивi та
амбiцiйнi»

07:00, 07:30, 08:00,
08:25, 09:00, 12:00,
14:00, 17:45 Новини
07:15, 07:35, 08:10,
08:30 «Ранок з
IНТЕРом»
09:20, 12:25, 20:30
Т/с «Безсоння»
12:50 Д/с «Слiдство
вели... з Леонiдом
Каневським»
13:40, 14:20 «Судовi
справи»
15:00 «Сiмейний суд»
16:50 Т/с «Жiночий
лiкар»
18:05 Ток-шоу
«Стосується кожного»
19:05 Т/с «Поки
станиця спить»
20:00 «Подробицi»
23:20 Х/ф
«Спiвучасник»
01:35 Х/ф «Корiолан»

06:00, 13:10 Т/с
«ОСА»
07:00, 09:00, 15:00,
19:00 Подiї
07:15 Ранок з
Україною
09:10, 14:10, 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

Жінка за
кермом — що
зірка в небі: ти
її бачиш, а вона
тебе ні.

Даїшники
зовсім знахабніли. Зупиняє
мене сьогодні
один і так лукаво:
— А чого це ви
сьогодні без
машини?

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 «Служба
порятунку»
19:20, 23:20 «Мiська
варта»
21:25, 00:45
«Прогулянки мiстом»

06:15, 16:00 «Все буде
добре!»
08:05, 18:30
«Неймовiрна правда про
зiрок»
09:35 Х/ф «Коханий за
наймом»
11:15, 20:00 «Слiдство
ведуть екстрасенси»
12:10, 00:15
«МастерШеф - 3»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
21:00 Т/с «Швидка
допомога»
22:30 «Я соромлюсь
свого тiла»

06:30, 08:30, 13:05,
16:00, 18:30, 20:30,
22:00 Служба новин
«Хвиля»
07:00, 19:00 «Єдина
країна! Єдина країна!»
09:00 Будьте здоровi!
09:30, 16:40 М/с
«Пригоди Робiка»
09:55, 12:40 Феєрiя
мандрiв
11:15 Наша географiя
11:50 Аквапанорама
13:45 Х/ф «П›ятий
океан»
15:05, 21:00 Молода
гвардiя
16:10 М/с «Лiтаючий
будинок»
17:00 Шуба-дубаZOO!!!
17:20 Студентський
квиток
18:00 Реальний свiт
22:30 Моя тема з
Андрiєм Федюшиним
23:40 Х/ф «Чекай
мене»

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 Cлужба 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

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»
10:00, 23:30 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
00:30 Т/с «Друзi»

— Я вчора знайшов телефон.
— І що ти зробив?
— Я його викинув!
— Чому???
— Тому що у нього не було
кнопок і ззаду було намальоване
відкушене яблуко.

08:30 Ранковий
«Свiдок»
09:00 «Випадковий
свiдок»
10:00 Т/с «Мовчазний
свiдок»
11:25 Т/с «Детективи»
12:55, 19:30 Т/с
«Охоронець»
15:15 Т/с «Таємницi
слiдства - 2»
15:00, 19:00, 21:40
«Свiдок»
22:00 Т/с «Менталiст
- 5»
23:45 Т/с «Банши»
00:45 Т/с «NCIS:
полювання на
вбивцю»

Фізика — це як
хімія… тільки в
іншому кабінеті.

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

06:25, 09:30 М/с
«Маша i ведмiдь»
06:50 М/с «Шоу
Гарфiлда»
07:20 М/с
«Лалалупси»
07:45 Мультик з
Лунтiком
08:20 М/с «Черепашки
мутанти нiндзя»
08:50 М/с «Тiмон i
Пумба»
09:15 М/ф «Сердитi
пташки»
10:25, 21:00 Країна У
12:15, 21:55 6 кадрiв
13:40 Т/с «Крем»
14:25 Т/с «Чемпiонки»
15:15 Панянкаселянка
16:05 Дайош
молодьож!
17:20, 20:00 Т/с
«Кухня»
18:15, 22:50 Т/с
«Свiтлофор»
19:10 Розсмiши комiка
23:45 Между нами

06:15 «Обережно,
модерн!»
07:00, 16:30 Т/с
«Солдати-15»
09:00, 18:30 Новини
2+2
09:20 Х/ф «Полювання
на єдинорога»
11:10 Д/п «Сни.
Розшифровка
майбутнього»
12:10 Д/п
«Апокалiпсис. Всесвiт»
13:10 Д/п «Великi
битви»
13:50 Д/п «Великi
катастрофи»
14:30 Д/п «Вiтчизнянi
гранатомети»
15:20 Д/п «Зафронтовi
розвiдники»
16:00 Д/п «Технодром»
18:50 ЧУ 19 Тур.
Металiст - Зоря
21:00 «ДжеДАI»
21:25 Х/ф «Бен Гур»
01:15 Х/ф «800 льє
вниз Амазонкою»

06:30 «TOP SHOP»
07:30, 16:00 Т/с «Моя
прекрасна няня»
09:00 М/с
«Смiшарики»
10:00 Т/с «Всi жiнки вiдьми»
13:20 Т/с «Дикий
ангел»
15:00, 19:20 «Орел i
Решка»
17:30, 21:10
«Розсмiши комiка»
18:20 «Звана вечеря»
22:00 Т/с «Доктор
Хаус»
01:15 Т/с
«Вiдчайдушнi
домогосподарки»

07:00 «Ранок Росiї»
10:00, 16:00, 19:00
Вiстi
07:30, 20:30 В
10:35, 16:10, 18:40
пошуках iстини
Мiсцевий час. Вiстi08:20 The Ukrainians
Москва
08:50 Top Gear
11:00 Пряма лiнiя
09:40, 22:30 Загадки з Володимиром
Путiним
Всесвiту
14:25 «Особливий
10:30, 15:50 Жертви
випадок»
природи
15:10 Т/с «Капiтан
11:20, 18:30 Мiстична Гордєєв»
16:25 Д/с «Старцi».
Україна
«Архiмандрит Iоанн
12:10, 19:30
Крестьянкiн»
Фантастичнi iсторiї
16:55 Новини
13:10, 00:30 Вiйна
культури
всерединi нас
17:05 Т/с «Поки
14:00, 17:30 В
станиця спить»
17:55 Т/с «Особиста
пошуках пригод
14:50 Путiвник пригод справа»
20:15 «Прямий ефiр»
16:40, 23:30 Сучаснi
21:10 Т/с
дива
«Склiфосовський-3»
21:30 Планета людей 23:30 «Живий звук»
06:00 Легенди

бандитського Києва

ТЕЛЕпрограма

Вишгород
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06:30, 07:00, 08:00, 12:00,
15:00, 18:20 Новини
06:50, 07:45, 08:20, 08:40
Гiсть студiї
07:20 Країна on line
07:40 Ера бiзнесу
09:00, 21:00 Пiдсумки дня
09:55 Час-Ч
10:15 Не вiр худому
кухарю
10:50, 16:00
ГРОМАДСЬКЕ
ТЕЛЕБАЧЕННЯ
12:10, 18:05, 18:50
Дiловий свiт
12:40 Т/с «Пастка» 5с.
(закл.)
13:50 Вiра. Надiя. Любов
14:55 Дiловий свiт.
Агросектор
15:15 Брифiнг Кабмiну
України
15:35 Контрольна робота
18:55 Про головне
19:30, 21:25 Шустер LIVE
22:15 ХРЕСНА ДОРОГА
за участю СВЯТIШОГО
ОТЦЯ ФРАНЦИСКА В
КОЛIЗЕЇ (РИМ)
00:00 Пiдсумки

06:10, 14:05 М/с «Панда
06:00, 07:00, 08:00,
06:50 Т/с «Братани-2» 06:00, 09:45, 11:15,
06:40, 18:30
Кунг-Фу»
12:45 «Мультляндiя» «Неймовiрна правда
09:00, 19:30 ТСН
08:45 Факти. Ранок
06:55 Kids Time
07:05 «Просто!
06:45, 07:10, 08:05,
09:15, 19:25
про зiрок»
07:00 Пiдйом
Смачно!»
09:10 «Снiданок з 1+1» Надзвичайнi новини
08:00, 10:00, 19:00 Т/с
08:00 Х/ф «Я тебе
07:10
«Київ
музика»
10:00 «Чистоnews»
«Воронiни»
10:05, 13:25, 16:15 Т/с
кохаю»
09:00, 17:00 Т/с «Не
10:15 «Красуня за 12 «Вiйськова розвiдка» 08:00, 15:00, 17:00,
18:00, 22:00 «Вiкнародись вродлива»
19:00, 21:00, 23:00
годин - 2»
12:45, 15:45 Факти.
15:00 Т/с «Щоденники
«Столичнi телевiзiйнi Новини»
11:10 «Сiмейнi
День
20:00, 22:40 «Холостяк Керрi»
новини»
мелодрами - 3»
16:00 Т/с «Татусевi дочки»
18:45 Факти. Вечiр
- 4»
08:20, 10:20,
12:05 Т/с «Справа
18:00 Репортер
20:15 Т/с «Бомбило.
18:20 Абзац!
16:50, 17:40, 21:25
лiкарiв»
00:25 «Холостяк – 4.
Продовження»
21:00 Серця трьох
«Вiдкритий мiкрофон» Як вийти замiж»
13:00, 13:55 Т/с
22:10 Х/ф «Подвiйний
23:30 Т/с «Щасливi
08:30, 19:25
«Склiфосовський - 2»
01:15
Х/ф
«Коханий
за
разом»
КОПець»
«Столиця»
14:50 Т/с «Кухня.
00:30 Т/с «Друзi»
наймом»
00:05 Х/ф «Останнiй

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 Пророки
наукової фантастики
11:00, 21:30 ROLLING
STONES. Просто для
запису
12:15 «Ронiн. Ток-шоу
з Дмитром Видрiним»
13:10, 16:00
Захоплююча зоологiя
14:00, 22:40 Монстри
всерединi мене
17:50 Тлумачення
сновидiнь
19:00 В гостях у Д.
Гордона. Фiларет
00:00 Змова Iсуса

07:00, 07:30, 08:00,
08:25, 09:00, 12:00,
14:00, 17:45 Новини
07:15, 07:35, 08:10,
08:30 «Ранок з
IНТЕРом»
09:20, 12:25, 20:30
Т/с «Безсоння»
12:50 Д/с «Слiдство
вели... з Леонiдом
Каневським»
13:40, 14:20 «Судовi
справи»
15:00 «Сiмейний суд»
15:50 «Сценарiї
кохання»
16:50 Т/с «Жiночий
лiкар»
18:05 Ток-шоу
«Стосується кожного»
19:05 Т/с «Поки
станиця спить»
20:00 «Подробицi»
00:20 Д/ф «Вставай
як один»

Новий сезон»
15:45 «Свати - 5»
16:45 «ТСН.
Особливе»
17:10 Т/с
«Фатмагюль»
20:30 «Українськi
сенсацiї. Вiйни Росiї»
21:30 Х/ф «Банди
Нью-Йорка»
00:45 Х/ф «Дерево
життя»

бойскаут»

— Мене ніхто
не любить.
— Я люблю
тебе.
— Невже важко
помовчати і послухати?

06:00, 13:10 Т/с
«ОСА»
07:00, 09:00, 15:00,
19:00 Подiї
07:15 Ранок з
Україною
09:10, 14:10, 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. Точка
вiдлiку
22:00 Подiї дня

Посварився з
дружиною. Пішов на кухню,
закрутив усі
банки міцніше.

13:20 «Громадська
приймальня»
15:10, 23:25 Т/с
«Шляхи Iндiї»
16:10, 18:00 «У центрi
уваги»
17:10, 00:45
«Прогулянки мiстом»
19:20, 23:20 «Мiська
варта»
21:35 «Столиця.
Спецпроект»

06:30, 08:30, 13:05,
16:00, 18:30, 20:30,
22:00 Служба новин
«Хвиля»
07:00, 19:00 «Єдина
країна! Єдина країна!»
09:00 Кримська
кругосвiтка
09:30, 16:40 М/с
«Пригоди Робiка»
10:15, 10:50, 11:30,
12:05, 13:30 Телепродаж
11:15 Наша географiя
11:50 Аквапанорама
12:40 Шуба-дуба-ZOO!!!
13:45 Х/ф
«Дубровський»
15:00, 22:30 Моя тема з
Андрiєм Федюшиним
16:10 М/с «Лiтаючий
будинок»
17:00 Круїзнi лайнери рай в океанi
17:55 Студентський
квиток
18:10 Хронiка подiй
21:00 Феєрiя мандрiв
21:20 XTV show
23:30 Х/ф «Учитель
танцiв»

Передплачуйте газету «Вишгород».

