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Кіровоградські ветерани відмовились від георгіївських стрічок 9 травня
СБУ розкрило справжнє прізвище
ГРУшника «Стрєлкова»
Коммунисты ЗА «миротворцев»
«Русская весна» vs Українські вибори

РФ стягує до Криму військову техніку. Там чекають на гостей з Кремля
Самопроголошеного «прем’єра
Підкарпатської Руси» розшукують
ЗМІ: Донбас намагаються захопити через гігантські поклади сланцевого
газу

Оголошено розклад футбольного
Євро-2016
Громадський порядок охоронятимуть спецпідрозділи при МВС України
Дмитро Дюжев: «Мені соромно за
нашу російську владу! Прошу вибачення в України»

Платний День донора
6 травня у прийомному відділенні
Вишгородської ЦРЛ — платний День донора.
Кров можна здати із 9 до 12 години.
При собі обов’язково мати паспорт. Напередодні слід утриматись від жирної їжі
та алкоголю.
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Читай і пиши про СВОЄ місто
Виходить з 4 листопада 1995 року

Паломництво до Вишгорода > 3
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День Перемоги: який формат > 15

Нашого цвіту — по всьому світу > 6, 11

ФОТО — Валентина ЧИСТЯК, «Вишгород»

Світлого травня!
Вітання

У «Джерелі»

Дебютувала дівчинка-Весна > 16
33 сесія міськради VI скликання

Коні… тобто, люди — не винні
Марина КОЧЕЛІСОВА
ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

Астрологи стверджують, що ретроградний Марс колотитиме над
Україною до 20 травня. Та ще й вкупі
з Ураном. Ми, звісно, астрологам не
віримо, але… Може, саме зірки пояснюють не лише трагічні події на Півдні
і Сході нашої держави, а й ритми засідань місцевого самоврядування?
якщо у Вишгородській районній
раді на 36 сесію, що відбулася 24
квітня ц. р., врешті зібрали кворум
(33 депутати із 60), то 33 сесія Вишгородської міської ради шостого скликання відбувалася досить своєрідно.
Так, засідання 25 квітня розпочалось
з реєстрації 31 депутата (плюс міський
голова). А далі пішло так, що лічильна
комісія не встигала підраховувати голоси і переголосовували по кілька разів.
Спочатку схвалили доповнення по-

І

рядку денного двома пунктами. Потім
запропонували зняти з розгляду і направити на доопрацювання пп. 5 і 41.
Далі — перенести на друге засідання
пп. 10, 14, 22, 44, 45. Врешті — попри
зауваження голови земельної комісії
Олександра Сливи (три засідання, купа
виїздів — люди чекають) — вирішили всі
земельні питання, з п. 8 до п. 54 (окрім
знятих із розгляду), перенести на друге
засідання 33 сесії (на 29 квітня).
Оголосили перерву, після якої не всі
повернулися до зали.
Із здобутків.
Затвердили на посаду керуючого
справами виконавчого комітету міськради Наталію Петрівну Василенко.
Внесли зміни до рішення Вишгородської міської ради від 24.01.2014 р. №
29/1 «Про Вишгородський міський бюджет на 2014 рік», зокрема — додали
кошти на капітальний ремонт доріг.
До звіту директора КП «Координа-
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Травень — пора улюблених усіма весняних свят — Першого травня і Дня Перемоги. Трудовий люд
протягом цих днів здебільшого не
сидить у своїх домівках, що стають
затісними, а вибирається на простір, за місто — подихати свіжим
повітрям, відпочити від повсякденних турбот, торкнутися рідної
землі.
У лісі зустрічають гостей його
травневі господарі — сріблясті
конвалії. Ніжні граційні квіточки погойдують біленькими голівками на
галявинах серед молодої трави, під
лагідним подихом теплого вітерця.
Прозоре повітря сповнене легким
передзвоном дрібних дзвіночків,
що нібито співають гімн весни, пісню радощів, любові та надії. І з цим
привітанням світлого травня повертаються вишгородці до праці.
Від щирого серця вітаємо мешканців міста і району з чудовим
святом людей праці — Першим
травня!
Зичимо щастя, здоров’я, весняного тепла! Натхнення, творчої
праці! Хай Першотравневі свята
принесуть вам і вашим близьким
радість та задоволення! Нехай панують мир, злагода і добробут у ваших оселях!
Вишгородський міський
голова Віктор РЕШЕТНЯК,
міська рада, міськвиконком,
редакція газети «Вишгород»
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ційний центр з будівництва та земельних
питань Вишгородської міської ради»
О. Карлова були
запитання й зауваження, зокрема —
щодо повноважень
надавати дозвіл на
суборенду.
Тому
ухвалили відкласти Друге засідання сесії не відбулося
його слухання на надля забудови.
ступну сесію.
Бурхливе обговорення у залі приЗвіт спеціаліста апарату виконавчого комітету Вишгородської міської красилося вигуками на кшталт: «Вибаради Л. Свистун було перервано майже чіться!», «Хай віддасть свою ділянку на
спочатку. Родина Уславцевих, яка має березі затоки!», «Ні, краще у яхт-клубі
дитину-інваліда, що навіть на балкон «Енергетик!». З п’ятої вимоги допоне може виїхати у колясці, після дво- відач, врешті, вибачилась, слушно зарічного оформлення проекту отримала значивши, що це спільна помилка, бо
земельну ділянку. Та раділи недовго: дозволи давали й інші установи (СЕС,
сплативши чималі кошти за земельний архітектура тощо).
Далі — на стор. 3
акт, виявили, що ділянка не придатна
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Шановні виборці!
Складання списків завершиться за 5 діб до дня голосування.
Після цього внести зміни до списку виборців можна буде лише за
рішенням суду і не пізніше, ніж за
добу до дня виборів.
Активність виборців у цьому році
буде дуже високою, тож рекомендуємо громадянам — особливо тим,
хто мав проблеми на попередніх виборах, — не чекати масового напливу
на дільниці, а звірити свої персональні дані завчасно — у відділі веден-

Суспільство

Перевірте персональні дані
у Державному реєстрі виборців!
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

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.

Вишгород
Гаряча лінія

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

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

Стрічка подій і новин з 25 по 29 квітня
Лідери Заходу обговорили питання
посилення санкцій проти Росії. США та
G7 (Велика сімка) вирішили «негайно»
відправити Росію Путіна в економічний
«смітник». Майдан скидав пам’ятники
комуністичним кумирам. Севастополь
зняв пам’ятник Сагайдачному — покровителю православ’я, що добився відтворення Київської митрополії. Люди,
що називають себе «православным
русским миром», — пересічні шовіністи,
що підмінили віру путінопоклонством
(Віталій Портніков). США почнуть видавати українцям візи на 10 років. До
цього українці могли отримати візи терміном дії 5 років. Спливли дві доби на
відповідь — для чого війська РФ на кордоні з Україною. Пояснень РФ немає.
Київ скликає засідання Форуму із співробітництва у сфері безпеки та Постійної ради ОБСЄ . Водійські права подешевшають наполовину. Раніше ціна
посвідчення водія і свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу складала 198 грн 50 коп., наразі — 108 грн.
Першу партію бланків нового зразка ДАІ

владою), треті джерела вважають, що
відсутність українських фахівців призвела до розбалансування системи,
четверті повідомляють, що у Криму є запас води, якого вистачить для туристів,
але забракне для вирощування рису.
Чи платить Крим Україні за воду — питання риторичне. Через борги Крим
може залишитися без електрики. На
аеродромі у Краматорську вибухнув гелікоптер – за різними джерелами, від
пострілу снайпера (ракети) у паливний
бак. Торговці з РФ скуповують у Криму
продукти (там вони дешевші, ніж у Кранодарському краї). Бій нокдаунів: Володимир Кличко переконливо захистив
титул чемпіона світу у суперважкій вазі.
Чотири рази клав австралійця Алекса
Леапаї на ринг у Обергаузені (Німеччина). Напередодні український боксер
Олександр Усик (на знімку) провів третій бій у професійній кар’єрі, в якому нокаутував німця ганського походження
Поблизу Слов’янська
Бена Нсафоа.
українські силовики деблокували блокпост, що будувався сепаратистами.

орієнтовно отримає вже у першій декаді
Закатованого горлівського
травня.
опозиційного депутата Володимира Рибака поховали під гімн України. Станом
на 29.04.2014 знайдено тіла принаймні
трьох жертв розправ над інакомислячими на Південному Сході України. Голову Меджлісу кримськотатарського народу, народного депутата України
(фракція НУ-НС) Мустафу Джемільова
висунули на здобуття Нобелівської премії миру татари РФ, натомість у Криму
він отримав повідомлення про заборону
на в’їзд до півострова — щоправда, без
жодних підписів і печаток. Криму перекрито воду: за одними джерелами —
Україною, за іншими — РФ (для організації
невдоволення
українською

«Україна-Росія: діалог» — у Києві та
Харкові впродовж трьох днів зустрічалася українська та російська інтелігенція.
Один із організаторів конгресу — колишній глава ЮКОСа Михайло Ходорковський. Серед учасників форуму
Дмитро Биков, Катерина Дьоготь, Людмила Улицька, Олексій Венедиктов, Галина Тимченко, Андрій Курков, Микола
Вересень. На блокпост в Одесі кинули
гранату. Пораненим, яких відмовилися
лікувати місцеві лікарі, довелося їхати
у… Бровари. Цитата дня, котра багато
чого пояснює. Владімір Путін на медіафорумі у Санкт-Петербурзі: «Інтернет
виник як спецпроект ЦРУ США, так і
розвивається» Папа Іван Павло ІІ та
Папа Іван ХХІІІ офіційно долучені до лику

святих. МЗС України про федералізацію: 25 януковичів замість одного. Царьов похизувався папірцем із планами
сепаратистів по «референдуму», який
вони вимагають провести 11 травня.
Українські студенти пікетують посольство РФ у Брюсселі (Бельгія). У деяких
районах Донецька відключені місцеві
телеканали та 5-й канал. Київські активісти пікетували ICTV на знак протесту
проти російських серіалів – позицію каналу це не змінило. Особовий склад
протиповітряної оборони Сухопутних
військ Збройних сил України на південних рубежах країни перебуває у стані
повної бойової готовності. В Артемівську відмінили навчання у школах і дитсадках через спробу захопити військову
частину. В Одесі загорівся склад із хімікатами. Ветерани дивізії «Галичина»
закликали не проводити так званий
«Марш вишиванок» на честь воїнів дивізії, щоб не створювати картинку про
«Український фашизм» для російських
ЗМІ. Всупереч забороні влади і проханню дивізійників, група людей у Львові
таки пройшлася
маршем пам’яті.
Один із восьми
військових
інспекторів ОБСЄ,
які були затримані сепаратистами 25 квітня
б
і
л
я
Слов’янська,
звільнений (як
діабетик), інші
семеро, як вони
повідомили на
організованій
заколотниками
конференції, —
перебувають «в
гостях» у терористів.
СБУ
підтвердила захоплення своїх
співробітників і
українських військових
терористами у Донецькій області. На
влаштованій сепаратистами
п р е с конференції
трьох побитих чоловіків у самій нижній
білизні та із заліпленими скотчем кривавими очима фактично допитували
«кореспонденти провідних російських
ЗМІ». Віталій Кличко остаточно пішов з
великого боксу. Почесний чемпіон світу, за версією WBC, не планує другого
повернення. У Києві пройшов благодійний марафон (кошти за участь у ньому підуть родинам загиблих із Небесної
сотні). Пленум Верховного суду одностайно проголосував «проти» внесення
змін у закон щодо скасування вихідної
допомоги суддям через відставку та
скасування щомісячного довічного грошового утримання. Екстремісти намагалися захопити Стаханов. У захоплених будівлях сепаратисти проголосили

Донецьку та Луганську республіки.
Уряд профінансував держпрограму доступного житла. Медики повідомляють
про 14 постраждалих у Харкові: марш
футбольних фанатів-ультрас закінчився
бійкою з носіями георгіївських стрічок
(«Русский мир»). Експорт української
кукурудзи зріс на 56%. Прорив блокади Придністров’я: в ЄС почав діяти безвізовий режим для громадян Молдови;
громадяни Придністров’я отримують
молдавські паспорти. На мера Харкова
Геннадія Кернеса вчинено замах —
йому стріляли в спину. У Києві буйно
квітнуть 300 тисяч тюльпанів. Виставка
«Кольори весни» на Співочому полі —
до 11 травня (з 9.00 до 21.00). ЄБРР
збирає мільярди на завершення будівництва укриття над ЧАЕС. Україна домовилась із Словаччиною про реверсні
поставки газу. У Маріуполі невідомі закидали суд «коктейлями Молотова».
Цілями сепаратистів на сході стають адмінбудівлі, управління МВС і СБУ та телерадіокомпанії. Знову захоплення адмінбудівель
у
Артемівську
та
Костянтинівці. Україна має повернутися до 12-річної шкільної освіти. Про це
заявив у Херсоні на зустрічі з педагогами області міністр освіти та науки України Сергій Квит. Буде внесено зміни і до
правил вступу до вишів. У Росії хочуть
створити власний інтернет і назвати
його «Чебурашка». Субсидії на оплату
компослуг обійдуться бюджету в 3 мільярди. ЄС завершує підготовку санкцій (економічні, торговельні та фінансові
обмеження)
проти
Криму,
окупованого РФ. Царьов зняв свою
кандидатуру з президентської гонки
«через неефективність свого статусу»,
повідомляє УП. Генсек ОБСЄ прибув
до України. Візит Заньєр у Київ
пов’язаний із захопленням верифікаційної місії ОБСЄ бойовиками в
Слов’янську.
Луганські сепаратисти
захопили ОДА та міськраду у Первомайську. У Горлівці розгромили термінал
Приватбанку та захопили п’ять інкасаторських машин. Терористи – краматорським міліціонерам: «Хто не працюватиме – вішатимемо на площі».
Бойовики-сепаратисти назвали свої
умови: звільнять усіх, коли дійдуть до
Львова. НАТО: Росія не відвела війська
від кордонів України. Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков не виключив того, що не в усіх регіонах країни можна буде організувати проведення
президентських виборів, призначених
на 25 травня 2014. Партія регіонів хоче
внести російську мову в Конституцію.
Більшість громадян підтримують вступ
України до ЄС (опитування). У Києві
презентували посібник з ексклюзивного навчання дітей-інвалідів. У Москві
невідомі знімають з автівок українські
номери. Почаївську Лавру охороняють
(від російських окупантів). Одеса: колишньому меру «дали» вісім років і заарештували депутата від «Свободи». На
Львівщині затримали диверсантів зі
Сходу України. Українцям на травневі
свята обіцяють теплі дощі, а потім різке
похолодання.

