Шановні виборці!

Гаряча лінія

Перевірте персональні дані
у Державному реєстрі виборців!

Складання списків завершиться за 5 діб до дня голосування.
Після цього внести зміни до списку виборців можна буде лише за
рішенням суду і не пізніше, ніж за
добу до дня виборів.
Активність виборців у цьому році
буде дуже високою, тож рекомендуємо громадянам — особливо тим,
хто мав проблеми на попередніх виборах, — не чекати масового напливу
на дільниці, а звірити свої персональні дані завчасно — у відділі веден-

ня 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

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
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Читай і пиши про СВОЄ місто
Виходить з 4 листопада 1995 року
Грецьке золото
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Зірка на ім’я «Полин» > 12

Гуманізм не народжується...

> 14

Просимо
у Бога...

ФОТО — Алла КІЧА
КІЧА,, спеціально для «Вишгорода»
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ФОТО — Олександр КОНОНЕНКО,, спеціально для «Вишгорода»

28-а річниця аварії на ЧАЕС

ФОТО — Андрій МАКСІМОВ,, «Вишгород»

Квітуча весна 1986-го
з гірким присмаком

Плекаймо сад!
> 15

> 12
У нас на
сайті
Читайте на сайті
газети Вишгород»
vyshgorod.in.ua

Українські історики радять відійти
від радянського формату святкування
Дня Перемоги
Бес, Фикс, Роман и Голубоглазый
— «Зеленые человечки» сняли маски

Михаил Саакашвили: «Грузия
смогла отстоять свою независимость, а Украина — нет»
Спільна заява в.о. президента
України, Голови ВРУ Олександра Тур-

ФОТО — Дмитро ЮРЧЕНКО, спеціально для «Вишгорода»

Дерево життя

чинова та прем’єр-міністра Арсенія
Яценюка
В Славянске прекращена работа
СМИ из-за давления на журналистов
Патріарх Філарет передав у по-

дарунок прикордонникам патрульний
автомобіль та екіпірування
Самопроголошений
мер
Слов’янська погрожує населенню
розстрілами — МВС
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Київщина
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Напрямок на консолідацію

Прес-служба Дніпровської
екологічної прокуратури
На виконання вимог Закону
України «Про прокуратуру» Дніпровським екологічним прокурором 23 квітня 2014 року
з 11.00 до 13.00 в приміщенні
сільської ради села Козаровичі
Вишгородського району Київської області пройшов особистий прийом громадян з питань
визначеної компетенції.
овідково: у жовтні 2011
року в структурі органів
прокуратури
України
було утворено Дніпровську екологічну прокуратуру (на цей час
її очолює Галкін Олександр Борисович). До повноважень прокуратури віднесено здійснення
правозахисної,
представницької діяльності, протидії корупції
та злочинності у сфері охорони
та збереження водних ресурсів
річки Дніпро, її водосховищ, Дні-
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провсько-Бузького лиману, їх водоохоронних зон, прибережних
захисних смуг, здійснення досудового розслідування, процесуального керівництва і підтримання державного обвинувачення у
кримінальних провадженнях з цих
питань.
У структуру органів Дніпровської екологічної прокуратури
входять 7 міжрайонних екологічних прокуратур, у тому числі
Київська міжрайонна екологічна
прокуратура (міжрайпрокурор —
Чикшеєв Єгор Сергійович).
Контактні телефони Київської
міжрайонної екологічної прокуратури: 220-27-57, 220-27-55, електронна адреса: kmeprokuratura@
ukr.net.
Контактний телефон Дніпровської екологічної прокуратури:
220-49-20; адреса офіційного
веб-сайту — dep.gov.ua; електронної пошти — dniproekoprok@ukr.
net.

ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

Екологічний прокурор
поспілкувався з громадянами

Влас. інф.
23 квітня перший заступник голови
Київської ОДА Ганна Старикова провела
особистий прийом громадян у Вишгороді. По завершенні прийому у великому
залі адмінбудинку підбили підсумки.
Найбільше жителів міста та району хвилюють транспортне питання, робота швидкої

До уваги рибалок!

О

допомоги, медичне страхування, діяльність
ДАІ, ремонт доріг, проблеми екології (будівництво та реконструкція очисних споруд).
Обговоривши проблемні питання міста
та шляхи їх вирішення з Вишгородським
міським головою Віктором Решетняком,
Ганна Старикова наголосила на необхідності консолідації, тим паче, у такий непростий час.

Ще один крок до Європи

Операція «Нерест» – стартувала
На Київщині з 1 квітня заборонили ловити рибу — почався нерест.
тож, забороняється лов
риби, добування водних
тварин у Київському водосховищі із затоками, включаючи
зону підтоплення з притоками – з 1
квітня до 10 червня, а на ділянках від
греблі насосної станції на р. Ірпінь
на відстані три кілометри в обидва
боки і вглиб водосховища – до 30
червня. А вже після цих днів – будь

ласка, вудку в руки, рюкзак за спину
і вперед, за рибкою!
Крім того, рибалки планують
постановку штучних нерестилищ у
місцях, позбавлених водної рослинності. Це спеціальні круги з дроту
діаметром 50-80 см і сіткою, до яких
прив’язуються соснові гілки, імітуючи таким чином водорості – для
ікрометання риби. Роботи проводяться згідно з науково-біологічним
обґрунтуванням.

В Україні пропонують прирівняти право
на доступ до мережі Інтернет до базових
прав людини. Відповідний законопроект
№ 4715 зареєстрований у Верховній Раді.
Пропонується віднести право фізичної
особи на доступ до Інтернету до особистих немайнових прав, що забезпечують
соціальне буття фізичної особи.
к пояснюють автори законопроекту, сьогодні Інтернет став ключовим засобом, завдяки якому люди
можуть здійснювати своє право на свободу
думок та їх вільне вираження, гарантоване Загальною декларацією прав людини і
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для фермерів АР Крим: проблеми з водою,
електропостачанням, розрахунками за продукцію і можливостями її реалізації, закупівлями засобів захисту рослин — це далеко не повний перелік нерозв’язних питань,
що постали перед кримськими овочівниками. Всі кораблі українських ВійськовоМорських Сил вийшли з Севастопольської
бухти та бухти Донузлав і направились до
Одеси, де розташована база ВМС України. Також продовжується виведення іншої
військової техніки з Криму, зокрема, військових літаків. Чиновники, що живуть на
державних дачах, платитимуть за їх використання і утримання зі своєї кишені — про
це повідомив міністр Кабінету Міністрів
Остап Семерак.
Сепаратисти, які проголосили «Донецьку народну республіку»,
заявили, що не залишать захоплені ними
адміністративні будівлі у Донецьку та інших
містах області, поки не буде згорнуто Майдан. 41 мішок із документами Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» виявили у бункері під Білогородкою на
Київщині. Влада ОАЕ нагородила українського лікаря Людмилу Васильєву за розвиток, легалізацію і поширення холістичної
медицини в ОАЕ — відзнаку вручив міністр
культури, молоді і соціального розвитку
ОАЕ шейх Нагаян бін Мубарак Аль Нагаян.
Росію можуть не представити на Євробаченні, оскільки у пісні сестер Толмачевих є
рядок про захоплений Крим. РФ вирішила закрити ПриватБанк та ще 3 українські
банки в Криму, мотивуючи це тим, що вони
не виконують зобов’язань перед кредиторами (вкладниками). Президент РФ В.
Путін підписав указ про реабілітацію кримськотатарського та інших народів Криму,
які постраждали від репресій. Українець
Сергій Лебідь виграв марафон серії IAAF
Bronze Label Road Race у Нагано (Японія),
подолавши 42,195 км за 2 години 13 хвилин

Необмежений
Інтернет-доступ

Міжнародним пактом про громадянські та
політичні права. «Прийняття запропонованого законопроекту забезпечить вільний і
недискримінаційний доступ до Інтернету,
а також не дозволить позбавляти громадян
свободи доступу до Інтернету як однієї з
ключових свобод сучасного інформаційного суспільства. У разі прийняття цього Закону, Україна увійде до переліку сучасних
Європейських країн, що гарантують право
доступу до Інтернету своїм громадянам»,
– ідеться в пояснювальній записці. Нагадаємо, наразі в Україні майже 6 млн осіб є
користувачами Інтернету.

Стрічка подій з 17-24.04.2014
Біля болгарського села Пішурка (Північно-Західна Болгарія) ведеться демонтаж труб і усього, що нагадує про початок
будівництва російського газопроводу «Південний потік». Народні депутати ухвалили
Закон «Про відновлення прав осіб, депортованих за національною ознакою», який
включає комплекс основних правових,
економічних та соціальних питань щодо гарантованого забезпечення прав таких осіб.
Верховна Рада ухвалила закон про статус
біженців і відмовилась поставити на розгляд пакет законопроектів, які давали можливість обирати мерів у два тури і об’єднати
посади голови КМДА та міського голови.
Сейм Литви ухвалив закон про запровадження євро: документ регулює підготовку
до запровадження, обмін литів на євро, перерахунок цін у євро, а також порядок вилучення литів з обігу. Верховна Рада України ухвалила в цілому закон про суспільне
телебачення і радіомовлення і відмовилася
включити до порядку денного розгляд антикорупційних законопроектів та реформувати державні і комунальні друковані ЗМІ.
Кабінет Міністрів визначив розміри разової
грошової допомоги ветеранам до Дня Перемоги. Чехія готова відправити своїх військових на посилення польсько-українського кордону. СБУ розшукує сина Януковича
— Олександра за підроблення документів.
Своїм визнанням незаконної присутності
російських військових у Криму, під дулами
автоматів яких проходив псевдореферендум, президент РФ Володимир Путін остаточно поховав міф про нібито «легітимне
волевиявлення» кримчан. Як повідомила
начальник прес-центру СБУ Марина Остапенко, відкрито 12 кримінальних проваджень, за якими проходять 25 осіб, і слідчими СБУ вже доведено російську складову у
8 з 12 таких проваджень. Посівна кампанія
2014 року стала однією з найскладніших

Особистий
прийом

Застосування зброї на Сході
56 секунд.
України вже нічого не змінить. Люди ображені. Про це йдеться у зверненні четвертого Президента України Віктора Януковича
На Дніпропетровщині вже виплатили гроші
за затримання вісьмох сепаратистів - по 10
тисяч доларів за кожного. Про це повідомив
заступник начальника штабу національного захисту області Михайло Лисенко.
«Прем’єр-міністр Криму» Сергій Аксьонов
заявляє, що північ півострова може стати
пустелею через вторинне засолення ґрунтів. Про це він заявив, виступаючи на засіданні Держради РФ. Міліція Донеччини
повідомляє, що російські сепаратисти у
Слов’янську утримують начальника Краматорського міськвідділу міліції Віталія Колупая. А тим часом у місті почалися проблеми
з продуктами. Лідеру кримськотатарського народу Мустафі Джемільову заборонили
в’їжджати в Крим до 2019 року і на кордоні
Криму з Україною йому вручили акт повідомлення про заборону в’їзду до Росії. Про
це повідомила речник Меджлісу кримськотатарського Народу Лейла Муслімова На
Харківщині для польового вишколу фахівців
механізованих підрозділів ЗСУ активно застосовуються новітні методики, що полягають у збільшенні часу на виконання вправ з
вогневої підготовки у складі груп з міста та
в русі по мішенях, розташованих на різних
відстанях. Служба безпеки України вилучила з незаконного обігу понад 1 мільйон
набоїв іноземного виробництва загальною
вагою 12 тонн. На об’їзній автодорозі Переяслав-Хмельницького (Київська обл.)
стався вибух на автозаправці, під час якого щонайменше троє людей постраждало.
За словами в.о. Президента України, голови ВР Олександра Турчинова, Російська
Федерація та її терористичні спецпідрозділи, які присутні в Україні, демонстративно
не збираються виконувати домовленості.

Шановні
земляки!
Ярослав МОСКАЛЕНКО,
народний депутат України
28 років минуло з того часу, коли
страшна біда прийшла в Україну, накривши її чорним радіаційним крилом.
У квітні 1986 року у різні мови
світу увійшло українське слово «Чорнобиль». Для всього людства воно
стало символом страшної техногенної катастрофи та величезної екологічної біди. За офіційними даними
від радіаційних викидів постраждали
більше трьох мільйонів людей. Масштаби цієї трагедії могли бути значно
більшими, якби не мужність і самопожертва героїв-ліквідаторів. Ризикуючи здоров’ям та життям, сотні тисяч
пожежників, військових, інженерів,
лікарів встали на шляху радіаційного
лиха.
Сьогодні наш обов’язок — надати
необхідну підтримку ветеранам-чорнобильцям. На жаль, ми ще далекі від
того, щоб вирішити всі нагальні проблеми цих людей. Пам’ятаймо, що
попри матеріальну підтримку, їм потрібна і щира увага та турбота.
Від усього серця хочу висловити
вдячність усім ліквідаторам, які, ризикуючи своїм життям та здоров’ям,
захистили усіх нас від радіаційного
лиха, відстояли для нас майбутнє.
Серед них, на жаль, сьогодні немає
багатьох наших земляків. Згадаймо
усіх, кого забрав Чорнобиль! Вічна їм
пам’ять…
Шановні ветерани Чорнобиля! Бажаю вам міцного здоров’я, сил, оптимізму. Щира дяка вам за подвиг в ім’я
усього людства. Низький уклін!

Наше місто

Вишгород

26 квітня
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ЗОЛОТИЙ КЛЮЧИК виховання

Лист у номер

Тетяна КАУТ, вдячна бабуся
ФОТО — авторка, спеціально для «Вишгорода»

Попит на якісне виховання дітей у дошкільних навчальних закладах дуже великий. Батьки докладають неабияких зусиль,
щоб влаштувати дитину до гідного дитячого садочка та хороших вихователів. Саме
про такий садочок у Вишгороді («Золотий
ключик») і вихователя Ларису Миколаївну
Заїку та її помічницю Марію Дмитрівну Кухар (НА ФОТО) я хочу розповісти.
а мою думку, цей дитячий заклад повністю відповідає сучасним вимогам
щодо санітарії, оснащення та якісного
і смачного харчування.
Кожного ранку ми з легким серцем віддаємо дитину до садочка, бо впевнені, що вона
буде доглянута належним чином, отримає необхідні знання та що їй буде створено всі умови
для комфортного самопочуття в колективі.

Н

Про це піклуються вихователі, які серцем
відчувають кожну дитину та враховують індивідуальні особливості її розвитку.
Мій онук важко звикав до колективу. Коли
потрапив у групу Лариси Миколаївни, йому
тільки-но виповнилось чотири роки. Десь через тиждень він підійшов до вихователя і чітко
вимовив гарною літературною мовою: «Мені у
вас подобається». Тоді мене вразила не стільки
самостійність його висновків, скільки те, що він
висловив свою думку українською мовою, бо
вдома ми спілкуємось російською.
Швидко минає час. Цього року онук піде до
школи. Я прислуховуюсь до розмов батьків про
виклики шкільного життя. Знайома, дитина якої
відвідує елітний садочок у Києві, де вивчають
різні мови, висловлює стурбованість з приводу
того, як її дитина буде навчатися українською в
першому класі. У нас, здається, немає причин
турбуватися, бо мій онук, як я тепер розумію,
відвідує по-справжньому елітний садочок.

Огляд основних новацій податкового законодавства сьогодення

ДПІ інформує

Т

Оксана НЕДІЛЬКО, завідувач
інформаційно-комунікаціного
сектору Вишгородської ОДПІ
Вишгородська ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області повідомляє,
що з 19.04.2014 р. набрали чинності зміни, внесені до Податкового кодексу та деяких інших законодавчих
актів України щодо усунення окремих неузгодженостей норм законодавства.

Освіта

2014 року

ак, ставка ПДВ у розмірі 7% застосовується не тільки до операцій з постачання на митній
території України лікарських засобів і
медичних виробів, а й при їх ввезенні на
митну територію України. З 01.04.2014
р. до 01.06.2014 р. до платників ПДВ, які
застосовують ставку ПДВ 7%, не застосовуються вимоги щодо відображення у
касовому чеку відомостей: про код ставки ПДВ за одиницею товару; загальну
суму ПДВ за кожною позицією (групою

товарів); загальну суму коштів, що підлягає сплаті покупцем, з урахуванням ПДВ.
На період з 01.04.2014 р. до
01.07.2014 р. призупинено дію норми
щодо оподаткування податком на доходи фізичних осіб доходів у вигляді
процентів на поточний або депозитний (вкладний) банківський рахунок,
вклад (депозитний) до небанківських
фінансових установ або на депозитний
(ощадний) сертифікат. Установлено,
що норми щодо оподаткування цим по-

Нові дати ЗНО

ДЖЕРЕЛО: eveningkiev.com
pedpresa.com.ua
Змінено дати проведення зовнішнього
незалежного оцінювання (ЗНО) зі всесвітньої історії та біології. Про це повідомляє Відділ інформації та комунікації з
громадськістю Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО).
міни відбулись відповідно до наказу
Міністерства освіти і науки України
«Про внесення змін до пункту 8 Календарного плану підготовки та проведення

З

Хай дорожче — аби частіше
До редакції зателефонували вишгородці,
що залюбки користуються внутрішньоміським автобусом № 1.
юди повідомили, що підвищення проїзду, власне, вже відбулося і
складає дві гривні. Дістатися Пісків, а
надто — Гори за цю суму — цілком прийнятно
і набагато дешевше, ніж на таксі. Єдине, на що

Л

Офіційно

зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень осіб, які виявили бажання вступати до навчальних закладів України в
2014 році».
Тестування зі всесвітньої історії відбудеться 16 червня, біології – 25 червня 2014
року.
Керівник УЦОЯО Ігор Лікарчук у соціальній мережі «Фейсбук» повідомляє: «Це зумовлено тим, що обсяги друку тесту з біології
є набагато більшими від тесту із всесвітньої
історії, а лінія з виготовлення тестових зошитів не працювала упродовж тривалого часу».

Квітуча весна 1986-го
з гірким присмаком
28-а річниця

До редакції зателефонували
нарікають мешканці Гори, — пропуски рейсів,
особливо у вихідні.
Вишгородці просять зробити рейси частіше — і до автотраси «Київ-Димер». Тоді автобусом № 1 змогли б користуватися мешканці
житлових масивів «ГАЕС» і «Дідовиця», жителі
сіл Правобережжя, а також усі, кому треба дістатися нового цвинтаря.

Грецьке золото
Орини Якуби

Відомості про майно,
доходи, витрати і
Українська плавчиня, наша землячка Орина Якузобов’язання фінансового
ба завоювала золоту медаль в останній день (13
характеру за 2013 рік
Секретар
Вишгородської
Міської ради Решетнікова Марія
Степанівна
Загальна сума сукупного доходу
— 131 384 грн.
Сума доходу членів сім’ї — 903
526 грн.
Нерухоме майно: квартира —
46,7 м2.
Майно, що перебуває у власності членів сім’ї: земельна ділянка —
1038 м2; квартира — 154,2 м2.
Транспортні засоби, що перебувають у власності членів сім’ї: SUBARU FORESTER — 2,5 см3 2008 р.в.
Утримання зазначеного майна —
9 600 грн.
Утримання майна членів сім’ї —
12 000 грн.

датком дивідендів набирають чинності з
01.01.2015 р.
Також змінами встановлено, що
для цілей визначення податкових
зобов’язань зі сплати митних платежів
застосовується офіційний курс валюти України до іноземної валюти, встановлений Нацбанком України, що діє
на 0.00 год дня подання митної декларації, а якщо митна декларація не подається, — дня визначення податкових
зобов’язань.

квітня) міжнародних змагань з плавання Multinations
у Греції.
она фінішувала першою на 200 м вільним стилем. Також спортсменка виборола бронзову
медаль на 100 м вільним стилем.

В

Знай наших!

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

26 квітня виповнюється 28
років з дня аварії на Чорнобильській атомній електростанції.
ісля вибуху на четвертому блоці станції небезпечна для здоров’я
радіація поширилася на значні території України, Білорусі та інших
країн Європи. Десятки людей загинули безпосередньо внаслідок
участі в ліквідації наслідків аварії,
обсяг шкоди десяткам тисяч людей та їхнім нащадкам належно
оцінити неможливо і зараз.
У Вишгороді, де проживає чимало ліквідаторів аварії, переселенців Чорнобиля, у п’ятницю відбувся меморіальний мітинг.
Напередодні пам’ятної дати
Вишгородський міський голова
Віктор Решетняк подякував активістам Всеукраїнської спілки ліквідаторів-інвалідів «Чорнобиль-96» і
вдовам чорнобильців, підтримавши їх фінансово й щирими словами:

П

— Чорнобиль — не лише велика трагедія, а й символ безмежної мужності багатьох тисяч
наших земляків. Чорнобильська
катастрофа завдяки самопожертві ліквідаторів аварії стала символом жертовності в ім’я Батьківщини. Ризикуючи власним життям
та здоров’ям, вони виконали свій
обов’язок і захистили людство
від згубного впливу і подальшого
розповсюдження радіації.
Час не загоїв чорнобильських
ран, не стер із пам’яті важкі й героїчні події, імена мужніх людей,
які виявили жертовність, високий
патріотизм і ціною власного життя
й здоров’я зупинили ядерну катастрофу.
Страшна трагедія не обминула
і жителів нашого міста та району.
Сотні добровольців тієї квітучої
весни відправились на зустріч
невідомій небезпеці. Біль Чорнобиля торкнувся серця кожного
жителя нашого міста, назавжди
залишивши у пам’яті народній
подвиг бійців з радіоактивним лихом.
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Кандидати у Президенти України

Вишгород

Втілення в життя ідей Майдану
Передвиборча програма Шкіряка Зоряна Несторовича
Я, Зорян Шкіряк, усвідомлюючи, що
Україна є європейською державою, українці
є європейською нацією та готові відстоювати європейські цінності, зокрема, права
та свободи людини, демократію, верховенство права, рівність усіх перед законом,
зобов’язуюсь зробити все необхідне, щоб
життя людини було гідним, європейський
вибір – незворотним, держава – справедливою, а влада – відповідальною.
Я зобов’язуюсь домогтись:
Збереження цілісності України як єдиної, незалежної, європейської держави. Повернення і звільнення від російської окупації
АРК Крим як невід’ємної складової нашої
країни.
Реалізації закладеної в Конституції,
але так і не досягненої наразі цілі побудови
в Україні демократичної, правової держави з соціально-орієнтованою економікою,
що вважає забезпечення фундаментальних
прав людини своєю первинною та ключовою
функцією, унеможливлення узурпації влади
та зловживання нею.
Ухвалення нової Конституції України,
що відображала б новий, якісно усвідомлений суспільний договір між державою і громадянами, з метою забезпечення демокра-

тії, суспільної довіри та верховенства права,
відновлення балансу між гілками влади, посилення місцевого самоврядування.
Покарання усіх винних у політичних репресіях та вбивствах мирних громадян під
час акцій Євромайдану 2013-2014 років.
Децентралізації влади, надання реальних повноважень органам місцевого самоврядування, включно зі створення ними повноцінних виконавчих органів, обмеження
повноважень призначуваних президентом
місцевих державних адміністрацій лише
контрольними функціями, забезпечення
умов для розвитку місцевих громад через
децентралізацію державних фінансів.
Всеохоплюючої політичної та економічної інтеграції в європейські структури, входження до Європейського Союзу.
Запровадження безвізового режиму з
Європейським Союзом для українських громадян.
Відмови від позаблокового статусу
України та вступу до військово-політичного
блоку – НАТО.
Цілковитого політичного аудиту чиновників, депутатів усіх рівнів та держслужбовців. Люстрації, недопущення корупціонерів
та винних у політичних репресіях, злочинах

проти держави та зазіханнях на територіальну цілісність України до можливості працювати в органах влади. Реального відокремлення бізнесу від політики.
Відновлення правосуддя шляхом змін
законодавства про судоустрій та люстрації
суддів, причетних до неправосудних рішень,
притягнення до кримінальної відповідальності працівників правоохоронних органів,
силовиків, суддів, чиновників, причетних до
здійснення політичних репресій в Україні,
організації провокацій проти мирних демонстрантів.
Докорінних реформ правоохоронних
органів, включаючи скорочення їхньої чисельності та обмеження функцій відповідно
до європейських стандартів із одночасним
підняттям професійного рівня їх працівників
та відповідного грошового утримання.
Розбудови сильної, професійної української армії, що повинна відповідати найвищим європейським та світовим стандартам,
зокрема НАТО.
Відродження та підтримки малого та
середнього бізнесу як основи економічного
зростання нової, демократичної України.
Я – за реальні та ефективні соціальноекономічні реформи та перетворення в кра-

їні, які мають відбуватися на основі європейських цінностей та стандартів. Я прагну
змінити не політиків біля керма держави, а
всю нинішню систему влади, яка наскрізь
прогнила через тотальну корупцію, відсутність поваги до громадянина та його прав.
Я усвідомлюю, що шлях досягнення запропонованих змін буде тривалим та непростим. Але лише він веде нас до створення
нової країни з новими правилами гри, дотримуватися яких під тиском Майдану і під його
контролем будуть усі: від звичайних громадян до президентів та представників великого бізнесу.
Лише такий шлях, який ми маємо пройти
разом, гарантує успіх Україні та втілення в
життя ідей Майдану.
Україна понад усе!
Слава Україні!