Вовочка в дитячому садку уважно
дивиться на манікюр виховательки:
— Ольга Олександрівна, у вас такі
нігті довгі.
— Так. Подобаються?
— Подобаються. Напевно, по
деревах лазити зручно.

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 Cлужба 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»
13:05 Т/с
«Охоронець»
15:00, 19:00 «Свiдок»
15:15 Т/с «Таємницi
слiдства - 3»
19:30 Т/с «Останнiй
бронепоїзд»
23:30 Х/ф «Термiнал»
01:45 Х/ф «Апостол
Фома»

Американська
мрія — стати
багатим.
Російська мрія
— стати багатим американцем.

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

06:25, 09:30 М/с
«Маша i ведмiдь»
06:50 М/с «Шоу
Гарфiлда»
07:20 М/с «Лалалупси»
07:45 Мультик з
Лунтiком
08:20 М/с «Черепашки
мутанти нiндзя»
08:50 М/с «Тiмон i
Пумба»
09:15 М/ф «Сердитi
пташки»
09:55 Єралаш
12:15, 22:00 6 кадрiв
13:40 Т/с «Крем»
14:25 Т/с «Чемпiонки»
15:15 Панянкаселянка
16:55 Дайош
молодьож!
17:20, 19:10 Розсмiши
комiка
18:15, 22:50 Т/с
«Свiтлофор»
20:00 Х/ф «Лицар дня»
23:45 Между нами

06:00 Мультфiльми
06:15 «Обережно,
модерн!»
07:00 Т/с
«Солдати-15»
09:00, 18:30 Новини
2+2
09:20 Х/ф «Зникла
експедицiя»
12:40 Х/ф «Золота
рiчка»
14:40, 19:00 Х/ф
«Бiблiя»

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

Потяги далекого прямування
дають людям можливість повною
мірою відчути себе домашніми
котами. Весь час лежиш, спиш,
нічого не робиш. А встаєш тільки
в туалет або поїсти. Ну, і у вікно
ще дивишся на пташок.

07:30, 20:30 В
пошуках iстини
08:20, 05:30 The
Ukrainians
08:50 Top Gear
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 Путiвник пригод
16:40, 23:30 Сучаснi
дива
21:30 Планета людей
00:30 Покер

07:00 «Ранок Росiї»
10:55 «Вся Росiя»
11:05, 16:55 Новини
культури
11:20 «Конвалiї для
королеви. Гелена
Великанова»
12:15 «Про
найголовнiше»
13:00, 16:00, 19:00 Вiстi
13:25, 16:10, 18:40
Мiсцевий час. ВiстiМосква
13:40, 14:25, 06:10 Т/с
«Господиня моєї долi»
15:10 Т/с «Капiтан
Гордєєв»
16:25 «П’ятий вимiр»
17:05 Т/с «Поки станиця
спить»
17:55 Т/с «Особиста
справа»
19:55 «Прямий ефiр»
20:50 «Двобiй»
22:30 «Нам його не
вистачає. Згадуючи Iллю
Олейникова»
23:25 «Лiнiя життя». Марiя
Гулегiна

Наш індекс у Каталозі місцевих періодичних видань 40007
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07:00 Шустер LIVE
09:50 Православний
вiсник
10:45, 18:10
ГРОМАДСЬКЕ
ТЕЛЕБАЧЕННЯ
13:20 Шеф-кухар
країни
15:45 Театральнi
сезони
16:55 В гостях у
Д.Гордона
20:00 ПРИВЕЗЕННЯ
БЛАГОДАТНОГО
ВОГНЮ з ЄРУСАЛИМУ
до УКРАЇНИ
20:40 Український
акцент
21:00 Пiдсумки дня
21:35 Головний
аргумент
21:50 Українська пiсня
22:55 Суперлото,
Трiйка, Кено
23:00 Вiд першої особи
23:30 ТРАНСЛЯЦIЯ
ВЕЛИКОДНIХ
БОГОСЛУЖIНЬ з
ХРАМIВ УКРАЇНИ

07:00 «Хто там?»
08:00, 08:25 М/с «Гуфi та
його команда»
08:50, 19:30 ТСН:
«Телевiзiйна служба
новин»
09:50, 11:10, 12:15, 13:20
«Свати - 5»
14:25 «Вечерний Киев 2013»
16:20, 20:15 «Вечiрнiй
квартал 2014»
18:30 «Розсмiши комiка
- 5»
22:15 Х/ф «Я, робот»

06:00 Х/ф «Офiцiант iз
золотою тацею»
07:30 «Будь в курсi!»
09:00 Пророки наукової
фантастики
10:00 «Свiтськi хронiки»
10:55 Х/ф «Одного
прекрасного дня»
14:00 Монстри
всерединi мене
16:00 Iкони тваринного
свiту
16:50 «Ронiн. Ток-шоу з
Дмитром Видрiним»
17:35 Психологiя
поведiнки тварин
18:15 «Цивiлiзацiя
Incognita»
18:30 «Соцiальний
пульс вихiдних»
19:00 Змова Iсуса
20:00 Великi монархи
Єгипту
21:00 Нiна Усатова.
Менi пропонували роль
Офелiї
22:00 «Секрети
закулiсся з
Олександром
Ржавським»
22:30 Х/ф «Доказ»

08:35 Д/ф «Монастир»
09:30 Новини
10:00 Д/ф «Великдень»
11:05 Х/ф «Кохання
земне»
13:00 «Сходження
Благодатного
Вогню у Храмi Гробу
Господнього»
15:00 «Юрмала 2013»
17:00 Програма
«Обережно:) Дiти!»
18:00, 20:35 Т/с «Свахи»
20:00 «Подробицi»
22:05 Х/ф «Пiп»
00:30 «Великодня
лiтургiя»

— Офіціант,
можна ще трохи посмажити
цю курку?
— Хіба вона
погано просмажена?
— Я не знаю,
але вона в
мене салат
їсть.

07:30, 10:00 Ревiзор 4 06:30, 07:30, 08:30, 09:30, 06:00 Х/ф «Бiблiя»
10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 09:30 Новини 2+2
12:50 Страстi за
Майданi»
14:30, 15:30, 16:30, 17:30, 10:00 Т/с «Дiльниця»
Ревiзором
07:55 «Їмо вдома»
18:30, 19:30, 20:30, 21:30, 22:00 Х/ф «Заєць над
14:10 Т/с «Воронiни» 22:30, 23:30 Час. Важливо безоднею»
09:00 «Все буде
06:35, 18:10 Мiсцевий час 00:00 Х/ф «Тато»
17:45 Х/ф «Iван
смачно!»
Царевич i Сiрий вовк» 06:50, 14:50, 18:35, 19:15,
10:40 «Кохана, ми
20:20, 22:00, 22:35 Тема/
Даїшник:
19:35 Х/ф «Людинавбиваємо дiтей»
Хронiка тижня
— Ви перший, хто
павук»
07:00, 08:00, 09:00, 10:00, проїхав на цьому
12:35 «Холостяк - 4»
22:00 Педан-Притула 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, перехресті без
17:20 «Хата на тата»
15:00, 16:00, 17:00, 18:00, порушень. Ось вам
шоу
19:00 «Україна має
19:00, 20:00, 21:00, 23:00
1000 гривень.
00:00 Х/ф «Джулi i
Час новин
талант!-6»
— О! Права куплю!
Джулiя»
07:20, 08:25, 22:25, 23:20
— Ви без прав?
21:20 «Таємницi
Бiзнес-час
Дружина:
Мастершефу. Марина — Коханий, що
— Не слухайте
11:45, 23:35 Iсторiя успiху
тобі сьогодні
Шевченко. На голцi»
його, чого по п’яні
12:35 Iнтелект.ua
не скажеш?
приготувати на 13:35 Вперед, на Олiмп!
22:25 «Україна має
— Так ви і п’яний?
15:35 Кiно з Янiною
вечерю?
талант!-6» Пiдсумки
Теща:
Соколовою
— Устриць у
— Я ж казала, що
голосування»
17:15 Мiграцiйний вектор
нормандському 17:35 Феєрiя мандрiв
на краденій машині
22:45 «Детектор
далеко не виїдеш!
соусі.
19:35 Машина часу
брехнi - 5»
Голос із багажника:
— Ну, пельмені, 21:10, 00:35 Велика
– Що, через кордон
23:55 «Я соромлюсь
полiтика
так пельмені …
уже переїхали?
свого тiла»
21:35 Вiкно в Америку

06:30 «TOP SHOP»
07:30 М/с
«Смiшарики»
10:00 М/ф
«Змивайся»
11:20 Х/ф «16 бажань»
13:00
«ВусоЛапоХвiст»
15:00 «Орел i Решка.
СРСР»
16:50 «Орел i Решка.
Шопiнг»
17:45 Х/ф «Робiн Гуд»
20:10 «Вечiрнiй
квартал»
21:40 Т/с
«Надприродне»
00:10 Х/ф
«Холостяцька вечiрка
у Лас-Вегасi»

07:00, 19:00 Подiї

06.00, 08.25 Дитячий

07:20, 08:30 Т/с

блок

07:00, 10:00, 13:00
Вiстi
07:10, 10:10, 13:20
Мiсцевий час. ВiстiМосква
07:20 Х/ф «Петрович»
09:00 «Планета собак»
10:20 «Одiссея однiєї
родини. Немає нiчого
в життi випадкового»
11:10 «Шлях додому»
11:40 Х/ф «Свiтло у
вiкнi»
13:25 «Чесний
детектив»
13:55 «Чорнi дiри. Бiлi
плями»
14:40 «Шукачi»
15:30 «Суботнiй вечiр»
17:25 «Юрмала»
19:00 Вiстi у суботу
20:10 Х/ф «Минулого
лiта в Чулимську»
22:00 «Великдень».
Пряма трансляцiя
Великоднього
богослужiння з Храму
Христа Спасителя

06:15 Свiтанок
07:55 М/ф «Ми
повернулись! Iсторiя
динозаврiв»
09:05 Зiрка YouTube
10:10 Дача
11:05 Х/ф
«Бiблiотекар. У
пошуках Списа Долi»
12:45 Факти. День
13:20 Х/ф
«Бiблiотекар-2.
Повернення до
Копалень царя
Соломона»
15:05 Х/ф
«Бiблiотекар-3.
Прокляття Юдиного
потиру»
16:55 Х/ф «Кiлери»
18:45 Факти. Вечiр
19:15 Надзвичайнi
новини. Пiдсумки
20:05 Х/ф «Година пiк»
22:00 Х/ф «Година
пiк-2»
23:40 Х/ф «Година
пiк-3»

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 «Актуальна
тема»
13:30 «Київськi iсторiї»
15:30 «Служба
порятунку»
16:40 «Концерт
М.Поплавського
«Приречений на
любов»
18:25 «У центрi уваги»
19:00, 21:00 «Столичнi
телевiзiйнi новини»
19:20, 02:15
«Вiдкритий мiкрофон»
19:30 «Столиця»
21:20, 00:45 Х/ф
«Битва в Сiетлi»
23:00 Х/ф «Оманлива
пам’ять»

05:40, 13:05 Кордони
06:30, 08:30 Служба
новин «Хвиля»
«Iнтерни»
07:00 «Єдина країна!
Єдина країна!»
10:00 Один за сто
09:25 180 градусiв
годин
10:05 У свiтi
справдженої мрiї
11:00 Т/с «Вiдбиток
10:15, 10:50,
кохання»
11:30, 12:05, 13:30
15:00, 19:40 Т/с «Пiти, Телепродаж
11:15 Чекаю гостей
щоб повернутися»
11:45 Шуба-Дуба21:20 Т/с «Мiй»
ZOO!!!
13:45 Студентський
01:20 Т/с «Глухар»
квиток
14:00 Молода гвардiя
15:00, 22:30 Моя тема з
Дівчина і хлопець збираються
Андрiєм Федюшиним
жити разом і обговорюють мож16:30 М/с «Лiтаючий
ливі побутові проблеми. Дівчина
будинок»
17:00 М/с «Пригоди
каже:
Робiка»
— Значить, я буду готувати і при- 17:40, 22:05 Великоднi
переживання
бирати. А ти що будеш робити?
18:30 Х/ф «Моя любов»
— Я буду пити пиво і їсти м’ясо.
20:30 XTV show
— А з корисного? — допитується 21:05 Круїзнi лайнери рай в океанi
дівчина.
23:40 Х/ф «Академiк
— А з корисного — овочі…
Iван Павлов»

07:05 «Караоке на

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 Gonul eseri
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

07:40 Т/с «Вулицi
розбитих лiхтарiв - 3»
11:30 «Речовий
доказ». Iдеальний
злочин
12:00 «Головний
свiдок»
13:00 «Правда життя.
Професiя футболiст»
13:30 «Переломнi
80-тi»
14:25 Т/с «Останнiй
бронепоїзд»
18:15 «Випадковий
свiдок»
19:00 Т/с «Каменська
- 2»
23:00 Т/с «Росiйський
хрест»

70% українців
живе у стресі.
Решта живе в
Італії, Іспанії,
Португалії…

07:30 Байдикiвка
08:30 М/с
«Смiшарики. Пiн-код»
09:00 Мультик з
Лунтiком
09:40 М/с «Дашадослiдниця»
10:05 М/с «Вперед,
Дiєго, вперед!»
10:35 М/с «Фiксики»
11:05 М/ф «Альфа
та Омега: Братва з
iклами»
12:35 Х/ф «Закрите
царство»
14:20 Панянкаселянка
16:00 Х/ф «Двадцять
сiм весiль»
18:00 Х/ф «Лицар
дня»
20:05 Вiталька
21:00 Розсмiши
комiка
22:40 Т/с «Секс i
мiсто»
23:40 Х/ф «Мiстер
Доля»

06:00 Легенди
бандитського Києва
08:00, 00:30 В
пошуках iстини
11:00, 21:30 Iдеї, що
перевернули свiт
13:00 Планета людей
16:00 В пошуках
пригод
18:50 Мiстична
Україна
02:00 Х/ф «Кодекс
мовчання»

Самотність —
це коли павук,
який живе під
ванною і якого
ти завжди
боялася, став
твоїм співрозмовником, другом, опорою.