Наше місто

Вишгород
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а-Фішка

Депутатські будні

Паломництво до Вишгорода
ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

ДЖЕРЕЛО:
інформаційний ресурс УГКЦ

СПАСИБІ від «Сонечка»
Влас. інф.
Весна у самому розпалі. У місті триває благоустрій. Навели лад і у дитячих
садочках. Зокрема, у ДНЗ «Сонечко».
За словами завідуючої дитсадка Тетяни
Яковенко, минулорічного листя та гілок після обрізки дерев виявилось чимало. «Зголосився допомогти депутат Вишгородської

міської Валерій Виговський, який до речі,
завжди нам допомагає. Вивезли чотири
великих машини листя та гілок, — зазначила Тетяна Яківна. — Валерій Павлович
надав не лише техніку, а й працівників своєї
фірми направив до нас і сам приїхав, аби
проконтролювати, як виконується робоче
завдання. Так би мовити, підставив міцне
чоловіче плече нашому «Сонечку».

3-4 травня 2014 року відбудеться паломництво вірних Київської архиєпархії УГКЦ до м.
Вишгорода. Мета паломництва
— об’єднати різні християнські
спільноти в одному з найстаріших
центрів київського християнства.
Із Вишгорода походить всесвітньо відома ікона Вишгородської
(Володимирської) Богородиці. Авторство святині церковна традиція
приписує Апостолу Луці. У 1155 р.
володимиро-суздальський
князь
Андрій Боголюбський вивіз ікону
з Київщини до Володимира-наКлязьмі.
ПРОГРАМА ПАЛОМНИЦТВА
Субота, 3 травня
Піша Проща (30 км)
7.00 — збір біля Патріаршого собору (Метро «Лівобережна», вул.
Микільсько-Слобідська, 5)
7.30 — процесійний вихід на прощу.
Маршрут: Патріарший Собор Воскресіння, пр. Броварський, бульв.
Перова, бульв. Ватутіна, Московський міст, Оболонська набережна,
вул. Прирічна, вул. Північна
12.30 — долучення інших груп від
станції метро «Героїв Дніпра»

33 сесія міськради VI скликання

Квартплата з 1 травня

Коні… тобто, люди — не винні
(Початок на стор. 1)
А депутати зазначили, що це системна помилка, оскільки на проектах рішень (на зворотньому боці) немає графічного зображення, які
слід надавати завчасно — хоча б у електронному вигляді, аби потім не оспорювати/скасовувати рішення у судах.
Піднімали також питання наповнення міського бюджету орендною платою, що просувається «зі скрипом», між тим, як лише «стара» промзона могла б давати вагомі кошти, оскільки
нормативно-грошову оцінку земель змінено.
Насамкінець оголосили перерву до наступного
засідання (29 квітня) — але за це рішення так і
не проголосували (?!), а просто розійшлися.
29 квітня — на друге засідання 33 сесії прийшли секретар ради М. Решетнікова, шість депутатів (В. Кутаф’єв, О. Момот, М. Макаренко,
О. Слива, О. Семенов, Д. Бондаренко) і десятка
з півтора людей, земельні питання яких не розглянули через відсутність кворуму.
От і виходить, як у Михайла Коцюбинського:
коні… тобто, люди — не винні. І наостанок — ци-

Маршрут: пр. Оболонський —
вул. Озерна, вул. Богатирська — дорога Р31 — Вишгород — прибуття
до собору Вишгородської Богородиці (бл. 16.30)
Велопроща (65 км.)
09.30 — процесійний виїзд на
прощу (метро «Академмістечко»)
Маршрут: метро «Академмістечко» — Ірпінь — Гостомель — Раківка
— Синяк – Демидів — Лютіж — Старі
Петрівці — Нові Петрівці — Вишгород — бл. 16.30 — прибуття до Собору Вишгородської Богородиці
Програма у Вишгороді
16.30 — зустріч прочан. Прикладання до копії ікони Вишгородської
Богородиці. Сповідь.
17.00 — Акафіст до Богородиці
18.00 — Божественна Літургія
21.00 — Велика Вечірня з Литією
біля Хреста Божої Слави
22.00 — Хресний хід паломників
вулицями міста
00.00 — Нічні чування
Неділя, 4 травня
06.00 — Божественна Літургія
07.00 — Утреня
09.00 — Святкова Літургія. Освячення води.
До відома вишгородців! З надійних джерел редакції повідомили, що у літургіях братимуть
участь унікальні хорові колективи.

тата дня. Вишгородський міський голова Віктор
Решетняк: «Вкотре закликаю депутатів готуватися до сесії. Не просто бути присутнім, а активно працювати у комісіях, переглядати й вивчати
всі документи. Щоб не було такого, коли важливі питання виносяться на розгляд, що називається, «з голосу». Щоб під гаслами демократії
деякі депутати не намагались обернути ситуацію у власних інтересах.
Це вже нездорова тенденція: не заслухали
представників забудовника (наприклад, коли
розглядали питання про «свайне поле» на вул.
Шкільній-Шевченка). Вважаю, що ніякі демократичні зміни не мають змушувати нас приймати
рішення необдумано, а тим більш — незаконно.
Люди, що чекають вирішення своїх питань,
прийшли і на перше, і на друге засідання 33-ої
сесії. Комусь оформити земельну ділянку під
гараж, комусь змінити її цільове призначення
— це не фантоми, а живі люди, що йдуть законним шляхом. Результат — нульовий, через амбіції депутатів. А вишгородська громада тут до
чого?»
Василенко Наталія
Петрівна, 18.05.1972
р. (смт Димер), громадянка України, спеціаліст 1 категорії апарату
виконавчого
комітету
Вишгородської міської
ради. Освіта вища (2009
— Східноєвропейський
університет економіки
і менеджменту, спеціальність «менеджмент
організацій»,
кваліфікація «менеджер-економіст»). Українською
і російською володіє
вільно, англійською — зі
словником. Загальний
стаж роботи — 21 рік 8
місяців. Стаж державної
служби — 4 роки, присяга посадової особи місцевого самоврядування
прийнята 12.10.2012 р.
(присвоєно 13 ранг).

ДЖЕРЕЛО: domik.ua, 27.04.2014
Національна комісія державного регулювання енергетики
(НКРЕ) з 1 травня підвищила роздрібні ціни на природний газ для
населення в середньому на 56% до 108,9-401,1 коп/куб. м (з НДС).
У звя’зку з цим квартплата зросте в середньому на 70-200 грн.
Від редакції. Як повідомили нам у КПЖ і КГ, у Вишгороді не розглядають питання щодо підвищення тарифів.
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Кандидати у Президенти України

Вишгород

Час встановити справедливість!
Передвиборча програма Тимошенко Юлії Володимирівни

Громадяни України різної мови, віри, соціального походження, регіону проживання
і національності — силою незламності свого
духу, мужністю та самопожертвою здолали
кримінальну диктатуру.
Після Майдану країна стала іншою, люди
справедливо вимагають справжніх, а не бутафорських змін. Усвідомлюю і свою відповідальність за те, що політики досі не побудували гідного життя. Тому, прошу пробачення за
власні помилки.
За довгий час незаконного політичного
ув’язнення я ще більше утвердилася в тому,
що справедливість, захист прав людини, її
життя та здоров’я мають стати безумовною
цінністю. Боротьба за це — ось моє головне
завдання.
Українці здолали диктатуру, проте в наш
спільний дім прийшла інша біда. Російська
Федерація, всупереч усім міждержавним
договорам та нормам міжнародного права,
здійснила військову агресію проти України.
Нам потрібно негайно посилити армію та захистити державу. Я можу це зробити.
Радикальні реформи потрібно розпочинати негайно — не чекаючи дня виборів. Нехай передвиборчі обіцянки роздають інші, а я
відразу буду робити реальні справи. Весь час,
відведений на виборчу кампанію, я і моя команда використаємо на втілення конкретних
рішень, які дозволять уже сьогодні запустити
стратегічні реформи та зміни в ключових сферах нашого життя.
ЗАБЕЗПЕЧИТИ НАЦІОНАЛЬНУ
БЕЗПЕКУ І ОБОРОНУ
1. Затвердити нову воєнну доктрину, яка
відповідає сучасним військовим загрозам та
дозволить дати гідну відсіч військовій агресії
проти України.
2. Підвищити витрати країни на оборону
та державне замовлення для армії до 5% ВВП.
3. Створити добре оснащену, сучасну
професійну контрактну армію та боєздатну
Національну гвардію.
4. Розпочати будівництво житла для військовослужбовців та їх родин, зокрема для
тих, хто виконував свій військовий обов’язок
в АРК.
5. Надати статус учасника бойових дій
усім військовослужбовцям, які не зрадили
присязі на вірність народу України в АРК. Надати відчутну державну фінансову допомогу
сім’ям поранених і загиблих військовослужбовців в АРК.
6. Підписати вже до кінця 2014 р. в повному обсязі Угоду про Асоціацію України з Європейським Союзом, включно із зоною вільної
торгівлі та безвізовим режимом для громадян
України. Створити механізм координації політики євроінтеграції.
7. Домогтися членства України в Європейському Союзі у найкоротші терміни. Посилити
співробітництво з ЄС у сфері Спільної політики безпеки і оборони та Спільної зовнішньої і
безпекової політики.
8. Ратифікувати Римський статут для забезпечення Україні права звернення в Міжнародний кримінальний суд у м. Гаага. Звернутися до Суду для зупинення військового
захоплення України та притягнення до відповідальності тих, хто вчинив злочини проти
людяності.