Дорогі мої співвітчизники! Шановні мої виборці!
Передвиборча програма Царьова Олега Анатолійовича

Країна стоїть на краю прірви, загострилися політична та соціальна нестабільність, економічна криза, над країною висить загроза
небезпеки громадянської війни — в такій ситуації я не можу стояти осторонь і дивитися на
те, що відбувається, та обмежуватися лише
публічними оцінками і телевізійними інтерв’ю.
Я прийняв рішення балотуватися в Президенти України.
Останні місяці були важкі для всіх нас і
кожен міг усвідомити, які принципи і цінності
ми готові захищати і відстоювати спільно. Я
щиро вдячний усім за підтримку, за довіру і
сміливість іти до кінця, не лякаючись політичних репресій та провокацій. Я розумію, що ми
тільки на початку шляху, але я відверто можу
дивитися в очі людям, бо завжди жив і надалі
буду жити згідно православної віри і принципів, які проголошував. Так вчили мене в школі,
так вчило мене життя, таким виховали мене
батьки.
Я йшов у шахтарських колонах в «помаранчевому» Києві в 2004 році. Стояв разом
з однопартійцями на шляху частин ОМОНу в
2007-му, коли Віктор Ющенко розпустив парламент і направляв до столиці внутрішні війська. Боровся з фашистами і націоналістами

всіх мастей, захищав наших хлопців у «Беркуті», які ризикували життям заради нашої безпеки. Я завжди відстоював нашу співпрацю з
Росією, російську мову і нашу велику спільну
історію — історію великих перемог і звершень, досягнення батьків і дідів.
Ми — народ-переможець, народ, який
розгромив фашизм, народ, який побудував Дніпрогес і Магнітку, першим підкорив
космос, але нас намагаються позбавити коріння, історичної пам’яті, нам намагаються
нав’язати ідеологію споживання, перетворюючи нас на дрібних крамарів, човників та гастарбайтерів. Нам нав’язали почуття провини
за радянське минуле, так і не зумівши за більшістю показників досягти радянського обсягу
виробництва і рівня соціальних стандартів радянської людини.
За останні 20 років були фактично зруйновані промисловість і сільське господарство,
соціальна сфера, культура та освіта. У країні
немає порядку і стабільності, справедливості і закону. Люди страждають від браку найнеобхіднішого, від байдужості чиновників, від
корупції, від елементарної неповаги до простої людини. Ми повинні повернути початковий сенс слову «колективізм», навчитися відстоювати інтереси громадськості, ми повинні
повернути у повсякденне життя уявлення про
мораль і моральність.
Прийшов час сказати відкрито і чесно про
те, що нам необхідно кардинально змінювати
всю систему державного устрою і влади, щоб
зберегти цілісність і стабільність у країні.
1. Нам необхідно провести адміністративну реформу і децентралізацію бюджетної системи, регіони повинні отримати ширші повно-

важення для реалізації регіональної політики.
2. Нам необхідно провести нові вибори до
Верховної Ради України за системою відкритих партійних списків.
3. Необхідно на законодавчому рівні позбавити недоторканності всіх посадових осіб
— перед законом і судом усі повинні бути рівні.
4. Нам необхідно прийняти закон про
обов’язок декларування витрат чиновників і
депутатів усіх рівнів.
5. Необхідно відокремити бізнес від політики, олігархи мають бути позбавлені можливості тримати кишенькових політиків та
міністрів.
6. Ми повинні зробити все для того, щоб
економічне і гуманітарне співробітництво з
нашими сусідами — ЄС і Росією — не розривало країну на частини. Нам необхідно домогтися максимально відкритого торговельного
та виробничого співробітництва промисловості Південного Сходу з країнами-членами
Митного союзу.
7. Ми повинні домагатися того, щоб українські громадяни могли безперешкодно, без
зайвої візової тяганини подорожувати не тільки до країн ЄС, але і по всьому світу.
8. Нам необхідно на законодавчому рівні
закріпити неможливість власників ЗМІ втручатися в редакційну діяльність журналістських
колективів та підняти відповідальність журналістів за поширення завідомо неправдивої інформації.
9. Нам необхідно заново створювати
власну сильну армію, здатну захищати цілісність і непорушність наших кордонів. Необхідно підняти на належний соціальний рівень

статус офіцерів української армії.
10. Ми повинні нарешті прийняти той
факт, що Україна є багатонаціональною державою, і ми повинні як на законодавчому рівні,
так і в повсякденному житті забезпечити рівні
права для представників усіх національностей
і народностей. Ми повинні рішуче припиняти
будь-які крайні форми прояву домінування
однієї національності над іншими і не допускати навіть найменших проявів ксенофобії та
будь-яких інших форм дискримінації за національними, культурними або конфесійними
ознаками. Ми повинні дуже серйозно поставитися до спроб відродження на території нашої країни паростків фашизму і крайніх форм
націоналізму. Представники цих рухів, камуфлюючи свої справжні погляди під шатами так
званого «українського патріотизму», несуть у
наше суспільство ідеї війни та розрухи.
11. Нам необхідно позбутися боргової
залежності з боку інших країн, ми — працьовитий і самодостатній народ, і нам необхідно навчитися жити за коштами, а не стояти з
протягнутою рукою, випрошуючи чергову подачку у Західних країн.
Я не буду займатися підкупом або обіцяти
нездійсненне — вам це пообіцяють інші.
Я обіцяю працювати разом з вами, працювати напружено, щодня і результативно, бути
завжди на вашому боці, мої шановні виборці.
Для цього і прошу вашої підтримки та вашої довіри. Буду робити все від мене залежне, щоб виправдати високе звання народного
обранця, щоб захистити інтереси кожної людини та інтереси мого рідного краю.
З вдячністю і повагою прийму ваш вибір.
Олег Царьов

Як нам зберегти країну?
Передвиборна програма Тігіпка Сергія Леонідовича
Наша країна в небезпеці. Загрози втрати
суверенітету та масштабного економічного
колапсу близькі як ніколи. Україні необхідний
чіткий план запобігання катастрофі.
Позачергові завдання, які стоять перед українською владою, пов’язані з заходами для порятунку країни від розпаду
та громадянської війни. Необхідно:
1. Припинити шкідливу діяльність Тимчасового Уряду. Сформувати Уряд професіоналів, незалежно від їхніх політичних поглядів.
2. Негайно розпустити будь-які незаконні
збройні формування, незважаючи на їх територіальну та політичну належність. Прибрати
зброю з вулиць.
3. Стабілізувати курс національної валюти. Зупинити інфляцію, яка стрімко наближається.
4. У найкоротший термін ухвалити необхідні законодавчі акти та провести прямі вибори губернаторів.
5. Провести реформу місцевого самоврядування. Досягти максимально можливої
культурної та економічної автономії для регіонів.
6. Провести дострокові вибори до законодавчої влади всіх рівнів. Заборонити парті-

ям формувати закриті списки.
7. Закріпити в Конституції України статус
російської мови як другої державної. Повернути правовий статус іншим регіональним
мовам.
Для розвитку країни якнайшвидше,
після вирішення позачергових завдань,
необхідно:
У сфері державного устрою:
1. Реформувати правоохоронну систему.
Створити ефективну систему професійного і
громадського контролю за діяльністю правоохоронних органів.
2. Створити ефективну компактну армію
на контрактній основі. Фундамент армії мають складати сили оперативного реагування.
3. Реформувати державний апарат. Ліквідувати підґрунтя для виникнення корупції.
4. Запровадити персональну відповідальність депутатів усіх рівнів. Запровадити процедуру відкликання депутатів та імпічменту
Президента України.
5. Провести судову реформу. Країні необхідне ефективне і справедливе правосуддя, в іншому випадку будь-які економічні та
адміністративні реформи не матимуть сенсу.
У сфері економіки:

1. Провести повномасштабні економічні
реформи. Впровадити державні програми з
переорієнтації українських підприємств на
європейські ринки збуту та перехід на європейські технічні стандарти.
2. Створити в країні позитивний інвестиційний клімат. Вивести країну на рівень першої десятки країн зі сприятливими умовами
для ведення бізнесу.
3. Розпочати реалізацію великих інвестиційних проектів з метою ліквідації безробіття.
Кредити використовувати не на проїдання, а
на будівництво доріг і мостів.
4. Гарантувати виплату допомог і пенсій.
Забезпечити програми для підтримки соціально незахищеного населення країни.
5. Створити умови для розвитку інноваційних галузей економіки. Розробити план
зниження енергетичної та сировинної залежності країни від Росії.
У міжнародній сфері:
1. Україні необхідно сформувати жорстку
та самостійну зовнішню політику, використовуючи зіткнення інтересів та особливе буферне положення країни як інструмент впливу.
2. Припинити безглузді пошуки зарубіжних покровителів.

3. Законодавчо закріпити єдиний ефективний принцип міжнародної політики країни
– прагматичне використання міжнародних
відносин в інтересах України та її народу.
4. Відновити переговорний процес з усіх
сфер діяльності з Росією на прагматичній
основі та в інтересах України.
5. Розробити план відновлення територіальної цілісності країни в дотеперішніх кордонах.
Це складні, але необхідні кроки. Для їх виконання необхідні політична воля та професіоналізм. Я впевнений, що тільки так ми збережемо країну, передамо Україну своїм дітям
та онукам. У нас немає іншого шляху. Немає
іншого вибору. Україна буде сильною!

Вишгород
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Хочете добра Україні — делегуйте владу РУХові
Передвиборча програма Куйбіди Василя Степановича
Народний Рух України став рушійною
політичною силою, що привела Україну до
відновлення незалежності. Саме Народним
Рухом України ще на початку 90 років минулого століття була розроблена програма
Державотворення, якою визначався Європейський курс розвитку, як стратегічний
для Української Держави. Саме рухівці наполягали на вступі України до європейської
системи колективної безпеки НАТО. Саме
рухівці чітко вказували на Кремль, як головну небезпеку для України. Реальне життя
підтвердило правильність рухівських передбачень.
Народний Рух України, як державотворча сила, був головною перешкодою для
антиукраїнських промосковських сил. Тому
вбивство лідера Народного Руху В’ячеслава
Чорновола та послаблення політичних позицій Руху дало змогу ворогам Української
Держави через свої п’яті колони вибудувати в Україні владу відверто ворожу до українського народу. Особливо це проявилося
під час правління Януковича і партії регіонів,
коли вже не окремі сегменти української влади, а повністю вся влада, у тому числі і силові
структури, діяли проти Українського народу.
Майдан, який скинув ненависний антиукраїнський режим, кардинально не змінив ситуацію, оскільки промосковські сили присутні
майже в усіх структурах влади, в тому числі
Верховній Раді, Уряді, силових структурах.
Саме цим пояснюється пасивна позиція
влади, яка привела до анексії Криму Росією. Саме цим пояснюється скрита підтримка владними органами в центрі і на місцях
сепаратистських дій Росії проти України.
Щоб отримати реальну можливість позбутися небезпечних наслідків дій кремлівської
влади в Україні – потрібно привести до влади національні українські сили, які протягом усього часу української незалежності, у
владі чи поза нею, вірою і правдою служили
Україні і Українському народу.
Народний Рух України був і залишаєть-

ся флагманом таких українських, державницьких сил. Його повернення до активного
впливу на владу є гарантом і запорукою розвитку України, покращення добробуту її громадян, захисту їх мирного життя та праці.
Наші завдання
Політичні:
1. Усунення від влади усіх антидержавних політичних сил. Заборона політичних
партій, які є носіями тоталітарної ідеології
чи є спадкоємцями КПРС. Проведення люстрації кадрів.
2. Створення прозорої та підконтрольної суспільству політичної системи, яка унеможливить прихід до влади антиукраїнських
сил.
3. Утвердження верховенства права,
прав і свобод людини і громадянина, гарантоване забезпечення їх конституційних
прав, у тому числі на: судовий захист через
справедливий і неупереджений суд, надання та отримання інформації, через вільні та
незаангажовані засоби масової інформації,
можливість реалізації своїх природних та
фахових здібностей, через усунення будьяких владних перешкод.
4. Децентралізація влади і, в першу
чергу, формування ефективної системи
місцевого самоврядування з дієздатними
територіальними громадами в її основі. Ліквідація районних державних адміністрацій,
як органів загальної компетенції і створення
виконкомів райрад. Формування ефективної системи державної влади. В тому числі
— державної служби.
5. Розбудова потужної новітньої української армії. Відновлення системи державного оборонного замовлення. Вступ до НАТО.
Повернення до військового обов’язку.
6. Децентралізація системи МВС. Перетворення МВС у цивільний орган за Європейськими зразками. Створення місцевої
міліції та цивільних загонів захисту правопорядку на місцях. Реформа прокуратури та
системи слідства.

7. Забезпечення безпосередньої участі
громадян у прийнятті важливих рішень як на
державному так і місцевому рівнях.
Економічні:
1. Неухильне проведення політики Євроінтеграції, з кінцевою метою набуття
членства у Європейському Союзі.
2. Проведення декриміналізації економіки через забезпечення функціонування
прозорих механізмів ринку. Запровадження реальних механізмів конкуренції. Прийняття антикартельного закону. Розвиток
прозорого фондового ринку. Проведення
політики капіталізації громадян. Зміцнення
банківської системи, здатної забезпечити
кредитування населення.
3. Запровадити політику створення робочих місць через підтримку власного виробника, створення внутрішнього ринку, а
також лобіювання наших товарів та просування їх на закордонні ринки.
4. Проведення податкової та бюджетної реформ, зокрема: зменшити кількість
податків і зробити їх зрозумілими для суспільства та необтяжливими для платників,
усунути системи фіскальних перевірок бізнесу, перейти на спрощені автоматизовані
системи адміністрування податків; децентралізувати бюджетну систему, забезпечити незалежність місцевих бюджетів від
центрального, запровадити у повному обсязі програмно-цільовий метод формування бюджету, запровадити дієві механізми
контролю бюджетних коштів, запровадити
систему міжгалузевих балансів при плануванні.
5. Надавати підтримку діловій ініціативі
громадян, малому і середньому бізнесу та
фермерським господарствам на селі.
6. Заборонити вільний продаж орної
землі. Не витребувані паї передати селянам, що живуть у цій місцевості.
7. Провести адміністративно-територіальну реформу, скоротити витрати на
управлінський апарат.

Соціальні та гуманітарні:
1. Створення умов для функціонування і
всебічного розвитку української мови, культури, традицій, а також надання гарантій
розвитку мов національних і етнічних меншин.
2. Гуртування нації навколо українських
духовних цінностей: розвиток українського
театру, кіно, телебачення, книговидання,
преси, електронних ЗМІ.
3. Утворення Єдиної Помісної православної церкви.
4. Реформа системи охорони здоров’я.
Запровадження єдиних стандартів медичного забезпечення по всій державі. Запровадження системи страхової медицини.
5. Запровадити систему здорового
способу життя, як комплексу заходів, що
включає здорову екологію, екологічно чисті
продукти, воду, повітря, а також можливість
заняття фізичною культурою та оздоровленням. Підтримка професійного спорту.
6. Трансформація системи освіти у навчально-виховну систему, яка має забезпечити не тільки отримання якісних знань, але
і виховувати свідомого українського громадянина.
7. Активна і постійна співпраця з закордонними українцями у різних сферах суспільного життя. Надання їм права вибирати
своїх представників до парламенту України.
Народний Рух України завжди вірний
Українському народові і Україні. Він боровся
і бореться за їх утвердження, в тому числі і
на Майданах. Тому ми говоримо Українцям:
Хочете добра Україні – делегуйте владу РУХові. Він був і завжди буде Народним.

У кожного з нас є воля!
Передвиборча програма Гриненка Андрія Валерійовича

Україна — суверенна парламентськопрезидентська республіка, територіально
неділима. 23 роки незалежності показали,
що українці — це незламний, гордий та мудрий народ, який вже втомився жити «поcтарому».
Саме тому назріла необхідність докорінних змін у відносинах між владою та народом.
Ці зміни мають базуватися на якісно нових
засадах: безумовній цінності честі та гідності
кожної людини, її прав і свобод, рівності усіх
перед законом, єдності та неділимості країни.
Лише за таких умов буде розкрито потенціал держави й забезпечено можливості для
добробуту кожного.
Сьогодні в країні відбуваються докорінні
зміни на всіх рівнях, і ми, як справжні патріоти, маємо включитися в цю роботу для того,
щоб розбудувати нашу країну та зробити її
процвітаючою. Україна – це наш спільний дім,
де мають жити щасливі люди!
Задля досягнення поставлених цілей необхідно:
Забезпечити наповнення державного
бюджету
Терміново знищити кримінальні схеми у
галузях:
- видобутку газу, нафти, вугілля та інших
корисних копалин;
- державних закупівель;
- проведення державних тендерів;
- приватизації;
- відшкодування експортного ПДВ;
- імпорту товарів (ліквідувати «чорний»
імпорт);
- операцій із землею.
Це дозволить:
- збільшити прибуткову частину бюджету;
- скоротити видаткову частину бюджету;
- зберегти державну власність, що ще не

розграбована;
- змусити бюджет працювати в інтересах
усіх громадян.
Реформувати
кредитно-фінансову
сферу
Невідкладно зруйнувати механізми фінансового рабства, а саме:
- зупинити отримання нових державних
позик на старих умовах, адже такі кредити
тягнуть країну в боргову прірву й не вирішують проблем у економіці та соціальній сфері;
- скорегувати реформи, які рекомендує
МВФ, таким чином, щоб вони не зробили бідних ще біднішими;
- повернути довіру вкладників до банківської системи України;
- розслідувати історію старих кредитних
зобов’язань на суму 70 мільярдів доларів
США;
- звернутися до всіх країн-кредиторів: якщо вони дійсно бажають допомогти
Україні, то мають тимчасово зупинити нарахування відсотків за старими кредитними
зобов’язаннями;
- спрямувати фіскальні органи на повернення розграбованих бюджетних коштів, 10%
від суми коштів, що будуть повернені, спрямувати на сплату премій працівникам усіх силових відомств.
Це дозволить:
- повернути в країну мільярди, які було
вкрадено;
- залучити фінансові ресурси населення;
- зменшити видаткову частину бюджету
за рахунок зменшення сплати по відсотках за
зовнішніми кредитами.
Створити умови для розвитку бізнесу,
науки й виробництва
- Знизити фіскальний тиск на платників
податків.
- Знищити державне рейдерство.
- Провести податкову амністію для бізнесу та громадян країни.
- Ввести мораторій на перевірки реального бізнесу.
- Ліквідувати «податкові ями» та «конвертаційні центри».
- На час виходу країни з економічної кризи встановити пільгову систему оподаткування бізнесу.

- Звільнити від податків на 5-8 років новоутворені виробництва.
- Розробити та прийняти державну програму розвитку технологій енергозбереження та альтернативної енергетики.
- Посилити заходи економічного стимулювання використання альтернативних
джерел енергопостачання: «зелені» тарифи
для підприємств, які частину свого прибутку
спрямовують на екологічні програми.
- Стимулювати підприємства, які використовують альтернативні джерела енергії,
енергозберігаючі та чисті технології виробництва, а також інвестують у видобуток енергоносіїв в Україні.
- Встановити мінімальні зарплати та пенсії на рівні, який гарантує повноцінне життя, а
не виживання.
- Забезпечити недоторканність приватної
власності.
- Інвестувати гроші в освіту та розвиток
молодих фахівців. Кадри вирішують усе!
Це дозволить:
- вивести з тіні багатомільярдні грошові
потоки;
- надати поштовх розвитку усіх сфер бізнесу і виробництва;
- активно розвивати агропромисловий
комплекс України;
- залучити до України інвестиції;
- збільшити прибутки бюджету на 200-300
мільярдів гривень;
- збільшити ВВП;
- оптимізувати апарат державних службовців;
- створити нові робочі місця на виробництві;
- збільшити зарплати працівникам МВС,
прокуратури, СБУ, Міноборони щонайменше
у 5 разів;
- збільшити зарплати вчителям, медикам
та науковцям щонайменше у 3-5 разів;
- збільшити пенсії в 2 рази;
- збільшити витрати на оборону, науку,
медицину, освіту.
Подолати корупцію
- Встановити контроль громадян над державою. Кожному урядовцю слід пам’ятати,
що єдиним джерелом влади на Україні є український народ!

- Знищити умови для розвитку корупції, а
саме припинити практику розподілу державних посад з мізерними окладами.
- Створити систему обов’язкової публічної бюджетної звітності, за якої кожен громадянин зможе в режимі реального часу стежити за доходами і витратами бюджетів усіх
рівнів.
- Забезпечити прозорість системи державних закупівель.
- Провести повну люстрацію влади, розірвавши «кругову поруку» бізнесу-політики-влади. Заповнити звільнені вакансії спеціалістами, відібраними виключно на основі
прозорого і відкритого конкурсу за принципами доброчесності і професіоналізму.
- Ухвалити Закон «Про державний фінансовий контроль за декларуванням доходів і їх
витрачанням особами, уповноваженими на
виконання функцій держави, членами їх сімей
та близькими родичами».
- Запровадити механізм відкликання депутатів всіх рівнів.
- Повернути довіру до судової гілки влади
шляхом проведення судової реформи.
- Суди повинні бути справедливими!
- Зняти депутатську недоторканість. Депутати всіх рівнів мають відповідати перед
законом так само, як і будь-який пересічний
громадянин.
Це все дасть можливість очистити владу
всіх рівнів від корупціонерів та здирників.
Безпека і оборона країни
- Україна має стати членом колективної
безпеки.
- Завершити перехід Збройних Сил України на контрактну форму служби.
- Зосередитись на технічній модернізації
армії та на піднятті престижу Збройних Сил
України.
Охорона здоров’я
- Поетапний перехід на систему
обов’язкового медичного страхування, гарантованого державою.
- Щорічно збільшувати бюджетну підтримку інфраструктури здорового способу
життя, фізичної культури й спорту.
У кожного з нас є воля!
Будьмо разом!
Слава Україні!
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26 квітня

Небесна сотня

2014 року

Вишгород
Ліра
Мені не все одно...
Тетяна КЛИМЕНКО

Хомяк Віктор

Аксенин Василь

Мазур Артем

Нечипоренко Анатолій

Оліх Роман

20 лютого 1958 — 27 січня 2014

1961 — 12 березня 2014

6 серпня 1987 — 3 березня 2014

1 вересня 1941 — 11 квітня 2014

11 травня 1987 — 15 лютого 2014

Мешканець с. Голишів Волинської області. Працював
охоронцем у приватного підприємця та господарював. Його тіло
знайшли повішеним на металевій
конструкції «ялинки» на Майдані
Незалежності у Києві. За свідченнями очевидців і рідних, на голові
і руках видно численні сліди
катувань. Міліція ж назвала випадок самогубством. Похований у
рідному селі. Залишив стареньку
матір і доньку.