— Чому дисковод так
шумить?
— Читає диск.
— Вголос?

10
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2+2
06:05 Свiт православ’я
06:35 Д/ф «Три рiзьбленi
iкони»
07:05 Панянка та кулiнар
07:30 Ток-шоу «Дружина»
09:15 ТРАНСЛЯЦIЯ
ВЕЛИКОДНIХ
БОГОСЛУЖIНЬ з ХРАМIВ
УКРАЇНИ
11:15 ПАСХАЛЬНА
СЛУЖБА БОЖА i
АПОСТОЛЬСЬКЕ
БЛАГОСЛОВЕННЯ для
РИМУ й ЦIЛОГО СВIТУ
СВЯТIШОГО ОТЦЯ
ФРАНЦИСКА з площi Св.
ПЕТРА в РИМI
13:45 Крок до зiрок
14:35 Як Ваше здоров’я?
15:40, 19:10 ГРОМАДСЬКЕ
ТЕЛЕБАЧЕННЯ
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 Д/ф «Великдень»

07:40 Мультфiльм
08:10, 08:35 М/с «Гуфi
та його команда»
09:00 Лотерея «Лотозабава»
10:00 ТСН:
«Телевiзiйна служба
новин»
10:50 «Свiт навиворiт 5: iндонезiя»
11:55 «Машинi казки.
Маша i ведмiдь»
12:10 Зiркова хронiка»
13:10 «Чотири весiлля
- 3»
14:25, 21:00
«Голос країни 4.
Перезавантаження»
16:40 «Розсмiши
комiка - 5»
17:40 Х/ф «Травневий
дощ»
19:30 «ТСН-Тиждень»
23:20 «Свiтське життя»
00:20 «Що? Де?
Коли?»

07:30, 20:15 «Кумири»
07:40, 20:00
«Цивiлiзацiя Incognita»
09:00 Великi монархи
Єгипту
10:00 «Будь в курсi!»
10:40 «Щоденник для
батькiв»
11:25 Х/ф «Офiцiант iз
золотою тацею»
13:40 За сiм морiв
14:45 Народженi
вбивати
16:00 «Весна прийшла.
Творчий вечiр Наталi
Бучинської та Нiколо
Петраша»
17:00 Дикi кiшки Трента
Барклi
17:50 «Моднi iсторiї з
Оксаною Новицькою»
18:30 «Свiт за тиждень»
19:00 Змова Iсуса
20:40 «Свiтськi хронiки»
21:10 Пiснi нашого кiно
22:15 Х/ф «Iоанна жiнка на папському
престолi»

07:50 «уДачний проект»
08:45 Д/ф «Останнiй
Великдень»
09:30 «Недiльнi новини»
10:00 «Орел i Решка. На
краю свiту»
11:00 «Сусiд на обiд»
12:00, 23:35 Х/ф «Сусiди
за розлученням»
13:55, 21:40 Т/с «Свахи»
20:00 «Подробицi
тижня»
21:00 Ток-шоу «Без
протоколу»
01:30 Т/с «Людина амфiбiя»

06:00 Х/ф «Чорнильне 06:00, 08:00
«Мультляндiя»
серце»
07:05 «Просто!
07:45 Так$i
Смачно!»
08:10 Космонавти
07:10, 11:20 «Київ
музика»
09:00 Зiрка YouTube
10:10 Дивитись усiм! 09:15 «Нова адреса»
09:50 «Столиця.
11:05 Клан
Спецпроект»
12:00 Х/ф «Година пiк» 12:00 «Народне
Вiче на Майданi
13:50 Х/ф «Година
Незалежностi»
пiк-2»
13:30 «Прогулянки
15:30 Х/ф «Година
мiстом»
пiк-3»
15:30 «Гаряча лiнiя
«102»
16:55 Х/ф «Люди у
16:40 «У центрi уваги»
чорному»
17:35 «Столиця»
18:45 Факти тижня
19:00 «Вiдкритий
20:20 Х/ф «Люди у
мiкрофон»
19:20 Х/ф
чорному-2»
«Вiфлеємська зiрка»
21:55 Х/ф «Люди у
21:00 «СТН-тижневик»
чорному-3»
21:30 «СТН-спорт23:50 Х/ф «Я тижневик»
22:00 Х/ф «Зникла
легенда»
безвiсти»

06:10, 18:05 Як працюють
машини
06:45, 20:10 Воскресiння
07:40 Студентський
просимо
квиток
09:00 Т/с «Мiй»
07:55, 22:05 Великоднi
13:00 Х/ф «Справжнє переживання
08:25 Вiдбиття
кохання»
09:00, 17:40 Воiстину
15:00, 20:00 Т/с «Пiти, Воскрес!
10:05 У свiтi справдженої
щоб повернутися»
мрiї
19:00, 03:30 Подiї
10:15, 10:50, 11:30, 12:05,
13:30 Телепродаж
тижня
11:15 Чекаю гостей
21:30 Т/с «Iнтерни»
11:45 Шкiльнi iсторiї
23:30 Великий футбол 12:40 Будьте здоровi!
13:05 Фєєрiя мандрiв
14:10 Крибле-краблебумс!
ТЕРМІНОВО ПОТРІБНІ
15:00 Моя тема з Андрiєм
ПАКУВАЛЬНИКИ, ВАНТАЖНИКИ
Федюшиним
16:00 Х/ф «Моя любов»
РОБОТА В СТАРИХ ПЕТРІВЦЯХ,
Шуба-дуба-ZOO!!!
СВОЄЧАСНА ЗАРОБІТНЯ ПЛАТА, 17:20
18:40 Служба новин
«Хвиля». Пiдсумки
БЕЗКОШТОВНА РОЗВОЗКА,
19:40, 22:35 Реальний свiт
МЕДИЧНА КНИЖКА
21:05 Круїзнi лайнери рай в океанi
ОБОВ’ЯЗКОВО!
23:00 Легенди росiйської
ЗВЕРТАТИСЯ ЗА
долi
23:40 Х/ф «Сiльська
ТЕЛ: (066) 686-98-58, Юлія
вчителька»

07:55 «Їмо вдома»
09:00 «Все буде
смачно!»
09:50 «Караоке на
Майданi»
11:10 «Таємницi
Мастершефу. Марина
Шевченко. На голцi»
12:00 Х/ф «Швидка
допомога»
16:05 «Україна має
талант!-6»
19:00 «Битва
екстрасенсiв 13»
21:05 Х/ф «Жiноче
царство»
00:45 Х/ф «Мiй
улюблений клоун»

07:45 М/с «Том i
Джеррi»
10:00 Серця трьох
20:20 Х/ф «Людинапавук 2»
22:50 Х/ф «Брати
Грiмм»

Вважати
недійсним
посвідчення
водія, видане
на ім’я Віталія
Володимировича
Долі, КХС
№ 388156,
у зв’язку
із втратою.

06.00, 08.25 Дитячий

07:45 Т/с «Каменська

08:00 Ласкаво

блок

- 2»

07.00 Д/ф

11:30 «Легенди

Асоціація роботодавців Вишгородщини
вітає з днем народження
Зінаїду Денисівну ЖАРУЮ!
Бажаємо миру і світлої долі,
Запалу, енергії, сили доволі,
Творчого вогнику, віри й наснаги,
Щедрості серця, людської поваги.
и.
Асоціація роботодавців Вишгородщини
вітає з днем народження
Леоніда Івановича ЛУКАШУКА!
Хай кожен день ясніє небом чистим,
Світанки сяють, скупані в росі,
У серці радість розквіта іскриста,
І мрії хай збуваються усі!

08.00 Ezan sedasi

карного розшуку».

09.40 Прогулянки

Сильнiше за зброю

по Криму з О.
Гайворонським

12:00 Х/ф «Спокута»

10.00 Кулiнарне шоу

13:45 Х/ф

“Acci biber”

«Невiрнiсть»

10.35 Sherfe fashion

15:15 Т/с «УГРО - 5»

11.00 Dizayn-efendi

19:00 Т/с «Даїшники»

11.25 Радянське кiно
на ATR

23:00 «Переломнi

13.00 Т/с «Дорогами

80-тi»

Iндiї»

00:00 Х/ф «Майже як

16.45 Yirla, sazim

люди»

17.30 Tarih sedasi
17.50 Концерт
19.35, 22.10 Велике
кiно на ATR
21.30 ZamanПiдсумки

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

Хай роки золоті, мов у казці пливуть,
Сумувати за цим не годиться,

Хай здоров’я вони і добро принесуть
І задумане все хай здійсниться!

Ти проживаєш у Вишгороді?
Шукаєш постійну і стабільну роботу?
Ми пропонуємо
Гарантовану ставку і необмежений відсоток!
Роботу в офісі та вільний графік!
Деталі та запис на співбесіду за телефоном:
(063) 040-67-67; (050) 086-89-81

Вишгород!
Шукаємо активних та цілеспрямованих
менеджерів із продажу вікон та дверей.
Ставка+% (063) 040-67-67; (050) 086-89-81

Запрошуємо до участі у конкурсі!

Д

07:30 Байдикiвка
08:30 М/с
«Смiшарики. Пiн-код»
09:00 Мультик з
Лунтiком
09:40 М/с «Дашадослiдниця»
10:05 М/с «Вперед,
Дiєго, вперед!»
10:35 М/с «Фiксики»
10:55 М/ф «Барбi в
рожевих пуантах»
12:10 Х/ф «Двадцять
сiм весiль»
14:10 Х/ф «Крихiтка
з Беверлi - Гiллз - 3.
Вiва ля фiєста»
15:45 Мiй зможе
17:10 Країна У
19:10 Вiталька
21:00 Розсмiши
комiка
22:40 Т/с «Секс i
мiсто»
23:40 Х/ф «Привид
опери»

У квітні святкують дні народження
працівники Вишгородського РП
Лідія Вікторівна ЖУРАВЛЬОВА та
Світлана Володимирівна БЕРЕЗІВСЬКА!
Колектив вітає іменинників, зичить міцного здоров’я, довгих років життя, сімейного благополуччя, достатку і щастя.