Вибори-2014

КРИМ — ЦЕ УКРАЇНА
1. Звільнити Крим від російської окупації.
2. Добиватися компенсації за завдані
збитки Україні в Криму через міжнародні суди.
3. Ліквідувати всі елементи залежності
України від Росії — енергетичної, економічної,
інформаційної. Побудувати дружні відносини
з непутінською, демократичною Росією.
4. Створити власний замкнений ядернопаливний цикл. Збільшити видобуток вітчизняних нафти та газу, розвивати галузь альтернативної енергетики. Зробити основним
пріоритетом енергозбереження та прозорість
енергетичного сектора.
СТВОРЕННЯ ПРИНЦИПОВО НОВИХ
ПРАВИЛ УПРАВЛІННЯ КРАЇНОЮ
ЗА УЧАСТІ ГРОМАДЯН
ТА ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА
Після того як українці, ризикуючи своїми
життями, довели, що вони гідні жити у європейській, демократичній країні, політики більше не мають права ізолювати їх від впливу на
ухвалення державних рішень.
Воля громадян повинна бути вище волі
політиків і враховуватися постійно, а не лише
раз на 5 років, коли люди віддають свій голос
за кандидатів на виборах. Тому необхідно:
1. Запровадити механізм приватного обвинувачення, коли громадяни можуть напряму звертатися до суду для притягнення до
відповідальності чиновників, які порушують
права людини та закони.
2. Провести люстрацію і притягти до відповідальності суддів, прокурорів, працівників
міліції, всіх посадовців, причетних до політичних переслідувань, порушень прав людини,
неправосудних рішень, невиконання рішень
Європейського суду з прав людини та до корупції.
3. Скасувати недоторканість народних
депутатів, суддів та Президента України. Запровадити дієвий механізм імпічменту Президента.
4. Запровадити механізм відкликання народного депутата та щорічне декларування
чиновниками своїх доходів та видатків.
5. Вдвічі скоротити витрати на утримання
влади.
6. Забезпечити безумовне виконання
норми Конституції щодо права громадян на
проведення мирних зібрань та протести без
будь-яких дозволів та обмежень. Заборонити
використання міліцейських спецпідрозділів
для будь-якого обмеження цих прав.
7. Розширити межі застосування Закону
«Про доступ до публічної інформації» та відповідальність за його невиконання.
8. Закріпити створення незалежних експертних громадських рад при органах влади
із правом голосу та функціями здійснення
громадського контролю.
ВІЛЬНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО —
УСПІШНА ДЕРЖАВА
1. Запровадити економічну політику, керуючись принципами «Акту малого бізнесу
для Європи».
2. Зменшити на порядок кількість дозвільних документів і ліцензій для ведення бізнесу.
3. Запровадити заявницький принцип відкриття власної справи. Достатньо лише повідомити контролюючі органи і розпочинати
бізнес.
4. При створенні нових виробничих потужностей та робочих місць в Україні — звільняти
інвесторів від податків при реалізації продукції на експорт.
5. Сповідувати принцип найменшого
втручання держави в справи бізнесу. Ліквідувати податкову міліцію.
6. Запровадити систему електронного
Уряду, у т.ч. електронний документообіг та
дистанційну форму надання послуг, коли кожна людина може звернутись до органів влади
за допомогою Інтернету.

7. Ухвалити новий закон про державні закупівлі без корупції.
8. Визначити одним із головних пріоритетів держави недопустимість продажу неякісних продуктів харчування та питної води. Запровадити тотальну перевірку їх якості.
9. Провести державний екологічний аудит
підприємств, провести їх примусову реконструкцію та модернізацію задля забезпечення екологічної безпеки країни.
РОЗУМНІ ПОДАТКИ, РОЗВИНЕНА
ЕКОНОМІКА, ЗАМОЖНІ ГРОМАДЯНИ
1. Радикально зменшити кількість існуючих податків та зборів — із більш ніж ста до
семи, а процедуру їх сплати — максимально
спростити.
2. Після стабілізації соціально-економічної ситуації розглянути питання про зменшення ставок основних податків.
3. Встановити податкове сприяння підприємствам, які вкладають кошти у розвиток високотехнологічного виробництва та ITсфери.
4. Демонополізувати економіку шляхом
переходу від олігархічної системи до економіки середнього класу.
5. Продовжити мораторій на продаж сільськогосподарських земель. Одночасно забезпечити можливість продажу державі земельних паїв за ринковою ціною.
6. Право володіння землею надавати тільки українським громадянам та обмежити концентрацію землі в одних руках. Річну орендну
плату за сільськогосподарську землю законодавчо закріпити на рівні 10% її ринкової вартості. Продовжити безкоштовну видачу актів
права власності на землю.
7. Запровадити накопичувальну пенсійну
систему, ліквідувати спеціальні пенсії та пільги для всіх високопосадовців.
8. Поступово збільшити розмір прожиткового мінімуму, який повинен відповідати реаліям сучасного життя.
9. Заборонити стягувати пеню за заборгованість із комунальних платежів, поки істотно
не підвищиться рівень життя громадян.
10. Забезпечити гарантований рівень
первинної та невідкладної медичної допомоги
за рахунок бюджетного фінансування.
11. Надати пільги роботодавцям, які добровільно фінансуватимуть медичне страхування своїх робітників.
12. Запровадити фінансову та економічну
політику, яка призведе до суттєвого зниження відсоткової ставки по кредитах на розвиток
підприємництва.
ЛІКВІДУВАТИ КОРУПЦІЮ
1. Надати широкі повноваження, зокрема,
право на провокацію хабара незалежному Національному антикорупційному бюро.
2. Надати громадянам право вести приховану аудіо- відеореєстрацію під час спілкування з корумпованими чиновниками та звертатися напряму в оновлені, чесні суди для
притягнення корупціонерів до кримінальної
відповідальності.
3. Перевірити відповідність витрат і вартості майна чиновників та членів їхніх сімей
задекларованим доходам.
4. Запровадити податок на розкіш не
лише для фізичних, але й для юридичних осіб,
на яких чиновники-корупціонери записують
своє майно, уникаючи оподаткування.
5. Здійснити ревізію та міжнародний аудит результатів державних закупівель і приватизації, здійснених попередньою владою.
6. Арештувати і повернути Україні незаконно відчужену власність та кошти держбюджету, які корупційним шляхом були виведені
за кордон.
7. Перекрити канали виведення олігархами з України в офшори мільярдів доларів.
Змусити олігархів сплачувати податки у повному обсязі в Україні.

8. Відкрити по всій країні мережу «універсамів адмінпослуг», щоб громадянин в одному місці, в зручний для себе час, без черг та
хабарів міг отримати пакет адміністративних
послуг від держави.
ЧЕСНІ СУДИ —
СПРАВЕДЛИВЕ ПОКАРАННЯ
1. Відновити самостійність судової влади та незалежність суддів, поставити їх під
контроль суспільства.
2. Створити рівні можливості для захисту
своїх прав і свобод громадянами через суд,
незалежно від їхнього соціального статусу чи
майнового стану.
3. Провести реформу пенітенціарної системи, яка в сучасній Україні перетворилася з
виправної на систему тортур та знущань над
особистістю.
4. Істотно скоротити кількість ув’язнених,
засуджених за незначні злочини, — сидіти в
тюрмах повинні тільки справжні злочинці, які
становлять реальну загрозу для суспільства,
а не середній клас, який відмовляється платити хабарі.
РОЗВИТОК РЕГІОНІВ —
ЗАПОРУКА ЄДНОСТІ КРАЇНИ
1. Розширити повноваження та фінансову
самостійність регіонів відповідно до Бюджетного кодексу, підготовленого моїм урядом у
2009 році. Більшість зароблених регіонами
коштів повинні залишатися на місцях, а не перераховуватися в Київ.
2. Провести реформу місцевого самоврядування, значно розширивши права регіонів у
відповідності з принципом субсидіарності та
Європейською хартією місцевого самоврядування.
3. Скасувати місцеві державні адміністрації, надавши право обласним та районним радам формувати власні виконавчі комітети.
4. Зберегти статус української мови як
єдиної державної. Гарантувати російській
мові, іншим мовам національних меншин офіційний статус у регіонах, де за це виступає переважна більшість громадян.
5. Сприяти загальному порозумінню між
церквами, гарантувати рівні права та однакове ставлення до всіх релігійних конфесій,
не допускати втручання держави у внутрішні
справи церков.
УСПІШНА МОЛОДЬ —
ГАРАНТІЯ ОНОВЛЕННЯ КРАЇНИ
1. Забезпечити відразу після стабілізації
фінансово-економічної ситуації — підвищення стипендій для студентів до рівня прожиткового мінімуму, їх регулярну індексацію.
2. Запровадити державні гранти на отримання вищої освіти як в Україні, так і у провідних університетах світу.
3. Вдосконалювати систему зовнішнього незалежного оцінювання, як доведену на
практиці гарантію захисту від корупції при
вступі до вузу.
4. Заборонити платні послуги для студентів-бюджетників. Виключити можливості
свавільного підвищення оплати навчання для
студентів- контрактників.
5. Гарантувати перше робоче місце випускникам ВНЗ, котрі навчалися за держзамовленням.
6. Відновити роботу закритих попередньою владою шкіл та дитсадків, почати повернення їх приміщень місцевим громадам.
***
Вірю, що спільними зусиллями, терпінням
і важкою працею, єдністю та силою духу ми
зможемо захистити нашу країну, відновити її
економічну могутність, вплив та авторитет.
Разом ми зробимо так, щоб кожен громадянин нашої багатоманітної держави почував
себе комфортно і безпечно на своїй землі.
Ми такі різні, але ми — одна єдина Україна.
Ми будемо щасливими.

Програма по шаблону:
чим відрізняються обіцянки кандидатів у Президенти

Ігор САМОХІН,
для УП, 25 квітня 2014,
http://www.pravda.com.ua/
articles/2014/04/25/7023470/
Передвиборні програми, які подаються кандидатами в Центрвиборчком,
зазвичай є нудними, популістичними й
більш-менш однаковими, незалежно
від ідеологічної орієнтації політика, тек-

стами.
Цього року, після Євромайдану,
була надія побачити щось більш цікаве
й винахідливе. Надії не виправдались. У
деяких програмах додалось постреволюційного пафосу, але не стало набагато більше змісту.
Тим не менш, варто знати, що обіцяють кандидати в президенти й чим відрізняються їхні програми в тих пунктах,

у яких вони не співпадають.
Для порівняльного аналізу ми уважно прочитали програми 10 кандидатів, у
яких є бодай якийсь рейтинг: Ольга Богомолець, Анатолій Гриценко, Михайло
Добкін, Олег Ляшко, Петро Порошенко,
Петро Симоненко, Юлія Тимошенко,
Сергій Тігіпко, Олег Тягнибок, Дмитро
Ярош.
Передвиборні обіцянки можна поді-

лити на три типи.
По-перше, є програмні пункти, що
трапляються в майже кожного з кандидатів і щодо яких є своєрідний консенсус
між політиками. По-друге, є обіцянки,
що виявляють принципові розбіжності –
на ґрунті мови, зовнішньої, економічної
політики тощо. І, по-третє, є «рідкісні»
та оригінальні обіцянки, включені лише
в одну-дві програми.

Вишгород

Кандидати у Президенти України
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Від України для олігархів — до України для народу!
Передвиборча програма Симоненка Петра Миколайовича
Кривава боротьба олігархічних кланів за
владу не тільки загострила всі проблеми, але
й поставила Україну на межу втрати суверенітету і територіальної цілісності.
Під час лютневого перевороту народ дозволив використати себе, і замість одних
олігархів до влади прийшли інші.
Перші кроки нової-старої влади засвідчують, що вона діє за старими рецептами в
інтересах багатіїв і на вимоги Америки, Європи. Прийняті під їх тиском так звані «реформи» призвели до руйнування вітчизняної
економіки, знищення найкращих у світі суспільних систем охорони здоров’я та освіти,
соціального забезпечення та захисту.
За їх безпосередньої участі та фінансового забезпечення, націонал-екстремісти,
недобитки пособників німецьких фашистів
часів Великої Вітчизняної війни приведені до
влади, а вкінець зіпсовані відносини з Росією
доведені до військового протистояння.
Захід керується виключно своїми корисливими геополітичними та економічними інтересами. Україні відведена роль ресурсної
території та постачальника дешевої робочої
сили.
Враховуючи це, в разі обрання, на чолі
держави всі зусилля направлю на подолання
головних загроз, що нависли над Україною:
• небезпеки втрати державності розколу
країни;
• настання фашизму і агресивного націоналізму;
• економічної катастрофи та перетворення України на сировинну колонію;
• остаточного знищення соціальних завоювань Радянської влади;
• втрати обороноздатності України;
• духовної і моральної деградації суспільства;
• проти криміналізації суспільства, на захист особистої безпеки громадян і гарантій
прав людини.
В основі цих загроз — функціонування
олігархічної кримінально-корупційної системи, яка приватизувала інститути державної
влади, перетворила їх в інструменти бізнесу
та отримання надприбутків.
В переділі влади і власності олігархи
об’єднались з агресивними націонал-радикалами, відвертими неонацистами.
Україна опинилась під зовнішнім управлінням Заходу, яке привело нашу країну на
межу військового протистояння з братнім
російським народом.
Я переконаний, що потрібна ліквідація
всевладдя олігархів.
Тому моєю головною програмною позицією є ліквідація цієї політичної системи і
побудова соціально справедливої, відповідальної перед народом держави.
Відновити народовладдя — значить
зберегти єдність країни
Свою діяльність на чолі держави
зобов’язуюсь підпорядкувати насамперед
збереженню державності, відновленню та
утвердженню народовладдя. Країні потрібна
нова Конституція, яка поверне Україні народовладдя, гарантуватиме громадянам України їх громадянські, політичні, економічні та
соціальні права, стане основою політичної
стабільності.
Конституційна реформа забезпечить:
- відновлення незалежних органів народного контролю над роботою держапарату, запровадження механізму відкликання
міністрів і депутатів усіх рівнів, розширення
контрольних функцій парламенту;
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- ліквідацію посади Президента, обласних, міських і районних державних адміністрацій, передачу їх функцій виконавчим
комітетам відповідних рад, обраних всенародно;
- обрання депутатів рад за пропорційною
системою з відкритими списками не дасть
можливості «грошовим мішкам» купувати
мандати;
- ліквідацію депутатської недоторканності і привілеїв депутатів, інших високопосадовців;
- прийняття нового закону про референдум;
- винесення усіх доленосних для народу
питань на Всеукраїнський референдум.
Діяльність радикальних націонал-екстремістських угруповань призвела до державного перевороту, відродження фашизму
та загрожує єдності і цілісності країни. Саме
безкарна діяльність фашистських молодчиків, попрання ними законних прав та інтересів призвели до того, що населення Криму
висловилося за відділення від України. Цей
удар по територіальній цілісності нашої держави — цілком на совісті нинішньої влади.
Пропаганда фашизму і політичного екстремізму повинна бути заборонена, поставлена поза законом діяльність подібного роду
організацій.
Враховуючи об’єктивно існуючі відмінності між різними регіонами країни та з метою збереження цілісності України, комуністи пропонують здійснити поетапний перехід
до федеративного устрою України.
Для цього пропонуються такі конкретні
заходи:
• перетворення Верховної Ради України
в двопалатний парламент;
• реформа виборчого законодавства
(обрання народних депутатів за пропорційною системою, а членів Ради регіонів — по
одномандатних округах);
• широке застосування інструментів прямої демократії (референдуми, народна ініціатива, імпічмент, відкликання депутатів);
• виборність суддів базового рівня;
• формування бюджетів за принципом
«знизу-вгору»;
• реформа податкової системи (стягування податків за місцем виробництва);
• передача всіх місцевих питань (у тому
числі питання про мову) на рішення органів
місцевого та регіонального самоврядування.
Буде збережений і зміцнений державний
статус української мови, а російській мові
надано статус другої державної.
За відродження, модернізацію і піднесення вітчизняної економіки
З метою забезпечення всебічного розвитку країни наша партія запропонувала конкретну програму економічних перетворень
- Антикризову програму.
Нею передбачається:
• повернення у власність держави (націоналізація) стратегічних галузей економіки;
• повернення державі контролю над надрами та природними ресурсами України;
• законодавча заборона на купівлю-продаж земель сільськогосподарського призначення (крім викупу земельних ділянок у
селян-пайовиків);
• модернізація економіки, технічне переозброєння промисловості, сільськогосподарського виробництва, будівництва, транспорту;
• державна підтримка і пільгові кредити
вітчизняним товаровиробникам;