Народився у с. Летячому, Тернопільська область. Був мешканцем Чернівців, де працював
різноробочим. Василь був важко
поранений 20 лютого у Києві.
Наприкінці лютого його відвезли
до Польщі на лікування. Але, не
зважаючи на це, 12 березня він
помер. За попередньою інформацією — не витримало серце.
У нього залишилася дружина та
двоє синів.

В акціях протесту Євромайдану
Артем Мазур брав участь два місяці.
18 лютого 2014 року поранений осколками гранати під час
сутичок у Маріїнському парку,
по-звірячому побитий, отримав
відкриту черепно-мозкову травму — у хлопця був проламаний
череп, лікарі діставали осколки
з голови. Від дня поранення перебував у комі в міській клінічній
лікарні швидкої медичної допомоги. 3 березня опівдні, не приходячи до тями, Артем помер.

З 1988 року і до пенсії працював
у «Київзовніштрансі» на міжнародних перевезеннях. Після виходу на пенсію і до останніх днів
трудився в охороні гаражного кооперативу «Пролісок». Проживав
у Києві. Був важко травмований
18 лютого: закритa черепномозковa травмa і вдавлений перелом кісток черепа. Весь час
після травми був у комі, але перед смертю прийшов до тями і
впізнав рідних. Помер 11 квітня
від травм.

Народився у с. Гибалівка
Вінницької області. Роман обожнював подорожувати Україною.
На Майдан приїхав у січні, не
сказавши про це рідним, аби не
турбувалися. 6 лютого хлопця
забрали до столичної лікарні з
травмами. За кілька днів його
стан погіршився, Роман впав у
кому. 15 лютого, так і не опритомнівши, він помер. У нього залишилася дружина, 4-місячний
синочок і мати.

Жеребний Володимир

Чміленко Віктор

Корнєєв Анатолій

Бойків Володимир

Бачинський Ігор

6 жовтня 1985 — 20 лютого 2014

4 лютого 1961 — 20 лютого 2014

23 січня 1961 — 20 лютого 2014

12 лютого 1955 — 18 лютого
2014

1984 — 25 лютого 2014

Працівник Вишнянського коледжу Львівського НАУ, учасник
Євромайдану. Вранці 20 лютого
Володимира Жеребного було
вбито на вулиці Інститутській —
снайпер влучив йому в шию, в сонну артерію, та в голову.

Мешканець с. Борисівка Бобринецького району Кіровоградської
області. Фермер. Загинув від поранення на вул. Інститутській при
спробі допомогти побратиму.

Народився у с. Гаврилівці на
Хмельниччині. Сільський голова
с. Руда Хмельницької області.
Закінчив Кам’янець-Подільське
військове училище, офіцер запасу. Регулярно їздив на Майдан,
привозив їжу. Убитий пострілом у
серце під час відступу силовиків
на вул. Інститутській.

Львів’янин, що з 2001 року мешкав у Києві. Працював будівельником та очолював будівельну
фірму. 18 лютого Володимира
було поранено на смерть кулею
на Майдані Незалежності. У
нього залишилася дружина та
троє синів.

Круглий сирота. У Ігора були
лише бабуся та дідусь, які живуть
у Боярці. Ігор отримав травми на
Майдані. Лікувався, але згодом
помер.

Пасхальна жертва Христа для українців
О. НАЙДІЧ
У дуже тривожний і непростий час ми
підходимо до святкування цьогорічної
Пасхи, свята, яке покликане принести
мир у серця й оселі мільйонів українців.
асха — найбільш значиме й символічне свято, яке має вплив на життя
кожної людини, котра жила, живе і
ще буде жити на землі. Ми не можемо знехтувати цим святом, якщо би навіть і захотіли. Ми здатні його ігнорувати або навпаки
відзначати й святкувати, робити всі традиційні речі, готувати дім та стіл, але насправді
це має значення, в першу чергу, для нашої
душі.
Зміст Пасхи — це надія, це докорінна радісна зміна в житті кожного.
Сутність Пасхи — це жертва Ісуса Христа,
Месії, Спасителя людей від самого найтяжчого рабства, яке людина не в силах подолати самотужки, а саме рабства гріха, яке
робить нас грішними й не гідними Неба! Не
гідними Царства Божого й життя в присутності святого Бога. Щоби подолати наслідки
гріхопадіння, Христу належало взяти на себе
всі гріхи людства, кожного з нас, щоби віруючий у Нього зміг звільнитися від гріха через
пролиту кров Ісуса.

П

Адже кожна людина прагне свободи й
відчуття гідності, яке закладено в ній Творцем від початку існування світу. Те, що сталося за останні декілька місяців, ми називаємо революцією гідності. І це явище потребує
переосмислення, особливо у світлі величного Божого Воскресіння. Адже Пасха — це і є
найбільша революція у часі й просторі, коли
Спаситель скинув владу темряви та узурпацію гріха над людськими душами, над долями цілих народів. І ця перемога коштувала
Йому життя, пролиття невинної крові, крові,
що змила вину людства перед Богом і дала
нам сили для переможного життя!
Сила невинно пролитої крові вражає…
Вона змінює погляд на речі, вона пробуджує
від байдужості, ця сила дається через невинні жертви, так як це сталося на київському Майдані. Адже кров майданівців змогла
розірвати порочне коло деспотичної влади
корупційної та зрадливої верхівки. Ми завдячуємо загиблим тим, що вони дали нам
часткове звільнення від повного безправ’я,
яке вже роками панувало в нашій державі. І
наша шана полягає в тому, щоби зберегти
реальне прагнення до чесного життя, без хабарів, кумівства, здирництва й т.п. Адже всі
розуміють, що жертви не мають бути марними.

З історії відомо, що жертви — це символи очищення та прощення. Як і найсвятіша
жертва Ісуса Христа, чистого та непорочного Агнця, що помер за гріхи світу.
Кожна нормальна людина ставиться до
жертви, зробленої заради неї, з повагою.
Саме так ми говоримо про ветеранів, ліквідаторів аварії на ЧАЕС чи героїв Небесної
сотні. Наша шана в тому, щоб ми цінували й
не забували те, що для нас зробили. А найголовніше, щоб ми могли максимально використати наслідки цієї боротьби за наше
краще життя. Ми повинні стати кращими…
Це складова успіху й нашої участі в цій боротьбі, адже частина відповідальності перекладається на кожного, хто залишився жити
й довести справу до кінця.
Святкування Пасхи повинно набрати для
нас більш глибинного, сакрального значення. Жертва не має бути марною, вона повинна змінити нас, вона стосується кожного з
нас, вона може зробити нас кращими. Пасха — це очищення й зміни, це наближення
людей до Бога й Бога до людей, це наш великий шанс все змінити й змінити без крові.
Тому що прийняття пасхальної жертви достатньо, щоб ми могли жити в кращому світі,
де кожен буде шанувати Христа Спасителя!
Амінь!

Нас б’ють,
вбивають нашу волю...
А хто ж буде боротись
за щастя?..
Ми будемо боротись!
Ми сильні, ми все зможем!
І нас що день, то більше,
Не меншаєм, ростем!
Як можна буть байдужим,
Коли на вулиці війна?
І як сидіти вдома?
Без країни — і дому нема...
А чи є в нас країна?
Важко сказати...
серце болить...
Занедбали її, розграбували
І багато-багато нам всім
обіцяли...
Але де воно все?
Нічого нема!
Вбити і в землю
святую зарити
хочуть усе…
і спалити до тла…
Українці, вставайте!
Ховатися — це не про нас!
Борімось за щастя і долю
в цей час!
Нас не обійде жорстока
війна,
Без боротьби і волі нема...
Всі небайдужі,
Хто любить Вкраїну,
Вставайте, не спіте,
За волю борітесь!
Чим більше, тим краще,
Бо в єдності сила!
Згадайте, для чого
Вас мати родила!
Разом до кінця!
І за нашу свободу
Не біймося навіть віддати
життя...
Вічная слава загиблим
героям,
Хто за свободу
і долю народу
Душу і тіло поклав...
Ми їх усіх повік не забудем,
І всі разом
перемогу здобудем!
В єдності сила,
не забувайте...
Разом до кінця!!
УКРАЇНЦІ, ВСТАВАЙТЕ!!!

Небесна сотня
Марія КЛИМЕНКО
На сході сонця
в серці України
Цвіт нації поліг в бою за те,
Щоб ми більш
не стояли на колінах,
Щоб шанували те,
що нам святе.
Мов з дерева листок,
мов з неба сніг,
Так падали в бою один за
одним,
Під вистріли,
під грім гармат, під крик
Останній подих
виривавсь назовні.
І ти не думай,
що шану ти вчинив,
Поклавши дві гвоздики на
бруківці,
І що ти для Вітчизни
щось зробив,
Як перепостив у контакті
фотку вбивці.
Тепер навічно, так випало
на карті,
Небесна Сотня вже на варті
України,
А ви і пальця
їхнього не варті —
Хто репетує про бруківку
і руїни.
Повинні врізатись у пам’ять
ці обличчя,
Віднині маєш завжди жити
гідно,
І вигризати кляте зло
з корінням,
Не словом, а ділами любити
Україну.
30.03.2014
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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
10:05 Як це?
10:40, 15:50, 19:40
ГРОМАДСЬКЕ
ТЕЛЕБАЧЕННЯ
12:10, 18:05, 20:50
Дiловий свiт
12:40 Т/с «МонтеКрiсто»
42с. (1)
13:40 Д/ф «Модель
свiту» братiв Тобiлевичiв»
14:10 Право на захист
14:55 Дiловий свiт.
Агросектор
15:15 Брифiнг Кабмiну
України
15:30 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
«Телевiзiйна служба
новин»
10:00 «Шiсть кадрiв»
10:10 «Свiт навиворiт 5: Iндонезiя»
11:15 Х/ф «Титанiк» (1)
15:00 Х/ф «Попелюшка
з райського острова»
(1)
16:45 «ТСН. Особливе»
17:10 Т/с «Фатмагюль»
(1)
20:40 «Секретнi
матерiали»
20:55 «Чистоnews»
21:10 Т/с «Кухня.
Новий сезон» (1)
22:15 «Грошi»
23:55 Т/с «Лiкар мафiї»
(2)
00:50 Х/ф «Три iкси-2:
Новий рiвень» (2)

06:05 Надзвичайнi

06:30, 09:30 «Свiт за
тиждень»
07:00, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
09:00 Тлумачення
сновидiнь
10:00 Мiсцями дикої
природи
11:00 Клiнт Iствуд. Влада
зiрки
12:15 «Секрети закулiсся з
Олександром Ржавським»
13:10, 16:00 Смертельна
мiсiя: Мадагаскар
14:00 Народженi вбивати
15:00, 18:30, 21:00
«Соцiальний пульс»
15:15, 16:45, 18:55, 21:25
«Погода»
18:50, 22:35 «Економiчний
пульс»
19:00 В гостях у Д.
Гордона. В. Асмолов
20:00 Навколо свiту на
повiтрянiй кулi
21:30 Френк Сiнатра
22:40 НЛО: факти i
фальсифiкацiї
23:50 «Кумири»
00:00 «Красивi та
амбiцiйнi» (3)

07:00, 07:30, 08:00,
08:30, 09:00, 12:00,
14:00, 17:45 Новини
07:15, 07:35, 08:10,
08:35, 09:20 «Ранок з
IНТЕРом»
10:00, 12:25, 14:20 Т/с
«Кохання несподiване
нагряне»
14:35 «Судовi справи»
15:30 «Сiмейний суд»
16:15 «Жди меня»
18:05 «Стосується
кожного»
19:05 Т/с «Поки
станиця спить»
20:00 «Подробицi»
20:30 Т/с «До
побачення, хлопцi»
23:40 Т/с «Картковий
будинок 2» (2)
00:35 Х/ф «Людина,
що бiжить» (2)

06:00, 09:45, 11:15,
12:45 «Мультляндiя»
новини. Пiдсумки
07:10 «Київ музика»
06:55 Факти тижня
08:00 «СТН-спорттижневик»
08:45 Факти. Ранок
08:20, 10:20, 16:50,
09:15, 19:25
17:40 «Вiдкритий
Надзвичайнi новини
мiкрофон»
08:30, 19:25, 22:00
09:50, 13:20 Т/с
«Столиця»
«Прокурорська
13:20 «Громадська
перевiрка»
приймальня»
15:00, 17:00, 19:00,
12:45, 15:45 Факти.
21:00, 23:00 «Столичнi
День
телевiзiйнi новини»
13:45 Х/ф «Хронiки
15:10, 23:25 Т/с
«Шляхи Iндiї»
Рiддiка»
16:10, 18:00 «У центрi
16:20 Х/ф «Рiддiк»
уваги»
18:45 Факти. Вечiр
17:10 «Якiсне життя»
19:20, 23:20 «Мiська
20:15 Дiстало!
варта»
21:20 Свобода слова 21:25 «Служба
00:15 Х/ф «Одинак» (2) порятунку»

05:45, 16:00 «Все буде
добре!»
07:25, 18:30
«Неймовiрна правда
про зiрок»
08:50, 00:50 Х/ф «Не
було б щастя»(1)
12:50, 19:55 «Слiдство
ведуть екстрасенси»
13:50 «Битва
екстрасенсiв»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
21:00 Т/с «Ой, ма-мочки!»(1)
22:35 «Детектор
брехнi - 5»
23:35 «Один за всiх»

06:30 Срiбний

06:30, 08:15, 13:00
Служба новин «Хвиля»
07:30 Кримська
кругосвiтка
07:00, 09:00, 15:00,
08:55 Рукодiлля для
19:00 Подiї
дiтей
09:35, 12:40 180 градусiв
07:15 Ранок з
10:15, 10:50, 11:30,
12:05, 13:30 Телепродаж
Україною
11:15 Аквапанорама
09:10, 14:00, 15:20,
11:45 Феєрiя мандрiв
13:45 Х/ф «Новий
17:10 Т/с «Слiд»
Гулiвер» (1)
15:00, 21:00 Молода
10:00 Т/с «Танкiсти
гвардiя
своїх не кидають»
16:00, 18:30, 20:30, 22:00
Служба новин «Хвиля»
18:00 Т/с «Сашка»
16:10 М/с «Лiтаючий
19:45 Ток-шоу
будинок»
16:40 М/с «Пригоди
«Говорить Україна»
Робiка»
21:00 Т/с «Особиста 17:00 Круїзнi лайнери рай в океанi
справа»
18:00, 22:30 Як
22:50 Х/ф «Подвiйний працюють машини
19:00 «Єдина країна!
Єдина країна!»
Форсаж» (2)
23:00 Кордони
01:00 Остаточний
23:40 Х/ф «Iудушка
Головльов» (1)
вердикт

05:00, 13:30, 16:05

апельсин

Д/ф
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Передплачуйте газету «Вишгород».
06:30, 07:00, 08:00,
12:00, 15:00, 18:20
Новини
06:50, 07:45, 08:20,
08:40 Гiсть студiї
07:20 Ера будiвництва
07:40 Ера бiзнесу
09:00, 21:00 Пiдсумки
дня
09:50, 18:50 Час-Ч
10:40, 15:50, 19:40
ГРОМАДСЬКЕ
ТЕЛЕБАЧЕННЯ
12:10, 18:05, 20:50
Дiловий свiт
12:45 Т/с
«МонтеКрiсто» 43с. (1)
14:55 Дiловий свiт.
Агросектор
15:15 Брифiнг Кабмiну
України
19:00 Про головне
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, 23:45
«Телевiзiйна служба
новин»
06:45, 07:10, 08:05,
09:10 «Снiданок з 1+1»
10:00 «Шiсть кадрiв»
10:30, 20:55
«Чистоnews»
10:45 «Красуня за 12
годин - 2»
11:45, 12:45 «Сiмейнi
мелодрами - 3»
13:45 Т/с «Величне
столiття. Роксолана»
(1)
15:40, 21:10 Т/с
«Кухня. Новий сезон»
(1)
16:45 «ТСН. Особливе»
17:10 Т/с «Фатмагюль»
(1)
20:40 «Секретнi
матерiали»
22:15 «Мiняю жiнку - 9»
00:10 Т/с «Лiкар мафiї»
(2)

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

06:30, 09:30,
15:00, 18:30, 21:00
«Соцiальний пульс»
06:55, 18:50, 22:35
«Економiчний пульс»
07:00, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
09:00 Бебi-бум у
зоопарку
10:00, 20:00 Навколо
свiту на повiтрянiй
кулi
11:00, 21:30 Френк
Сiнатра
12:15 «Моднi iсторiї з
Оксаною Новицькою»
13:10, 16:00
Смертельна мiсiя:
Мадагаскар
14:00, 22:40 НЛО:
факти i фальсифiкацiї
17:45 «Соцiальний
статус: ваша пенсiя»
19:00 В гостях у Д.
Гордона. В. Асмолов
23:50 «Кумири»

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, 09:20 «Ранок з
IНТЕРом»
10:00 Т/с «Вулицi
розбитих лiхтарiв 13»
12:25, 14:20 Д/с
«Слiдство вели...
з Леонiдом
Каневським»
14:50 «Судовi справи»
16:45 «Сiмейний суд»
18:05 «Стосується
кожного»
19:00 Т/с «Поки
станиця спить»
20:00 «Подробицi»
20:30 Т/с «До
побачення, хлопцi»
23:40 Т/с «Картковий
будинок 2» (2)
00:35 Х/ф «Втеча з
Лос-Анджелеса» (2)

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 Х/ф «Глухар.
Повернення»
12:00, 19:45 Ток-шоу
«Говорить Україна»
13:10 Т/с «ОСА»
18:00 Т/с «Сашка»
21:00 Т/с «Особиста
справа»
23:50 Т/с «Глухар.
Повернення»

Посміхайтеся:
це змушує
людей ламати
голову над
тим, що ж у вас
на думці

Комарі стали
хитрішими...
Підлітають,
сідають на
ліжко... А далі
йдуть пішки,
щоб їх не було
чутно...

07:00 Пiдйом
08:00, 19:00 Т/с
«Воронiни»
08:55, 17:00 Т/с «Не
родись вродлива»
10:50 Х/ф «Широко
крокуючи»
12:30 Х/ф «Новий
Людина-павук»
15:05 Т/с «Вiолета»
16:00 Т/с «Татусевi
дочки»
18:00 Репортер
18:20 Абзац!
20:00 Ревiзор
22:45 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
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, 22:10,
08:45 Трансмiсiя-новини
09:35, 13:35, 14:35 5
елемент
10:35 Велика полiтика
11:15, 20:00 Час.
Пiдсумки дня
15:35 Новини Київщини
17:35, 00:35 В кабiнетах
18:10, 00:00 Мiсцевий час
18:35 Територiя закону
19:00, 19:20 Час новин
21:40 Час-Тайм

06:45 Х/ф
«Тридцятого
знищити» (1)
09:15 Т/с
«Розвiдники» (1)
15:15 Т/с «Тарас
Бульба» (1)
18:30 Новини 2+2
18:50 ЧУ 27
Тур. Волинь Чорноморець
21:00 «ДжеДАI»
21:25 Х/ф «Деннi Ланцюговий пес» (2)
23:30 Х/ф «Акули» (2)

7

06:30 «TOP SHOP»
07:30 «Мультфiльми»
(1)
08:45 М/с
«Смiшарики» (1)
09:20 Х/ф «Зоряний
пил»
11:45 Х/ф «Капiтан
Крюк» (1)
14:20 «КВК-2014»
16:50 М/ф «Шрек
3» (1)
18:20 «Звана вечеря»
19:20 «Орел i Решка»
21:10 «Розсмiши
комiка»
22:00 Т/с «Доктор
Хаус» (2)
01:20 Х/ф «Фатальна
красуня» (2)

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

05:30 Ключ щастя
06:00, 06:35, 07:35
Saba erte ATRde
06:30, 07:30, 16:30,
18:30, 20:30 Zaman
08:05 М/ф
10:15, 19:40 Т/с
11:00, 14:00 Служба
новин ZAMAN
11:30 Аcci biber
12:00, 12:45 Т/с
«Дороги Iндiї»
14:20, 15:05 Т/с
«Талiсман»
16:50 Велике кiно на
ATR
19:10 Маю право
21:00 Х/ф

06:25, 09:30 М/с «Маша
i ведмiдь» (1)
Професiя футболiст» 06:50 М/с «Шоу
Гарфiлда» (1)
09:00 «Агенти впливу» 07:20 М/с «Лалалупси»
(1)
09:50 Х/ф «Небо
07:45 Мультик з
скрiзь однакове...» (1) Лунтiком
08:20 М/с «Черепашки
мутанти нiндзя» (1)
11:20 Т/с «УГРО - 5»
08:50 М/с «Тiмон i
15:00, 19:00, 21:40
Пумба» (1)
09:15 М/ф «Сердитi
«Свiдок»
пташки» (1)
09:55 Єралаш
15:15 Т/с «Даїшники»
10:20 Одна за всiх
19:30 Т/с «Охоронець 12:10, 21:55 6 кадрiв
13:30 Т/с «Крем» (1)
14:20 Панянка-селянка
- 2»
15:10 Вiталька
22:00 Т/с
16:00 Дайош молодьож!
17:15, 20:00 Т/с «Кухня»
«Елементарно - 2» (2) (1)
18:10, 22:50 Т/с
23:45 Т/с «Банши» (3)
«Свiтлофор» (2)
19:05 Розсмiши комiка
00:45 Т/с «CSI: Лас21:00 Країна У
23:45 Дурнєв+1
Вегас - 8» (2)

08:30 «Правда життя.