Пам’ять серця

Напередодні 70-ї річниці визволення
України від німецько-фашистських загарбників Національний музей-заповідник «Битва за Київ у 1943 році» в рамках проекту Ради
організацій ветеранів України оголошує конкурс рефератів «Пам’ять серця...» серед
учнів шкіл Вишгородського, Оболонського
та Дарницького районів.
о участі у конкурсі запрошуються учні
7-11 класів.
Мета конкурсу — залучення загальноосвітніх закладів Вишгородського району до
військово-патріотичного виховання молоді та під-

06:15 «Обережно,
модерн!»
07:00 «Журнал Лiги
Чемпiонiв УЄФА 20132014»
07:30 «Маски-шоу»
10:00 Х/ф «Заєць над
безоднею»
12:00 «Бушидо»
14:50 ЧУ 26 Тур.
Волинь - Зоря
17:00 ЧУ 26 Тур.
Динамо - Ворскла
19:00 Х/ф
«Шанхайський
полудень»
21:30 «Профутбол»
23:15 Х/ф «З Дону
видачi немає»

06:30 «TOP SHOP»
07:30 М/с
«Смiшарики»
08:40 М/ф
«Змивайся»
10:00 «Їмо вдома»
11:30
«ВусоЛапоХвiст»
12:25 «Розсмiши
комiка»
13:20 «Орел i Решка.
Шопiнг»
14:15 «Орел i Решка.
СРСР»
16:10 «КВК»
18:15 «Вечiрнiй
квартал»
20:00 М/ф «Шрек 2»
21:40 Т/с
«Надприродне»
00:10 Х/ф «Кохання та
iншi катастрофи»

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

07:20 Подiї

Асоціація роботодавців Вишгородщини
вітає з днем народження
Юрія Дмитровича КОЛОДЗЯНА!
Хай здоров’я, радість і достаток
Сиплються, немов вишневий цвіт!
т!
Хай малює доля з буднів свято
І дарує Вам багато літ!

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

вищення інтересу учнів до вивчення вітчизняної
історії.
Працівники Національного музею-заповідника
ознайомлять з Положенням про конкурс та нададуть допомогу у підготовці до участі у конкурсі.
Тексти рефератів у паперовому та електронному вигляді потрібно подати на розгляд журі до 15
травня 2014 року.
Довідки за тел: 32-672 (Ольга Ігорівна Субач,
Людмила Михайлівна Смоловик).
На учасників конкурсу чекають нагороди та цінні подарунки.
Оргкомітет конкурсу

Знай наших!
Юлія
Паратова
першою з українців піднялася на
п’єдестал чемпіонату Європи-2014 з важкої атлетики у
Тель-Авіві (Ізраїль).
У ваговій категорії до 53 кг
вона стала срібним призером
континентальної
першості,
принісши збірній України першу нагороду. Одеситка за сумою двох вправ підняла 194 кг
(88 кг у ривку + 106 кг у поштовху). Доля золотої медалі вирішувалася в останньому підході. Туркеня Айшегюль Чобан
зуміла взяти у поштовху 114 кг і
лише на 1 кг випередила Паратову за загальною сумою (195
кг). «Бронзу» здобула болгарка
Майя Іванова (185 кг).

Календар

Чи знаєте ви, що…
12 квітня — Міжнародний день
космонавтики
14 квітня — День ДАІ МВС
України
15 квітня — Міжнародний
день культури
17 квітня — Всесвітній день
гемофілії
18 квітня — Міжнародний
день пам’яток і визначних місць;
День пам’яток історії та культури

06:00 Легенди
бандитського Києва
08:00, 00:30 В
пошуках iстини
10:00 Формула-1
12:00 Iсус: полiт вiри
13:00 Планета людей
16:00 В пошуках
пригод
18:50 Мiстична
Україна
21:30 Розгадка
таємниць Бiблiї
02:00 Х/ф «Впритул»

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

06:45 Х/ф «Любов
приходить не одна»
08:20 «Сам собi
режисер»
09:00 «Смiхопанорама»
09:25 «Ранкова пошта»
10:00, 13:00 Вiстi
10:45 «У свiтi тварин»
11:10 Росiя - любов
моя! «Етнографiя i кiно»
11:35 Мультфiльм
11:50 Х/ф «Торiшня
кадриль»
13:20 Мiсцевий час.
Вiстi-Москва
13:25 «Мосфiльм». 90
крокiв»
13:40 «Пiшки...» Москва
вiзерункова
14:10 «Бiльше, нiж
любов»
14:50 «Влада факту»
16:15 Х/ф «Срiблястий
дзвiн струмка»
17:45 «Смiятися
дозволяється»
19:00 Вiстi тижня
21:05 «Недiльний вечiр»
22:40 Х/ф «Кохання
на сiнi»

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
Допомога приватним
підприємцям при здачі фінансової
звітності. Тел: (098) 458-34-57

ПРОДАМ
дивани, кухні, шафи-купе,
комоди на замовлення.
Тел: (093) 243-07-09
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
гараж, кооператив «Гідромеханізатор».
Тел: (050) 415-53-31
самокат рожевий Хелоу Кітті —
90 грн, одежу на дівч. 3-6 років,
дешево. Тел: (067) 697-99-00

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

НАЙМУ
2-кім. квартиру для родини.
Тел: (067) 393-43-55

Небесна сотня

Вишгород

12 квітня

2014 року
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Сеник Роман

Нігоян Сергій

Арутюнян Георгій

Жизневський Михайло

Вербицький Юрій

Зайко Яків

26 липня 1968 — 25 січня 2014

2 серпня 1993 — 22 січня 2014

4 липня 1960 — 20 лютого 2014

26 січня 1988 — 22 січня 2014

25 серпня 1963 — 21(22) січня 2014

4 квітня 1940 — 18 лютого 2014

Народився у селі Наконечне
Друге Львівської області. Служив
миротворцем сил ООН під час
війни в Югославії, був прапороносцем, отримав бойові нагороди.
На Майдані належав до 29-ї сотні
Самооборони. 22 січня під час
протистояння з силовиками на вул.
Грушевського отримав важке поранення плеча бронебійною кулею.
Помер у лікарні від значної втрати
крові. Похований у рідному селі.
Залишив дружину і стареньку матір.

Народився у с. Березнуватівка
Солонянського району Дніпропетровської області, де оселилися
його батьки, — біженці з Нагорного
Карабаху. Навчався у Дніпродзержинському коледжі фізичного
виховання. Займався карате.
На Майдан приїхав 8 грудня.
Був охоронцем. Убитий на вул.
Грушевського близько шостої години ранку — отримав три кульові
поранення в шию, голову і груди.
Похований у рідному селі.

Народився у м. Батумі, громадянин Грузії, етнічний вірменин.
Останні роки мешкав у м. Рівне.
Активіст обласної організації ВО
«Свобода». Загинув від кулі снайпера на барикаді біля Монументу
Незалежності у Києві. У 2012 році
Георгій втратив дружину. Залишив двох повнолітніх доньок від
першого шлюбу і трирічну донечку, яка стала круглою сиротою.
Похований на Новому кладовищі
у Рівному.

Народився у м. Гомелі, громадянин Білорусі. Останнім
часом мешкав у м. Біла Церква
Київської області, був позаштатним кореспондентом газети «Соборна Київщина». Захоплювався
історією, міфологією, військовою
справою. Співпрацював з УНАУНСО. На Майдані перебував з
перших днів, входив до Самооборони УНСО. Загинув близько
9-ї години ранку від пострілу в
серце біля стадіону «Динамо» на
вул. Грушевського. Похований
у с. Стяг Праці Гомельського
району Білорусі.

Мешканець Львова. Інженер відділу сейсмічності Карпатського
регіону Інституту геофізики ім. С.
Суботіна НАН України, кандидат
наук. Захоплювався альпінізмом.
21 січня з ушкодженням ока потрапив до офтальмологічного відділення Жовтневої лікарні у місті
Києві. Звідти його разом із Ігорем
Луценком викрали невідомі. Помер внаслідок катувань. 22 січня
2014 року тіло Юрія знайшли в
околицях села Гнідин Бориспільського району Київської області
зі слідами тортур. Похований на
Личаківському цвинтарі у Львові.

Народився у с. Делятичі Гродненської області, Білорусь.
Мешкав у Житомирі. Журналіст, редактор газети «Голос
громадянина». У 1989—1993 рр.
очолював Громадянський фронт
Житомирщини. Був народним
депутатом України першого
скликання. Автор багатьох історичних і публіцистичних творів,
зокрема, серії книг «Літопис
державотворення». Помер від
інфаркту під час нападу силовиків на мітингувальників на вул.
Інститутській. Залишив п’ятьох
дітей та сімох онуків.

Пантелєєв Іван

Городнюк Іван

Братушка Олексій

Веремій В’ячеслав

Полянський Леонід

Байдовський Сергій

1 грудня 1981 — 20 лютого 2014

2 червня 1984 — 20 лютого 2014

10 квітня 1975 — 20 лютого 2014

22 лютого 1981 — 19 лютого 2014

24 жовтня 1975 — 20 лютого
2014

21 серпня 1990 — 20 лютого 2014

Мешканець Краматорська. Поет,
рок-музикант, соліст групи «Небо
Мінуса». Останнім часом жив у с.
Дмитрівка, де доглядав 90-літню
бабусю. На Майдані пробув
близько двох місяців. Належав до
першої сотні самооборони, мав
псевдо «Креман». Загинув біля
готелю «Україна» на вул. Інститутській від отриманих вогнепальних
поранень. Залишив маму, сестру
з родиною. Похований у с. Дмитрівка Донецької області.

Мешканець м. Березне Рівненської області. Керував гуртком
сучасних танців Березнівського
будинку культури. Підприємець.
Член Волинської сотні Самооборони, мав псевдо «Месник».
19 лютого повернувся додому з
Майдану, де у ході протистоянь
його облили водою з водометів і
сильно побили. Помер внаслідок
ускладнень, що виникли після
побиття.

Мешканець м. Суми. Навчався у Сумському державному
університеті. Працював перевізником. Учасник «Помаранчевої
революції». На Майдан приїздив
від грудня 2013 р. Востаннє
— 19 лютого. Загинув на вул.
Інститутській від кулі снайпера,
яка пробила і металевий щит, і
бронежилет. Залишив батьків,
дружину, доньку і сина, якому
було лише 8 днів. Похований у
Сумах.

Мешканець Києва. Журналіст
газети «Вести». 19 січня на вул.
Грушевського від вибуху гранати
отримав тяжку травму ока. 18
лютого вийшов на роботу після
тривалого лікування. Повертаючись на таксі додому, захоплений
невідомими на перехресті вул. Велика Житомирська і Володимирська в Києві. Жорстоко побитий,
отримав вогнепальне поранення
в груди. Помер у лікарні швидкої
допомоги. Залишив дружину та
4-річного сина Максима.

Шілінг Йосип

Коцюба Віталій

Храпаченко Олександр

Ільків Богдан

Щербанюк Олександр

Гурик Роман

14 березня 1952 — 20 лютого
2014

7 червня 1982 — 20 лютого 2014

18 вересня 1987 — 20 лютого
2014

3 липня 1962 — 22 лютого 2014

2 січня 1968 — 20 лютого 2014

2 жовтня 1994 — 20 лютого 2014

Мешканець смт Щирець Пустомитівського району Львівської
області. Помер у 17 лікарні м.
Києва внаслідок двох кульових
поранень у живіт. Залишив двох
доньок. Похований у Львові на
Личаківському цвинтарі.

Мешканець Чернівців. Воїн-афганець. Член партії «Батьківщина» від 2004 року. Загинув від
кулі снайпера, яка поцілила його
на території наметового містечка. Залишив трьох дітей.

Народився в Івано-Франківську.
Вивчав філософію у Прикарпатському університеті. Загинув під
час зіткнень на вулиці Інститутській від кулі снайпера. Похований у Меморіальному сквері
в Івано-Франківську, поряд із
могилами Січових Стрільців.

Мешканець с. Вороблевичі
Львівської області. Будівельник.
Загинув від пострілу біля «Жовтневого палацу» в Києві.

Ліра

Народився у с. Вороблячин
Львівської області. Мешкав у м.
Новояворівську. Загинув від вогнепального поранення. Залишив
батьків, дружину та двох дітей.

Мешканець Рівного. Театральний режисер. Захоплювався
мандрівництвом, скелелазінням.
Член Волинської сотні самооборони Майдану. Загинув від кулі
снайпера.

Вишгород — межує з Межигір’ям...

Вишгород межує з Межигір’ям
Горбиками древніми могил

І міцним парканом недовір’я,
Зведеним під самий небосхил.

Етнічний поляк. Працював залізничником у Жмеринці, останні
роки мешкав і працював у Києві.
Член самооборони Майдану,
від грудня 2013 р. належав до
Барської сотні. Загинув внаслідок вогнепального поранення в
груди. Похований на римо-католицькому цвинтарі в Жмеринці.
Залишив дружину і двох маленьких діток.

Зашморгом надійним
людних вулиць
Вишгород упадину обвив,
Щоб тремтів налякано прибулець
І за межі наші не ходив.

Народився у м. Нововолинськ
Волинської області. Навчався в університеті «Україна» в
Луцьку. Працівник Магістральних нафтопроводів «Дружба» в
Дрогобичі. Часто приїздив на
Майдан, востаннє — 20 лютого.
Загинув від пострілу в груди на
вулиці Інститутській. Похований у
рідному місті.