• вкладення не менше 10% ВВП у вітчизняну фундаментальну науку, передові дослідні та технологічні розробки;
• виділення на розвиток села не менше
5% ВВП, державна підтримка великотоварних сільгоспкооперативів, забезпечення
гарантованого державного замовлення на
продукцію сільського господарства;
• припинення згубних для країни, кабальних кредитних відносин з МВФ;
• перегляд дискримінаційних умов членства України у Світовій організації торгівлі
(СОТ), закриття економічних кордонів для
імпорту низькоякісного ширвжитку;
• реалізація перспективних, конкурентоспроможних спільних українсько-російських
проектів у ядерній енергетиці, авіабудуванні,
суднобудуванні, освоєнні космосу;
• введення прогресивного податку на
доходи багатих і надбагатих, також податок
на предмети розкоші;
• закриття «офшорів», обкладення податками всього капіталу, виведеного за кордон;
• запровадження державної монополії на
виробництво алкоголю і тютюнових виробів;
• прозора і чесна система державних закупівель, подолання корупції в розподілі бюджетних коштів;
• зниження податків для підприємців, які
займаються реальним виробництвом, будують нові підприємства, створюють нові робочі місця;
• скасування ПДВ (податок на додану
вартість) для товарів і послуг першої необхідності (основні продукти);
• прийняття нового Трудового кодексу,
який встановить реальні гарантії гідної оплати та умов праці, відпочинку та оздоровлення;
• скасування антиконституційної Пенсійної реформи;
• збільшення прожиткового мінімуму на
основі реальної вартості споживчого кошика;
• реальна індексація прожиткового мінімуму, пенсій, зарплат, соціальних виплат з
випередженням зростання інфляції;
• збереження існуючої системи пільг для
соціально незахищених верств населення,
посилення її введенням додаткової адресної
допомоги;
• відновлення справедливих цін на комунальні послуги. Плата за житло не повинна
перевищувати 10% доходів сім’ї;
• збільшення витрат на охорону здоров’я
і освіту до середніх світових показників —
5-6% від ВВП, скасування антинародної медичної реформи, заборона на закриття лікарень, поліклінік і ФАПів;
• забезпечення громадського якісно
безкоштовного медичного обслуговування;
• забезпечення безоплатної освіти, ліквідація дефіциту місць у дитячих дошкільних
установах, гарантування першого робочого
місця всім випускникам вищих навчальних
закладів.
За ефективну позаблокову зовнішню
політику
Лютневий державний переворот призвів
до того, що внутрішня і зовнішня політика
України перейшла під повний контроль Заходу, насамперед Сполучених Штатів Америки. Україна стала заручницею геополітичних розбірок між Заходом і Росією.
У боротьбі за відновлення суверенітету
і незалежності країни зовнішньополітичний
курс країни буде визначатися виключно ін-

тересами громадян України, її національними інтересами.
Пріоритетом зовнішньої політики буде
підтримка рівноправних, взаємовигідних
відносин України з усіма країнами, розширення числа союзників і постійних партнерів.
Необхідно зробити все для відновлення
добросусідських відносин з державами СНД,
насамперед з Росією, Білоруссю і Казахстаном.
Інтересам країни на даному етапі найповніше відповідає нейтральний, позаблоковий статус України.
Сьогодні найважливішим, невідкладним
завданням є відновлення нормальних, добросусідських відносин з Російською Федерацією, мирне врегулювання конфлікту, який
завдав величезної шкоди нашим обом країнам, їх позиціям у світі.
Трагічна сторінка в історії наших братніх
народів повинна бути закрита раз і назавжди.
Кожен повинен бути впевнений, що
держава його захистить
Особливе занепокоєння викликає те, що
через двадцять з лишнім років українська
армія виявилася розваленою і небоєздатною. Військова техніка морально і технічно
застаріла.
Відроджувати Збройні сили почнемо із
забезпечення військовослужбовців житлом,
гідним рівнем матеріального забезпечення та соціальних гарантій. Оборонно-промисловий комплекс країни буде працювати
насамперед на забезпечення вітчизняних
Збройних сил сучасною бойовою технікою та
озброєнням.
Вважаю за необхідне забезпечити, щоб
у країні працювала сила закону, а не право
сили. Будь-які незаконні збройні формування, під яким би прапором вони не виступали,
будуть роззброєні, а їх учасники, які вчинили злочини, притягнуті до відповідальності.
Держава гарантуватиме громадянам спокій
і захищеність.
Наша незмінна позиція полягає в тому,
що Україна — це багатонаціональна держава, де не повинно бути місця проявам переваги однієї нації над іншою, расизму, будьяким формам ксенофобії. Право громадян
на свободу думки, свободу вираження політичних і релігійних поглядів повинне не тільки
декларуватися, але і строго дотримуватися.
Переконаний,
народ
України,
об’єднавшись, скине диктатуру олігархії і
побудує справді демократичну, соціально
справедливу державу для народу. Злидні,
корупція, соціальна нерівність, бандитизм,
національна нетерпимість будуть викоренені з життя українського суспільства. У центрі
уваги буде людина праці, чиїм розумом і руками створюються всі цінності на Землі. Країна буде повернута народові.
В ім’я цього закликаю виборців віддати
свої голоси за кандидата від Комуністичної
партії України.

Програма по шаблону:
чим відрізняються обіцянки кандидатів у Президенти

Такі обіцянки може й не викликають
принципової незгоди в решти кандидатів, але не настільки «популярні», щоб їх
згадали в багатьох програмах.
Перша група: спільна позиція
Декілька тем є настільки затребуваними в суспільстві, що про них згадують
буквально всі. Наприклад, децентралізація влади.
«Громади на місцях отримають більше прав і грошей на реалізацію повноважень», обіцяє Порошенко; «розширити
повноваження та фінансову самостійність регіонів» пропонує Тимошенко, те

саме говорять також Тягнибок і Ярош,
практично тими ж словами. Передати
повноваження на місця пообіцяв кожен
рейтинговий кандидат, без виключення.
Так само популярним є поліпшення обороноздатності країни. Усі кандидати хочуть збільшити фінансування та
оснащення армії.
Симоненко й Тимошенко додають
пункт про будівництво житла для військових, а Ярош і Тягнибок пропонують
відновлювати ядерний статус. При цьому Добкін чомусь обіцяє здійснити перехід до контрактної армії, забувши, що
Янукович це вже зробив.

Практично всі рейтингові кандидати
закликають провести судову реформу. Ляшко, Симоненко та Тягнибок
пропонують також зробити суддів виборними, а Ярош – запровадити суд
присяжних. Аналогічно більшість кандидатів підтримує реформу, а інколи також
люстрацію в лавах МВС. І лише Михайло Добкін ніяк не згадує у своїй програмі
жодну із цих тем.
У контексті здорожчання російського газу не дивно, що кандидати масово
обіцяють енергонезалежність України.
Часом з акцентом на енергозбереженні
– Богомолець, Тимошенко, чи альтер-

нативній енергетиці – Тягнибок. Навіть
Тігіпко хоче зменшити залежність від
російського газу, тоді як Симоненко й
Добкін оминають цю тему.
Майже повний консенсус несподівано проявився й у питанні відкликання
виборних осіб. Симоненко й регіонали
також згадали про це в програмах.
Нарешті, варто додати, що політики цілком погоджуються в питаннях
боротьби з корупцією та необхідності
сприяння малому й середньому бізнесу,
але конкретні кроки для здійснення цих
планів різняться.
Далі — на стор. 12
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Шляхами української діаспори

Садиба одного з перших українських переселенців
Читач, очевидно, вже здогадався, що
метою нашої поїздки до Латинської Америки було не тільки побачити, як живуть люди
в цій частині земної кулі, а й зустрітися й поспілкуватися з тими, хто й досі вважає себе
українцем, не відцурався рідної мови, свято
береже й шанує звичаї й традиції свого народу.
У зв’язку з цим, гадаю, не зайвим буде
зробити екскурс в історію, повернутися в
часи, коли поодинці й групами вирушали
українці з рідної землі на чужину в пошуках
кращої долі.
Аргентина (колишня іспанська колонія, яка в 1816 році проголосила свою незалежність) стала четвертою й останньою
заморською державою, яка відкрила свої
кордони для української масової імміграції. Автохтонне населення було винищене
іспанськими колоністами, а величезні про-

означенням «русос».
Докладніші інформації про українських
поселенців в Аргентині маємо від липня
1897 pоку, коли до порту Посадас прибули
іммігранти з Галичини, в яких не було грошей на закуп землі у провінції Буенос-Айрес. Тоді Др. X. Лянуссе, губернатор Національної Території Місіонес, запропонував
їм поселитися в Місіонесі, де вони дістануть
на довготермінові сплати землю та ще й
державну допомогу. І вже в липні вирушила
в дорогу валка возів, запряжена волами, до
віддаленої майже на 1200 кілометрів провінції Місіонес. Вона складалася з 14 родин,
разом 69 осіб, головно з Товмацького повіту Західної України. Першими поселенцями
в Аргентині були, зокрема, родини Іллі Дутки, Івана Максимовича, Мусія Томи з Долини, Федора Письменного з Косова, Михайла Опиханого з Шульганівки.