06:00 Легенди
бандитської Одеси
07:20, 17:40 В пошуках
iстини
08:10 Таємнi знаки
09:00 45 секунд до
вiчностi
10:00, 16:50 В пошуках
пригод
10:50 Екватор
11:50 Найотруйнiшi
змiї Африки
12:40 Мiстична Україна
14:20, 19:20
Фантастичнi iсторiї
15:10, 21:00 Таємницi
вермахту
16:00, 21:50
Мегаспоруди
18:30 Шарль де Голль.
Його величнiсть
президент
20:10 Реальна
фантастика
22:40 Магiя океанiв
23:30 Найдивовижнiшi
тварини
00:20 Покер

07:00 «Ранок Росiї»
11:05, 17:35 Новини
культури
11:20 «Рада земель
Росiйських»
12:05 Ток-шоу «Про
найголовнiше»
13:00, 16:00, 19:00
Вiстi
13:25, 16:45, 18:35
Мiсцевий час. ВiстiМосква
13:40, 06:10 Т/с
«Господиня моєї долi»
14:25 «Особливий
випадок»
15:10 «Шукачi»
17:05 Д/с «Вiдбитий у
часi». «Ленiнградський
потоп»
17:50 Т/с «Поки
станиця спить»
19:45 «Прямий ефiр»
20:55 Т/с
«Склiфосовський-3»
23:20 «Свiт хронiчного
недосипання»
00:15 «Тим часом»

Наш індекс у Каталозі місцевих періодичних видань 40007

06:00, 09:45, 11:15,
12:45 «Мультляндiя»
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»

05:45, 16:00 «Все буде
добре!»
07:25, 18:30 «Неймовiрна
правда про зiрок»
08:50, 00:50 Х/ф «Не було
б щастя»(1)
12:50, 19:55 «Слiдство
ведуть екстрасенси»
13:50 «Битва
екстрасенсiв»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
21:00 Т/с «Ой, ма-мочки!»(1)
22:35 «Детектор брехнi
- 5»
23:35 «Один за всiх»

06:10, 17:50, 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, 16:10 М/с
«Лiтаючий будинок»
09:30, 16:40 М/с
«Пригоди Робiка»
09:55 У свiтi
справдженої мрiї
11:15 Чекаю гостей
12:40 Феєрiя мандрiв
13:45 Х/ф «Вогнi
Баку»
15:00 Молода гвардiя
17:00 Круїзнi лайнери
- рай в океанi
18:00, 22:30 Реальний
свiт
23:00 Кордони
23:40 Х/ф «Крейсер
«Варяг» (1)

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

07:00 Пiдйом
08:00, 19:00 Т/с
«Воронiни»
09:00, 17:00 Т/с «Не
родись вродлива»
09:55, 00:30 Т/с
«Щасливi разом»
15:00 Т/с «Вiолета»
16:00 Т/с «Татусевi
дочки»
18:00 Репортер
18:20 Абзац!
22:00 Закованi
01:30 Т/с «Друзi»

Лише деякі джентльмени знають,
як правильно подавати руку дамі,
яка вилазить з мішком картоплі з
льоху
***
— Пані Галю, а де Андрійко?
— Білочку ловить.
— Велику?
— Проспиться, розкаже...

Спочатку було
добре, потім
дуже добре,
а потім так
добре, що до
цих пір погано

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

06:25, 09:30 М/с
«Маша i ведмiдь» (1)
06:50 М/с «Шоу
(посмертно)» (1)
Гарфiлда» (1)
07:20 М/с «Лалалупси»
08:30 Ранковий
(1)
«Свiдок»
07:45 Мультик з
09:00, 04:40
Лунтiком
«Випадковий свiдок» 08:20 М/с «Черепашки
мутанти нiндзя» (1)
10:00 Т/с «Мовчазний
08:50 М/с «Тiмон i
свiдок»
Пумба» (1)
11:25 Т/с «Детективи» 09:15 М/ф «Сердитi
пташки» (1)
13:00, 19:30 Т/с
09:55 Єралаш
«Охоронець - 2»
10:20, 21:00 Країна У
13:30 Т/с «Крем» (1)
15:00, 19:00, 21:40
14:20 Панянка«Свiдок»
селянка
16:00 Дайош
15:15 Т/с «Таємницi
молодьож!
слiдства - 4» (1)
17:15, 20:00 Т/с
22:00 Т/с «Грабуй
«Кухня» (1)
18:10, 22:50 Т/с
награбоване» (2)
«Свiтлофор» (2)
23:45 Т/с «Банши» (3)
19:05 Розсмiши комiка
00:45 Т/с «CSI: Лас23:45 Надто грубо для
Ю-туб’а
Вегас - 8» (2)

06:55 Х/ф

«Нагородити

2+2

06:15 «Обережно,
модерн!»
07:00 Х/ф «Увага всiм
постам» (1)
09:00, 18:30 Новини
2+2
09:20 Т/с
«Розвiдники» (1)
15:20 Д/п «Сталiнград
43»
16:30 Т/с
«Солдати-17» (1)
19:00 Т/с «Пильна
робота» (1)
21:00 «ДжеДАI»
21:25 Лiга Чемпiонiв
УЄФА. Баварiя - Реал.
Пряма трансляцiя
23:40 Про Лiгу
Чемпiонiв + огляд
iгрового дня
00:45 Х/ф «Деннi Ланцюговий пес» (2)

06:30 «TOP SHOP»
07:30, 16:00 Т/с «Моя
прекрасна няня» (1)
09:00 Х/ф «Капiтан
Крюк» (1)
11:40 Т/с «Всi жiнки вiдьми» (1)
13:20 Т/с «Дикий
ангел» (1)
15:00, 19:20 «Орел i
Решка»
17:30, 21:10
«Розсмiши комiка»
18:20 «Звана вечеря»
22:00 Т/с «Доктор
Хаус» (2)
01:20 Т/с
«Вiдчайдушнi
домогосподарки» (2)

07:20, 17:40 В
пошуках iстини
08:10 Таємнi знаки
09:00 Листи з космосу
10:00, 16:50 В
пошуках пригод
10:50 Екватор
11:50, 23:30
Найдивовижнiшi
тварини
12:40 Мiстична
Україна
14:20, 19:20
Фантастичнi iсторiї
15:10, 21:00 Таємницi
вермахту
16:00, 21:50
Мегаспоруди
18:30 Блокада.
Таємницi НКВД
20:10 Х-файли.
Правдива iсторiя
22:40 Магiя океанiв
00:20 Секрети науки

07:00 «Ранок Росiї»
11:15 «Свiт хронiчного
недосипання»
12:05 «Про
найголовнiше»
13:00, 16:00, 19:00
Вiстi
13:25, 16:45, 18:35
Мiсцевий час. ВiстiМосква
13:40, 06:10 Т/с
«Господиня моєї долi»
14:25 «Особливий
випадок»
15:10, 04:40 «Мода
для народу»
17:05 Д/с «Вiдбитий у
часi». «Пора великого
новосiлля»
17:50 Т/с «Поки
станиця спить»
19:45 «Прямий ефiр»
20:55 Т/с
«Склiфосовський-3»
22:35 «Спецiальний
кореспондент»
23:35 «Клiпове
мислення»

Напис у
маршрутці:
«За проїзд без
квитка — вихід
без зупинки!»
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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
10:55, 16:30, 19:40
ГРОМАДСЬКЕ
ТЕЛЕБАЧЕННЯ
12:10, 18:05, 20:50
Дiловий свiт
12:45 Т/с «МонтеКрiсто»
44с. (1)
14:10 Шлях до Чемпiонату
свiту FIFA 2014. Бразилiя
14:55 Дiловий свiт.
Агросектор
15:15 Брифiнг Кабмiну
України
15:30 «Секрети успiху» з
Н.Городенською
16:00 Соцiальнi гарантiї
19:00 Про головне
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
«Телевiзiйна служба
новин»
06:45, 07:10, 08:05,
09:10 «Снiданок з 1+1»
10:00 «Шiсть кадрiв»
10:25, 20:55
«Чистоnews»
10:40 «Красуня за 12
годин - 2»
11:40, 12:40 «Сiмейнi
мелодрами - 3»
13:40 Т/с «Величне
столiття. Роксолана»
(1)
15:40, 21:10 Т/с «Кухня.
Новий сезон» (1)
16:45 «ТСН. Особливе»
17:10 Т/с «Фатмагюль»
(1)
20:40 «Секретнi
матерiали»
22:15 «Чотири весiлля
- 3»
00:05 Х/ф «Грiшники i
святi» (3)

06:50, 16:45 Т/с

06:30, 09:35,
15:00, 18:30, 21:00
«Соцiальний пульс»
06:55, 18:50, 22:35
«Економiчний пульс»
07:00, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
09:00 «Соцiальний
статус: ваша пенсiя»
10:00, 20:00 Навколо
свiту на повiтрянiй кулi
11:00, 21:30 Френк
Сiнатра
12:15 «УкраїнаЄвропа: маятник Фуко»
13:10, 16:00
Смертельна мiсiя:
Мадагаскар
14:00, 22:45 НЛО:
факти i фальсифiкацiї
17:50 Бебi-бум у
зоопарку
19:00 В гостях у Д.
Гордона. Едуард
Тополь
00:00 «Красивi та
амбiцiйнi» (3)

07:00, 07:30, 08:00,
08:30, 09:00, 12:00,
14:00, 17:45 Новини
07:15, 07:35, 08:10,
08:35, 09:20 «Ранок з
IНТЕРом»
10:00, 03:15 Т/с
«Вулицi розбитих
лiхтарiв 13»
12:25, 14:20 Д/с
«Слiдство вели...
з Леонiдом
Каневським»
14:50 «Судовi справи»
16:45 «Сiмейний суд»
18:05 «Стосується
кожного»
19:00 Т/с «Поки
станиця спить»
20:00 «Подробицi»
20:30 Т/с «До
побачення, хлопцi»
23:40 Т/с «Картковий
будинок 2» (2)
00:30 Х/ф «З усiх сил»

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 Х/ф «Глухар.
Повернення»
12:00, 19:45 Ток-шоу
«Говорить Україна»
18:00 Т/с «Сашка»
21:00 Т/с «Особиста
справа»
23:50 Т/с «Глухар.
Повернення»

«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
13:30 Дивитись усiм!
14:25, 16:15, 20:15
Т/с «Бомбило.
Продовження»
18:45 Факти. Вечiр
22:05 Кримiнальна
Україна
23:05 Х/ф «Убити
Бiлла-2» (2)

Штірліц сидів
у задумі. У
задумі сильно
пахло хлоркою

ЧЕТВЕР 1 ТРАВНЯ 2014 РОКУ

06:40 Пiдсумки
07:20 Ера будiвництва
07:25 Фiльм-концерт
«В. Леонтьєв. Час
летить, неначе
вершник»
09:00, 21:00 Пiдсумки
дня
10:00 Ближче до народу
10:40 Хто в домi хазяїн?
11:05, 16:20, 19:55
ГРОМАДСЬКЕ
ТЕЛЕБАЧЕННЯ
12:40 Т/с
«МонтеКрiсто» 45,
46с. (1)
14:40 «Надвечiр’я» з Т.
Щербатюк
15:45 Д/ф «Життя на
продаж»
18:05 Концертна
програма «Приречений
на любов»
21:40 Шустер Live.
Буднi
22:55 Трiйка, Кено,
Максима
23:00 На слуху
23:30 Вiд першої особи

07:20 Х/ф
«Гардемарини,
вперед» (1)
10:15, 19:30 ТСН:
«Телевiзiйна служба
новин»
11:15 «Чистоnews»
11:30 М/ф «Ну
постривай!» (1)
11:40, 00:40 Х/ф
«Олiмпiйське селище»
(1)
13:20 Т/с «Величне
столiття. Роксолана»
(1)
15:30 Т/с «Кухня.
Новий сезон» (1)
16:35 М/ф «Маша i
ведмiдь» (1)
17:10 Т/с
«Фатмагюль» (1)
20:15 Т/с «Три
мушкетери» (1)
22:50 Х/ф «Час
вiдьом» (2)

06:30 Х/ф «Волга Волга»
09:00 Навколо свiту на
повiтрянiй кулi
10:00, 21:10 Френк
Сiнатра
11:15 Х/ф «Трамтарарам, або БухтиБарахти»
13:00 Смертельна
мiсiя: Мадагаскар
14:00 НЛО: факти i
фальсифiкацiї
15:15 «Свiтськi хронiки»
16:00 «Мелодiя двох
сердець»
17:15 Народженi
вбивати
18:10 Iкони тваринного
свiту
19:00 В гостях у Д.
Гордона. Едуард
Тополь
20:00 Лiтаки II-ї свiтової
вiйни
22:15 Х/ф «Три плюс
два»
00:00 Х/ф «Тiло i душа»
(3)

07:00 Х/ф «Той самий 06:40 Срiбний

06:25 Свiтанок
07:25 Х/ф «Внутрiшнiй
космос» (2)
09:45 Х/ф
«Зоодоглядач» (2)
11:35, 13:20 Х/ф
«Полiцейська
академiя» (2)
12:45 Факти. День
13:55 Х/ф «Полiцейська
академiя-2. Їх перше
завдання» (2)
15:35 Х/ф «Полiцейська
академiя-3. Знову на
тренування» (2)
17:05 Х/ф «Полiцейська
академiя-4.
Громадське
патрулювання» (2)
19:25 Надзвичайнi
новини
20:15, 22:20 Х/ф
«Смертельна зброя»
(2)
Х/ф «Смертельна
зброя-2» (2)
00:20 Х/ф «Смертельна
зброя-3» (2)

Мюнхгаузен»

апельсин

09:35 Т/с «Вулицi

07:00, 19:00, 02:15

розбитих лiхтарiв 13»

Подiї

12:30 Х/ф «Службовий 07:10 Т/с «Цвiт
роман»
черемшини»
15:50 Х/ф «Час
збирати»
17:45 Новини
18:05 Ток-шоу
«Стосується кожного»
19:05 Т/с «Поки
станиця спить»
20:00 «Подробицi»
20:30 Т/с «До
побачення, хлопцi»
23:40 Т/с «Картковий
будинок 2» (2)
00:35 Х/ф
«Полiцейський iз
Беверлi-Хiллз» (2)

14:20 Т/с «Слiд»
17:00, 19:40 Т/с
«Сестра моя, любов»
22:40 Х/ф «Альпiнiст»
00:35 Концерт
Г.Лепса

Дівчата, вчіться
готувати!
Неважливо,
за кого ви
вийдете заміж,
по-любому
воно буде
хотіти їсти!

06:30, 07:30, 08:30,
09:30, 10:30, 11:30,
08:00, 10:00, 19:00 Т/с 12:30, 13:30, 14:30,
15:30, 16:30, 17:30,
«Воронiни»
18:30, 22:30, 23:30 Час.
Важливо
09:00, 17:00 Т/с «Не
06:35, 07:10, 08:10,
родись вродлива»
22:35, 23:15 Бiзнес-час
06:40, 18:10, 00:00
15:00 Т/с «Вiолета»
Мiсцевий час
07:00, 08:00, 09:00,
16:00 Т/с «Татусевi
10:00, 11:00, 12:00,
дочки»
13:00, 14:00, 15:00,
16:00, 17:00, 18:00,
18:00 Репортер
22:00, 23:00 Час новин
07:15, 08:15, 08:35,
18:20 Абзац!
15:35, 18:35, 19:45,
22:00 Закованi
22:40, 23:25, 23:35 Тема/
Хронiка дня
00:20 Т/с «Щасливi
08:45 Трансмiсiя-новини
10:10, 10:35, 11:15,
разом»
11:35, 12:15, 20:00 Час.
Пiдсумки дня
— Ну що ж, пульс нормальний, — 16:35 Зооакадемiя
17:35 Арсенал
каже лікар.
19:30 Час новин
— Лікарю, візьміть мою ліву руку: 19:00,
21:40 Час-Тайм
права — протез...
22:10 Акцент
00:35 Новини Київщини

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

06:15, 16:00 «Все буде
добре!»
08:05, 18:30
«Неймовiрна правда
про зiрок»
09:20 «Зiркове життя.
Вбитi молодiстю»
10:15 «Зiркове життя.
Сльози клоуна»
11:10, 19:55 «Слiдство
ведуть екстрасенси»
12:00, 00:20
«МастерШеф - 3»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
21:00 Т/с «Ой, ма-мочки!»(1)
22:35 «Хата на тата»

07:00 Пiдйом

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, 16:10 М/с
«Лiтаючий будинок»
09:30, 16:40 М/с
«Пригоди Робiка»
09:55 Шкiльнi iсторiї
10:15, 10:50,
11:30, 12:05, 13:30
Телепродаж
11:15 Наша географiя
11:50 Аквапанорама
12:40 Феєрiя мандрiв
13:45 Х/ф «Бiля самого
синього моря» (1)
15:00 Молода гвардiя
17:00 Круїзнi лайнери рай в океанi
18:00 Будьте здоровi!
22:30 Як працюють
машини
23:00 Кордони
23:40 Х/ф «Повiсть про
«Шаленого»« (1)

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

06:05 Х/ф «Собака на
сiнi» (1)
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 - 2»
15:00, 19:00, 21:40
«Свiдок»
15:15 Т/с «Таємницi
слiдства - 4» (1)
22:00 Т/с «NCIS:
полювання на вбивцю
- 10» (2)
23:45 Т/с «Банши 2» (3)
00:45 Т/с «CSI: ЛасВегас - 8» (2)

Передплачуйте газету «Вишгород».

Вишгород
2+2

Город — це
три в одному:
солярій,
фітнес,
тренажерний
зал

06:25, 09:30 М/с «Маша
i ведмiдь» (1)
06:50 М/с «Шоу
Гарфiлда» (1)
07:20 М/с «Лалалупси»
(1)
07:45 Мультик з
Лунтiком
08:20 М/с «Черепашки
мутанти нiндзя» (1)
08:50 М/с «Тiмон i
Пумба» (1)
09:15 М/ф «Сердитi
пташки» (1)
09:55 Єралаш
10:20 Одна за всiх
12:10, 21:55 6 кадрiв
13:30 Т/с «Крем» (1)
14:20 Панянка-селянка
16:00 Дайош молодьож!
17:15, 20:00 Т/с «Кухня»
(1)
18:10, 22:50 Т/с
«Свiтлофор» (2)
19:05 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-17» (1)
09:00, 18:30 Новини 2+2
09:30 Х/ф «За законами
воєнного часу» (1)
11:10 Д/п «Апокалiпсис.
Таємниця спасiння»
12:10 Д/п «Насильно
щасливi»
13:10 Д/п «Великi
битви»
13:50 Д/п «Великi
катастрофи»
14:30 Д/п «Фронтовий
бомбардувальник
СУ-24»
15:20 Д/п «Таємницi
розвiдки»
16:00 Д/п «Технодром»
19:00 Т/с «Пильна
робота» (1)
21:00 «ДжеДАI»
21:25 Х/ф «Темний
провулок» (2)
23:15 Х/ф «Чорний
ангел» (3)

07:20, 17:40 В
пошуках iстини
08:10 Таємнi знаки
09:00 Реальна
фантастика
10:00, 16:50 В
пошуках пригод
10:50 Екватор
11:50 Найдивовижнiшi
тварини
12:40 Мiстична
Україна
14:20, 19:20
Фантастичнi iсторiї
15:10, 21:00 Таємницi
вермахту
16:00, 21:50
Мегаспоруди
18:30 Блокада.
Таємницi НКВД
20:10 45 секунд до
вiчностi
22:40 Магiя океанiв
23:30 Найотруйнiшi
змiї Африки
00:20 Покер

06:30 «TOP SHOP»
07:30 Т/с «Моя
прекрасна няня» (1)
09:10 М/с
«Смiшарики» (1)
09:40 Т/с «Всi жiнки вiдьми» (1)
13:00 Т/с «Дикий
ангел» (1)
14:45, 19:20 «Орел i
Решка»
15:40 Х/ф
«Полiцейський з
Беверлi-Хiллз»
17:25, 21:10
«Розсмiши комiка»
18:20 «Звана вечеря»
22:00 Т/с «Доктор
Хаус» (2)
01:20 Т/с
«Вiдчайдушнi
домогосподарки» (2)

07:00 «Ранок Росiї»
11:05, 17:35 Новини
культури
11:20 «Таємна влада
генiв»
12:05 «Про
найголовнiше»
13:00, 16:00, 19:00
Вiстi
13:25, 16:45, 18:35
Мiсцевий час. ВiстiМосква
13:40 Т/с «Господиня
моєї долi»
14:25 «Особливий
випадок»
15:10 «Клiпове
мислення»
17:05 Д/с «Вiдбитий
у часi». «Мода 1956
року»
17:50 Т/с «Поки
станиця спить»
19:45 «Прямий ефiр»
20:55 Х/ф «Анютине
щастя»

Наш індекс у Каталозі місцевих періодичних видань 40007

06:00, 09:45, 11:15,
12:45 «Мультляндiя»
07:10 «Київ музика»
08:00, 21:00 «Столичнi
телевiзiйнi новини»
08:20, 10:20, 15:00
«Вiдкритий мiкрофон»
08:30 «Столиця»
13:20 «Громадська
приймальня»
15:10, 00:00 Т/с
«Шляхи Iндiї»
16:10 «Служба
порятунку»
16:50 «Фестиваль
«Мелодiя двох
сердець» ч.1-2
19:15 Х/ф «Свiтлячки
в саду»
21:25, 00:45
«Прогулянки мiстом»
22:00 Х/ф «Хто Ви,
мiстере Бруксе?» (2)

05:45, 16:00 «Все буде
добре!»
07:35, 18:30
«Неймовiрна правда
про зiрок»
08:50 Х/ф «Дiамантова
рука»(1)
10:45, 19:55 «Слiдство
ведуть екстрасенси»
11:35, 01:35
«МастерШеф - 3»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
21:00 Т/с «Ой, ма-мочки!»(1)
22:35 Х/ф «Службовий
роман»(1)

06:10, 17:50, 23:20
Астропрогноз
06:30, 08:30, 13:05
Служба новин «Хвиля»
07:00 «Єдина країна!
Єдина країна!»
09:00 Будьте здоровi!
09:30 Мультфiльм
09:55, 12:40 Феєрiя
мандрiв
10:15, 10:50,
11:30, 12:05, 13:30
Телепродаж
10:45 Погода в Українi
11:15 Наша географiя
11:50 Аквапанорама
13:45, 23:30 Х/ф «У
людях» (1)
15:20, 17:20 М/ф
«Острiв скарбiв»
16:10 Мелодiї XX
столiття
17:00 Шуба-дубаZOO!!!
18:05 Музика весни
19:40 Реальний свiт
20:10 Святковий
концерт
21:45 Х/ф «Кето й
Коте» (1)

06:00, 06:35, 07:35

06:30 Т/с «Смугасте
щастя»
14:30 Х/ф «Деннiсмучитель»
16:30 Х/ф «Деннiсмучитель завдає
удару у вiдповiдь»
18:05 Х/ф «Такси 3»
20:00 Х/ф «Iндiана
Джонс: у пошуках
втраченого ковчега»
22:10 Х/ф «Васабi»
00:05 Т/с «Щасливi
разом»

«Не на того напала!» — кричав
хлопчик в брекетах покусаній
собаці
***
У мене прохання до стоматологів!
Робіть зуби працівникам
Укравтодору так само, як вони
роблять нам дороги

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

09:00 «Другий шанс.
Кривавий ланцюг»
09:35 Х/ф «Собаче
серце» (1)
12:15 Х/ф «Смугастий
рейс» (1)
14:00 Т/с «Охоронець
- 2»
16:00 Т/с «Нiмець»
22:50 Т/с «Менталiст
- 5» (2)
23:45 Т/с «Банши 2» (3)
00:45 Т/с «CSI: ЛасВегас - 8» (2)

Друг
пізнається в
біді. Герой — у
битві.
Дружина —
в бідності.
Чоловік — у
декреті

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

06:25, 09:30 М/с
«Маша i ведмiдь» (1)
06:50 М/с «Шоу
Гарфiлда» (1)
07:20 М/с «Лалалупси»
(1)
07:45 Мультик з
Лунтiком
08:20 М/с «Черепашки
мутанти нiндзя» (1)
08:50 М/с «Тiмон i
Пумба» (1)
09:15 М/ф «Сердитi
пташки» (1)
09:55 М/ф «Вiннi Пух»
(1)
10:20 М/ф «Острiв
скарбiв» (1)
12:15 Х/ф «Капiтан
Рон» (1)
14:10, 21:00 Країна У
17:15, 20:00 Т/с
«Кухня» (1)
18:10, 22:50 Т/с
«Свiтлофор» (2)
19:05 Розсмiши комiка
21:55 6 кадрiв
23:45 Х/ф «Фiльм 43»
(3)

2+2

06:15 «Обережно,

06:30 «TOP SHOP»

модерн!»