Вишгород пильнує чіпко зором
Кожен крок «професора» і рух,
Щоб не нісся проросійський сморід
Звідтіля, де український дух.
Вишгород — межує з Межигір’ям…
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Кандидати у Президенти України

Свобода! Справедливість! Добробут!

Ми маємо завершити Українську Національну Революцію. Наша головна мета – злам
кримінально-олігархічних моделей і встановлення соціально орієнтованої держави з дієвим ринковим господарством та абсолютно
новою ефективною структурою влади. Ми
робимо європейський цивілізаційний вибір і
дамо відсіч кремлівському неоколоніалізму.
Першочергові дії
1. Зупинення російської агресії
— Збільшення утричі видатків на армію, її
переозброєння.
— Відновлення ядерного статусу України.
— Налагодження співпраці зі США та Великобританією як гарантами безпеки і територіальної цілісності України.
— Повна мобілізація, розгортання професійної армії, національної гвардії, територіального ополчення.
— Захист українського інформаційного
простору – заборона трансляції антиукраїнських ЗМІ.
— Всебічна допомога кримськотатарському народу.
— Державна підтримка біженців, захист
прав громадян України на окупованій території.
— Знищення російської агентурної мережі на території України, ліквідація усіх проявів
сепаратизму.
2. Наведення порядку, захист прав
громадян
— Оновлення особового складу силових
органів.
— Забезпечення справжньої незалежнос-

ті суддів.
— Широке запровадження інституту суду
присяжних.
— Позбавлення прокуратури права вести
досудове слідство.
— Створення муніципальної міліції та виборність шерифів.
— Надання права громадянам носіння
вогнепальної зброї.
3. Оптимізація державного апарату
— Люстрація та атестація чиновників.
— Зменшення втричі та упрозорення роботи державного апарату.
— Запровадження електронного урядування і демократичних процедур.
4. Пришвидшена економічна модернізація
— Обмеження втручання держави в економічні процеси, зупинення втечі капіталів,
збільшення бази оподаткування.
— Зменшення кількості податків до трьох
— з доходів фізичних осіб (10%), з прибутку
(7%), на інвестиційну діяльність (5%).
— Енергетична незалежність через запровадження енергозберігаючих технологій,
альтернативної енергетики, диверсифікацію
джерел енергопостачання.
— Земля – найбільша національна цінність. Право власності на землю сільськогосподарського призначення матимуть лише
громадяни України.
— Фінансування державою масштабних
інфраструктурних проектів, створення нових
робочих місць.
— Дієва антимонопольна політика, спрямована на обмеження економічного всевладдя олігархів.
5. Подолання корупції
— Спрощення процесу регулювання, мінімізація адміністративних процедур як основи
боротьби з корупцією.
— Ухвалення закону про лобіювання, офіційна оплата прискорених процедур.
— Збільшення покарання за корупційні дії
з довічним позбавленням права займати державні посади.
6. Децентралізація влади
— Розширення повноважень місцевої
влади.
— Запровадження принципу формування
бюджету – «знизу вгору».
— Скасування обласних та районних державних адміністрацій, передача їхніх повноважень виконавчим комітетам обласних та

— Пільгове державне кредитування сільського господарства.
— Розвиток конкурентоспроможних галузей української промислової та інноваційної
діяльності.
— Заміна імпортованої продукції на продукцію національного виробництва.
ІІІ. Здоров’я нації. Подолання демографічної кризи та підвищення якості життя
— Довгострокова державна програма
культивування в суспільстві здорового способу життя.
— Заборона реклами тютюнових виробів
та алкогольних напоїв, кримінальна відповідальність за пропаганду наркоманії та сексуальних збочень.
— Національна програма «Репродуктивне
здоров’я нації».
— Впорядкування продажу генетично модифікованих продуктів.
IV. Громадянство і міграція. Право на
Батьківщину та захист життєвого простору
— Новий Закон про громадянство, яким
унеможливити практику подвійного громадянства.
— Пільгові умови для повернення з еміграції в Україну етнічних українців.
— Двосторонні угоди про легалізацію заробітчан-українців та програма їх повернення
в Україну.
— Симетричний візовий режим з іншими
країнами.
— Суворі антиімміграційні заходи та посилення охорони державного кордону.
V. Інформаційний простір, освіта і наука. Збереження ідентичності та розвиток
культури
— Закон «Про захист української мови».
— Обов’язковий іспит з української мови
для держслужбовців і кандидатів на виборні
посади.
— Програма повернення українських науковців із-за кордону.
— Розвиток української кіноіндустрії.
— Захист національного інформаційного

Передвиборча програма
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районних рад.
— Оптимізація адміністративно-територіального устрою країни шляхом укрупнення
громад та їхніх об’єднань.
— Модернізація села, першочергова розбудова його інфраструктури.
7. Реформи в гуманітарній сфері
— Розвиток національної освіти і науки як
основи підвищення якості людського потенціалу країни.
— Забезпечення загальної безкоштовної середньої освіти на рівні кращих світових
стандартів.
— Відродження системи професійно-технічного навчання на основі реальних потреб
економіки.
— Сприяння розвитку інтернет-комунікацій та кібертехнологій.
— Залучення релігійних конфесій у процес духовного виховання молоді.
— Спортивно-патріотичне виховання молодого покоління, популяризація здорового
способу життя.
— Подолання наслідків російського колоніалізму та комуністичного тоталітарного режиму.
8. Зміни у соціальній політиці
— Сприяння незалежним профспілкам,
захист прав людей труда і найманої праці.
— Поступовий перехід від солідарної до
накопичувальної пенсійної системи.
— Встановлення граничного коефіцієнта
розбіжності нижнього і верхнього рівнів пенсійного забезпечення.
— Всебічне сприяння самозайнятості громадян.
— Загальнодоступна некомерційна медицина за найвищими світовими стандартами,
розвиток медичного страхування.

— Підтримка повернення на батьківщину
громадян України та українців, які проживають за кордоном.
9. Екологічна безпека
— Запровадження найвищих європейських стандартів екологічної безпеки задля
збереження довкілля та генофонду українського народу.
— Прийняття спеціалізованих державних
програм з відновлення українських лісів, річок, природних ландшафтів.
10. Нові засади зовнішньої політики
— Взаємовигідна співпраця із Європейським Союзом в рамках Угоди про асоціацію.
— Забезпечення безвізового в’їзду громадян України на територію ЄС та офіційного
працевлаштування в країнах ЄС.
— Взаємодія з НАТО та іншими структурами міжнародної безпеки з метою запобігання
зовнішнім загрозам.
— Пріоритетна всебічна співпраця з країнами Балтійсько-Чорноморського регіону
Європи.
— Поглиблення торгівельно–економічного співробітництва зі США, Китаєм, країнами
Південно-східної Азії та арабського світу.
— Завершення демаркації та делімітації
кордонів України.
11. Прийняття нової Конституції
— Засадничою ідеологією нової Конституції України має бути цінність людської гідності та прав людини.
— Підвищити статус громадянина України
та ввести механізм позбавлення громадянства.
— Створити надійну систему стримувань,
противаг і запобігання диктатурі на основі
президентсько-парламентської моделі державного устрою.

Зареєстровані кандидати у Президенти України
Станом на вечір 2 квітня Центральна виборча комісія зареєструвала 23 особи у кандидати в Президенти України на позачергових виборах 25 травня цього року. Серед них
— три жінки і 20 чоловіків.
Потрапити в цей список пощастило професору Львівського регіонального інституту
державного управління, члену партії «Народний Рух України» Василю Куйбіді, а також
безробітному та активісту Майдану Зоряну
Шкіряку.
Куйбіда Василь Степанович, 1958 року

Європейський україноцентризм
(повністю збігається із чинною
програмою ВО «Свобода»)
Ми — Українці.
Ми — у своїй, Богом даній країні.
Даруй нам, Боже, звитягу,
щоб стати творцями Великої Держави.
Головною метою є побудова могутньої
Української Держави на засадах соціальної,
національної та історичної справедливості,
держави, яка посяде гідне місце серед провідних країн світу і забезпечить безупинний
розвиток української нації.
Для досягнення цієї мети пропоную 52
першорядних завдання з Програми захисту
українців Всеукраїнського об’єднання «Свобода».
І. Влада і суспільство. Докорінне очищення та справедливий лад
— Люстрація влади.
— Графа «національність» у паспорт і свідоцтво про народження.
— Україна — унітарна, президентська республіка.
— Парламент — 300 депутатів на три роки
за відкритими виборчими списками.
— Виборність місцевих суддів.
— Проста процедура відкликання депутатів, місцевих керівників та суддів.
— Пряме народовладдя територіальних
громад — референдуми, плебісцити, загальні
збори.
ІІ. Народне господарство. Економічний
націоналізм та соціальна справедливість
— Програма енергетичної незалежності
України: зменшення споживання, збільшення
видобутку, диверсифікація джерел.
— Стратегічні підприємства — власність
держави.
— Заборона торгівлі землею сільськогосподарського призначення.
— Зменшення економічного тиску на дрібне та середнє підприємництво: малий бізнес
— малі податки.
— Розвиток середнього класу (не менше
60% від працездатного населення).

Вишгород

народження, освіта вища, проживає в місті Києві, професор кафедри державного
управління та місцевого самоврядування
Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, член політичної партії «Народний Рух
України», яка його і висунула кандидатом.
Шкіряк Зорян Несторович, 1970 року
народження, освіта вища, проживає в місті
Києві, тимчасово безробітний, активіст Майдану, безпартійний, самовисування.
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простору України.
VI. Історична справедливість. Тяглість
державотворення та подолання наслідків
окупації
— Правонаступність сучасної Української
Держави — від Русі-України і до українських
державних форм ХХ ст.: Української Народної Республіки, Західно-Української Народної
Республіки, Карпатської України та інших.
— Визнання факту окупації України більшовицькою Росією у 1918-91 рр.
— Публічний судовий процес над комунізмом.
— Ліквідація імперсько-більшовицьких
символів.
— Офіційне визнання, вибачення та компенсації за геноцид українців.
— Компенсації репресованим українцям
та їхнім нащадкам.
— Статус депортованих — українцям Кубані, Холмщини, Надсяння, Підляшшя, Лемківщини.
— Визнання боротьби ОУН та УПА боротьбою за державну Незалежність України. Соціальні пільги ветеранам ОУН-УПА.
— 14 жовтня (день створення УПА) державне свято — День Української Зброї.
VII. Зовнішня політика і оборона. Європейський україноцентризм та сильна держава
— Європейський україноцентризм —
стратегічний курс Держави.
— Припинення участі України в наддержавних євразійських утвореннях із центром у
Москві.
— Створення Балто-Чорноморської геополітичної вісі.
— Державна програма становлення позитивного образу України в світі.
— Делімітація та демаркація державних
кордонів України. Візовий режим із Росією.
— Двосторонні угоди зі США та Великобританією про військову допомогу в разі
збройної агресії проти України.
— Ядерний статус України.

— Участь України у побудові Європи вільних націй.
— Фінансування Збройних Сил України на
рівні 5% від ВВП, їх реформування і технічне
переозброєння.
— Професійна контрактна армія. Створення народного резерву ЗСУ.
VIII. Крим і Севастополь. Встановлення
Конституційного порядку та забезпечення
стабільного розвитку
— Всеукраїнський референдум щодо зміни статусу Криму з автономного на обласний
та скасування спеціального статусу міста Севастополя.
— Севастополь — вільний порт (на зразок
«порто-франко»).
— Програма односторонніх дій України в
разі невиконання РФ зобов’язань щодо виведення Чорноморського флоту РФ з території
України до 2017 року.
— Державна Програма інтеграції Криму в
Українське суспільство.
Повний текст Програми захисту українців
читайте за адресою:
www.svoboda.org.ua/pro_partiyu/
prohrama/

КОЛО жінки

Вишгород
Виставка в Історичному музеї

Ірина ЯКОВЕНКО,
учениця 9-А класу гімназії «Інтелект»,
гурток журналістики (керівник
Валентина Яковенко) ЦТ «Джерело»
ФОТО – Валентина ЧИСТЯК, «Вишгород»

Захоплююся людьми, які вміють творити дива з підручних матеріалів. Гадала, що більше нічого мене не здивує. Та,
коли побачила вироби з паперу Анатолія
Гайдая у техніці «паперопластика», ніби
побувала у ХІХ столітті й відчула себе
героїнею творів Тараса Шевченка.
дається, роботи скульптора мають значну вагу, але їх може підняти навіть дитина.
…Ніби витають у повітрі мудрі слова,
коли придивляєшся до скульптурної композиції
«Український філософ Григорій
Сковорода бесідує із пастушками в степу».
А герої «Кобзарської науки», старі кобзарі,
ніби ось-ось заграють на кобзі. Персонажі
іншої композиції – гайдамаки – за мить підуть у наступ...
Завдяки цій невеличкій, але змістовній

З
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2014 року
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Паперопластика Анатолія Гайдая

виставці, яка демонструється у Вишгородському історичному музеї, розумієш, що
навіть зі шматочка паперу можна зробити
диво. Головне – бажання і терпіння.
Ліпити скульптури можна без мармуру,
бронзи і навіть гіпсу, вважає автор робіт –
київський художник і скульптор Анатолій
Гайдай. Випускник відділення скульптури
Дніпропетровського державного художнього училища, він усе життя працював художником-оформлювачем, реставратором.
Його скульптурні композиції глибоко
патріотичні, створені з повагою до історії
України та любов’ю до людей – персонажів
його творів. Через душу і руки скульптора
пройшли скіфи-кочівники, полонянка Роксолана, козаки, простий український люд.
Його роботи, представлені в місцевому
музеї, – це серія скульптур, присвячених
життю і творчості Тараса Шевченка, – «Перебендя старий, сліпий, хто його не знає»,
«Тарас Шевченко в казахських степах»,
«Тарас Григорович малює портрет княгині
Варвари Репніної» та ін.
Спочатку ідея втілюється в пластиліні.