іммігранти приїжджали з південно-східних
повітів Галичини — Коломийського, Бучацького, Чортківського, Гусятинського,
Заліщицького й Тернопільського.
У провінції Місіонес дуже родюча земля,
на якій організовано великих розмірів плантації чаю, тютюну, цукрової тростини і «жерба мати» (рід південно-американської рослини, з якої виготовляють напій, подібний
до чаю, але зелений), а також великі лісові
простори, що творять головне багатство
провінції. Тут є також великі гори, озера та
водоспади.
Перші роки проживання в Аргентині
були нелегкими. Кожен мав право купити 50
гектарів родючої, але вкритої лісом і чагарниками цілинної червоної землі за досить
високу плату. На перший раз треба було
побудувати хоча невеличку хатину і підготувати землю під посів. Землю очищали, щоб
зробити її придатною для хліборобства. Робили це за допомогою вогню. В околицях
Лісостепу такий спосіб давав добрі висліди, але де землю вкривав густий праліс, то
вогнем можна було випалити тільки кущі та
дрібніші дерева, а великі — тільки обгоряли
і їх треба було зрубувати й корчувати. Але з
бігом часу, при наполегливій праці, колишні
праліси перетворювалися в орні поля.
Дошкуляли і незвичні кліматичні умови.
Середня температура січня в провінції Місіонес і Чако становить 28 градусів тепла,
а в липні — 18. До того ж, часто випадали
опади. А ще діймали змії, епідемії і напади
бандитів. Тим більше, першими поселенця-

церкву в місцевості Трес-Капонес, збудовану в 1904 році. Оскільки українського
священика не було, то громада дозволила відправляти в своїй церкві польському
священикові. Однак він відправляв богослужіння латинською мовою, якої парафіяни не розуміли, отже, не міг задовольнити
духовних потреб віруючих. Тоді, щоб церква не стояла пусткою, українці запросили з
Буенос-Айреса російського православного
священика Костянтина Ізразцова. У 1908
році він прислав до Трес-Капонес православного священика о. Тихона Гнатюка,
який був свідомим українцем і провадив
релігійну працю в українському дусі, правив
у церкві по-церковнослов’янському з українською вимовою, а проповіді виголошував
по-українськи.
У тому ж 1908 році до Аргентини приїхав
священик із Галичини Климентій Бжуховський, а через рік — Ярослав Карп’як. Вони
відразу взялися за будівництво українських
церков, а згодом відкрили хату-читальню
імені Маркіяна Шашкевича. Великими були
заслуги і декрету Папи Пія Х, який нормалізував становище греко-католицької церкви
в Аргентині.
Згодом церква стала відігравати важливу роль у становленні українського громадського життя, збереженні самобутності
українців. У 1912 році митрополит Андрей
Шептицький призначив в Аргентині єпископом УКЦ Івана Сенишина. Той заснував
українську читальню в Азарі, соціальний
клуб «Україна» в Апостолесі, а згодом і укра-

Нашого цвіту — по всьому світу

На полі українського селянина дозрів урожай
стори урожайної землі стояли пусткою.
Уряд намагався їх заселити європейськими
поселенцями. До країни емігрували люди
різних національностей, а між ними й українці.
У емігрантському русі українців в Аргентині виділяють чотири хвилі.
Перша охоплює період з 1897 до 1914
року.
Визначити рік приїзду першого українця-емігранта до Аргентини дуже важко.
Від 1857 року, тобто від часу оформлення
тут спеціального імміграційного уряду, з
Австро-Угорщини приїхало 5363 емігранти. Не може бути сумніву, що між ними був
якийсь відсоток українців. Про це, зрештою, свідчать прізвища іммігрантів, щоправда часто перекручені до невпізнання.
За 1881—1885 pоки до Аргентини приїхало 5529 австро-угорців і 120 «русос», тобто русинів. Від цього часу щораз частіше
з’являються австро-угорські іммігранти з

27 серпня 1897 року вони прибули до
місцевості Апостолеса у провінції Місіонес,
колишнього індіанського поселення. Там
застали вже шість українських родин, засновників Апостолеса, що приїхали через
Бразилію. Насправді провінція Місіонес,
яка розміщена в субтропічному кліматі, своєрідне продовження теренів, що їх колонізували українські поселенці в штаті Парана
з Бразилії. Місіонес знаходиться у північносхідній Аргентині, поміж ріками Параною й
Уругваєм, і межує на сході з Бразилією, а на
заході — з Парагваєм.
За один рік число українських поселенців в Апостолесі зросло до 250 осіб; в липні 1900 року приїхало ще 1600 осіб, в 1901
— 1700, а в 1903 — також близько тисячі.
Протягом кількох років село Апостолес та
навколишні колонії були заповнені українськими переселенцями греко-католиками,
хоча серед них було трохи латинників, але
всі говорили українською мовою. Ці перші

Приміщення Української автокефальної церкви в Буенос-Айресі

Група українських переселенців на судні на шляху до Аргентини
ми були найбідніші українці, часто неписьменні і ті, які не знали іспанської мови. Це
затримувало їх адаптацію до аргентинського суспільства. А ще погіршилася економічна ситуація після 1916 року, коли Аргентина
проголосила незалежність від колоніальної
Іспанії. Довго тривали економічні і соціальні потрясіння. Найбідніші українці, так звані
«гаучо», наймалися на будівництво залізниць, у порти і до землевласників. Але наполегливим українцям таки вдалося перебороти тимчасові труднощі і поступово з
дикої місцевості вони зробили розвинутий
сільськогосподарський регіон. Зараз тут їх
нащадки вирощують пшеницю, чай, цитрусові, бавовну, сою, соняшник. У провінції
Мендосі, де українці також поселялися компактною групою, вони займалися виноградарством, садівництвом, городництвом.
Головним ремеслом багатьох українських
сімей у степових провінціях Аргентини було
хліборобство. Досить велика група українців почала працювати на промислових підприємствах Буенос-Айреса і його передмість.
Приїхавши на нові місця поселення і поборовши перші життєві труднощі, українці
організовували своє життя на свій лад. Всі
вони тужили за батьківщиною, звичаями,
зокрема відчували брак церкви, щоб задовольнити свої духовні потреби. Тому одним
з перших громадських будинків були церкви. Згідно з деякими відомостями, першу
українську маленьку церковцю-капличку
збудували українські поселенці в місцевості
Лас-Тунас, віддаленої від Апостолеса на 13
кілометрів, вже 1901 pоку, але докладніших
даних про неї немає.
Проте вже є достатня інформація про

їнський сільськогосподарський кооператив
у цьому ж місті. У 1922 році кооператив був
затверджений тодішнім президентом. Згодом Іван Сенишин став мером Апостолеса.
Тепер його ім’я носить одна з вулиць міста.
Майже кожна українська громада в Місіонесі — це відбиток української громади на
рідних землях. Вона має свою церковцю з
дзвіницею, парохіяльний дім, цвинтар, а деякі також і школу. Різниця полягала в тому,
що в Аргентині немає сіл, бо українські поселенці живуть хуторами і кожний з них має
наділ землі не менший 25 гектарів.
Головними місцями поселення українців в Аргентині були, в першу чергу, столиця Буенос-Айрес з околицею. 1909 року
сюди прибув на працю Пилип Бак, колишній учитель і сторож в редакції українського щоденника «Рада» в Києві. Він приїхав
працювати над скріпленням правого берега ріки Ла Плати і там познаходив «хохлів»,
«малоросів» та «русинів», зорганізував у
Бельґрано «під вербами» першу українську
школу, в якій у 1910 році було 30 учнів. Тоді
ж із них створили перший український дитячий хор. Тут була маленька бібліотека, для
якої книжки подарували Володимир Винниченко, Василь Королів і професор Михайло
Грушевський. Сюди надсилали також часописи «Рада», «Засів» і «Рідний Край» з Києва
та «Діло» зі Львова. Все це робилося з наміром, щоб усіх тих «малоросів», «хохлів» і
«русинів» перевиховати на українців.
Першою спробою організації культурно-освітнього характеру було створення
Культурно-просвітительського товариства
в Буенос-Айресі у 1910 році, але невдовзі
воно перестало існувати.
Далі — на стор. 11
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2+2
06:40, 07:40, 08:20, 08:40
Гiсть студiї
09:00, 21:00 Пiдсумки дня
10:30 Не вiр худому
кухарю
10:55, 16:25, 19:55
ГРОМАДСЬКЕ
ТЕЛЕБАЧЕННЯ
12:10, 18:05, 20:50
Дiловий свiт
12:35 Т/с «МонтеКрiсто»
48с. (1)
14:55 Дiловий свiт.
Агросектор
15:15 Брифiнг Кабмiну
України
15:35 Вiкно в Америку
15:55 Котрольна робота
17:25 Щоденник ПКЄ2014
17:35 Про головне
18:50 Час-Ч
19:00 Передвиборнi
агiтацiйнi програми
кандидатiв на пост
Президента України
21:40 Шустер Live. Буднi
22:55 Трiйка, Кено,
Секунда удачi
23:00 Пiдсумки
23:45 Вiд першої особи

06:45, 07:10, 08:05,
09:10 «Снiданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00,
19:30, 23:50 ТСН
09:55 Х/ф «Няньки» (1)
11:45 Х/ф «Мiй
капiтан» (1)
15:40 Т/с «Свати - 6»
(1)
16:45 «ТСН.
Особливе»
17:10 Т/с
«Фатмагюль» (1)
20:30, 03:30 Т/с
«Попiл»
22:30 «Грошi»

06:25 Х/ф «Повiсть про
справжню людину»
09:00, 20:00 Лiтаки II-ї
свiтової вiйни
10:00 Мiсцями дикої
природи
11:00 Романс Колчака
12:15 «Секрети
закулiсся з Олександром
Ржавським»
13:10 Дикi кiшки Трента
Барклi
14:00 Народженi
вбивати
15:00, 18:30, 21:00
«Соцiальний пульс»
16:00 Смертельна мiсiя:
Мадагаскар
16:50 «Алло, лiкарю»
17:50 Бебi-бум у
зоопарку
18:50, 22:25
«Економiчний пульс»
19:00 Велика Вiтчизняна.
Недоговорене
21:30 Тi, що зазнали
перемогу
22:30 Х/ф «Довга дорога
в дюнах»

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 «Так далеко, так
близько»
15:10 «Судовi справи»
16:10 «Жди меня»
18:05 Ток-шоу
«Стосується кожного»
19:00 Т/с «Поки
станиця спить»
20:00 «Подробицi»
20:30 Т/с «До
побачення, хлопцi»
21:35 Т/с «Дорога
додому»
23:25 Т/с «Картковий
будинок 2» (2)
00:25 Х/ф «Ворог бiля
ворiт»

На ринку вже
продають
чорницю!
Дивлячись на
ціну, зір сам
відновлюється

06:05, 19:25
Надзвичайнi новини
06:50 Факти тижня
08:45 Факти. Ранок
09:15 Надзвичайнi
новини. Пiдсумки
10:10 Т/с
«Прокурорська
перевiрка»
11:20, 13:20 Х/ф
«Обдурити усiх»
12:45, 15:45 Факти.
День
13:50, 16:15 Х/ф «Ван
Хельсинг»
17:00 Х/ф «Мисливцi
за вiдьмами»
18:45 Факти. Вечiр
20:20 Дiстало!
21:25 Свобода слова
00:25 Х/ф «Соломон
Кейн» (2)

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

06:30, 16:00 «Все буде
добре!»
08:25, 18:30
«Неймовiрна правда
про зiрок»
09:20 Х/ф «Службовий
роман»(1)
12:45, 19:55 «Слiдство
ведуть екстрасенси»
13:40 «Битва
екстрасенсiв 13»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
20:55 Х/ф «Ой, мамоч-ки!»(1)
22:35 «Детектор
брехнi - 5»
00:05 «Один за всiх»

07:00, 09:00, 15:00,
19:00 Подiї
07:15 Ранок з
Україною
09:10 Т/с «Сестра
моя, любов»
13:00, 15:20, 17:10
Т/с «Слiд»
18:00 Т/с «Сашка»
19:45 Ток-шоу
«Говорить Україна»
21:00 Т/с «Особиста
справа»
22:50 Х/ф «Потрiйний
форсаж. Токiйський
Дрифт» (2)

05:40, 17:00, 21:30 Як
працюють машини
06:10 FitnessTime
06:30 Кримська
кругосвiтка
07:00 Наша географiя
07:20 Х/ф «Морський
пост» (1)
08:35, 11:40 180
градусiв
09:15, 09:50, 10:30,
11:05, 12:30 Телепродаж
10:15 Аквапанорама
10:45 Феєрiя мандрiв
12:00 Реальний свiт
12:45 Х/ф «Двобiй» (1)
14:00, 20:00 Молода
гвардiя
15:00, 17:30, 19:30,
21:00 Служба новин
«Хвиля»
15:10 Мультфiльм
15:40 М/с «Пригоди
Робiка»
16:00 Круїзнi лайнери рай в океанi
18:00 «Єдина країна!
Єдина країна!»
22:00 Кордони
22:40 Х/ф «Пирогов» (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 Аcci biber
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

- Вовочко, а
ти школярик?
- Я не
школярик,
я садист. Я
в садочок
ходжу
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Передплачуйте газету «Вишгород».
06:30, 07:00, 08:00, 12:00,
15:00, 18:20 Новини
06:50, 07:40, 08:20, 08:40
Гiсть студiї
09:00, 21:00 Пiдсумки дня
09:55, 18:50 Час-Ч
10:45, 16:25, 19:55
ГРОМАДСЬКЕ
ТЕЛЕБАЧЕННЯ
12:10, 18:05, 20:50
Дiловий свiт
12:45 Т/с «МонтеКрiсто»
49с. (1)
14:15, 04:45 Українського
роду
14:45 Euronews
14:550 Дiловий свiт.
Агросектор
15:15 Брифiнг Кабмiну
України
15:45 Ближче до народу
17:25 Д/ф «Таємницi
Лисої гори»
17:50 Щоденник ПКЄ2014
19:00 Передвиборнi
агiтацiйнi програми
кандидатiв на пост
Президента України
21:20 Шустер Live. Буднi
22:00 Мiжнародний
пiсенний конкурс
Євробачення 2014
00:00 Пiдсумки