07:30 Т/с «Моя

07:00 Т/с

прекрасна няня» (1)

«Солдати-17» (1)

09:10 М/с

09:00 Новини 2+2

«Смiшарики» (1)

09:30 Х/ф «За

09:40 Т/с «Всi жiнки -

прекрасних дам» (1)

вiдьми» (1)

11:10 Х/ф

13:00 Т/с «Дикий

«Приморський

ангел» (1)

бульвар» (1)

14:45, 19:20 «Орел i

14:15 Х/ф «Карнавал»

Решка»

(1)

15:40 Х/ф
18:00 Х/ф «Смугастий «Полiцейський з
рейс» (1)
Беверлi-Хiллз 2» (1)
20:00 Х/ф «Рись» (1)

17:25, 21:10

22:00 Лiга Європи

«Розсмiши комiка»

УЄФА. 1/2 фiналу.

18:20 «Звана вечеря»

Валенсiя - Севiлья.

22:00 Т/с «Доктор

Пряма трансляцiя
00:05 Про Лiгу
Єфропи + огляд
iгрового дня

08:00 В пошуках
iстини
10:40 Британiя:
велика чистка
12:40 Магiя океанiв
15:40 В пошуках
пригод
18:00 Мiстична
Україна
19:40 Фантастичнi
iсторiї
21:30 Х-файли.
Правдива iсторiя
22:30 Побутова наука
23:30 Таємницi
клiтини
00:30 Секрети науки

Будь-який
чоловік знає,
що повна
сковорода —
годує, а пуста
— виховує

Хаус» (2)
01:20 Т/с
«Вiдчайдушнi
домогосподарки» (2)

07:00 Х/ф «Жив собi
настроювач...»
08:10 М/ф «Маша i
ведмiдь»
08:25 Х/ф «Майже
смiшна iсторiя»
10:50, 13:15 Х/ф
«Вона не могла
iнакше»
13:00, 19:00 Вiстi
14:20 «Disco дача».
Весняний концерт
16:05 «Аншлаг i
Компанiя»
19:30 Х/ф «Лiкарка»
22:45 «У дружньому
колi. Ювiлейний
концерт Свiтлани
Безрiдної та «Вiвальдi
оркестру»
00:25 Х/ф «Береги
любовi»

ТЕЛЕпрограма
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2+2
06:45 Свiтанок
06:40 Пiдсумки
06:15, 03:15 Х/ф
07:20 Гранд-шоу
07:55 Х/ф
«Гардемарини,
М.Поплавського
«Зоодоглядач» (2)
вперед» (1)
«Приречений на
09:45 Х/ф «Пригоди
08:55, 19:30
любов»
Плуто Неша» (2)
«Телевiзiйна служба
09:00, 21:00 Пiдсумки
11:30, 13:20 Х/ф
новин»
дня
«Обдурити усiх» (2)
09:45
«Секретнi
10:00 Не вiр худому
12:45 Факти. День
матерiали»
кухарю
13:55 Х/ф «Полiцейська
10:00 «Чотири весiлля академiя-5. Пункт
10:35 Рояль в кущах
3»
11:10, 17:55
призначення - Майамi
ГРОМАДСЬКЕ
11:15 Т/с «Три
Бiч» (2)
ТЕЛЕБАЧЕННЯ
мушкетери» (1)
15:40 Х/ф «Полiцейська
12:45 Т/с
13:45 Т/с «Величне
академiя-6. Блокада
«МонтеКрiсто» 47с.
столiття. Роксолана» мiста» (2)
(1)
17:05 Х/ф «Полiцейська
(1)
13:45 «На гостину до
академiя-7. Мiсiя у
Iвана Поповича». Алла 15:45 М/ф «Маша i
Москвi» (2)
ведмiдь» (1)
Кудлай
18:45 Факти. Вечiр
17:10 Т/с
14:35 Вiра. Надiя.
19:25 Надзвичайнi
«Фатмагюль»
(1)
Любов
новини
15:40 Дорослi iгри
20:15 «Вечiрнiй Київ
20:15 Х/ф «Смертельна
16:35 Українська пiсня - 2014»
зброя-3» (2)
19:30, 21:25 Шустер 22:05 «В мережi»
22:25 Х/ф «Смертельна
LIVE
23:10 Х/ф «Вавилон» зброя-4» (2)
00:00 Х/ф «17
(2)
00:55 Х/ф «Викуп» (2)
миттєвостей весни»

06:00, 09:45, 11:15

06:15 Х/ф «Суєта
суєт»(1)
07:50 Х/ф «Молода
07:10 «Київ музика»
дружина»(1)
08:00, 21:00 «Столичнi 09:40, 18:30
«Неймовiрна правда
телевiзiйнi новини»
про зiрок»
08:20, 10:20, 15:00
10:55 Х/ф «Зрада»(1)
«Вiдкритий мiкрофон» 18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
08:30 «Столиця»
20:00, 22:45 «Холостяк
12:45 Х/ф «Свiтлячки - 4»
01:15 Х/ф «Службовий
в саду»
роман»(1)
15:10, 00:00 Т/с

06:20 Х/ф «Деннiс-

«Мультляндiя»

мучитель»

«Шляхи Iндiї»

17:40 Х/ф «Iндiана

07:20 «Щоденник для 07:15 «Службовий

06:30, 20:25 Реальний
свiт
07:00 Круїзнi лайнери
- рай в океанi
08:00 Мелодiї XX
столiття
09:00, 13:05, 15:20
М/ф «Острiв скарбiв»
09:55 Шкiльнi iсторiї
11:15 Наша географiя
11:50 Аквапанорама
12:40 Шуба-дубаZOO!!!
13:45 Х/ф «Зоя» (1)
16:10 Музика весни
17:40 У свiтi
справдженої мрiї
18:00 Як працюють
машини
18:30, 23:40 Х/ф
«Путiвка в життя» (1)
21:00 Феєрiя мандрiв
21:20 XTV show
22:05 Святковий
концерт
01:40 180 градусiв

батькiв»

роман»

09:00, 20:00 Лiтаки II-ї 10:15 Т/с «Вулицi
свiтової вiйни
розбитих лiхтарiв 13»
10:00, 21:10 Френк

12:10 Д/с «Слiдство

Сiнатра

вели... з Леонiдом

11:15 Х/ф «Волга Волга»
13:30, 17:15
Народженi вбивати
14:40, 18:10 Iкони
тваринного свiту
16:00 «Мелодiя двох
сердець»

Каневським»
13:55 Х/ф «Час
збирати»
15:55 Х/ф «Карнавал
по-нашому»
17:45 Новини
18:05 Ток-шоу

19:00 В гостях у

«Стосується кожного»

Д. Гордона. Петро

19:05 Т/с «Поки

Толочко

станиця спить»

22:15 Х/ф «Крижаний

20:00 «Подробицi»

врожай» (2)

20:30 Т/с «Iнша сiм’я»

00:00 «Вихiдний, пiсля 00:20 Д/ф «Єдина
опiвночi»

07:00, 19:00, 02:50
Подiї
07:10 Т/с «Цвiт
черемшини»
14:20 Т/с «Слiд»
17:00, 19:40 Т/с
«Сестра моя, любов»
21:40 Х/ф «Карусель»
23:40 Концерт В.
Меладзе «Небеса»

Переписка:
— Прівєд, шо
робеш?
— На даний
момент
відчуваю
невблаганне
бажання набити
твоє обличчя
орфографічним
словником
української мови

країна»

16:05 «Прогулянки
мiстом»
16:35 «Фестиваль
«Мелодiя двох
сердець» ч.3-4
19:00 Х/ф «Боббi» (2)
21:25 Х/ф «Битва бiля
Червоної скелi» (2)
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мучитель завдає
удару у вiдповiдь»
09:25 Т/с «Смугасте
щастя»
13:50 М/ф «Планета
скарбiв»
15:45 Х/ф «Васабi»

Джонс: у пошуках
втраченого ковчега»
20:00 Х/ф «Iндiана
Джонс i Храм долi»
22:15 Х/ф
«Нещасливi»
00:05 Т/с «Щасливi
разом»

06:00, 06:35, 07:35

08:20 Т/с «Вулицi
розбитих лiхтарiв - 4»
12:30 Т/с «Нiмець»
06:30, 07:30, 16:30,
20:00 Х/ф «Мiраж»
18:30, 20:30 Zaman
21:45 Х/ф «Стрiлець»
(2)
08:05 М/ф
00:15 Х/ф «Незванi»
10:15 Т/с «Таке життя»
(2)
11:00, 14:00 Служба
Saba erte ATRde

новин ZAMAN
11:30 Прогулянки
по Криму з О.
Гайворонським
12:00, 12:45 Т/с
«Дороги Iндiї»
13:30, 16:05 Д/ф
14:20, 15:05 Т/с
«Талiсман»
16:50 Велике кiно на
ATR
19:10 Маю право
19:40 Т/с
21:00 Х/ф

Блондинка
дзвонить у таксі:
— Ало, це
таксі? Я вже
півгодини чекаю
вашу машину
апельсинового
кольору!
Оператор таксі:
— Дівчино, вас
уже пів години
очікує ОПЕЛЬ
СИНЬОГО
кольору...

06:15 «Обережно,
модерн!»
07:00 Т/с
«Солдати-17» (1)
09:00 Х/ф «Принцеса
на бобах» (1)
11:15 «Нове Шалене
вiдео по-українськи»
14:30 «Облом UA.
Новий сезон»
17:00 Х/ф «Рись» (1)
19:00 Т/с «По той бiк
вовкiв» (2)
23:20 Х/ф «Матадор»
(2)

06:25, 09:30 М/с «Маша
i ведмiдь» (1)
06:50 М/с «Шоу
Гарфiлда» (1)
07:20 М/с «Лалалупси»
(1)
07:45 Мультик з
Лунтiком
08:20 М/с «Черепашки
мутанти нiндзя» (1)
08:50 М/с «Тiмон i
Пумба» (1)
09:15 М/ф «Сердитi
пташки» (1)
09:55 М/с «Пригоди
капiтана Врунгеля» (1)
12:15 Х/ф «Операцiя
«Слон» (1)
14:10 Країна У
17:15, 19:05 Розсмiши
комiка
18:10, 22:50 Т/с
«Свiтлофор» (2)
20:00 Х/ф «Люди-Iкс
2» (2)
22:20 6 кадрiв
23:45 Х/ф «Хлопцi з
жiночого гуртожитку»
(2)

06:00 Легенди
бандитської Одеси
08:00 В пошуках
iстини
10:40 Британiя:
велика чистка
12:40 Магiя океанiв
15:40 В пошуках
пригод
18:00 Мiстична
Україна
19:40 Фантастичнi
iсторiї
22:30 Знищення бен
Ладена
00:30 Покер

Пацан захотів —
пацан зробив.
Пацан не захотів — пацан не
зробив. Пацан
не захотів, але
зробив — пацан
одружений

Вона хотіла
красиву фігуру
і плаский
животик, але
душа вимагала
ковбаси

06:30 «TOP SHOP»
07:30 Т/с «Моя
прекрасна няня» (1)
09:10 М/с
«Смiшарики» (1)
09:40 Т/с «Всi жiнки вiдьми» (1)
13:00 Т/с «Дикий
ангел» (1)
14:45, 19:20 «Орел i
Решка»
15:40 Х/ф
«Полiцейський з
Беверлi-Хiллз 3» (1)
17:25 «Розсмiши
комiка»
18:20 «Звана вечеря»
20:20 «КВК-2014»
22:45 Х/ф «Голий
пiстолет» (2)
00:15 «Велика
рiзниця»

07:00 Х/ф «Поїздка
крiзь мiсто»
08:10 М/ф «Маша i
ведмiдь»
08:45 Х/ф «Водiй на
один рейс»
11:00, 13:15 Х/ф
«Вона не могла
iнакше»
13:00, 19:00 Вiстi
14:40 «Берiзка» життя моє». Концерт
15:55, 03:10 Х/ф
«Травневий дощик»
17:25 «Криве
дзеркало»
19:30 Х/ф «Лiкарка»
22:45 Ювiлейний
концерт Юрiя
Антонова
00:25 Х/ф «Я тебе
нiколи не забуду»

Наш індекс у Каталозі місцевих періодичних видань 40007
08:05 «Караоке на

06:25 М/с «Дак
Доджерс»
«Мультляндiя»
Майданi»
07:30, 10:00 Ревiзор
07:10 «Київ музика»
09:00 «Все буде
12:50 Страстi за
10:00 «Якiсне життя» смачно!»
Ревiзором
10:30 «Зроблено у
14:10 М/ф «У пошуках
10:00 «Кохана, ми
Немо»
Києвi»
вбиваємо дiтей»
16:10 Х/ф «Таксi 3»
11:00 «Run.OK»
18:00 Х/ф «Iндiана
12:00 «Холостяк - 4»
11:35, 16:40, 19:20
Джонс i Храм долi»
16:55 «Хата на тата»
«Вiдкритий мiкрофон»
20:20 Х/ф «Iндiана
Джонс i останнiй
13:30 «Київськi iсторiї» 19:00 «Україна має
хрестовий похiд»
талант!-6»
15:30 «Служба
23:00 Педан-Притула
21:20 «Таємницi
порятунку»
Шоу
Мастершефу.
16:50 «Концерт
01:00 Х/ф «Кремiнь»
М.Поплавського «Я
Незламний велетень» (2)
люблю тебе, Україно!» 22:25 «Україна має
Якщо я вам

06:05, 23:00 Вiд
першої особи
06:35 На слуху
07:00 Шустер LIVE
11:40 Армiя
11:50 Православний
вiсник
12:25, 15:00, 19:30
ГРОМАДСЬКЕ
ТЕЛЕБАЧЕННЯ
13:55 Моменти життя
16:40 Театральнi
сезони
17:55 В гостях у
Д.Гордона
19:00 Український
акцент
21:00 Пiдсумки дня
21:35 Головний
аргумент
21:50 Українська пiсня
22:55 Суперлото,
Трiйка, Кено
23:30 Країна on line

06:15, 19:30
«Телевiзiйна служба
новин»
07:00 «Хто там?»
08:05, 08:30 М/с «Гуфi
та його команда» (1)
08:55 «Свiтське життя»
10:05, 11:15, 12:20,
13:25 Т/с «Свати - 6»
(1)
14:30 «Вечiрнiй Київ
- 2014»
16:25 «Вечiрнiй
квартал»
18:30 «Розсмiши
комiка - 5»
20:15 «Українськi
сенсацiї. Войны
Кремля в Осетии и в
Абхазии»
21:20 «Вечiрнiй
квартал 2014»
23:20 Х/ф «Ларрi
Краун» (2)

07:15 «Школа доктора
Комаровського.
Невiдкладна
допомога»
07:50 «Школа доктора
Комаровського»
08:20 Д/ф
«Конкретний приклад»
09:15 Д/ф «Плiснява»
11:00 Програма
«Обережно:) Дiти!»
12:10 Т/с «Iнша сiм’я»
16:05 «Мiжнародний
фестиваль гумору
«Юрмала 2013»
18:00, 20:35 Т/с
«Пташка у клiтцi»
20:00 «Подробицi»
22:30 Х/ф «Про нього»
(2)
00:15 Х/ф
«Полiцейський iз
Беверлi-Хiллз 3»

06:00, 08:00

07:10 «Кумири»
07:25 «Будь в курсi!»
09:00, 20:00 Лiтаки II-ї
свiтової вiйни
10:00 «Свiтськi хронiки»
10:50 Х/ф «Стрiли Робiн
Гуда»
13:15 За сiм морiв
14:00 Народженi
вбивати
15:15 Iкони тваринного
свiту
16:00 «Мелодiя двох
сердець»
17:00 «Ронiн. Ток-шоу з
Дмитром Видрiним»
17:50 Дикi кiшки Трента
Барклi
18:45 «Цивiлiзацiя
Incognita»
18:55 «Погода»
19:00 Мiсцями дикої
природи
21:10 Рiхард Зорге i
його дружина
22:00 «Секрети
закулiсся з
Олександром
Ржавським»
22:30 Х/ф «Пiдстава
(Кiшки-Мишки)» (2)

07:15 «Школа доктора
Комаровського.
Невiдкладна
допомога»
07:50 «Школа доктора
Комаровського»
08:20 Д/ф
«Конкретний
приклад»
09:15 Д/ф «Плiснява»
11:00 Програма
«Обережно:) Дiти!»
12:10 Т/с «Iнша сiм’я»
16:05 «Мiжнародний
фестиваль гумору
«Юрмала 2013»
18:00, 20:35 Т/с
«Пташка у клiтцi»
20:00 «Подробицi»
22:30 Х/ф «Про нього»
(2)
00:15 Х/ф
«Полiцейський iз
Беверлi-Хiллз 3»

07:00, 19:00 Подiї
07:15, 09:00 Т/с
«Iнтерни»
10:00 Один за сто
годин
11:00 Х/ф «Карусель»
13:00, 23:40 Х/ф
«Причал любовi й
надiї»
17:00, 19:40 Т/с
«Сестра моя, любов»
21:40 Х/ф «Копи з
Перетопа»

06:30 Кримська
кругосвiтка
08:30, 23:00 Феєрiя
мандрiв
09:25 180 градусiв
10:05 У свiтi
справдженої мрiї
11:15 Чекаю гостей
11:45 Шуба-ДубаZOO!!!
12:40 Модна версiя
13:45 Х/ф «Свинарка й
пастух» (1)
15:10 Мелодiї XX
столiття
16:00 Вiдбиття
16:30 М/ф «Острiв
скарбiв»
17:20 Таємницi руїн
18:30 Х/ф «Цигарниця
вiд Мосельпрома» (1)
21:05 Круїзнi лайнери
- рай в океанi
22:05 Легенди
росiйської долi
22:30 Як працюють
машини
23:40 Х/ф «Старий
наїзник» (1)

— Наталочко,
сонечко, до нас
сьогодні гості зайдуть, приготуй
щось там на
вечерю!
— Без проблем, а
як приготувати —
щоб ще прийшли
чи щоб більше не
приходили?

Батьки дітям:
3-й клас: «Ти
уроки зробив?»
9-й клас: «Ти
портфель зібрав?»
11-й клас:
«Ти до школи
йдеш?»

07:55 Х/ф «Деннiс-

06:30, 07:30, 08:30,
09:30, 10:30, 11:30,
12:30, 13:30, 14:30,
15:30, 16:30, 17:30,
18:30, 22:30 Час.
Важливо
06:35, 07:10, 08:10,
22:35 Бiзнес-час
06:40, 18:10 Мiсцевий
час
06:55, 08:50 Огляд
преси
07:00, 08:00, 09:00,
10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00,
16:00, 17:00, 18:00,
22:00 Час новин
07:15, 08:15, 08:35,
16:35, 19:45, 22:40
Тема/Хронiка дня
08:45 Трансмiсiя-новини
09:35, 13:35, 14:35 5
елемент
10:10, 10:35, 11:15,
11:35, 12:15, 20:00 Час.
Пiдсумки дня
17:35 Не перший погляд
18:35 Тема/ Хронiка дня
19:00, 19:30 Час новин
21:40 Час-Тайм
22:10 Особливий погляд

19:00, 21:00 «Столичнi талант!-6» Пiдсумки
телевiзiйнi новини»
голосування»
19:30 «Столиця»
22:55 «Детектор
21:20 Х/ф «Мовчання
брехнi - 5»
до скону» (2)
00:00 Х/ф «Молода
23:00 Х/ф «Хто Ви,
мiстере Бруксе?» (2) дружина»(1)

06:00 Д/ф
07:00 Ключ щастя
07:25 Дитячий блок
08:40 Прогулянки
по Криму з О.
Гайворонським
09:00 Кулiнарне шоу
«Acci biber»
09:35 Sherfe fashion
10:00 Gonul eseri
10:25 Золоте столiття
кiно
12:40 Т/с
15:45 Yirla, sazim
16:30 Tarih sedasi
16:50 Хидирлез - 2013
18:15 Mizmizlar
18:45, 21:10 Велике
кiно на ATR
20:30 Bu afta

Ревнива
дівчина веде
пошуки краще,
ніж СБУ

дзвоню після
другої ночі
— не беріть
трубку! Ніяка
це не я! А якщо
і я, то ніяка!

06:30, 07:30, 08:30,
09:30, 10:30, 11:30,
12:30, 13:30, 14:30,
15:30, 16:30, 17:30,
18:30, 19:30, 20:30,
21:30, 22:30, 23:30 Час.
Важливо
06:50, 14:50, 18:35,
19:15, 20:20, 22:00, 22:35
Тема/Хронiка тижня
07:00, 08:00, 09:00,
10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00,
16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 20:00, 21:00, 23:00
Час новин
07:20, 08:25, 22:25, 23:20
Бiзнес-час
08:35 Не перший погляд
09:35 Укравтоконтинент
11:35 Автопiлот-тест
11:45, 23:35 Iсторiя успiху
12:10 Зооакадемiя
13:35 Вперед, на Олiмп!
14:35 Гра долi
15:35 Кiно з Янiною
Соколовою
17:15 Мiграцiйний вектор
17:35 Феєрiя мандрiв
19:35 Машина часу
20:35 В кабiнетах
21:10, 00:35 Велика
полiтика
21:35 Вiкно в Америку

06:00 Х/ф «В пошуках
капiтана Гранта» (1)
07:30 Байдикiвка
(1)
08:30 М/с «Смiшарики.
08:00 Х/ф «Смугастий Пiн-код» (1)
09:00 Мультик з
рейс» (1)
Лунтiком
09:45 Т/с «Вулицi
09:40 М/с «Дашарозбитих лiхтарiв - 4» дослiдниця» (1)
10:05 М/с «Вперед,
13:45 «Правда життя.
Дiєго, вперед!» (1)
Професiя кухар»
10:35 М/ф «Бiонiкл 3: У
павутинi тiней» (1)
14:20 «Переломнi
11:50 Х/ф «Хоробрий
80-тi»
кравчик» (1)
15:10 «Що робити?»
12:55 М/ф «Роботи»
(1)
16:10 Х/ф «Джек
14:25 ПанянкаХантер: прокляття
селянка
гробницi Ехнатона»
16:05 Х/ф «Чорний
лицар» (1)
(1)
17:50 Х/ф «Люди-Iкс
18:00 «Випадковий
2» (2)
свiдок»
20:05 Вiталька
19:00 Т/с «Каменська 21:00 Розсмiши комiка
22:45 Бульдог шоу.
- 2»
Краще
23:00 Т/с «Повернути 23:40 Т/с «Ходячi
мерцi» (3)
на дослiдування» (2)

06:35 Х/ф «Женя,

Женечка та «катюша»

2+2

06:15 «Обережно,
модерн!»
07:15 «Нове Шалене
вiдео по-українськи»
09:00 «Облом UA.
Новий сезон»
10:00 Т/с «Таємна
стража» (1)
22:00 Х/ф «Поцiлунок
метелика» (2)
00:00 Х/ф «Афганськi
лицарi» (3)

Значить, як
гуляти до ранку
так: «Маленька ще», а як
їсти не приготувала, так:
«Кобила така,
18 років дівці, а
вона жерти не
приготувала!»