Каркас скульптури – з тонкого дроту. А потім шар за шаром тонесенькими смужечками паперу скульптор створює тіло, надає
виразу обличчю, нарощує масу та дрібні
деталі задуманого сюжету свого твору.
Техніка виготовлення скульптурних композицій по-своєму унікальна.
Частина творчих робіт Анатолія Гайдая
експонується у київському Музеї гетьманства.
Свою першу роботу він створив ще у
1954 році. А потім уже не переставав втілювати свої думки та пристрасті. Його увагу заполонили історичні та побутові сцени
життя українського народу, рідного та мудрого, терплячого і талановитого, як і сам
Іван Федорович – талановитий і щирий
українець.
Завідуючий музею Олег Коваль, здається, може безкінечно розповідати про всі
експонати. Тож наша екскурсія не обмежилась лише його розповіддю про виставку
робіт Анатолія Гайдая та Михайла Денисенка – художника і мистецтвознавця, заслуженого майстра народної творчості Укра-

їни (його онук – кераміст Юрій Денисенко
сьогодні продовжує дідову справу у Центрі
гончарного мистецтва, що у Вишгороді
на вулиці Межигірського Спаса). У музеї
представлені роботи обох Денисенків: дідів
Шевченко – фігура ніби у бронзі, та онукові
керамічні тарілки із зображенням Кобзаря.
Продовжуючи тему, Олег Васильович
розповів і цікаві факти про перебування Шевченка у Межигір’ї та описані після
цього класиком козацькі традиції. А в наступному залі відкрив нам історію древньої
ікони Володимирської Божої матері та алегоричної картини В. К. Гавриленка «Вперед
на Москву, або Київ 1169 року», що недавно
з’явилася у музеї.
…Ми часто проходимо повз Вишгородський історичний музей, який нічим не
виділяється з-поміж звичних споруд, адже
розміщений на першому поверсі житлового
будинку на вул. М. Грушевського, 1. А сюди
б варто зазирати частіше.
Приміром, паперопластика Анатолія
Гайдая демонструватиметься тут до кінця
квітня. Поспішіть. Не пожалкуєте.

Яскрава картинка, швидкий інтернет і чесна конкуренція
Кабельне ТБ+інтернет
Владислав ЛАЗАРЕНКО,
директор ТОВ «ТРК «Ультра Лтд»
Віктор БІЛЯЄВСЬКИЙ,
директор ТОВ «МТМ»
Мало хто із вишгородців замислюється над тим, як і звідки до його квартири
транслюються телеканали. Так само і зі
Всесвітньою мережею — обирають найбільш вигідного постачальника інтернетпослуг (насамперед він має бути надійним, а найбільш надійний — кабельний).
Інтернет- і телепослуги у Вишгороді надають два місцевих підприємства.
ОВ «ТРК «Ультра Лтд» зареєстроване у Вишгородському районі і
— на відміну від інших провайдерів
— сплачує податки до місцевого бюджету та
надає робочі місця вишгородцям. До речі,
нам потрібен електромеханік зв’язку (працевлаштування за трудовою книжкою, з повним соціальним пакетом).
Ми прочитали звернення мешканців буд.
2 і 6 на просп. І. Мазепи (див. статтю «Тюнер
і комунальне телебачення» на стор. 4 газети
«Вишгород» № 13 від 29.03.2014 р.) і хотіли
б зазначити з приводу коштів на колективні
антени. Такого не було ніколи, навіть у радянські часи. Лише мешканці кооперативних
будинків складалися на комунікації.
За радянськими нормами, будинок не
вводили в експлуатацію без наявності колективної будинкової антени. Нагадаємо, що
такі антени ніколи не були власністю мешканців будинку міського житлового фонду
(окрім кооперативних будинків). ЖЕК тільки
збирав кошти за обслуговування — трансляцію кількох телеканалів — і перераховував
обслуговуючій організації.
Після розпаду СРСР ТОВ «ТРК «Ультра
Лтд» створило мережу кабельного телебачення міста Вишгорода. Починали з 10 каналів, а сьогодні транслюємо 63 — на будьякий смак за різними пакетами.
Соціальний пакет вартістю 2 грн у мі-

Т

Вже з’явилися
тарифи,
в
яких
зручно і вигідно для
споживача поєднані послуги доступу
до інтернету і телебачення
сяць — від 7 до 9 каналів (залежно від того, які
сигнали «ловить» ваш
телевізор) — зробили
на прохання міськвиконкому ще років із 15 тому.
Нині цим соціальним пакетом користується понад 200 абонентів.
Крім того, на прохання міськради останніх
двох скликань, ТОВ «ТРК
«Ультра Лтд» за власний
кошт надає 50 % знижку
ветеранам війни (таких
ти цифрові канали у стандарті Т-2, зможуть
абонентів біля сотні) — за переліком міської
уже наприкінці квітня побачити 32 канали у
ради ветеранів, який затверджено міськвиновій якості без встановлення додаткових
конкомом.
антен (доплачувати за це не треба).
Із першого квітня 2014 року ТРК «УльЗараз тестуємо обладнання, щоби запустра Лтд» проводить акцію — 63 канали за 20
тити Т-2 у нашій міській мережі. Найближчим
грн. Абоненти, які платили за пакет «Україна
часом у нашій мережі трані світ» (63 канали)
слюватиметься понад 100
45 грн, сплачуваПроблеми з кабельною телетран- каналів цифрового телебатимуть 20, а ті, хто сляцією телеканалів?
чення. Тож завчасно пересплачував 20 грн
Звертайтесь до ТРК «Ультра Лтд»
прошуємо наших абонентів
за пакет «Україна»
Телефони технічної підтримки за тимчасові незручності,
(20 каналів), бу- (097) 5999818; (063) 2999818
що можуть виникнути під
дуть дивитися 63
Звертатися щодня — з 9 ранку до час тестування.
канали.
21 вечора
***
Доведеться
Вже кілька років у Вишлише налаштувати
городі кабельні інтернет-послуги надає ТОВ
свій телевізор. Якщо не вийде зробити це
«МТМ». Місцева компанія платить податки
самотужки, звертайтеся за телефонами теху Вишгороді, надає роботу вишгородцям і
підтримки (097) 5999818; (063) 2999818 (щоконструктивно співпрацює з місцевим теледня — з 9:00 до 21:00).
баченням.
Щодо цифрового телебачення Т-2. АбоМешканці багатоповерхівок уже масово
ненти, у яких є у наявності цифрові тюнери
встигли поцінувати якість і надійність МТМТ-2 або модель телевізора дозволяє приймамережі, яка нині активно розвивається і у

приватному секторі міста. МТМ першими у
Вишгороді впровадило сучасну технологію
GEPON, ідеальну для підключення окремо
розташованих приватних приміщень — як
житлових, так і офісного типу. Головна перевага цієї технології в тому, що вона дозволяє
не використовувати активного проміжного
обладнання, що робить доступ до інтернету
ще більш надійним.
Вишгород розбудовується — і ТОВ
«МТМ» пропонує послуги доступу до інтернету мешканцям новобудов. Щоправда,
інколи керівники об’єднання співвласників
— наприклад на вул. Ю. Кургузова, 1-а — позбавляють мешканців будинку вільного вибору на отримання телекомунікаційних послуг. Відбувається це через недобросовісну
конкуренцію, а саме: лобіювання інтересів
вишгородського відділення «Укртелекому»
та пов’язаної з ним компанії «Полліком». Виникає велике питання щодо правомірності
таких дій. А ми звертаємось до наших теперішніх і майбутніх абонентів: завжди готові
надати вам якісні послуги.
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Шкільне подвір’я

Тарасове серце

Ірина ЯКОВЕНКО,
учениця 9-А класу ВРГ «Інтелект»,
гурток журналістики
(керівник Валентина Яковенко)
Центру творчості «Джерело»
Учні 7-А класу гімназії «Інтелект» разом із класним керівником Любов’ю Котик провели виховну годину «Тарасове
серце», приурочену 200-річчю Кобзаря.
чні розповіли про творчий та життєвий шлях поета, його перебування у кріпацтві, на засланні, під
наглядом жандармів та про апогей української літератури — «Кобзар». Збірка вперше вийшла друком у 1840 році в Петербурзі
(до неї увійшло всього вісім творів: «Перебендя», «Катерина», «Тополя», «Думка», «До
Основ’яненка», «Іван Підкова», «Тарасова
ніч» та «Думи мої, думи мої…»)
Діти продемонстрували сценку «Трагедія та покликання Шевченкового кохан-

У

200 років Кобзарю
Наталія ЯСЬ, голова методоб’єднання
учителів української мови і літератури
ФОТО — Фаїна ЯСИНСЬКА, заступник директора
з навчально-методичної роботи, спеціально для
«Вишгорода»

Неймовірно насиченою, різноманітною і яскравою була декада української
мови і літератури у Вишгородській спеціалізованій школі «Сузір’я», присвячена
200-річчю з дня народження Т. Г. Шевченка.
удовим подарунком для всіх стала
виставка робіт юних художників:
Таїсії Лисенко (11-А кл.), Дар’ї Пучкової (10- ІТ кл.), Ольги Кочеткової та Дар`ї
Нікітіної (9-ІТ кл.), Анастасії Волинець (6-Б
кл.), Віталія Сидорчука (4-Г кл.)
Із захопленням учні школи, батьки та
вчителі розглядали вироби із лози, кераміки, глини, дерева, представлені на виставці
раритетів «Із бабусиної скрині» (організатор
виставки — вчитель української мови і літератури О. М.Ткач).
Витончено, шляхетно, у дусі епохи розповіли про маловідомі сторінки із життя
Шевченка, а саме — про кохання великого
поета, учні 11-А класу під керівництвом Т. П.
Павлусенко. Вони підготували літературне
дійство «Жінки в житті й творчості Т.Г. Шевченка».

Ч

Феєричним, незабутнім став «Сорочинський ярмарок» — театралізована вистава,
котру підготувала для глядачів О. М. Ткач зі
своїми вихованцями — учнями 5-х, 7-х, 8-х
і 9-х класів.
На сцені грало ні багато, ні мало… аж 35
акторів. І продавали, і купували, і сварились,
і мирились, а ще — співали, танцювали, жартували… Колоритні постаті Миколи Гоголя
(А. Куліс), торговок бубликами, пиріжками,
підсвинками, баби Параски та баби Палажки (О. Павліон і К. Басенкова), Голохвостого
і Проні (С. Ребров та М. Гопанчук) справили
неабияке враження на глядачів. Стоячи, вигуками «браво!» дякували присутні акторам.
Урочистим заключним акордом декади
прозвучала літературно-музична композиція «Думками лину на Вкраїну», поставлена
шкільним театром «Оберіг» (учні 10-х класів)
під керівництвом Н. Г. Ясь.
Як завжди, актори учнівського театру
вразили усіх професійною грою. Чудово зіграв роль молодого Шевченка Максим Іващук (10-А кл.), примусили присутніх затамувати подих і плакати Вікторія Каленкова
(Відьма) та Світлана Карпета (Сова). Нікого
не лишили байдужими і сповіді трьох душ із
поеми «Великий льох» у виконанні Дар’ї Пучкової, Марти Гуменюк, Катерини Халецької,
що так зворушливо розповіли про зраджену, скривджену, підступно взяту в кайдани

Вишгород
ня» — про його перше почуття до Оксани
Коваленко та діалог Рєпіна і Шевченка про
видавництво «Кобзаря».
Вікторина «Життя і творчість поета» засвідчила, що школярі не лише знають Шевченкові вірші напам’ять, а й цікавляться
його біографією.
Заступник директора Надія Кисляк, яка
завітала на урок, подякувала учням за старання і закликала пам’ятати Шевченкове
слово.
Так, Кобзар завжди житиме у серцях
українського народу. Адже він вийшов із
народу, з ним був усе життя, народові присвятив свою творчість, любив свій народ і
напрочуд точно знав історію України і тогочасну дійсність.
… Після смерті Тараса Шевченка, за
його заповітом, перепоховали на Чернечій горі біля Канева. Дітей він не мав, але і
старші покоління, і ми вважаємо себе його
нащадками.