06:05, 07:00, 08:00,
09:00, 19:30, 00:00
ТСН
06:45, 07:10, 08:05,
09:10 «Снiданок з 1+1»
10:00 «Шiсть кадрiв»
10:30 «Красуня за 12
годин - 2»
11:30, 12:30 «Сiмейнi
мелодрами - 3»
13:30 Т/с «Величне
столiття. Роксолана»
(1)
15:40 Т/с «Свати - 6»
(1)
16:45 «ТСН.
Особливе»
17:10 Т/с
«Фатмагюль» (1)
20:30 Т/с «Попiл»
22:30 «Мiняю жiнку
- 9»
00:25 Х/ф «Гнiв» (3)

06:00 Свобода слова
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:25
Надзвичайнi новини
10:05 Т/с
«Прокурорська
перевiрка»
12:30, 13:15 Дiстало!
12:45, 15:45 Факти.
День
14:05, 16:15, 20:20
Т/с «Бомбило.
Продовження»
16:30 Т/с «Братани-2»
18:45 Факти. Вечiр
22:15 Четверта вежа-2
23:10 Х/ф «Викуп» (2)

06:30, 09:30,
15:00, 18:30, 21:00
«Соцiальний пульс»
06:55, 18:50, 22:25
«Економiчний пульс»
07:00, 16:50 «Алло,
лiкарю»
09:00 Бебi-бум у
зоопарку
10:00, 20:00 Лiтаки II-ї
свiтової вiйни
11:00 Тi, що зазнали
перемогу
12:15 «Будь в курсi!»
13:10, 16:00
Смертельна мiсiя:
Мадагаскар
13:45, 22:30 Х/ф
«Довга дорога в
дюнах»
17:45 «Соцiальний
статус: ваша пенсiя»
19:00 Велика
Вiтчизняна.
Недоговорене
21:30 Великий блеф
Йосипа Сталiна
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 Т/с «Вулицi
розбитих лiхтарiв 13»
12:25 Д/с «Слiдство
вели... з Леонiдом
Каневським»
13:20, 14:20 «Судовi
справи»
14:50 «Сiмейний суд»
15:50 Т/с «Кожен за
себе»
18:05 «Стосується
кожного»
19:00 Т/с «Поки
станиця спить»
20:00 «Подробицi»
20:30 Т/с «До
побачення, хлопцi»
21:35 Т/с «Дорога
додому»
23:25 Т/с «Картковий
будинок 2» (2)
00:25 Х/ф «Пара гнiдих»

07:00, 09:00, 15:00,
19:00 Подiї
07:15 Ранок з
Україною
09:10 Т/с «Сестра
моя, любов»
13:00, 19:45 Ток-шоу
«Говорить Україна»
14:10, 15:20, 17:10
Т/с «Слiд»
18:00 Т/с «Сашка»
21:00 Т/с «Особиста
справа»
23:50 Т/с «Глухар.
Повернення»

На вихідних
я займаюся
нерухомістю.
Лежу i ... не
рухаюся

Він: - Я
зрозумів свою
помилку... Я
був не правий...
Я осел... Я не
знаю, що ще
сказати...
Вона: - Скажи
«ІА»...

06:30 ПРОФIЛАКТИКА!!!
14:00, 19:45, 22:10, 22:40,
08:00, 09:50, 19:00 Т/с 23:25, 23:35 Тема/Хронiка
дня
«Воронiни»
14:30, 15:30, 16:30, 17:30,
18:30, 22:30, 23:30 Час.
08:55, 17:00 Т/с «Не
Важливо
родись вродлива»
14:35 5 елемент
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
14:40 Х/ф «Iндiана
22:00, 23:00 Час новин
15:35 Новини Київщини
Джонс i Королiвство
16:10 Погода у свiтi
Кришталевого
16:35 Машина часу
17:15, 22:45, 23:50
черепа»
Погода в Українi
17:35, 00:35 В кабiнетах
18:00 Репортер
18:10, 00:00 Мiсцевий час
18:20 Абзац!
18:20, 23:40, 00:20 Час
спорту
20:00 Ревiзор
18:35 Територiя закону
19:00, 19:20 Час новин
22:45 Страстi за
20:00 Час. Пiдсумки дня
Ревiзором
21:40 Час-Тайм
00:05 Педан-Притула 22:35, 23:15, 00:15
Бiзнес-час
23:45 Огляд преси
шоу

07:00 Пiдйом

06:00 Х/ф «Уолл
Стрiт» (1)
08:20 Т/с «Таємна
стража» (1)
14:20 Т/с «По той бiк
вовкiв» (1)
18:30 Новини 2+2
19:00 Т/с «Ментiвськi
вiйни-6» (2)
21:00 «ДжеДАI»
21:25 Х/ф «16
кварталiв» (2)
23:35 Х/ф «Матадор»
(2)
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06:30 «TOP SHOP»
07:30
«Мультфiльми»(1)
08:30 М/с
«Смiшарики» (1)
09:00 Х/ф «Лавка
чудес» (1)
10:45 Х/ф «Прекрасна
дiвчина»
12:15 Х/ф «Сили
природи» (1)
14:15 «КВК-2014»
16:45 М/ф «Шрек
назавжди» (1)
18:15 «Звана вечеря»
19:15 «Орел i Решка»
21:10 «Розсмiши
комiка»
22:00 Т/с «Доктор
Хаус» (2)
01:20 Х/ф «Без вини
винний» (2)

Високошвидкісний Інтернет МТМ
Тел.: (093) 366-16-66; (095) 545-15-33; (098) 201-22-66
08:05 «Правда життя.
Професiя кухар»
08:35 «Агенти впливу»
09:30 Х/ф «Чорний
квадрат» (1)
11:40 Т/с «Я охоронець»
15:00, 19:00, 21:40
«Свiдок»
15:15 Т/с «Даїшники»
19:30 Т/с «Охоронець
- 2»
22:00 Т/с
«Елементарно - 2» (2)
23:45 Т/с «Банши 2» (3)
00:45 Т/с «CSI: ЛасВегас - 8» (2)

Теща сердито зятю:
- Досить читати газету, пішов би
краще грядки полив!
- Але дощ іде, мамо ...
- Ну і що, одягни плащ!

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
08:15 М/с «Черепашки
мутанти нiндзя» (1)
08:45 М/с «Тiмон i
Пумба» (1)
09:10 М/ф «Сердитi
пташки» (1)
10:00 Єралаш
11:10 Одна за всiх
13:30, 21:55 6 кадрiв
14:50 Вiталька
15:55 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 Дурнєв+1
00:10 Надто грубо для
Ю-туб’а

07:30, 17:50 В
пошуках iстини
08:20, 15:20 Таємницi
вермахту
09:10 Секретнi iсторiї
10:10, 17:00 В
пошуках пригод
11:00 Сила життя
12:00, 23:40
Найнебезпечнiшi
тварини
12:50 Мiстична
Україна
14:30, 19:30
Фантастичнi iсторiї
16:10 Мегаспоруди
18:40 У космос iз
соцтабору. Вкрадена
слава
20:20 Кров нащадкiв
21:10 Шукачi
22:00 Битва за Салют.
22:50 Полiт над
землею
00:30 Покер

07:00 «Ранок Росiї»
11:00, 13:25, 16:45,
18:35 Мiсцевий час.
Вiстi-Москва
11:20 «За перемогу розстрiл? Правда про
матч смертi»
12:05 «Про
найголовнiше»
13:00, 16:00, 19:00
Вiстi
13:40 Т/с «Господиня
моєї долi»
14:25 «Особливий
випадок»
15:10, 17:00 Т/с
«Бiлий налив»
17:50 Т/с «Поки
станиця спить»
19:45 «Прямий ефiр»
20:55 Х/ф «Поговори
зi мною про любов»
00:10 «Черговий по
країнi». Михайло
Жванецький

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, 00:45 «Київськi
iсторiї»

07:25, 18:30
«Неймовiрна правда
про зiрок»
08:45 Х/ф «Zolushka.
ru»(1)
10:55, 19:55 «Слiдство
ведуть екстрасенси»
11:50, 00:30
«МастерШеф - 3»
16:00 «Все буде
добре!»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
20:55 Х/ф «Ой, мамоч-ки!»(1)
22:35 «Кохана, ми
вбиваємо дiтей»

06:00, 18:00, 20:00
«Єдина країна! Єдина
країна!»
07:30, 12:05, 15:00,
17:30, 19:30, 21:00
Служба новин «Хвиля»
08:00, 15:10 Мультфiльм
08:30, 15:40 М/с
«Пригоди Робiка»
08:55 У свiтi
справдженої мрiї
09:15, 09:50,
10:30, 11:05, 12:30
Телепродаж
10:15 Чекаю гостей
11:40, 02:45 Феєрiя
мандрiв
12:45, 03:05 Х/ф
«Морський яструб»
14:00 Молода гвардiя
16:00, 01:00 Круїзнi
лайнери - рай в океанi
17:00, 21:30 Реальний
свiт
22:00 Кордони
22:40 Х/ф «Кораблi
штурмують бастiони» (1)
00:10 Вiд заходу до
свiтанку

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»

- Знаєш, що робити, якщо
ти йдеш з дівчиною вночі з
дискотеки і до неї почали
чіплятися?
- Що?
- Біжи. І пам’ятай: красивих
дівчат багато, а ти у мами один

06:55 Х/ф «Iшов
четвертий рiк вiйни» (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 - 5» (1)
22:00 Т/с «Грабуй
награбоване» (2)

Не треба на пачках від сигарет
друкувати всяку ахінею...
Достатньо написати: «Виручені
кошти підуть у фонд допомоги
народним депутатам».
Ось тоді дійсно, півкраїни
курити кине...

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
07:40 Автопiлот-новини
08:45 Трансмiсiя-новини
09:35, 13:35, 14:35 5
елемент
10:10, 10:35, 11:15,
11:35, 12:15, 20:00 Час.
Пiдсумки дня
15:35 Машина часу
16:10 Трансмiсiя
17:15 Драйв-новини
17:35 Особливий погляд
19:00, 19:30 Час новин
21:40 Час-Тайм

06:25, 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
08:15 М/с «Черепашки
мутанти нiндзя» (1)
08:45 М/с «Тiмон i
Пумба» (1)
09:10 М/ф «Сердитi
пташки» (1)
10:00 Єралаш
11:10, 21:00 Країна У
13:30, 21:55 6 кадрiв
14:50 Вiталька
15:55 Дайош
молодьож!
17:15, 20:00 Т/с
«Кухня» (1)
18:10, 22:50 Т/с
«Свiтлофор» (2)
19:05 Розсмiши комiка
23:45 Надто грубо для
Ю-туб’а
00:40 Между нами

2+2

06:15 «Обережно,

(3)

06:30 «TOP SHOP»
07:30, 16:00 Т/с «Моя
прекрасна няня» (1)
08:50
«Мультфiльми»(1)
09:20 М/с
«Смiшарики» (1)
09:50 Х/ф «Прекрасна
дiвчина»
11:40 Т/с «Всi жiнки вiдьми» (1)
13:10 Т/с «Дикий
ангел» (1)
15:00, 19:15 «Орел i
Решка»
17:20, 21:10
«Розсмiши комiка»
18:15 «Звана вечеря»
22:00 Т/с «Доктор
Хаус» (2)
01:20 Т/с
«Вiдчайдушнi
домогосподарки» (2)

06:00 Легенди
бандитської Одеси
07:30, 17:50 В
пошуках iстини
08:20, 15:20 Таємницi
вермахту
09:10 Секретнi iсторiї
10:10, 17:00 В
пошуках пригод
11:00 Сила життя
12:00, 23:40
Найнебезпечнiшi
тварини
12:50 Мiстична
Україна
14:30, 19:30
Фантастичнi iсторiї
16:10 Мегаспоруди
18:40 Космонавт
Нелюбов
20:20 Прибульцi з
минулого
21:10 Шукачi
22:00 К-278.
Залишитися в живих
22:50 Полiт над
землею
00:30 Секрети науки

07:00 «Ранок Росiї»
11:00, 13:25, 16:45,
18:35 Мiсцевий час.
Вiстi-Москва
11:20, 03:00 «Слiдами
Iвана Сусанiна»
12:05 «Про
найголовнiше». Токшоу
13:00, 16:00, 19:00
Вiстi
13:40, 06:10 Т/с
«Господиня моєї долi»
14:25 «Особливий
випадок»
15:10, 17:00 Т/с
«Бiлий налив»
17:50 Т/с «Поки
станиця спить»
19:45 «Прямий ефiр»
20:55 Х/ф «Право на
любов»
00:10 «Дiагноз: генiй»