08:00 В пошуках
iстини
10:40 Побутова наука
11:40, 23:30 Таємницi
клiтини
12:40 Магiя океанiв
13:40 Полiт над
землею
15:40 В пошуках
пригод
18:00 Мiстична
Україна
19:40 Фантастичнi
iсторiї
22:30 Британiя:
велика чистка
00:30 Т/с «Борджiа:
iсторiя клану»

— Ти висипаєшся уночі?
— Куди висипаюсь?
— Ясно...

06:30 «TOP SHOP»
07:30 «Мультфiльми»
(1)
08:40 М/с
«Смiшарики» (1)
09:45 М/ф «Лiсова
братва» (1)
11:10 Х/ф
«Полiцейський з
Беверлi-Хiллз 2» (1)
13:00 Х/ф
«Полiцейський з
Беверлi-Хiллз 3» (1)
15:00 «Орел i Решка.
СРСР»
16:50 «Орел i Решка.
Шопiнг»
17:50 Х/ф «Без вини
винний»
19:20 Х/ф «Голий
пiстолет» (2)
21:00 Х/ф «Голий
пiстолет 2 1/2» (2)
22:45 Х/ф «Голий
пiстолет 33 1/3» (2)
00:00 Х/ф «Весiльна
вечiрка» (1)

07:00, 10:00, 13:00,
19:00 Вiстi
07:10, 10:10, 13:20
Мiсцевий час. ВiстiМосква
07:20 Х/ф «Бiля
самого Чорного моря»
08:35 Мультфiльми
08:55 «Планета собак»
09:25 «Суботник»
10:20 «Доля поета.
Лебедєв-Кумач»
11:05 «Дорога
додому»
11:35 Х/ф
«Чекатимемо,
повертайся»
13:25 «Свiт мистецтва
Зiнаїди Серебрякової»
14:05 «Чорнi дiри. Бiлi
плями»
14:45 «Шукачi»
15:35 «Суботнiй вечiр»
17:20 «Юрмала»
19:30 Х/ф «Акула»
22:40 «Бiла студiя»
23:25 «Романтика
романсу»

10
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2+2
06:05 Свiт православ’я
06:35 Вiд першої особи
07:05 Панянка та кулiнар
07:30 Ток-шоу
«Дружина»
09:10 Шеф-кухар країни
10:25, 15:50, 19:30
ГРОМАДСЬКЕ
ТЕЛЕБАЧЕННЯ
11:30 Крок до зiрок
12:20 Музична академiя.
Євробачення
13:55 Караоке для
дорослих
14:45 Як Ваше
здоров’я?
17:30 В гостях у
Д.Гордона
18:25 Щоденник ПКЄ2014
18:45 Дiловий свiт.
Тиждень
21:00 Пiдсумки дня
21:35 Фольк-music
22:55 Трiйка, Кено,
Максима
23:00 Ера бiзнесу.
Пiдсумки
23:30 Країна on line
00:00 Х/ф «17
миттєвостей весни»

07:40 Мультфiльм (1)
08:10, 08:35 М/с «Гуфi
та його команда» (1)
09:00 Лотерея «Лотозабава»
10:10 «Телевiзiйна
служба новин»
11:00 «Свiт навиворiт 5: Iндонезiя»
12:05 М/ф «Машинi
казки. Маша i ведмiдь»
(1)
12:50 «Зiркова
хронiка»
13:50, 21:00
«Голос країни 4.
Перезавантаження»
16:30 «Розсмiши
комiка - 5»
17:30 Х/ф «Няньки» (1)
19:30 «ТСН-Тиждень»
23:30 «Свiтське життя»
00:30 «Що? де? коли?»

06:50 Так$i
07:20 Космонавти
08:05 Зiрка YouTube
09:15 Дача
09:55 Дивитись усiм!
10:50, 13:15 Т/с
«Дiзнавач»
12:45 Факти. День
18:45 Факти тижня
20:20 Х/ф «Мисливцi
за вiдьмами»
22:00 Х/ф «Ван
Хельсинг»
00:30 Х/ф
«Тринадцятий воїн» (2)

07:20, 20:40 «Свiтськi
хронiки»
09:00, 19:00 Лiтаки II-ї
свiтової вiйни
10:00 «Будь в курсi!»
10:40 «Щоденник для
батькiв»
11:20 Х/ф «Пiдкидьок»
13:15 За сiм морiв
14:00 Народженi
вбивати
15:00 Дикi кiшки
Трента Барклi
16:00 «Мелодiя двох
сердець»
17:20 «Моднi iсторiї з
Оксаною Новицькою»
18:00 Африка.
Небезпечна
реальнiсть
20:00 «Цивiлiзацiя
Incognita»
20:15 «Кумири»
21:05 Романс Колчака
22:00 Х/ф «Дев’ять
королев» (2)

05:50 Х/ф «Закоханий
i беззбройний»
07:15 «уДачний
проект»
08:05 «Мiжнародний
фестиваль гумору
«Юрмала 2013»
10:00 «Орел i Решка.
На краю свiту»
11:00 «Сусiд на обiд»
12:00 Х/ф «Карнавал
по-нашому»
13:55 Т/с «Пташка у
клiтцi»
17:55, 21:40 Т/с «Так
далеко, так близько»
20:00 «Подробицi
тижня»
21:00 Ток-шоу «Без
протоколу»
23:45 Концерт
«Золотий грамофон»

07:30 Ласкаво
просимо. У гостях Р.
Вiктюка
08:25 Т/с «Особиста
справа»
16:00 Х/ф «Копи з
Перетопа»
18:00, 20:00 Т/с
«Сестра моя, любов»
19:00, 03:00 Подiї
тижня
22:00 Т/с «Iнтерни»
23:30 Великий футбол

Справжній
чоловік нашого
часу завжди
робить перший
крок — лайкає
фотку!

Меблі та техніка,
в наявності та
під замовлення.
Тел:
(093) 249-07-09,
(04596) 25-807

06:00, 08:00
«Мультляндiя»
06:40 «Повнота
радостi життя»
07:10, 11:20 «Київ
музика»
09:15 «Run.OK»
09:50, 17:35, 19:30
«Столиця»
13:30 «Прогулянки
мiстом»
15:30 «Гаряча лiнiя
«102»
16:40 «Унiверситет
культури»
17:25, 19:00
«Вiдкритий мiкрофон»
21:00 «СТН-тижневик»
21:30 «СТН-спорттижневик»
22:00 Х/ф
«Смертельне
правосуддя» (2)
23:35 Х/ф «Битва бiля
Червоної скелi» (2)

07:10 Х/ф «Пригоди
Квентiна Дорварда стрiльця королiвської
гвардiї»(1)
09:00 «Все буде
смачно!»
09:50 «Караоке на
Майданi»
11:15 Т/с «Ой, ма-мочки!»(1)
15:45 «Україна має
талант!-6»
19:00 «Битва
екстрасенсiв 13»
21:05 «Один за всiх»
22:15 Х/ф «Zolushka.
ru»(1)
00:20 Х/ф «Мiмiно»(1)

06:10, 18:40 Як
працюють машини
07:55, 19:40, 22:35
Реальний свiт
09:00, 18:05 Кримська
кругосвiтка
10:05 У свiтi
справдженої мрiї
11:45 Шкiльнi iсторiї
12:40 Будьте здоровi!
13:05, 22:05 Фєєрiя
мандрiв
13:45 Х/ф «Вогнi на
рiцi» (1)
15:00 Мультфiльм
16:00 Х/ф «Цигарниця
вiд Мосельпрома» (1)
17:20 Шуба-дубаZOO!!!
17:40, 23:00 Легенди
росiйської долi
21:05 Круїзнi лайнери рай в океанi
23:40 Х/ф «Пепо» (1)

05:00, 07:25 Дитячий

Здається в оренду магазин «Цветы»
на вул. Набережній.
Тел: (097) 382-72-40

07:00 М/с «Дак
Доджерс»
08:10 М/ф «Планета
скарбiв»
10:00 Закованi
13:50 М/ф «Хоробра
серцем»
16:00 Х/ф «Казки на
нiч»
18:00 Х/ф «Iндiана
Джонс i останнiй
хрестовий похiд»
20:20 Х/ф «Iндiана
Джонс i Королiвство
Кришталевого
черепа»
22:40 Х/ф «Посейдон»
(2)
00:35 Х/ф «8 секунд»
(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,
19:30, 20:30, 22:30, 23:30
Час. Важливо
06:35, 07:20, 08:25, 22:25,
23:20 Бiзнес-час
06:45, 00:00 Мiсцевий час
06:55, 10:50, 11:15, 11:50,
13:50, 14:50, 18:10, 19:20,
20:20, 20:35 Тема/Хронiка
тижня
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 20:00, 23:00 Час
новин
08:35 Феєрiя мандрiв
09:10, 19:35 Велика
полiтика
10:15 Здоровi iсторiї
17:35 Новини Київщини
18:30 Вiкно в Європу
21:00 Час. Пiдсумки тижня
21:40 Час-Тайм
22:35 Кiно з Янiною
Соколовою
23:35 Мiграцiйний вектор

06:15 «Обережно,
модерн!»
07:00 Журнал Лiги
Чемпiонiв УЄФА 20132014
07:30 «Маски-шоу»
10:00 «Нове Шалене
вiдео по-українськи»
11:00 «Облом UA.
Новий сезон»
12:00 «Бушидо»
14:20 Х/ф «Уолл
Стрiт» (1)
16:55 Х/ф «16
кварталiв» (1)
19:20 ЧУ 28 Тур.
Днiпро - Карпати
21:30 «Профутбол»
23:15 Х/ф «Поцiлунок
метелика» (2)

06:30 «TOP SHOP»
07:30 «Мультфiльми» (1)
08:00 М/с «Смiшарики»
(1)
08:40 М/ф «Лiсова
братва» (1)
10:00 «Їмо вдома»
11:30 «ВусоЛапоХвiст»
12:25 «Розсмiши комiка»
13:15 «Орел i Решка.
Шопiнг»
14:10 «Орел i Решка.
СРСР»
17:00 Х/ф «Голий
пiстолет 2 1/2»
18:40 Х/ф «Голий
пiстолет 33 1/3» (2)
20:00 М/ф «Шрек
назавжди» (1)
21:50 Х/ф «Сили
природи» (1)
23:45 Х/ф «Бiлявка з
амбiцiями» (1)

Високошвидкісний Інтернет МТМ
Тел.: (093) 366-16-66; (095) 545-15-33; (098) 201-22-66
блок
06:00 Д/ф
07:00 Ezan sedasi
08:40 Прогулянки
по Криму з О.
Гайворонським
09:00 Кулiнарне шоу
«Acci biber»
09:35 Sherfe fashion
10:00 Dizayn efendi
10:25 Радянське кiно
12:00 Т/с «Дорогами
Iндiї»
15:45 Yirla, sazim
16:30 Tarih sedasi
16:50 Хидирлез - 2013
18:35, 21:10 Велике
кiно на ATR
20:30 ZamanПiдсумки

07:30 Т/с «Каменська
- 2»
11:30 «Легенди
карного розшуку».
Капкан для Скаженого
12:00 «Агенти впливу»
12:55, 04:30
«Випадковий свiдок»
13:30 Х/ф «Мiраж»
15:15 Т/с «Я охоронець»
19:00 Т/с «Даїшники»
23:00 «Переломнi
80-тi»
00:00 Х/ф «Останнiй
крик» (3)

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

07:30 Байдикiвка
08:30 М/с
«Смiшарики. Пiн-код»
(1)
09:00 Мультик з
Лунтiком
09:40 М/с «Дашадослiдниця» (1)
10:05 М/с «Вперед,
Дiєго, вперед!» (1)
10:35 М/с «Фiксики»
(1)
11:30 М/ф «Роботи»
(1)
13:00 Х/ф «Чорний
лицар» (1)
14:45 Х/ф «Тому що я
так хочу» (1)
16:30 Мiй зможе
17:50 Країна У
19:50 Вiталька
21:00 Розсмiши
комiка
22:45 Комедi клаб на
Першому. Краще
00:20 Т/с «Ходячi
мерцi» (3)

08:00 В пошуках
iстини
10:40 Знищення Бен
Ладена
12:40 Полiт над
землею
15:40 В пошуках
пригод
18:00 Мiстична
Україна
19:40 Фантастичнi
iсторiї
22:30 Британiя:
велика чистка
00:30 Т/с «Борджiа:
iсторiя клану»

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

08:10, 11:35
Мультфiльм
09:00 «Смiхопанорама»
09:25 «Ранкова пошта»
10:00, 13:00, 19:00 Вiстi
10:10 Мiсцевий час.
Вiстi-Москва. Тиждень
у мiстi
10:45 «У свiтi тварин»
11:10 Росiя - любов моя!
«Iнгуське весiлля»
11:50 Х/ф «Сергєєв
шукає Сергєєва»
13:20 Мiсцевий час.
Вiстi-Москва
13:25 «Мосфiльм». 90
крокiв»
13:40 «Пiшки...» Москва
бородинська
14:10 «Бiльше, нiж
любов»
14:50 «Влада факту»
16:10 Х/ф «Термiново
шукаю чоловiка»
17:45 «Смiятися
дозволяється»
19:30 Х/ф «Акула»
22:40 Концерт «Всi нашi
зустрiчi...»
23:55 Х/ф «Щасливий
маршрут»

Смачного!

Смачна «соломка»

Шоколадний пиріг

Дуже смачна сирна соломка стане
окрасою обіднього столу. Її так смачно
їсти з борщиком чи з іншими першими
стравами. Але навіть як окрема страва,
така соломка швидко щезне з тарілки!
Інгредієнти:
сир твердий – 150 г; борошно – 1,5
склянки; масло вершкове – 80 г; молоко – 4 ст. ложки; сіль, цедра лимона – за
смаком, кунжут.
Спосіб приготування:
твердий сир і вершкове масло натерти на дрібній тертушці і ретельно перемішати. Потім у масу додати сіль, молоко
і лимонну цедру, знову ретельно перемішати. Додати все борошно і замісити
м’яке еластичне тісто, таке, щоб не липло до рук.
Тісто розкачати в тонкий пласт товщиною 0,5 см, розрізати його на смужки
і кожну скачати в трубочку.
На стіл висипати насіння кунжуту, обкачати в ньому трубочки або посипати
насінням тільки зверху (за бажанням насіння можна додати в тісто).
Деко застелити пергаментним папером. Викласти на нього трубочки.
Випікати протягом 15 хвилин у розігрітій духовці до золотистого кольору за
температури 180 градусів.

Усім любителям шоколаду присвячується.
Інгредієнти:
150 г маргарину; 1,5скл. борошна;
1скл. цукру; 1 ч.л соди; 1 скл. сметани; 2
яйця; 2,5 ст. л. какао
Спосіб приготування:
яйця збити міксером з цукром до білого. Решту інгредієнтів змішати у мисці.
Потім змішати все разом. Випікати 50 хв.
за температури 180 градусів.

Рибна піца

Інгредієнти:
для приготування лаваша нам потрібно:
500 г борошна; 250 мл теплої води;

50 г вершкового масла; 2 ч. л дріжджів,
сіль (за смаком);
для начинки:
1 банка рибних консервів (скумбрія,
сардини); твердий сир; кріп.
Спосіб приготування:
змішуємо воду, дріжджі, борошно та
масло. Залишаємо на півгодини, щоб
тісто піднялося.
Розкатуємо його в тонкий млинець
(завтовшки 2 міліметри), вирізаємо з
нього круглу форму (для цього беремо
велику тарілку і вирізаємо за контуром
або за розмірами сковорідки, на якій
будемо їх обсмажувати) та обсмажуємо на сухій сковорідці при високій
температурі. Для піци нам потрібно два
лаваші.
На перший лаваш кладемо рибні консерви (які перед тим перемішуємо виделкою), накриваємо другим лавашем,
на який натираємо сир і подрібнений
кріп та ставимо усе в мікрохвильову на
декілька хвилин, щоб сир розплавився.

Домашні шпроти
Інгредієнти:
350 гр дрібненької рибки (мойва); 200
мл чайної заварки (3 ч. л чорного чаю); 3
ст. л соняшникової олії; чорний перець,
базилік, розмарин, тмин, лимонний сік,
лавровий листок, сіль.
Спосіб приготування:
рибку очищаємо та солимо. Чайну заварку проціджуємо.
Змішуємо 100 мл заварки з лимонним соком, спеціями (всього по дві щіпки) та маслом, заливаємо всім цим нашу
рибку. Викладаємо рибу шарами в форму та поливаємо її залишками нашої заправки. Додаємо лавровий листок. Ставимо її в духовку при температурі 110 С
на 30 хвилин.

Безкоштовні
оголошення

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

ПРОДАМ
Будівельний вагон
(електропроводка, металевий
каркас, утеплений).
Тел: (067) 682-65-97
Меблі на замовлення, якість,
гарантія, помірні ціни.
Тел: (096) 702-51-82

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

Офіційно

Вишгород

Аналіз впливу регуляторного акта

Повідомлення
про оприлюднення проекту
рішення Вишгородської міської
ради «Про встановлення
місцевих зборів»
Керуючись статтею 143 Конституції України та
відповідно до пункту 8.3 статті 8, статті 10, пунктів 12.3, 12.4 і 12.5 статті 12, статей 266, 267, 268,
пункту 5 розділу ХІХ «Прикінцеві положення» Податкового Кодексу України, пункту 24 статті 26 та статті
69 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», Виконавчий комітет Вишгородської міської ради виносить на публічне обговорення проект
рішення Вишгородської міської ради «Про встановлення місцевих зборів» та аналіз його регуляторного впливу на необхідність визначення місцевих зборів: а) збір за місця для паркування транспортних
засобів; б) збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності; в) туристичний збір.
Пропозиції та зауваження будуть прийматися
в письмовій формі від громадян, юридичних осіб,
об’єднань протягом місяця до розробника проекту
рішення Виконавчого комітету Вишгородської міської ради за адресою: 07300 м. Вишгород, пл. Шевченка, 1.
Проект рішення та аналіз регуляторного впливу
буде розміщено в мережі Інтернет на сайті Вишгородської міської ради та в газеті Вишгородської
міської ради «Вишгород».
Виконавчий комітет
Вишгородської міської ради

Повідомлення
про оприлюднення проекту
рішення Вишгородської міської
ради «Про встановлення податку
на нерухоме майно, відмінне від
земельної ділянки»
Керуючись статтею 143 Конституції України та
відповідно до пункту 8.3 статті 8, статті 10, пунктів 12.3, 12.4 і 12.5 статті 12, статті 265, пункту 5
розділу ХІХ «Прикінцеві положення» Податкового
Кодексу України, пункту 24 статті 26 та статті 69
Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», Виконавчий комітет Вишгородської міської ради виносить на публічне обговорення проект
рішення Вишгородської міської ради «Про встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від
земельної ділянки» та аналіз його регуляторного
впливу на необхідність визначення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.
Пропозиції та зауваження будуть прийматися
в письмовій формі від громадян, юридичних осіб,
об’єднань протягом місяця до розробника проекту рішення Виконавчого комітету Вишгородської
міської ради за адресою: 07300 м. Вишгород, пл.
Шевченка, 1.
Проект рішення та аналіз регуляторного впливу буде розміщено в мережі Інтернет на сайті Вишгородської міської ради та в газеті Вишгородської
міської ради «Вишгород».
Виконавчий комітет
Вишгородської міської ради

Повідомлення
про оприлюднення проекту
рішення Вишгородської
міської ради
«Про встановлення
єдиного податку»
Керуючись статтею 143 Конституції України
та відповідно до пункту 8.3 статті 8, статті 10,
пунктів 12.3, 12.4 і 12.5 статті 12, пункту 5 розділу ХІХ «Прикінцеві положення» Податкового
Кодексу України, пункту 24 статті 26 та статті 69
Закону України “Про місцеве самоврядування
в Україні”, Виконавчий комітет Вишгородської
міської ради виносить на публічне обговорення проект рішення Вишгородської міської ради
«Про встановлення єдиного податку» та аналіз
його регуляторного впливу.
Пропозиції та зауваження прийматимуться в
письмовій формі від громадян, юридичних осіб,
об’єднань протягом місяця до розробника проекту рішення Виконавчого комітету Вишгородської міської ради за адресою: 07300 м. Вишгород, пл. Шевченка, 1.
Проект рішення та аналіз регуляторного
впливу буде розміщено в мережі Інтернет на
сайті Вишгородської міської ради та в газеті
Вишгородської міської ради «Вишгород».
Виконавчий комітет
Вишгородської міської ради

Проект рішення Вишгородської міської ради «Про встановлення місцевих зборів».
1. Визначення та аналіз
проблеми, яку пропонується
розв’язати шляхом державного
регулювання господарських відносин.
Проект рішення «Про встановлення місцевих зборів» підготовлений з метою приведення
у відповідність місцевих зборів
до законодавчої бази та економічних умов сьогодення.
Проблема, яку необхідно вирішити шляхом ухвалення даного рішення, полягає в збалансуванні інтересів, прав і обов’язків,
а саме: органів місцевого самоврядування в частині здійснення
повноважень щодо встановлення місцевих зборів; платників
зборів, в частині визначення ставок місцевих зборів до норм Податкового кодексу України.
2. Визначення цілей державного регулювання: метою
державного регулювання є упорядкування правовідносин, що
виникають у процесі нарахування та сплати місцевих зборів.
3. Опис механізмів і захо-

дів, які забезпечать розв’язання
проблеми шляхом прийняття регуляторного акта: необхідність
прийняття регуляторного акта
обумовлена набранням чинності
положень Податкового кодексу
України.
4. Обгрунтування можливості досягнення визначених цілей
у разі прийняття регуляторного
акта: приведення у відповідність
до вимог чинного законодавства
та з метою встановлення економічно обґрунтованих ставок місцевих зборів.
5. Визначення показників
результативності регуляторного акта та заходів, з допомогою
яких буде здійснюватись відстеження результативності регуляторного акта: статистичні
показники.
6. Строки проведення відстеження: базове відстеження
— до набрання актом чинності;
повторне відстеження — через
рік з моменту набрання актом
чинності.
Вид даних: дослідження статистичних показників.
Виконавчий комітет
Вишгородської міської ради

26 квітня

Керуючись статтею 143 Конституції України та відповідно до пункту 8.3 статті 8, статті 10, пунктів 12.3, 12.4 і
12.5 статті 12, статей 266, 267, 268, пункту 5 розділу ХІХ
«Прикінцеві положення» Податкового Кодексу України,
пункту 24 статті 26 та статті 69 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні”, міська рада ВИРІШИЛА:
1. Встановити в 2015 р. наступні місцеві збори згідно з
додатком 1 до цього рішення:
а) збір за місця для паркування транспортних засобів;
б) збір за провадження деяких видів підприємницької
діяльності;
в) туристичний збір.
2. До отримання в податковому органі торгових патентів, у тому числі пільгових і короткотермінових, сплата збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності здійснюється за ставками, встановленими у додатку
1 до цього рішення.
3. Це рішення набирає чинності з 01.01.2015 року.
4. Виконавчому комітету Вишгородської міської ради
забезпечити направлення копії цього рішення до органу
державної податкової служби Вишгородського району.
5. Секретарю ради забезпечити оприлюднення цього
рішення в засобах масової інформації.
6. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань планування та формування бюджету,
управління комунальною власністю міста.
Міський голова В. РЕШЕТНЯК
Додатки до проекту рішення
див. на сайті Вишгородської міської ради