Калейдоскоп яскравих вражень

Україну, доля якої у творчості Кобзаря завжди перегукується із долею матері (Юлія
Шупрович).
Ліричною, ніжною, піднесеною постала
перед глядачами Муза-Україна у виконанні

Марії Сакун.
Укотре всі глядачі, учні та гості нашої
школи переконалися, які талановиті, активні
й творчі люди складають сім`ю, що по праву
носить назву «Сузір’я».

Кобзаревими шляхами

Відкритий урок

Ірина ЯКОВЕНКО,
учениця 9-А класу ВРГ «Інтелект»,
гурток журналістики
(керівник Валентина Яковенко)
Центру творчості «Джерело»
ФОТО — Валентина ЧИСТЯК, «Вишгород»

«Він був сином мужика — і став володарем

у царстві духа. Він був кріпаком — і став велетнем у царстві людської культури. Він був
самоуком — і вказав нові світи й вільні шляхи
професорам і книжним ученим…» — говорив
про Шевченка Іван Франко. Ці слова коротко
і точно характеризують особистість поета і
його життєвий шлях.
Для нас, юних журналістів гуртка «Струмок»,

Педагогічна
майстерність

цей вислів став епіграфом до відкритого уроку
«Кобзаревими шляхами» з нагоди ювілейного
дня народження поета.
Не скажу, що ми все знаємо про Шевченка. І
все ж, мабуть, трохи більше, ніж дехто з наших ровесників із сусідньої Росії, де багато років мешкав
Кобзар. На основі цього ми й побудували відкрите
заняття: брату дівчинки, який приїхав до Вишгорода із Москви, юні журналісти розповіли про непересічну особистість поета і його творчість.
Для цього підготували презентації про дитячі
роки Тараса (Ганна Мартиненко), про Шевченкахудожника (Юлія Вайда) і про його перебування
на Вишгородщині (Ірина Яковенко).
Цьому передували наші екскурсії до Вишгородського історичного музею, музейного комплексу «Хата на Пріорці» (м. Київ), до Межигіря
(с. Нові Петрівці), де Шевченко побував двічі.
Ці екскурсії відобразились на сторінках міської
газети «Вишгород», як і поезії юних журналістів
Олександри Пождеми, Олени Литвин, присвячені
пам’яті Кобзаря.
На російського гостя це справило враження.
Тож на завершення зустрічі він (Дмитро Козак)
прочитав Кобзаревий «Заповіт» українською.
Цей безсмертний вірш звучав і російською (Євгенія Нілова) та англійською (Пєлагєя Халішхова).
Адже Шевченкові поезії читають і знають у всьому світі.
Усі напрацювання гуртківців директор Центру творчості Наталія Кисіль запропонувала узагальнити для тематичного матеріалу з нагоди
200-річчя Тараса Шевченка.

Науковий
рівень ВРГ
«Інтелект»
Академія педагогічної майстерності Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих
НАПН України привітала ВРГ
«Інтелект» з отриманням золотої медалі та висловила педагогічному колективу подяку
за високий рівень представлення результатів діяльності
з розвитку та саморозвитку
педагогічної
майстерності
вчителя, викладача у конкурсі
тематичних номінацій V Міжнародної виставки «Сучасні
заклади освіти-2014» (номінація «Педагогічна майстерність
— домінанта педагогічної дії
вчителя, викладача»).
Президент і директор
Академії педагогічної майстерності відзначили якісний
науково-методичний
рівень
експериментальних матеріалів, представлених закладом
на конкурс.

Стрічка подій 03-10.04.2014
Нардепи із другої спроби прийняли проект постанови, якою робота тимчасової спеціальної комісії з внесення змін до Конституції
продовжена на місяць. З третьої спроби ухвалено Закон «Про відновлення довіри до судової системи України». Цей закон визначає
правові та організаційні засади проведення
спеціальної перевірки суддів судів загальної юрисдикції. ВР ухвалила зміни до Закону
«Про вибори депутатів Верховної Ради Ав-

тономної Республіки Крим, місцевих рад та
сільських, селищних, міських голів». Серед
інших змін визначається, що вибори можуть
проводитися одночасно з виборами Президента України, виборами народних депутатів.
Закон «Про внесення змін до Кримінального
кодексу України» посилив відповідальність за
вчинення злочинів проти основ нацбезпеки.
Відповідно до змін, перешкоджання законній
діяльності Збройних сил України та інших вій-

ськових формувань в особливий період — карається позбавленням волі на строк від п’яти
до восьми років. Те саме діяння, яке призвело
до загибелі людей або інших тяжких наслідків,
— карається позбавленням волі на строк від
восьми до п’ятнадцяти років. Ухвалений ВР
Закон «Про амністію у 2014 році» насамперед поширюється на ті категорії засуджених,
які скоїли злочини невеликої тяжкості, або є
найбільш незахищені та вразливі у соціально-

му плані. Верховна Рада внесла зміни до Податкового кодексу України, що передбачають
скасування утилізаційного збору та акцизу з
переобладнання транспортного засобу. Керівники парламентських фракцій погодилися
з пропозицією щодо неприпустимості застосування сили народними депутатами одне
проти одного і домовилися не допускати повторення бійок у сесійній залі.

Людина

Вишгород
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Долікарська допомога

Це має знати кожен
Олександра ЛАЗАРЕНКО,
Школа журналістики
(керівник Ольга ДУМАНСЬКА)
ЦТ «Дивосвіт»
ФОТО — автор, спеціально для «Вишгорода»

Долікарська допомога — це захід, що дозволяє зберегти життя потерпілому до приїзду медиків. Ці знання необхідні кожній людині — інколи вони можуть врятувати життя вам
або вашим родичам.
об надати першу допомогу, треба
бути уважним та обережним, щоб
не заподіяти шкоду ані собі, ані потерпілому.
Дуже важливо знати головні ознаки порушення життєво важливих функцій організму людини,
загальні принципи надання першої долікарської
допомоги та її прийоми — залежно від характеру
отриманих потерпілим ушкоджень.
Саме цим навикам вчать на дводенних курсах
з надання першої долікарської допомоги у Вишгородській районній організації Товариства Червоного Хреста України.
Ми теж відвідали ці курси і отримали необхідні навики. На заняття зібралось 15 слухачок із
різних верств населення — від школярки до пенсіонерки.
Голова районної організації ТЧХ Таміла Орел
розповіла історію створення міжнародної організації — Товариства Червоного Хреста та Півмісяця і підкреслила: зараз населенню нашої країни
нагально необхідно отримати знання з надання
першої допомоги. За перевіреною часом програмою, що розрахована на 12 годин, будь-який
пересічний громадянин може надати потерпілому

Щ

усю необхідну долікарську допомогу — і Вишгородська червонохресна організація готова навчити цьому курсу усіх охочих.
Висококваліфіковані медичні сестри Валентина Кашка та Любов Івасишена пояснили, що
і як треба робити у різних ситуаціях і провели
практичні заняття із засвоєння необхідних навичок. Курсантки отримали міжнародні сертифікати, і, я сподіваюся, що наші навички вдосконалюватимуться та знадобляться, щоб урятувати
чиєсь життя.
Наступний крок — створення мобільного
спеціалізованого загону волонтерів з надання
долікарської допомоги населенню при нещасних
випадках. Курсанти навчатимуться за більш розширеною програмою.

Перша долікарська допомога
— це комплекс простих термінових
дій, спрямованих на збереження
здоров’я і життя потерпілого.
За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), близько 30% осіб, які загинули внаслідок
нещасних випадків та НС, могли б
бути врятовані, якби їм своєчасно і
правильно надали першу долікарську допомогу, здійснили заходи

щодо оживлення або своєчасно забезпечили доставку до медичного
закладу.
Своєчасно надана та правильно
проведена перша долікарська допомога не лише рятує життя потерпілому, а й забезпечує подальше
успішне лікування, запобігає розвиткові важких ускладнень, а після завершення лікування зменшує втрату
працездатності або ступінь каліцтва.

На превелике щастя, завдяки
блискавичним діям з надання першої долікарської допомоги гравця
«Дніпра» Джаби Канавки, не сталося
трагедії з капітаном Київського «Динамо» Олегом Гусєвим в останньому
турі чемпіонату країни — і він не потрапив до чорного списку футболістів, що загинули прямо на полі. При
зіткненні з голкіпером супротивника, Олег впав на поле непритомним.
Джаба миттєво підбіг до Гусєва, підняв підборіддя постраждалого для
відновлення дихальних проходів,
відкрив йому рота. Тим часом підбігли ще кілька гравців-рятувальників, перевернули його на бік, у так
зване відновлювальне положення і
витягли запалого язика.

Усі дії гравців «Дніпра» були вірними, тож не були втрачені ті перші
хвилини, в які ще можна повернути
людину до нормального життя без
тяжких наслідків, що бувають після
подібних трагедій. Коли до Олега
підбігли командні лікарі, він уже дихав.
— Допомога, надана на полі,
була абсолютно адекватною і швидкою — це дуже важливо. У Гусєва
було порушення функцій зовнішнього дихання, що при ненаданні
допомоги загрожує дуже сумними
наслідками. Це, якоюсь мірою, врятувало йому життя, — сказав лікар
Дніпропетровської обласної клінічної лікарні ім. Мечникова Григорій
Пилипенко.

Книжки на замовлення і комп’ютерна грамота
для пенсіонерів
Третій вік

Олександр КОНОНЕНКО
ФОТО — автор, спеціально для «Вишгорода»

Якщо спільно взятися за справу, то
багато чого можна зробити. Принаймні,
в цьому переконані працівники Димерських бібліотек та Вишгородського районного територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних
послуг), об’єднавшись навколо вирішення питань обслуговування громадян поважного віку.
нями співробітники територіального центру та бібліотек провели у
приміщенні Димерської бібліотеки
для дорослих круглий стіл, аби обговорити
подальшу співпрацю щодо розширення соціально-інформаційних послуг громадянам
поважного віку, котрі проживають на території селища. Адже, на переконання завідуючої
відділення соціально-побутової адаптації
територіального центру Галини Макаренко,
люди в літах не мають залишатись одинокими у суспільстві, тим паче в середовищі українців, яким споконвіку притаманні добропорядність, увага і турбота про старших.
Але вже й зараз, як відзначають завідуюча бібліотеки для дорослих Тамара Шень та
завідуюча бібліотеки для дітей Людмила Кирієнко, бібліотекарі чимало роблять для читачів поважного віку. У переліку заходів уже з
початку нинішнього року — літературно-мис-
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тецький альманах, присвячений 200-літтю від
дня народження Тараса Шевченка. Бібліотекарі провели його разом із працівниками музичної школи у її приміщенні, а вже в Будинку
культури за участі самодіяльних митців — вечір пам’яті Великого Кобзаря.
Часто читачі звертаються з проханням
повідомляти про новинки, які надходять до
бібліотеки. «Щоб це робити оперативно, —
розповідає бібліотекар 1-ї категорії Димерської бібліотеки для дорослих Віра Рядова,
— ми створюємо інформаційні списки для
пенсіонерів за кількома темами: «Дім. Сад.
Город», «Домашнє квітникарство», «В травах і
квітах цілюща сила» та інші. Коли з’являються
нові надходження, повідомляємо наших читачів».
Багато і юридичної, і соціальної інформації люди поважного віку можуть почерпнути,
звернувшись до «Куточка регіональної інформації» бібліотеки для дорослих. Як розповідає бібліотекар 1-ї категорії Валентина Зінченко: «Тут розміщено папки з періодичними
матеріалами: «Законодавчі акти, пов’язані з
катастрофою на ЧАЕС», «Соціальний захист
населення», «Вишгородська райрада: рішення», «Димерська селищна рада: рішення». Ми
завжди підкажемо, де можна знайти необхідну читачеві інформацію».
А ось Любов Антоненко, бібліотекар 1-ї
категорії бібліотеки для дорослих, поділилась
наступною інформацією — пенсіонерам, ко-

Ураховуючи вагомий внесок працівників пожежної охорони України у справу боротьби з вогняною стихією, захисту життя

трі не можуть себе обслуговувати і практично
не виходять з дому, книжки, на їх замовлення,
бібліотекарі носять додому. «Обслуговуємо
цих людей уже багато років і добре знаємо
їхні вподобання, завжди пропонуємо якісь
новинки за їхніми інтересами».
Цікаву новинку останнім часом запропонували пенсіонерам і всім іншим категоріям населення Димера і працівники дитячої
бібліотеки: у рамках програми «Бібліоміст»
навчають комп’ютерній грамоті. Бібліотекар
Валентина Бікмурзіна, щоб мати право проводити ці навчання, закінчила спеціальні курси. «Заняття проводяться за індивідуальним
графіком, — розповідає завідуюча бібліотеки

Людмила Кирієнко. — Зателефонувавши за
номером 3-03-03, наші читачі можуть домовитись про час, який їх буде влаштовувати.
Знаєте, люди поважного віку — чи не найактивніші наші студенти — цікаво спостерігати,
як вони старанно навчаються».
Підсумовуючи засідання круглого столу,
Галина Макаренко зауважила, що надзвичайно важливо більше уваги приділяти людям старшого віку, адже з тих чи інших причин вони часто залишаються відособленими
від суспільства, мають дефіцит спілкування. І
те, що роблять заклади культури та соціальні
служби, — хай невеличка, але відчутна часточка підтримки цих людей.