модерн!»
07:00 Х/ф «Пiдiрване
Пекло» (1)
09:00, 18:30 Новини
2+2
09:30 Т/с «Таємна
стража» (1)
15:40 Д/п «Невiдомi
лiтаки»
16:30 Т/с
«Солдати-17» (1)
19:00 Т/с «Ментiвськi
вiйни-6» (2)
21:00 «ДжеДАI»
21:25 Х/ф
«Приречений на
смерть» (2)
23:20 Х/ф
«Тиранозавр Ацтекiв»
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06:30, 07:00, 08:00, 12:00,
15:00, 18:20 Новини
06:50, 07:40, 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
10:50, 15:50, 19:55
ГРОМАДСЬКЕ
ТЕЛЕБАЧЕННЯ
12:45 Т/с «МонтеКрiсто»
50с. (1)
13:40 Шлях до Чемпiонату
свiту FIFA 2014. Бразилiя
14:10 Хто в домi хазяїн?
14:55 Дiловий свiт.
Агросектор
15:15 Брифiнг Кабмiну
України
16:55 Д/ф «Попiл
Соколянки»
19:00 Передвиборнi
агiтацiйнi програми
кандидатiв на пост
Президента України
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, 23:55
ТСН
06:45, 07:10, 08:05,
09:10 «Снiданок з 1+1»
10:00 «Шiсть кадрiв»
10:30 «Красуня за 12
годин - 2»
11:30, 12:30 «Сiмейнi
мелодрами - 3»
13:30 Т/с «Величне
столiття. Роксолана»
(1)
15:40 Т/с «Свати - 6»
(1)
16:45 «ТСН.
Особливе»
17:10 Т/с
«Фатмагюль» (1)
20:30 Т/с «Попiл»
22:30 «Чотири весiлля
- 3»
00:20 Х/ф «Затока» (2)

06:45, 16:30 Т/с

06:00, 09:45, 11:15,
12:45 «Мультляндiя»
07:10 «Київ музика»
08:45 Факти. Ранок
08:00, 15:00, 17:00,
09:15, 19:25
19:00, 21:00, 23:00
Надзвичайнi новини
«Столичнi телевiзiйнi
10:10 Т/с
новини»
«Прокурорська
08:20, 10:20, 16:50,
17:40 «Вiдкритий
перевiрка»
12:35, 13:15 Дивитись мiкрофон»
08:30, 19:25, 22:00
усiм!
«Столиця»
12:45, 15:45 Факти.
13:20 «Громадська
День
приймальня»
14:05, 16:15, 20:20
15:10, 23:25 Т/с
«Шляхи Iндiї»
Т/с «Бомбило.
16:10, 18:00 «У центрi
Продовження»
уваги»
18:45 Факти. Вечiр
17:10 «Київськi iсторiї»
22:10 Кримiнальна
19:20, 23:20 «Мiська
Україна
варта»
23:05 Х/ф «Межа
21:25, 00:45 «Мiсто
добра»
темряви» (2)

07:20, 18:30
«Неймовiрна правда
про зiрок»
08:25 «Зiркове життя.
Вiйна за спадщину»
09:20 «Зiркове життя.
Зацькованi батьками»
10:15, 19:55 «Слiдство
ведуть екстрасенси»
11:15, 00:30
«МастерШеф - 3»
16:00 «Все буде добре!»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
20:55 Х/ф «Ой, ма-мочки!»(1)
22:35 «Хата на тата»

06:30, 15:00, 18:30,
21:00 «Соцiальний
пульс»
06:55, 18:50, 22:55
«Економiчний пульс»
07:00, 16:50 «Алло,
лiкарю»
09:00 «Соцiальний
статус: ваша пенсiя»
09:50, 20:00 Лiтаки II-ї
свiтової вiйни
10:50, 22:00 Великий
блеф Йосипа Сталiна
12:15 «Ронiн. Ток-шоу з
Дмитром Видрiним»
13:10, 16:00
Смертельна мiсiя:
Мадагаскар
13:45, 23:00 Х/ф «Довга
дорога в дюнах»
17:50 Бебi-бум у
зоопарку
19:00 Велика
Вiтчизняна.
Недоговорене
21:30 Вiдлуння
00:30 «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 Т/с «Вулицi
розбитих лiхтарiв 13»
12:25 Д/с «Слiдство
вели... з Леонiдом
Каневським»
13:20, 14:20 «Судовi
справи»
14:50 «Сiмейний суд»
15:50 Т/с «Кожен за
себе»
18:05 «Стосується
кожного»
19:00 Т/с «Поки
станиця спить»
20:00 «Подробицi»
20:30 Т/с «До
побачення, хлопцi»
21:35 Т/с «Дорога
додому»
23:25 Т/с «Картковий
будинок 2» (2)
00:25 Х/ф «Шпигун» (2)

07:00, 09:00, 15:00,
19:00 Подiї
07:15 Ранок з Україною
09:10 Т/с «Сестра моя,
любов»
13:00, 19:45 Ток-шоу
«Говорить Україна»
14:10, 15:20, 17:10 Т/с
«Слiд»
18:00 Т/с «Сашка»
21:00 Т/с «Особиста
справа»
23:50 Т/с «Глухар.
Повернення»

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

«Братани-2»

Стоматолог
пацієнтові:
- Зуб я вам
видалив, дві
години не
їжте.
- Та я після
ваших цін
півмісяця не
їстиму!

06:00, 18:00, 20:00
«Єдина країна! Єдина
країна!»
07:30, 12:05, 15:00,
17:30, 19:30, 21:00
Служба новин «Хвиля»
08:00, 15:10
Мультфiльм
08:30, 15:40 М/с
«Пригоди Робiка»
08:55 Шкiльнi iсторiї
10:15 Наша географiя
10:50 Аквапанорама
11:40 Феєрiя мандрiв
12:45 Х/ф «Одного
разу улiтку» (1)
14:00 Молода гвардiя
16:00, 01:00 Круїзнi
лайнери - рай в океанi
16:50, 22:30
Астропрогноз
17:00 Будьте здоровi!
21:30 Як працюють
машини
22:00 Кордони
22:40 Х/ф «Окраїна»
(1)

ЧЕТВЕР 8 ТРАВНЯ 2014 РОКУ

Передплачуйте газету «Вишгород».
06:30, 07:00, 08:00, 12:00,
15:00, 18:20 Новини
06:50, 07:40, 08:20, 08:40
Гiсть студiї
09:00, 21:00 Пiдсумки дня
09:55, 18:50 Час-Ч
10:45, 15:50, 19:55
ГРОМАДСЬКЕ
ТЕЛЕБАЧЕННЯ
12:10, 18:05, 20:50
Дiловий свiт
12:45 Т/с «МонтеКрiсто»
51с. (1)
13:45 Вiра. Надiя. Любов
14:55 Дiловий свiт.
Агросектор
15:15 Брифiнг Кабмiну
України
16:50 Д/ф «Рiзнi адреси
вiйни»
17:25 Щоденник ПКЄ2014
17:35 Про головне
19:00 Передвиборнi
агiтацiйнi програми
кандидатiв на пост
Президента України
21:20 Шустер Live. Буднi
22:00 Мiжнародний
пiсенний конкурс
Євробачення 2014

06:05, 07:00, 08:00,
09:00, 19:30, 23:45
ТСН
06:45, 07:10, 08:05,
09:10 «Снiданок з 1+1»
10:00 «Шiсть кадрiв»
10:35 «Красуня за 12
годин - 2»
11:35, 12:35 «Сiмейнi
мелодрами - 3»
13:35 Т/с «Величне
столiття. Роксолана»
(1)
15:40 Т/с «Свати - 6»
(1)
16:45 «ТСН.
Особливе»
17:10 Т/с
«Фатмагюль» (1)
20:30 Т/с «Попiл»
22:30 «Українськi
сенсацiї. Росiя: Колос
на глиняних ногах»
00:10 Х/ф «Бладрейн
2» (3)

06:45, 16:30 Т/с
«Братани-2»
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:25
Надзвичайнi новини
10:10 Т/с
«Прокурорська
перевiрка»
12:45, 15:45 Факти.
День
13:15 Кримiнальна
Україна
14:10, 16:15
Т/с «Бомбило.
Продовження»
18:45 Факти. Вечiр
20:20 Х/ф «Туман-2»
(2)
23:40 Х/ф «Розплата»
(2)

06:30, 09:30, 15:00,
18:30, 21:00 «Соцiальний
пульс»
06:55, 18:50, 22:25
«Економiчний пульс»
07:00, 16:50 «Алло,
лiкарю»
09:00 Бебi-бум у
зоопарку
10:00, 20:00 Лiтаки II-ї
свiтової вiйни
11:00 Великий блеф
Йосипа Сталiна
12:15 «Моднi iсторiї з
Оксаною Новицькою»
13:10 Смертельна мiсiя:
Мадагаскар
13:45, 22:30 Х/ф «Довга
дорога в дюнах»
16:00 Дивовижнi
мешканцi саду
17:45 «Соцiальний
статус: вашi права i
пiльги»
19:00 Велика Вiтчизняна.
Недоговорене
21:30 Прем’єра! «А.
Ромоданов: Проза i
поезiя мозку»
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, 03:40 Т/с
«Вулицi розбитих
лiхтарiв 13»
12:25 Д/с «Слiдство
вели... з Леонiдом
Каневським»
13:20, 14:20 «Судовi
справи»
14:45 «Сiмейний суд»
15:45 Т/с «Кожен за
себе»
18:05 Ток-шоу
«Стосується кожного»
19:00 Т/с «Поки
станиця спить»
20:00 «Подробицi»
20:30 Т/с «До
побачення, хлопцi»
21:35 Т/с «Дорога
додому»
23:25 Т/с «Картковий
будинок 2» (2)

07:00, 09:00, 15:00,
19:00, 02:20 Подiї
07:15 Ранок з
Україною
09:10 Т/с «Сестра
моя, любов»
13:00, 19:45 Ток-шоу
«Говорить Україна»
14:10, 15:20, 17:10
Т/с «Слiд»
18:00 Т/с «Сашка»
21:00 Т/с «Особиста
справа»
23:50 Т/с «Глухар.
Повернення»

Хлопчик Петя вдарив молотком
по пальцях трудовика і отримав
п’ять. Принаймні, йому так
почулося
***
Ніщо так не розганяє
велосипед, як бродячі собаки

Злість - це
стан, в якому
язик працює
швидше, ніж
розум

07:00 Х/ф «Четверта
висота» (1)
08:30 Ранковий
«Свiдок»
09:00 «Випадковий
свiдок»
10:00 Т/с «Мовчазний
свiдок»
11:25 Т/с «Детективи»
13:05 Т/с «Охоронець
- 2»
15:00, 19:00, 21:40
«Свiдок»
15:15 Т/с «Таємницi
слiдства - 5» (1)
19:30 Т/с «Охоронець
- 3»
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)

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

06:15 «Обережно,
модерн!»
07:00, 16:30 Т/с
«Солдати-17» (1)
09:00, 18:30 Новини 2+2
09:30 Х/ф «Наказ:
вогонь не вiдкривати»
(1)
11:25 Д/п «Таємнi
спiльноти»
12:25 Д/п «Останнiй iз
Атлантiв»
13:25 Д/п «Великi
битви»
14:05 Д/п «Великi
катастрофи»
14:30 Д/п «ВМФ СССР.
Хронiка перемоги»
15:10 Д/п «Таємницi
розвiдки»
16:00 Д/п «Технодром»
18:50 1/2 Кубку України.
Динамо - Чорноморець
21:00 «ДжеДАI»
21:25 Х/ф «Полювання
на динозавра» (2)
23:20 Х/ф «Останнiй
хижак Юрського
перiоду» (3)

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
08:15 М/с «Черепашки
мутанти нiндзя» (1)
08:45 М/с «Тiмон i
Пумба» (1)
09:10 М/ф «Сердитi
пташки» (1)
10:00 Єралаш
11:10 Одна за всiх
13:30, 21:55 6 кадрiв
14:50 Вiталька
15:55 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

06:00 Легенди
бандитської Одеси
07:30, 17:50 В
пошуках iстини
08:20, 15:20 Танки.
Великi битви
09:10 Секретнi iсторiї
10:10, 17:00 В
пошуках пригод
11:00 Сила життя
12:00, 23:40
Найнебезпечнiшi
тварини
12:50 Мiстична
Україна
14:30, 19:30
Фантастичнi iсторiї
16:10 Мегаспоруди
18:40 Зникнувша
субмарина. Трагедiя
К-129
20:20 Заручники
Всесвiту
21:10 Шукачi
22:00 Мiсто у вогнi
22:50 Полiт над
землею

06:30 «TOP SHOP»
07:30, 16:00 Т/с «Моя
прекрасна няня» (1)
08:50
«Мультфiльми»(1)
09:20 М/с
«Смiшарики» (1)
09:50 Т/с «Всi жiнки вiдьми» (1)
13:10 Т/с «Дикий
ангел» (1)
15:00, 19:15 «Орел i
Решка»
17:20, 21:10
«Розсмiши комiка»
18:15 «Звана вечеря»
22:00 Т/с «Доктор
Хаус» (2)
01:20 Т/с
«Вiдчайдушнi
домогосподарки» (2)