сплати податку на нерухоме майно,
відмінне від земельної ділянки.
3. Опис механізмів і заходів, які забезпечать розв’язання проблеми шляхом прийняття регуляторного акта:
необхідність прийняття регуляторного
акта обумовлена набранням чинності
положень Податкового кодексу України.
4. Обгрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта: приведення у відповідність до вимог чинного
законодавства та з метою встановлення економічно обґрунтованих ставок
податку на нерухоме майно, відмінне
від земельної ділянки.
5. Визначення показників результативності регуляторного акта
та заходів, з допомогою яких буде
здійснюватись відстеження результативності регуляторного акта: статистичні показники.
6. Строки проведення відстеження: базове відстеження — до набрання
актом чинності; повторне відстеження
— через рік з моменту набрання актом
чинності.
Вид даних: дослідження статистичних показників.
Виконавчий комітет
Вишгородської міської ради

Аналіз впливу регуляторного акта
Проект рішення Вишгородської міської ради «Про встановлення єдиного податку».
1. Визначення та аналіз
проблеми,
яку
пропонується
розв’язати шляхом державного
регулювання господарських відносин.
Проект рішення «Про встановлення єдиного податку» підготовлений з метою приведення у
відповідність єдиного податку до
законодавчої бази та економічних
умов сьогодення.
Проблема, яку необхідно вирішити шляхом ухвалення даного
рішення, полягає в збалансуванні
інтересів, прав і обов’язків, а саме:
— органів місцевого самоврядування в частині здійснення
повноважень щодо встановлення
єдиного податку;
— платників зборів, в частині
визначення ставок єдиного податку до норм Податкового кодексу
України.
2. Визначення цілей державного регулювання.
Метою державного регулювання є упорядкування правовідносин,
що виникають у процесі нараху-

вання та сплати єдиного податку.
3. Опис механізмів і заходів, які
забезпечать розв’язання проблеми шляхом прийняття регуляторного акта: необхідність прийняття
регуляторного акта обумовлена
набранням чинності положень Податкового кодексу України.
4. Обгрунтування можливості досягнення визначених цілей
у разі прийняття регуляторного
акта: приведення у відповідність до
вимог чинного законодавства та з
метою встановлення економічно
обґрунтованих ставок єдиного податку.
5. Визначення показників результативності
регуляторного
акта та заходів, з допомогою яких
буде здійснюватись відстеження
результативності регуляторного
акта: статистичні показники.
6. Строки проведення відстеження: базове відстеження — до
набрання актом чинності; повторне відстеження — через рік з моменту набрання актом чинності.
Вид даних: дослідження статистичних показників.
Виконавчий комітет
Вишгородської міської ради
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ПРОЕКТ рішення
Вишгородської міської ради
«Про встановлення місцевих зборів»

Аналіз впливу регуляторного акта
Проект рішення Вишгородської
міської ради «Про встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від
земельної ділянки».
1. Визначення та аналіз проблеми,
яку пропонується розв’язати шляхом
державного регулювання господарських відносин.
Проект рішення «Про встановлення податку на нерухоме майно,
відмінне від земельної ділянки» підготовлений з метою приведення у відповідність податку на нерухоме майно,
відмінне від земельної ділянки до законодавчої бази та економічних умов
сьогодення.
Проблема, яку необхідно вирішити шляхом ухвалення даного рішення,
полягає в збалансуванні інтересів,
прав і обов’язків, а саме:
— органів місцевого самоврядування в частині здійснення повноважень щодо встановлення місцевого
податку;
— платників зборів, в частині визначення ставок місцевого податку до
норм Податкового кодексу України.
2. Визначення цілей державного
регулювання
Метою державного регулювання
є упорядкування правовідносин, що
виникають у процесі нарахування та

2014 року

ПРОЕКТ рішення
Вишгородської міської ради
«Про встановлення податку на
нерухоме майно, відмінне від
земельної ділянки»
Керуючись статтею 143 Конституції України та
відповідно до пункту 8.3 статті 8, статті 10, пунктів
12.3, 12.4 і 12.5 статті 12, статті 265 пункту 5 розділу ХІХ «Прикінцеві положення» Податкового Кодексу України, пункту 24 статті 26 та статті 69 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
враховуючи рекомендації органу державної податкової служби Вишгородського району, міська рада
вирішила:
1. Встановити в 2015 р. податок на нерухоме
майно, відмінне від земельної ділянки згідно з додатком 1 до цього Рішення.
2. Це рішення набирає чинності з 01.01.2015
року.
3. Виконавчому Вишгородської міської ради забезпечити направлення копії цього рішення до органу державної податкової служби.
4. Секретарю ради забезпечити оприлюднення
цього рішення в засобах масової інформації.
5. Контроль за виконанням рішення покласти
на постійну Комісію з питань планування та формування бюджету, управління комунальною власністю
міста.
Міський голова В. РЕШЕТНЯК
Додатки до проекту рішення див. на сайті
Вишгородської міської ради

ПРОЕКТ рішення
Вишгородської міської ради
«Про встановлення єдиного податку»
Відповідно до статті 143 Конституції України, статтей 7, 8,
10, 12, 14 розділу І, розділу І, глави 1 розділу ХІV та підрозділу 8
розділу ХХ Податкового кодексу України, керуючись пунктом 24
статті 26 та статті 69 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи рекомендації Державної податкової інспекції у Вишгородському районі, міська рада вирішила:
1. Встановити в 2015 р. ставки єдиного податку на території Вишгородської міської ради:
1.1. Для 1 групи платників єдиного податку відповідно до
ч. 1 ст. 293.2 Податкового кодексу України на території Вишгородської міської ради по видах господарської діяльності відповідно до дадатку 1.
1.2. Для 2 групи платників єдиного податку відповідно до
ч. 2 ст. 293.2 Податкового кодексу України на території Вишгородської міської ради по видах господарської діяльності відповідно до дадатку 2.
2. Це рішення набирає чинності з 01.01.2015 року.
3. Виконавчому комітету Вишгородської міської ради забезпечити направлення копії цього рішення до органу державної податкової служби Вишгородського району.
4. Секретарю ради забезпечити оприлюднення цього рішення в засобах масової інформації.
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань планування та формування бюджету,
управління комунальною власністю міста.
Міський голова В. РЕШЕТНЯК
Додатки до проекту рішення
див. на сайті Вишгородської міської ради

9 листопада
рокуроку
26 квітня 20132014

Дата
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Дзвони Чорнобиля

Вишгород

Зірка на ім’я «Полин» гірчить у кожному серці…

Галина МАКАРЕНКО
ФОТО — автор, «Вишгород»

Засідання круглого столу «Зірка на ім’я «Полин» гірчить у кожному серці…» (НА ФОТО) відбулося у
Вишгородському районному територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних
послуг) напередодні роковин Чорнобильської катастрофи.
о участі у заході його організатори запросили ліквідаторів і постраждалих від аварії
на ЧАЕС, представників управління соціального захисту населення, громадських організацій. Відкриваючи захід,
директор територіального центру Наталія Рудько зауважила, що Чорнобиль
гіркотою віддає у кожному серці, що і
сьогодні ми відчуваємо його наслідки
через втрати і підірване здоров’я: «Нам
кожному є що згадати про ті дні, нам є
що вписати у цю гірку сторінку нашої історії».
І безпосередні учасники ліквідації
наслідків аварії поділились цими спогадами: Микола Псурцев — колишній
командир дивізіону міліції, який організовував евакуацію населення з 30-кілометрової зони, Ігор Магала — голова
Вишгородського осередку Всеукраїнської спілки «Чорнобиль-86», який працював на будівництві ЧАЕС, а потім брав
участь в організації ліквідації наслідків
аварії, Петро Шаврей — один із трьох
братів-пожежників воєнізованої частини на АЕС та інші.
Більшості наслідків аварії, як зазначали учасники заходу, можна було
б уникнути, якби тодішнє керівництво
України і Радянського Союзу не замовчувало масштабів катастрофи. Ні 26, ні
27 квітня людям не те що не дали якихось порад, як себе поводити, а навіть
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У Великоднє свято
радості та надії

ліквідацію аварії на ЧАЕС, і про ліквідаторів. Як розповів завідуючий музею
Олег Коваль, ці експозиції постійно поповнюються експонатами, оновлюється
виставка перед роковинами трагедії на
ЧАЕС. А ось із фотографіями тих днів
набагато складніше, бо, як згадують
учасники ліквідації, знімати на об’єкті
було категорично заборонено (плівки
забирали, засвічували), отож наявні
знімки — по суті, унікальні.
Учасники заходу не обійшли увагою
і питання про компенсації та пільги постраждалим. На них відповіла Світлана
Знаменська, завідуюча відділу з питань
соціального захисту населення від наслідків аварії на ЧАЕС управління соціального захисту населення.
Держава взяла на себе чимало
зобов’язань, але вже сьогодні йде мова
про скорочення або й відміну пільг. На
переконання учасників заходу, вирішення проблем не в тому, щоб обмежити пільги, а в тому, щоб з усією відповідальністю підійти до ліквідації наслідків
аварії, адже не все зроблено навіть піс-

ля стількох років. За ефективними прикладами не треба ходити в далеку Японію. Вони — і в сусідній Білорусі, де з
розумом використали надані міжнародною спільнотою кошти і на відстані 80 кілометрів від реактора вже проживають
люди, на відновлених землях ведеться
активне землеробство.
Найкращим спомином про трагедію
Чорнобиля, вшанування тих, хто поплатився за неї своїм здоров’ям і навіть
життям, підсумували учасники круглого
столу своє засідання, — буде активізація на державному рівні програм по
убезпеченню укриття реактора та рекультивації земель, щоб вони надалі не
видихали в повітря отруту радіації.
Хвилиною мовчання учасники заходу вшанували пам’ять усіх, хто поклав
своє життя на ліквідації аварії, і тих, хто
постраждав від її наслідків та пішов від
нас упродовж усіх років, що минули від
26 квітня 1986-го. Фольклорний колектив «Золотий вік» додав у захід щемливу
нотку літературно-музичною композицією «Чорнобильські журавлі».

Просімо у Бога для країни і кожного з нас миру і благоденства

Олександр КОНОНЕНКО
ФОТО — автор, спеціально для «Вишгорода»

Світле свято за всілякої погоди
залишається величним і радісним.
Так було і цього року в переддень
Великодня — на Всеношну літургію у

Календар

не попередили про небезпеку, не інформували про рівень радіації. Перше
офіційне, але дуже скупе повідомлення
було зроблене на телебаченні лише 28
квітня, та й то під тиском міжнародної
спільноти та обставин. Але навіть після цього 1 травня і на Хрещатику, і в
наближених до Чорнобиля населених
пунктах проводились першотравневі
демонстрації. До 3-го травня евакуювали лише населення 10-кілометрової
зони, з інших населених пунктів 30-кілометрової зони — лише до 6-го.
Безпосередні учасники ліквідації хоч
і мали накопичувачі, але їх згодом відбирали, — згадує Микола Псурцев. — У
лікарнях не йшлося і про опромінення — зазвичай, таким хворим ставився
діагноз «серцева недостатність». «Багатьох лікарів, які нас лікували, — продовжує Петро Шаврей, — також треба
було б зараховувати до числа ліквідаторів і давати 1 категорію. Бо вони стільки
від нас отримували опромінення!
У Вишгородському історичному
музеї зібрано чимало інформації і про

храм ікони Казанської Божої Матері,
що у Старих Петрівцях, незважаючи
на прохолодну дощову погоду, зібрались не тільки прихожани храму,
а й чимало мешканців навколишніх
сіл.
Велично звучать дзвони, дорослі і

Чи знаєте ви,
що…

27 квітня — Всесвітній день поріднених міст.
28 квітня — Всесвітній день охорони праці
30 квітня — Міжнародний день танцю
1 травня — Свято праці (День праці)
3 травня — Всесвітній день свободи друку

діти поспішають до храму з великодніми
кошиками, а у самому храмі розмірено і
святково — проходить служба. Чимало
парафіян цього дня прийшли до сповіді,
щоб перед Великоднем очистити душу.
Перед іконами — море свічок: кожен,
хто зайшов цієї ночі до церкви, мав своїм обов’язком поставити свічку, попросити у Бога здоров’я для себе і рідних,
благополуччя, злагоди та добробуту для
родини, а ще — миру для рідної України.
«Я не часто буваю у церкві, — розповідає Ігор Іванович, — але маю Бога
у душі. А у такі величні свята, коли, як
мені здається, Бог ходить поруч з нами,
особливо серед вірних прихожан, намагаюсь завжди прийти на службу і попросити у Бога добрих змін. Ось і цього
року прошу розуму і розважливості для
керівництва нашої держави, для наших ворогів — розуміння, що Україна
— велика держава і не дозволить ставити себе на коліна. Для себе, родини і
близьких — здоров’я, добробуту, миру».
А Клавдія Іванівна ходить до церкви
регулярно: «Довгий час у нас у селі не
було церкви, то ми з сусідками їздили
у Нові Петрівці. А тепер ось, дякувати
Богу, маємо свій храм. Тільки, знаєте,
трохи прикро, що такий гарний і світлий
храм навіть у неділю не дуже заповнений. Люди, яких щось тривожить, якось
не думають про те, що сюди можна
прийти за зціленням душ, а люди, яким

Ліра
Ліна КОСТЕНКО
Вже почалось, мабуть, майбутнє.
Оце, либонь, вже почалось...
Не забувайте незабутнє,
воно вже інеєм взялось!
І не знецінюйте коштовне,
не загубіться у юрбі.

Не проміняйте неповторне
на сто ерзаців у собі!
Минають фронди і жіронди,
минає славне і гучне.
Шукайте посмішку Джоконди,
вона ніколи не мине.
Любіть травинку, і тваринку,
і сонце завтрашнього дня,
вечірню в попелі жаринку,

щось болить, — про те, що щира молитва зцілює тіло. І у нас у храмі, до речі,
перебувають часточки мощей святих
Пантелеймона, Варвари, преподобних
Агапіта і Григорія Печерських. Приклавшись до них у щирій молитві, людина
отримує зцілення».
Було тут цього дня і чимало молоді.
Марійка розповідає, що прийшла разом
із батьками, але тут чимало її знайомих,
однолітків, які теж вирішили прийти на
Всеношну: «Можливо, я у свої 14 років
ще не розумію правильно, що то є Бог
і Віра. Але маю, певно, щось у серці. Бо
під час служби відчуваю якийсь душевний трепет, дивовижну радість…»
Звертаючись до парафіян, настоятель храму протоієрей Василь (Хомин)
сказав, що важливо пам’ятати про Бога,
про моральні цінності кожного дня, кожної хвилини нашого життя: «Починайте і закінчуйте кожен свій день щирою
молитвою до Господа нашого, частіше
приходьте на храмове богослужіння,
щоб у спільній молитві попросити у нього те, що для нас найцінніше…»
…Отець Василь разом із старостою
церкви, служками та церковним хором
освятив великодні кошики, і від храму
в усі кінці Старих Петрівець та в навколишні села попливли частинки світлої
радості і надії, що Бог нас чує і турбується про нас.
Христос Воскрес!
шляхетну інохідь коня.
Згадайте в поспіху вагона,
в невідворотності зникань,
як рафаелівська Мадонна
у вічі дивиться вікам!
В епоху спорту і синтетики
людей велика ряснота.
Нехай тендітні пальці етики
торкнуть вам серце і вуста.

КОЛО жінки

Вишгород

Де наше?

Символи
Христина РУЗАМ
Абсолютна більшість популярних телесеріалів і фільмів на сьогоднішніх українських телеканалах — не просто російськомовні, а російського виробництва з
відповідними деталями. В результаті на
сніданок, обід і вечерю український глядач поглинає:
а) чудові детективи, у яких головну роль
виконують улюблені радянські та пострадянські актори.
Герої — правники-росіяни (є, щоправда,
і латиш чи абхаз — для інтернаціонального
колориту, але настільки проросійські — що
про походження говорить хіба що прізви-

ще). Антигерої — іммігранти-заробітчани
чи «шістки»-виконавці — з ближнього чи далекого зарубіжжя. У місті вони накривають
мафіозною рукою торгівлю і виробництво, у
сільській глибинці — знищують тайгу чи поля,
залишаючи селян-аборигенів на поталу горілці.
Так, свої антигерої теж є, такі милі —
їдять, п’ють і живуть широко, по-російськи та
вчасно допомагають головному герою;
б) мелодрами чи різдвяні історії.
Юний провінціал (а найчастіше — чарівна
провінціалка) приїздить завойовувати велике місто. Чесноти й таланти вже у другій (або
десятій — залежно від фінансування фільму)
серії обертають його/її бідування у гуртожит-

26 квітня

ку на творчість у будиночку біля моря. Господар, на якого юний талант працює, звісно,
пропонував Майорку, та природна скромність
дозволяє погодитися тільки на «наш Крим».
Врешті, добро нагороджене — працьовитий
провінціал стає власником будиночка у Криму
(це невід’ємна складова успішності сучасного
росіянина — така собі південна дача на своїй
території);
в) численні воєнні фільми про події Другої
світової (даруйте — Великої Вітчизняної) війни
або героїчна післявоєнна ліквідація криміналу,
яким керує шпигун, а навколо нього збираються зрадники (кілька — обов’язково у вишиванках). Останнім часом пішли фільми про
Фінську війну, де кляті аборигени підступно
— підриваючи власні ж об’єкти — опираються високоморальним красеням-росіянам, які
прийшли їх звільняти.

2014 року

Глядачі навряд чи замислюються про те,
що сибірську тайгу чи російську сільську глибинку знімають в Україні (дешевше). Натомість
закарбовується у підсвідомості таке: в урочисті або ліричні моменти чи у фіналі серіалу/
фільму (обов’язково позитивному) — повз головних героїв проїздить трамвай чи автобус,
розфарбований триколором, або пробігають
хлопчаки (наше майбутнє!) з повітряним змієм
— знову-таки біло-синьо-червоним;
г) мультфільми. Замість «Козаків», «Живбув пес», «Острова скарбів» — на телеекранах
— київські богатирі з ма-асковскім акцентом
та їхні наречені — хвацькі дівчата у хусточкахматрьошках.
І всюди триколор — знайомий позитивний
символ. Не власівський, тобто зрадницький,
не сепаратистський прапор, а «звичний» — на
рівні підсвідомості.

Заряджайтесь позитивом!
Олександр КОНОНЕНКО
ФОТО — автор, спеціально для «Вишгорода»

«Заряджаємось
позитивом!»
— такою була тема чергового засідання в Університеті третього віку
«Активне довголіття» районного територіального центру соціального
обслуговування (надання соціальних
послуг).
етяна Каут, модератор тематичного круглого столу, акцентувала увагу присутніх на
загальновідомих, здавалося б, речах —
треба більше цікавитись життям, більше ходити, менше дивитись передач
формату «Надзвичайні події» і усіляких
інших «страшилок», треба заряджатися позитивом від навколишнього світу і
приємного спілкування.
«Багато лікарів, — як каже пані Тетяна, — наголошують на тому, що для
людини корисні помірні фізичні навантаження та зарядка. Але, чи часто
наші переконання у цьому доходять до
реалізації, чи переходять гімнастичні
вправи в систему, яка б і справді дала
позитивний ефект? У більшості випад-

Т

ків, звичайно ж, ні. Я — прихильниця
іншої схеми — кожну свою справу по
господарству, кожен вихід до магазину
чи якоїсь установи підпорядковую системі фізичних вправ. Може, це комусь
видасться смішним чи дивним, але
проаналізуйте: миючи вікно, я подумки переношу себе на заняття аеробіки;
рухаючись з пилосмоком по квартирі,
уявляю, що я на заняттях бальних танців; пам’ятаючи, що мені в день корисно
проходити 10 тисяч кроків, обираю для
прогулянки з онуком найдовші маршрути».
Такі міркування у присутніх і справді
викликали посмішки: не кожному спадало на думку ось так обставити домашню
роботу! А, виявляється, лише трішки
змінивши акценти, можна практично
кожну фізичну роботу підпорядкувати
вдосконаленню організму, зміцненню
здоров’я, поліпшенню настрою, встановленню душевної рівноваги. Нічого
складного у тому немає, то чом би не
спробувати? І вже на цьому ж засіданні
«круглого столу» кожен з його учасників
публічно «виписав» для себе власний
шлях до зарядження позитивом.