У рятівників — професійне свято

Сигнали служби 101
Колектив Вишгородського районного
відділу ГУ ДСНС України
у Київській області

Під час засідання круглого столу

і здоров’я людей, майна від пожеж, на підтримку ініціативи громадських об’єднань
та Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) в Україні встановлене
професійне свято — День пожежної охорони, яке відзначаєтся щороку 17 квітня.
Девіз ДСНС України — «Запобігти. Вряту-

вати. Допомогти» — відображає нелегкі будні
рятувальників. Попередження та ліквідація
пожеж, різного роду аварій і катастроф, знешкодження боєприпасів, рятування людей на
воді, під час дорожньо-транспортних пригод
та з-під завалів — ось далеко не повний перелік завдань оперативно-рятувальної служби

— 101.
Нехай відданість справі, готовність захищати здоров’я і життя людей, національні багатства держави лише зміцнюються в усіх працівників пожежної охорони на нові досягнення
у шляхетній гуманній справі, а у їхніх родинах
буде здоров’я, щастя і благополуччя!

розслідують вже більше 60 кримінальних справ,
відкритих за фактами протиправних дій щодо
військовослужбовців українських частин, які
дислокуються в Криму. Міністр юстиції України
Павло Петренко заявляє про масові факти перешкоджання мешканцям Криму у збереженні
українського громадянства. Міністр висловив
припущення, що керівництво Росії робить це
спеціально, щоб якомога більше громадян були
документально оформлені як громадяни РФ.

Від 7 квітня для громадян Російської Федерації
діятимуть певні обмеження на території України — росіяни можуть перебувати не більше 90
діб протягом 180 днів з дати першого в’їзду. У
разі невиконання цих вимог співробітники Держприкордонслужби мають право відмовити у
перетині держкордону або притягнути до адміністративної відповідальності. Росія дозволила
вивести з Криму українські кораблі та літаки.
Далі на стор. 16

Стрічка подій 03-10.04.2014
Про це заявив в. о. Президента, Голова Верховної Ради Олександр Турчинов, коментуючи
інцидент між членами фракцій Партії регіонів,
КПУ та «Свобода». Україна готова до переговорів з Росією як у двосторонньому, так і у форматі
«Україна-РФ-ЄС-США». Про це заявив директор департаменту інформаційної політики МЗС
України Євген Перебийніс. Верховною Радою
прийнято Закон «Про внесення змін до деяких

Законів України щодо забезпечення проведення
мобілізації», який забезпечує удосконалення порядку проходження військової служби. У Криму
російський сержант розстріляв українського майора Станіслава Карачевського, який збирався
виїхати на материк. Інший український військовослужбовець — капітан Артем Єрмоленко —
жорстоко побитий і вивезений у розташування
російських військ. Органи прокурорського нагляду за дотриманням законів у військовій сфері
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Вишгород

Дітей не харчують, але виплачують компенсації
Влас. інф.

Освіта

Із березня 2014 року в загальноосвітніх закладах району припинено
харчування дітей, потерпілих внаслідок Чорнобильської катастрофи.
Як роз’яснюється у листі Міністерства соцполітики України (№2031/0/1414/04) від 28.02.2014, вдатися до таких непопулярних заходів довелося у
зв’язку з незавершенням процедури
торгів на закупівлю послуги з харчування дітей, потерпілих від аварії на ЧАЕС,
у навчальних закладах, розташованих
на забруднених територіях. Наразі Міністерством вживаються всі можливі
заходи щодо недопущення зриву реалізації державної соціальної програми.
Відповідно до пункту 11 статті 30
Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали

На дозвіллі

Відповіді
на кросворд,
надрукований
у № 14’2014

внаслідок Чорнобильської катастрофи», учням, які навчаються у середніх
загальноосвітніх школах, професійнотехнічних закладах освіти, студентам
коледжів та технікумів (училищ), розташованих на територіях радіоактивного
забруднення, а також дітям, евакуйованим із зони відчуження, дітям, які є
інвалідами внаслідок Чорнобильської
катастрофи, і тим, які проживали у зоні
безумовного (обов’язкового) відселення з моменту аварії до прийняття постанови про відселення, передбачена
компенсація за харчування.
Як повідомила начальник відділу
освіти Вишгородської райдержадміністрації Світлана Чамро, починаючи з березня 2014 року, дітям Вишгородського району, які підпадають під
означений вище закон, передбачена
грошова компенсація за відсутність

гарячого харчування в розмірах, означених Постановою Кабінету Міністрів
України від 25 травня 2011 року № 533
«Про внесення змін до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 8
лютого 1997 року №155» . А саме: дітям
віком від 6-10 років — 180 грн, дітям від
11-14 років — 185 грн, дітям від 15-18
років — 190 грн у місяць пропорційно
навчальним дням. Але організація цих
виплат іде через управління соціального захисту населення. Відділ освіти
займається організацією харчування
лише тих категорій дітей, які не підпадають під цей закон.
Доречно буде зауважити, що адміністраціями всіх шкіл району батькам
доведена інформація про необхідність
звернення до управління соціального
захисту населення щодо компенсаційних виплат з особистою заявою.

День відкритого декларування
декларування
Оксана НЕДІЛЬКО, завідувач інформаційнокомунікаційного сектору Вишгородської ОДПІ

Увага: ДТП!

Просимо відгукнутися свідків
Третього квітня біля 17-ої години на вул. Богатирській у м. Києві (неподалік автозаправки
ВОГ) сталася ДТП. Автобус збив велосипедиста,
який у важкому стані зараз перебуває в лікарні.
Свідків ДТП прохання зателефонувати (063)
568-09-37.

ПАРЄ проголосувала
за негайне виведення
військ РФ з Криму
Інтерфакс-Україна
Парламентська асамблея Ради Європи 9 квітня проголосувала за негайне виведення російських військ із Криму
у зв›язку з денонсацією угод щодо Чорноморського флоту.
Таку поправку, ініційовану українською делегацією,
до тексту резолюції щодо України асамблея ухвалила більшістю голосів: 140 - за, 32 - проти, 9 - утрималися.
«У зв›язку з денонсацією Російською Федерацією угод,
укладених у 1997 році щодо Чорноморського флоту, розміщеного в Криму, асоціація закликає Росію негайно вивести свої війська з Криму», — сказано в поправці.
Як відомо, Парламентська Асамблея Ради Європи засудила дії Росії щодо України та підтримала її цілісність і
унітарність.

У рамках Всеукраїнської акції «День відкритого декларування» 8 квітня у центрі обслуговування платників
податків у Вишгородському районі відвідувачі отримали кваліфіковану допомогу при заповненні декларації
про майновий стан та доходи, отримані ними за 2013
рік, та допомогу у проведенні розрахунку податку на
доходи фізичних осіб, який підлягав сплаті до бюджету
або поверненню у разі права на отримання податкової
знижки.
ожен відвідувач отримав тематичну брошуру «Декларування доходів громадян», підготовлену Міністерством доходів і зборів України.
«Я сама працюю у державному закладі та ще й вирішила
вдруге здобути вищу освіту. Навчання зараз не безкоштовне,
тому задоволена, що можна повернути хоча невелику, але
значну суму для сімейного бюджету. Тим більше, що сама
процедура заповнення всіх необхідних документів зайняла
досить небагато часу, – говорить жителька Вишгорода Світлана Богдан. – Комфортно та зручно почуваєш себе в центрі
обслуговування платників податків, який дійсно став сервісним».
Цього дня до центру завітала і вся сім’я Ливковців з села

У ДПІ

К

Демидів Вишгородського району. Микола Ливковець відзначив, що останнім часом взаємовідносини між органами
Міндоходів та громадянами переходять на інший рівень.
Проведення таких акцій спонукає кожного замислитись про
необхідність виконання конституційних обов’язків, адже від
нас залежить майбутнє нашої країни.

Колектив Вишгородського районного територіального
центру соціального обслуговування (надання соціальних
послуг) вітає з 55-річчям Володимира Леонідовича САМОФАЛА
Хай нових днів ще буде безліч,
Без ліку щастя і пісень,
Прийміть вітання найщиріші
В цей світлий ювілейний день.
Здоров’я, щастя зичим не на рік —
На все життя бажаєм його щиро.
Щоб радісним і довгим був Ваш вік —
З добром, любов’ю, спокоєм і миром.

Смачного!
Салат
«Міщанський»
Інгредієнти: варене яйце,
редька, зелень петрушки, цибулька, твердий сир, майонез.
Варене яйце і редьку порізати, натерти сир, присипати
зеленню, посолити і заправити
майонезом.

Стрічка подій 03-10.04.2014
(Див. стор. 14, 15)
За інформацією в. о. глави Адміністрації Президента Андрія Сенченка, в першу
чергу буде виведено корвет «Тернопіль»,
ракетний катер «Прилуки», танкер «Фастів». Кінотеатри України відмовляються від
російських фільмів. Зокрема, від фільмів
російського виробництва відмовились у
найбільшому мультиплексі Львова «Планета Кіно», у кінотеатрах Києва та Одеси. За
інформацією керівника прес-центру СБУ

Марини Остапенко, за останній місяць в
Україні затримано стільки ж шпигунів і диверсантів, як за всі часи незалежності.
Складнощів у протидії їм додає той факт,
що багато ФСБшників мають українське
громадянство. Нещодавно народний депутат Олександр Бригинець повідомив, що за
вказівкою Януковича співробітникам ФСБ
було видано п’ять тисяч паспортів. — Лише
добу проіснувала Донецька народна республіка — «Комітет Патріотичних сил Дон-

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
12.04.2014 року
ТЕКСТ ОГОЛОШЕННЯ
(в газеті друкується не
більше 7 слів)
№ рубрики___________
на «__»_________2013р.

писати
друкованими
літерами

P. S.

Ваші дані
(в газеті не друкуються)

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

Останній термін подання безкоштовних оголошень - вівторок до 12.00

Їжте
більше
фруктів
і менше —
один одного

басу» оприлюднив заяву, в якій, зокрема,
посилається на численні звернення громадян, не згодних з проголошенням Донецької республіки, її приєднанням до Росії та
з проведенням референдуму без належної
нормативної бази. Тож на зборах Комітет
скасував рішення і визнав будь-які заяви
про відокремлення регіону від України незаконними. Юлія Паратова першою з українців піднялася на п’єдестал чемпіонату
Європи-2014 з важкої атлетики у Тель-Авіві

(Ізраїль). У ваговій категорії до 53 кг вона
стала срібним призером континентальної
першості, принісши збірній України першу
нагороду. Одеситка за сумою двох вправ
підняла 194 кг (88 кг у ривку + 106 кг у поштовху). Доля золотої медалі вирішувалася
в останньому підході. Туркеня Айшегюль
Чобан зуміла взяти у поштовху 114 кг і лише
на 1 кг випередила Паратову за загальною
сумою (195 кг). «Бронзу» здобула болгарка
Майя Іванова (185 кг).
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