Поради до часу
Хоча травень – останній місяць весни,
це найбільш гаряча пора для городника.
Уже наприкінці квітня – початку травня з
прогрітої землі з’являються перші листочки цибулі, ревеню, редиски, салату,
спаржі, кропу, щавлю. Продовжується
ріст і розвиток рослин у теплицях, утепленому ґрунті та парниках.
днак, у середині травня можливі й
заморозки, що завдають городникам багато прикростей. Щоб похолодання не застали вас зненацька, необхідно
підготувати відповідні засоби захисту рослин
і щодня цікавитися прогнозом погоди.
У цей час на підзимніх і ранньовесняних
посівах (цибуля, коренеплоди) проводять
проріджування рослин, підживлення і підгортання картоплі, капусти білоголової ранньої,
кольорової і броколі. Проводять розпушування, поливи, прополки, ведуть боротьбу із
шкідниками і хворобами. Як слід удобрені родючі ґрунти підживлення не потребують.
Підживлення
Важливо пам’ятати, що у холодну погоду
надходження поживних речовин у рослини
сповільнюється. А цибулі ріпчастій, капусті
білоголовій ранній та зеленій городині потрібно мати велику листову асиміляційну
поверхню. Тому при затримці росту цих рослин їх підживлюють аміачною селітрою (3 ст.
ложки) або сечовиною (2 ст. ложки на відро
води). Свіжий коров’як для цієї мети розбавляють водою 1:10, гноївку — 1:8-10. Чим
молодша рослина, тим слабкіший має бути
розчин.
Через 20-25 днів після того, як зійде
морква, роблять її перше підживлення. Друге, розчином коров’яку, — через 12 днів після
першого.
Цибулю-чорнушку у фазі 2-3-х листків
підживлюють нітрофоскою (20-25 л на 1 кв.
м.) з поливом і розпушуванням. Молоді рослинки проріджують на 3-4 сантиметри. Поспішати з проріджуванням не потрібно, його
роблять поступово, використовуючи видалені рослини у їжу.
Перше підживлення інших сортів цибулі
здійснюють через 40-45 днів після висадки.
Добриво вносять між рядами з розрахунку

О
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Третій вік

Під час засідання круглого столу в територіальному центрі

Городникам у травні
1 л на погонний метр. Друге підживлення
роблять приблизно через місяць розчином
коров’яку з додаванням 20 г суперфосфату і
10 г калійної солі на відро розчину. Вносять
як і перший раз. Спочатку цибуля, не менш
ніж підживлення, потребує щедрого поливу
раз на тиждень. Далі потреба у волозі зменшується, а за тиждень-два до збору врожаю
полив зовсім припиняють.
У відкритий ґрунт
Настав час масових пізньовесняних посівів і посадок теплолюбних овочевих рослин у
відкритий ґрунт: квасолі, огірка, дині, кавуна,
кабачка, патисона, картоплі пізньостиглих
сортів, гарбуза.
Починаючи з другої-третьої декади травня, висаджують розсаду томатів, перцю,
баклажана. В останніх числах місяця і на початку червня — розсаду капусти білоголової
середньопізніх і пізньостиглих сортів. Проводять другий посів ранніх зелених культур
і коренеплодів: салату, шпинату і редиски.
Пересаджують редиску для вирощування на
насіння.
З появою двох-трьох справжніх листочків
моркви здійснюють перше проріджування,
через 2-3 тижні — друге (на 4-5 см), залишаючи найміцніші рослинки.
До речі, щоб обновити насіннєвий матеріал часнику, який з часом вироджується, в
середині травня його зубчики замочують у
теплому розчині марганцівки (40-45°С) впродовж 6-7 годин, потім висаджують на грядки
разом із морквою, перцем або суницею на
відстані 7 сантиметрів. Викопують його, коли
стебло починає жовкнути у нижній частині,
підсушують два-три дні, обрізають ботвиння
і складають у коробки для зимового посіву.
Захист
У травні молоді рослини родини капустяних (капуста білоголова в розсадниках, редиска, редька) пошкоджує капустяна блішка.
При її появі сходи обпилюють тютюновим пилом у суміші з вапном або попелом (1:1). До
певної міри відлякуючим засобом є й обпилення дорожнім пилом. Можна також обприскувати рослини 20% концентратом емульсії
політрину 200 ЕС (2мл/10л води — 2 л розчину на 1 сотку). Також досить популярним за-

собом захисту капусти і редису від блішки є
розчин оцту (0,5 л оцту на 5 л води).
На початку або в середині травня, коли
зацвітає черемха, вишня, кульбаба, бузок, починають літати капустяна і цибулева
мухи. Вони відкладають білі довгасті яйця
довжиною 1,1-1,2 мм на стебла рослин біля
кореневої шийки, у цибулі — іноді між листками, а в основному — поблизу рослин під
грудочками землі. З яєць на 5-10 добу розвиваються личинки, що ушкоджують стебла,
корені й денця цибулин. Для боротьби з мухою уздовж рядків цибулі насипають річковий
пісок, змішаний з торфом, попелом, тютюновим пилом або обробляють хімічними препаратами. Посіви буряка столового для захисту
від бурякової або мінуючої мухи обпилюють
тютюновим пилом із вапном. У травні на ділянці висівають кріп. Його запах не переносять багато шкідників овочевих рослин.
Полив та розпушення
У травні рясно поливають капусту білоголову ранню і цвітну, зелені однорічні рослини,
а також посаджену розсаду. Проводять перші поливи огірка. У цей період більш корисні
часті поливи, ніж рясні. Огірок, редис поливають через 2-3 доби, а в спекотну погоду —
щодоби. Капусту білоголову ранню поливають два рази на тиждень досить щедро — по
300 л на 10 квадратних метрів. Попередньо
розпушують ґрунт у міжряддях. Розпушування необхідне також після поливу або дощу:
це перешкоджає утворенню ґрунтової кірки,
створює належний водно-повітряний режим.
Буряк у період проростання поливають
1-2 рази на тиждень (у нормі — 8-10 л на кв.
м.) після появи сходів. Перше розпушування
роблять через 3-4 дні після появи сходів, а
потім — кожні 10-12 днів. У фазі одного-двох
листочків рослинки обережно проривають на
2-3 сантиметри. Через 2-3 тижні — вдруге —
на 8-10 сантиметрів.
Полюбляє полив і часник. Його поливають так, щоб вода просочилася приблизно на
30 сантиметрів. Інтервали між поливами —
7-10 днів. Перший полив роблять водночас із
підживленням.
Розсада томатів
У травні, коли зникає загроза заморозків,

висаджують у відкритий ґрунт розсаду теплолюбних рослин. У 2-3 декаді — розсаду томатів. До моменту висаджування розсада повинна мати сім-вісім листочків, деякі рослинки
зацвітають. Саджають їх рядами на відстані
35-40 сантиметрів одна від одної. Відстань
між рядами — 60-70 сантиметрів.
Лунки викопують на глибину 25-30 сантиметрів. На дно кладуть 300-400 г перегною,
7-10 г суперфосфату і жменю попелу, поливають, потім усе ретельно перемішують із
землею. У цю жижу опускають розсаду разом
зі стаканчиком вертикально або нахиляючи
верхівку на північ. Усі нижні листочки обривають, залишаючи тільки один лист перед
китицею цвіту. Лунку засипають заздалегідь
викопаним ґрунтом, залишаючи на поверхні
ямку глибиною 3-4 сантиметри.
Щоб запобігти непередбачуваних заморозків, після посадки рослини накривають
плівкою-тунелькою. При висадці у теплицю
— ставлять дуги, а плівку кладуть збоку, накривають нею при загрозі заморозків.
Спочатку розсаду томатів не поливають,
а приблизно через 10-12 днів після висадки
починають поливати регулярно через 7-10
днів по 0,5-1 л на рослину.
Якщо томати вирощують у теплиці, їх
підв’язують шпагатом до дроту, натягнутого по верху теплиці. Нижній кінець шпагату
зав’язують вільною петлею під другим листочком. По мірі росту стебло закручують навколо шпагату за годинниковою стрілкою.
Дуже важливо підтримувати у теплиці оптимальну температуру: при висадці — 18-20°С,
під час масового цвітіння — 22-25°С. Це досягається провітрюванням теплиці. Але не
можна допускати протягів.
Вирощування високорослих томатів має
свої особливості. Їх також висаджують рядами, бажано у шаховому порядку, але відстань між рядами збільшують до 70-90 сантиметрів. Лунки викопують розміром 40 на 40
сантиметрів. На дно кожної кладуть піввідра
перегною та склянку попелу.
І звісно, головна порада — з любов’ю, доглядати за своєю городиною. Тоді отримаєте
не тільки гарний урожай, але й насолоду від
своєї праці.
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Збережемо історію

Валентина ЧИСТЯК
ФОТО — автор, «Вишгород»

Напередодні Міжнародного дня
пам’ятників і історичних місць у Історичному музеї Вишгородського
історико-культурного
заповідника
його працівники, представники влади, громадських організацій і науковці зібралися за круглим столом
на тему: «Збереження історичного
ландшафту давньоруського міста
Вишгород».
ерш, ніж розпочати діалог, переглянули фільм «Скарби під
загрозою», створений тележурналістом Першого Національного
каналу ТБ Андрієм Дмитруком у 2009
році. У фільмі йдеться про таємниці
древнього Вишгорода, історію становлення місцевого заповідника (якому,
до речі, нині виповнюється 20 років) і
про те, якої шкоди завдає забудова історичного ареалу міста малими архітектурними формами. Автор резюмує: «Вистрілиш у минуле з пістолета, майбутнє
вистрілить у тебе з гармати».
Сьогодні фільм залишається актуальним, зазначила директор заповід-
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Вишгород

Не стріляй у минуле…

ника Ірина Пироженко, адже межі заповідника хоч і затверджені Міністерством
культури і туризму України, погоджені
Міністерством регіонального розвитку
та будівництва України, Управлінням
культури і туризму Київської облдержадміністрації, та вони залишаються не
затверджені органами місцевого самоврядування. Ірина Пироженко впевнена,
що з часом це питання вирішиться. Тим
більше, що Постановою Кабінету Міністрів України № 878 від 26 липня 2000
р. «Про затвердження списку історичних
населених місць України» місто Вишгород занесене до відповідного Державного реєстру під № 5998 НК.
Тут залишається ще багато невідкритих пам’яток, є чудові ландшафти
поруч із Київським водосховищем. Аби
донести їх цінність до широкого загалу,
а також показати важливість збереження, і зібралися учасники круглого столу. Ірина Пироженко вкотре нагадала
про унікальність місцевих ландшафтів:
Ольжину гору, озера Бегемотики, які
утворилися через те, що свого часу тут
вибирали глину для цегельних заводів.
Неподалік ростуть дикі орхідеї, занесені до Червоної книги, корюшка болотна,

реліктовий хвощ. Тобто, ця місцевість —
ще й біологічна пам’ятка. Відтак, перш,
ніж проектувати тут якісь споруди, авторам слід зважити на головне — цінність
ландшафтів.
Сьогодні розглядається проект музею «Київська Русь» (автор – Василь
Климик), який планується спорудити в
межах історичного ареалу. Такий музей
потрібний нашому місту, але спершу
слід провести відповідні обговорення,
дослідні роботи. До цієї землі треба
ставитись дуже обережно, переконана
І. Пироженко, адже в ній були поховані
перші православні святі – страстотерпці
Борис і Гліб. Тож збереження історичного ландшафту і ареалу має виключно
важливе значення.
Цю думку підтримала і заступник голови Вишгородської РДА, голова районної організації Українського товариства
охорони пам’яток історії та культури Валентина Духота, зазначивши, що, як не
прикро, але нині над духовним переважають комерційні інтереси і тим самим
ігноруються інтереси майбутнього. Запобігти втраті історичної пам’ятки – у наших силах. Але більшість вишгородців не
мають уявлення ні про Вишгородський
заповідник, ні про саму історію нашого
древнього міста, охоронну зону, віддаючи перевагу суто побутовим проблемам.
«Про заповідну зону не знають навіть ті, хто живе біля храму свв. Бориса
та Гліба», — сказав кандидат історичних наук Всеволод Івакін. Це під його
керівництвом у 2012 та 2013 р.р. проводилися розкопки поблизу храму. Сам
він назвав їх як щось «між варварством
і злиднями» – не було належного фінансування, і це недобре відобразилось на
масштабі робіт та якості дослідження.
За його словами, рятівною археологією у зоні історичного ареалу, що передує забудові, скористався аж …один забудовник, а нових споруд тут з’явилося
багато.
Щоб не погіршувалась ситуація, треба змінювати менталітет людей, вважає
історик. Українці прагнуть у Європу, та
своєю поведінкою часто доводять, що
не готові до цього. Один із доказів —

безжально захаращені сміттям древні
кручі, що в межах історичного ареалу.
Всеволод Івакін наголосив на проведенні тотального наступу на свідомість
людей з боку засобів масової інформації. Карта з межами історичного ареалу
має бути на бігбордах міста, біля Бегемотиків — планшети з відповідною історичною довідкою.
Йшлося і про проведення спільних
з районним відділом освіти семінарів
з тим, аби розробити маршрут по історичному ареалу для учнів шкіл у рамках
уроків історії, літератури та ін.
Щодо згадуваного музею, то, переконаний Всеволод Івакін, єдиний загальний музей, який розширить сприйняття туриста, — потрібен: «Але, якщо
можна не чіпати територію пам’ятки, то
і не треба цього робити». Він нагадав
досвід греків, які в Афінах, де повсюди
культурний шар, місце проведення розкопок беруть під скло. А потім, без загрози пам’ятці, надбудовують над нею
музей.
Було зачитано і лист академіка, директора Інституту археології НАН України Петра Толочка до Вишгородської
міської ради від 17.01.2014 р. з проханням розробити науково обґрунтований
проект, спрямований на охорону просвітницького і туристичного осередку у
Вишгороді.
Працівники заповідника знайшли підтримку в особі Валентини Духоти, яка зазначила, що пам’ятники — це одухотворена пам’ять, і справді слід зважувати всі
фактори перш, ніж робити певні кроки.
У ході обговорення учасники круглого столу висловили спільну думку —
розглядати територію древнього Вишгорода як унікальну пам’ятку історії,
культури, археології, архітектури та природного ландшафту, і ухвалили: звернутися до Вишгородської міської ради,
депутатського корпусу з клопотанням
затвердити межі заповідника, погоджувати забудову в історичній частині міста
з державними органами охорони культурної спадщини України, зберегти унікальні ландшафти в історичній частині
міста та ін.

Гуманізм не народжується — гуманізм виховується
Таміла ОРЕЛ, голова РОТЧХ
Щороку у квітні проходить Всеукраїнський місячник Червоного
Хреста, під час якого районна організація постійно залучає учнівську
молодь до участі в благодійних акціях. Це з дитинства привчає до гуманізму, доброчинності і милосердя.
дже ні одна з існуючих систем виховання не гарантує
того, що сьогоднішній дитині
— майбутній молодій людині — будуть
притаманні доброта і гуманізм, якщо
вона не бере безпосередньої участі в
доброчинних акціях.
Багато років поспіль учні Старопетрівської ЗОШ залучаються до благодійних акцій Червоного Хреста. Років п’ять
вони опікувалися дитячим будинком с.
Жукин. Після його розформування передавали зібрані продукти харчування
до РОТЧХ, яка формувала продуктові
набори для найуразливіших верств населення району.
Цього року зібрані під час місячника
Червоного Хреста продукти харчування
юні волонтери вирішили передати одній
із військових частин, де по мобілізації
служать молоді люди з Вишгородського
району і зокрема із с. Старі Петрівці.
18 квітня, у день Українського Червоного Хреста, голова РОТЧХ Таміла
Орел, завуч Старопетрівської школи
Валентина Рябушенко, педагог-орга-
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нізатор Тетяна Лушпей та волонтер ЧХ
підприємець зі Старих Петрівців Микола
Реутов привезли продуктовий вантаж
у військову частину 3066, де їх зустрів
заступник начальника частини підполковник Руслан Загородній — кадровий
військовий. Біля 20 років він служить
у внутрішніх військах, на базі яких сьогодні формується національна гвардія.
Мобілізація залучила до війська багато
людей, а бюджет частини на це не розрахований, тому є труднощі з побутом,
харчуванням.
Частиною, до якої ми завітали, керує
полковник Роман Леонович, який побатьківськи піклується про підопічних.
Звичайно ж, ми побували в наметах, де
проживають хлопці, заглянули до польової кухні, оглянули військове містечко. Нас приємно вразив порядок. Наші
земляки ніяких скарг не висловлювали.
Від’їжджаючи з частини, ми чули слова
подяки від керівництва, від наших земляків, які запевнили, що служитимуть
добре і захищатимуть нас надійно. Ми
в свою чергу пообіцяли їм допомагати
всім, чим зможемо.
У Вишгородському районі майже
всі первинні організації ЧХ шкіл беруть
участь у благодійних акціях. На сьогодні юні червонохрестівці Демидівської
школи зібрали і передали продукти харчування до РОТЧХ. Учні Вишгородської
ЗОШ №1 та Литвинівської ЗОШ зібрали
і передали кошти на лікування своїм од-

нокласникам, які потрапили в біду. Вишгородська школа «Сузір’я» та Глібівська
ЗОШ передали до РОТЧХ одяг і взуття.
Місячник продовжується, і всі добрі
справи наших юних друзів будуть відомі
у травні.
Користуючись нагодою, хочу висловити слова щирої вдячності педагогічним та учнівським колективам, усім
працівникам управління відділу освіти

за розуміння та підтримку червонохресних працівників у щоденній діяльності,
за виховання молоді в дусі гуманізму та
залучення до милосердя. Щиро вдячна
депутату Вишгородської районної ради
Ігорю Москаленку за допомогу в організації поїздки до військової частини.
Чим більші будуть ряди волонтерів,
тим менше навколо нас буде страждань
та немічності.

Людина

Вишгород
Соціальні послуги
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ФОТО — Галина МАКАРЕНКО,
«Вишгород»

Директор центру
Наталія Рудько вручає паски

Напередодні Великодня
працівники Вишгородського
територіального центру соціального обслуговування
(надання соціальних послуг)
за сприяння Вишгородського міського голови Віктора
Решетняка змогли порадувати своїх підопічних, вручивши їм великодні паски.
місцевий підприємець Микола Терновий разом із сином
Сергієм у переддень величного свята надав гуманітарну допомогу стаціонарному
відділенню для постійного
проживання територіального центру — миючі засоби та
продукти харчування.

А

ФОТОФАКТ
Стрічка подій з 17-24.04.2014
На участь у першому незалежному проекті «Національні дебати» на Першому національному погодилися усі кандидати. Сепаратисти погрожують
катувати полонених, щоб зірвати вибори. Місія
Міжнародного валютного фонду рекомендувала
надати Україні стабілізаційний кредит у розмірі $17
млрд. Глава фракції Партії регіонів Олександр Єфремов заявив, що фракція ПР не братиме участь у
голосуванні у Верховній Раді. Самопроголошений мер Слов’янська погрожує населенню розстрілами, — МВС. Українські танки наближаються
до Слов’янська, очікується штурм: у Артемівську
відбили атаку, у Маріуполі – звільнили мерію, три
блокпости у Слов’янську ліквідовані, знищено 5
терористів. Під Кіровоградом зводять блок-пост.
Міністр економічного розвитку і торгівлі України Павло Шеремета зазначив, що товарообіг між
Україною та Російською Федерацією у січні-лютому
поточного року скоротився приблизно на чверть.
Понад 70% громадян України виступають за унітарну Україну. Про це свідчать результати опитування,
проведеного спільно чотирма українськими соціо-

логічними службами. Прихильників федералізації
виявилось у кілька разів менше. Опитування проводилося спільно СОЦИСом, КМІСом, «Рейтингом» та
Центром Разумкова 9-16 квітня в усіх регіонах України (без урахування Криму). Опитано понад 6 тисяч
респондентів, похибка вибірки при цьому — менше
одного відсотка. Національний олімпійський комітет роздав спортивні «Оскари». У Києві подорожчав хліб. Найбільший столичний виробник з 22
квітня підняв ціни на свою продукцію у середньому
на 10%. Ціни на соціальні сорти хліба підніматися не
будуть. Антимонопольний комітет України вважає
обґрунтованою вартість бензину А-95 на рівні 14,95
грн –15,45 грн за літр. Донецькі сепаратисти планують провести «референдум про незалежність» 11
травня. На тлі ситуації в Україні Польща проводить
найбільші навчання своїх внутрішніх сил. В Україні
доходи задекларували більше тисячі семисот мільйонерів. При чому найбільше багатіїв зафіксували у
столиці. Тимчасова слідча комісія завершила розслідування побиття студентів на Майдані 30 листопада 2013 року.

У побратимів
Загарбник банку в Бєлгороді (РФ) добровільно склав зброю і відпустив заручників.
Чоловік, який у понеділок (21.04.2014)
захопив будівлю банку «Західний» у Бєлгороді, добровільно здав зброю.
Після переговорів із начальником
управління МВС РФ по Бєлгородській області Віктором Пестеревим, озброєний
грабіжник добровільно здав зброю і був
затриманий.
Виявилось, що відділення банку «Західний», який був позбавлений ліцензії, і
трьох заручників захопив місцевий житель
Олександр Вдовін.
Зараз він дає свідчення. В результаті
інциденту ніхто не постраждав.
Алла КІЧА,
класний керівник 11 класу
ФОТО — автор, спеціально для «Вишгорода»

Весна прийшла вже тепла і яскрава,
Зазеленіли трава і листочки.
Йдемо саджать дерева дружно, жваво
Ми — України всі сини і дочки.

Центр ДАІ інформує
Богдан ПЕТРАНЮК,
провідний спеціаліст Центру ДАІ
Підвищено відповідальність за керування транспортним засобом у нетверезому стані.
Закон України «Про внесення замін до ст. 130
Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за керування транспортними засобами у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння» набув
чинності з 14.12.2013 р.
гідно зі змінами з 14 грудня минулого року за
керування транспортних засобів у нетверезому стані для водіїв передбачений штраф від
3 400 грн до 5 950 грн, або адміністративний арешт на
строк від 7 до 10 діб.
Повторне протягом року вчинення такого порушення тягне за собою: для водіїв позбавлення права керування транспортними засобами на строк від 2 до 3 років
з оплатним вилучення транспортного засобу чи без такого або адмінарешт на строк від 10 до 15 діб з оплатним вилученням транспортного засобу чи без такого,
для інших осіб — адмінарешт на строк від 10 до 15 діб
з оплатним вилученням транспортного засобу чи без
такого.
Вчинення зазначеного правопорушення особою,
яка двічі протягом року піддавалась адміністративному стягненню за керування транспортними засобами
в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння
або під впливом лікарських препаратів, що знижують її
увагу та швидкість реакції, за відмову від проходження
відповідно до встановленого порядку огляду на стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння, або щодо
вживання лікарських препаратів, що знижують увагу та
швидкість реакції тягне за собою: для водіїв позбавлення права керування транспортним засобам на строк до
десяти років з оплатним вилученням транспортного засобу, для інших осіб — адміністративний арешт на строк
від 10 до 15 дів з оплатним вилученням транспортного
засобу.

З

Старт у доросле життя мої вихованці, випускники 2013-2014 навчального
року Вишгородської ЗОШ №1, вирішили розпочати з посадки дерев. У шкіль-

Плекаймо сад!

Дерево життя

Микола та Сергій Тернові з працівниками
стаціонарного відділення

ному саду, якому вже майже 48 років!
Підтримали ідею оновлення саду й
батьки одинадцятикласників, активно
долучившись до роботи. Юрій Іванович,
батько випускника Богдана Думи, замовив, привіз та допоміг садити саджанці.
Це сортові дерева яблунь, груш, слив,
абрикос і, звичайно, кущ калини — символ України.
Згуртованою командою взялися за роботу учні. Кожний посадив іменне дерево
з надією, що воно стане найкращим. Діти
залишили згадку про себе у рідній школі
— своєрідний власний слід.
Якщо дитина своїми руками подарує
життя дереву, в майбутньому вона не
стане шкодити і безжалісно ставитись
до природи. Сподіваюся, що зелений
оазис, висаджений випускниками, стане
місцем їхньої зустрічі. А ця добра справа
дасть щедрі сходи в серцях одинадцятикласників.
Хай добро посіє щедрість
рястом довголіття,
Цвітом яблуньки хай пахне
їхнє покоління!
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Вишгород

Сигнали 101

Відпочивайте
безпечно
Ігор РИБЕЦЬ, інспектор
Вишгородського районного
відділу ГУ ДСНС України у
Київській області
Під час спекотних днів лісові масиви, лісопаркові зони
перетворюються на масові місця відпочинку громадян. Слід
пам’ятати, що кожен необдуманий та безвідповідальний вчинок небезпечний для довкілля.
оловне в боротьбі з пожежами — вчасно виявити і
головне — вчасно почати
гасити. Залишене без нагляду вогнище, кинутий сірник, або навіть викинута склянка під променями сонця можуть спровокувати пожежу.
Відтак, протягом пожежонебезпечного періоду забороняється:
— розведення багать у лісі (крім
тих, що пов’язані з технологічними
вимогами лісогосподарських заходів у спеціально передбачених для
цього місцях);
— заїзд на територію лісового фонду (крім транзитних шляхів)
транспортних засобів та інших механізмів, за винятком тих, що використовуються для лісогосподарської мети;
— відвідування населенням
хвойних насаджень при 5-му класі
пожежної небезпеки (надзвичайна
небезпека) за умовами погоди;
— палити, кидати непогашені
сірники, недопалки, витрушувати
з люльок гарячий попіл, крім місць,
що обладнані для цієї мети;
— використовувати на полюванні пижі, виготовлені з горючих
або здатних тліти матеріалів та
інше;
— самовільне спалювання рослинності і її залишків.

Г

На дозвіллі

Погода
у Вишгороді

27 квітня – +5 - +19, ясно
28 квітня – +9 - +19, ясно
29 квітня – +9 - +19,
хмарно з проясненнями
30 квітня – +11 - +18, гроза
1 травня – +12 - +20, дощ,
гроза
2 травня – +11 - +14, дощ,
гроза
Оголошення приймаються тільки від приватних осіб. Текст, написаний
друкованими літерами, має вміщувати до 7 слів і відноситися до рубрик: «Продам» , «Куплю» , «Обміняю» (3), «Подарую» (4), «Найму» (5), «Здам» (6), «Знайомство» (7), “Інше” (8). На одному талоні писати одне найменування. Все, що

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