07:00 «Ранок Росiї»
11:00, 13:25, 16:45,
18:35 Мiсцевий час.
Вiстi-Москва
11:20 «Сiм нот для
Безiменної висоти.
Правда про подвиг»
12:05 «Про
найголовнiше». Токшоу
13:00, 16:00, 19:00
Вiстi
13:40, 06:10 Т/с
«Господиня моєї долi»
14:25 «Особливий
випадок»
15:10, 17:00 Т/с
«Биття серця»
17:50 Т/с «Поки
станиця спить»
19:45 «Прямий ефiр»
20:55 Х/ф «Поворот
навпаки»
00:00 «Свiдки».
«Євген Ясiн. Мiнiстр
без портфеля»

Наш індекс у Каталозі місцевих періодичних видань 40007

06:00, 09:45, 11:15, 12:45 07:25, 18:30 «Неймовiрна 07:00 Пiдйом
«Мультляндiя»
правда про зiрок»
08:00, 19:00 Т/с
07:10 «Київ музика»
08:30 Х/ф «На мосту»(1)
«Воронiни»
08:00, 15:00, 17:00,
10:20, 19:55 «Слiдство
09:00, 17:00 Т/с «Не
19:00, 21:00, 23:00
ведуть екстрасенси»
родись вродлива»
«Столичнi телевiзiйнi
11:20, 00:30 «МастерШеф 09:55, 23:20 Т/с
новини»
- 3»
«Щасливi разом»
08:20, 10:20, 16:50, 17:40 16:00 «Все буде добре!»
15:00 Т/с «Вiолета»
«Вiдкритий мiкрофон»
18:00, 22:00 «Вiкна16:00 Т/с «Татусевi
08:30, 19:25, 22:00
Новини»
«Столиця»
дочки»
20:55 Х/ф «Ой, ма-моч13:20 «Громадська
18:00 Репортер
ки!»(1)
приймальня»
18:20 Абзац!
22:35
«Я
соромлюсь
свого
15:10, 23:25 Т/с «Шляхи
22:00 Закованi
тiла»
Iндiї»
00:20 Т/с «Друзi»
04:15 Нiчний ефiр
16:10, 18:00 «У центрi
уваги»
Злодій залазить у будинок, а там
17:10 «Служба
папуга:
порятунку»
19:20, 23:20 «Мiська
- А Кеша все бачить.
варта»
Злодій накрив рушником клітку. А
21:25 «Мiсто добра»

- Чому повз пост ДАІ треба їхати
повільно?
- Тому що даішники ... вони ж як
діти ... можуть вибігти на дорогу
несподівано

У батьків не
вистачало
грошей
на гумову
качечку, тому
Дмитрик
купався із
замороженою
куркою

07:00 Пiдйом
08:00, 09:55, 19:00 Т/с
«Воронiни»
09:00, 17:00 Т/с «Не
родись вродлива»
15:00 Т/с «Вiолета»
15:55 Т/с «Татусевi
дочки»
18:00 Репортер
18:20 Абзац!
22:00 Закованi
23:30 Т/с «Щасливi
разом»
00:30 Т/с «Друзi»

Вишгород
2+2

06:00, 18:00 «Єдина
країна! Єдина країна!»
07:30, 12:05, 15:00,
17:30, 19:30, 21:00
Служба новин «Хвиля»
08:00 Будьте здоровi!
08:30, 15:40 М/с
«Пригоди Робiка»
08:55, 11:40, 20:30
Феєрiя мандрiв
09:15, 09:50,
10:30, 11:05, 12:30
Телепродаж
10:15 Наша географiя
12:45, 03:05 Х/ф
«Щасливий рейс» (1)
14:00 Молода гвардiя
15:10 Мультфiльм
16:00 Шуба-дубаZOO!!!
16:20, 20:00,
00:10 Спогади для
майбутнього
16:50, 22:30
Астропрогноз
17:00 Реальний свiт
21:30 Моя тема з
Андрiєм Федюшиним
22:40 Х/ф «Мiчурiн» (1)

папуга каже:
- А Кеша НЕ папуга, а Кеша – це
бульдог
***
- Розо Моїсеївно, скільки вам років?
- Та кожен рік по-різному!

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 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

08:30 Ранковий
«Свiдок»
09:00, 21:40, 02:55
«Випадковий свiдок»
10:00 Т/с «Мовчазний
свiдок»
11:20, 19:30 Т/с
«Охоронець - 3»
15:00, 19:00 «Свiдок»
15:15 Т/с «Таємницi
слiдства - 5» (1)
22:00 Т/с «Лютер» (2)
00:00 Т/с «Банши 2» (3)

Йде Дмитрик з татом повз
школу.
- Синку, ти в цій школі вчишся?
- Так.
- 20 років тому я теж тут учився.
- Тепер я зрозумів, кого мав на
увазі директор, коли казав, що
такого ідіота як я, він 20 років у
школі не бачив

2+2

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

06:15 «Обережно,
модерн!»
07:00, 16:30 Т/с
«Солдати-17» (1)
09:20 Х/ф «Наказ:
Перейти кордон» (1)
11:25 Д/п «Аномальнi
зони»
12:25 Д/п «10
вiдсоткiв дива»
13:25 Д/п «Великi
битви»
14:05 Д/п «Великi
катастрофи»
14:30 Д/п «ВМФ
СССР. Хронiка
перемоги»
15:10 Д/п «Таємницi
розвiдки»
16:00 Д/п
«Технодром»
19:00 Т/с «Ментiвськi
вiйни-6» (2)
21:00 «ДжеДАI»
21:25 Х/ф «Фрiранер»
(2)
23:20 Х/ф «Жуки» (3)

06:30 «TOP SHOP»

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
08:15 М/с
«Черепашки мутанти
нiндзя» (1)
08:45 М/с «Тiмон i
Пумба» (1)
09:10 М/ф «Сердитi
пташки» (1)
10:00 Єралаш
11:10, 21:00 Країна У
13:30, 21:55 6 кадрiв
14:50 Вiталька
15:55 Дайош
молодьож!
17:15, 20:00 Т/с
«Кухня» (1)
18:10, 22:50 Т/с
«Свiтлофор» (2)
19:05 Розсмiши
комiка
23:45 Надто грубо для
Ю-туб’а

07:30, 17:50 В
пошуках iстини
08:20, 15:20 Танки.
Великi битви
09:10 Таємницi НАСА
10:10, 17:00 В
пошуках пригод
11:00 Сила життя
12:00, 23:40
Найнебезпечнiшi
тварини
12:50 Мiстична
Україна
14:30, 19:30
Фантастичнi iсторiї
16:10 Мегаспоруди
18:40 К-278.
Залишитися в живих
20:20 Зорелiт для
фараона
21:10 Шукачi
22:00 Зникнувша
субмарина. Трагедiя
К-129
22:50 Атлас 4D
00:30 Секрети науки

07:00 «Ранок Росiї»
11:00, 13:25, 16:10,
18:35 Мiсцевий час.
Вiстi-Москва
11:20, 02:20 Х/ф
«Справи сiмейнi»
13:00, 16:00, 19:00
Вiстi
13:40, 06:10 Т/с
«Господиня моєї долi»
14:25, 03:55
«Особливий випадок»
15:10, 16:25 Т/с
«Биття серця»
17:50 Т/с «Поки
станиця спить»
19:45 Т/с «СМЕРШ.
Прихований ворог»
23:25 «Живий звук»

07:30, 16:00 Т/с «Моя
прекрасна няня» (1)
08:50
«Мультфiльми»(1)
09:20 М/с
«Смiшарики» (1)
09:50 Т/с «Всi жiнки вiдьми» (1)
13:10 Т/с «Дикий
ангел» (1)
15:00, 19:15 «Орел i
Решка»
17:20, 21:10
«Розсмiши комiка»
18:15 «Звана вечеря»
22:00 Т/с «Доктор
Хаус» (2)
01:20 Т/с
«Вiдчайдушнi
домогосподарки» (2)

- Де твій
прес?
- Його булочки
вбили

ТЕЛЕпрограма

Вишгород
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06:05, 07:30, 00:00 Х/ф
«17 миттєвостей весни»
09:00, 21:00 Пiдсумки
дня
09:45 Х/ф «Чекай на
мене»
11:30 «Мрiї
збуваються». Зустрiч
через роки... Спогади
про Велику Свiтову
вiйну ветерана з Грузiї
11:40 Вiчний вогонь
12:20, 17:55
ГРОМАДСЬКЕ
ТЕЛЕБАЧЕННЯ
13:35 Українська пiсня
14:20 «Надвечiр’я» з Т.
Щербатюк
15:40 Прем’єра. Д/ф
«Новий Сталiнград»
16:00 Концертна
програма «Подвигом
вашим живем»
19:00 Нацiональнi
дебати
20:30, 21:25 Шустер
LIVE
01:20 Трiйка, Кено,
Секунда удачi

07:10, 19:30 ТСН
08:10, 01:25 Х/ф
«Єсенiя» (1)
11:05 М/ф «Не бий
копитом» (1)
12:30 Х/ф «Гарфiлд» (1)
14:00 Х/ф «Гарфiлд 2» (1)
15:35, 17:30 Т/с «Попiл»
20:15 «Вечiрнiй Київ 2014»
22:10 «В мережi «
23:15 Х/ф «Сiм
психопатiв»

06:15 Х/ф «Глибока
течiя»
09:00, 20:00 Лiтаки II-ї
свiтової вiйни
10:00 «Андрiй
Ромоданов: Проза i
поезiя мозку»
11:15 Х/ф «Зимородок»
13:00, 19:00
Велика Вiтчизняна.
Недоговорене
13:45, 23:00 Х/ф «Довга
дорога в дюнах»
15:00, 18:30, 21:00
«Соцiальний пульс»
16:15 «Україна у вогнi, рiк
41-й. Коли не вистояти
не можна»
16:45 «Україна у вогнi,
рiк 42-й. Рiк поразок i
перемог»
17:10 «Україна у вогнi,
рiк 43-й. Вперед, до
Днiпра!»
17:40 «Україна у вогнi, рiк
44-й. Україна вiльна!»
18:00 «Україна у вогнi, рiк
45-й. Цiна перемоги...»
21:30 Х/ф «Батько
солдата»

07:00 «Марафон «Наша
Перемога»»
12:20 Х/ф «У серпнi
44-го»
15:00 «Спецвипуск. Жди
меня. Зустрiчi Перемоги»
17:45 Новини
18:05 «Спецвипуск.
Стосується кожного.
Уроки Пам’ятi»
19:00 Т/с «Поки станиця
спить»
20:00 «Подробицi»
20:30 Концерт
«Перемога. Одна на всiх»
23:00 Т/с «Привiт вiд
«Катюшi»

07:00, 19:00 «Неймовiрна
06:50 Х/ф «Офiцери» 06:00, 09:30
правда про зiрок»
08:45 Факти. Ранок
«Мультляндiя»
08:10 Х/ф «Кардiограма
09:15, 13:15, 20:20 Т/с
07:10 «Київ музика»
кохання»(1)
«Диверсант. Кiнець
10:05 Х/ф «Коли розтанув
08:00, 17:00, 21:00
вiйни»
снiг»(1)
«Столичнi телевiзiйнi 18:00, 22:00 «Вiкна12:45 Факти. День
Новини»
18:45 Факти. Вечiр
новини»
20:00, 22:50 «Холостяк
19:25 Надзвичайнi
08:20, 10:40
- 4»
новини
«Вiдкритий мiкрофон» 23:45 «Холостяк - 4 Як
22:25 Х/ф «У бiй iдуть
08:30 «У центрi уваги» вiйти замiж»
лише «старики»
00:45 Х/ф «На мосту»(1)

00:15 Х/ф «Останнiй
бiй» (2)

Приходить якось Змій Горинич
п’яний додому, а дружина йому
з порога: «Ану дихни!». Словом,
дурна, безглузда смерть
***
Син: - Тату, скажи, а як ловлять
божевільних?
- За допомогою пудри, красивих
платтів і милих посмішок, синку

06:30 Срiбний
апельсин
07:00, 19:00 Подiї
07:10 Т/с «Любка»
10:50 Т/с «Один
єдиний i назавжди»
14:45 Т/с
«Перекладач»
20:00 Х/ф
«Сталiнград»
22:50 Т/с «Ангели
вiйни»

- Мам, можна я кину в нього картоплю?
- Ні, їжею не кидаються. Кинь ножа
***
- А я своїй коханій на Новий рік подарунок під ялинку поклав!
- А вона що?
- А вона його до цих пір шукає:
Тайга ж велика!

11:00 «Урочистостi з
нагоди 69 -ї рiчницi
Дня Перемоги»
14:15 Х/ф «Майор
«Вихор» с.1-2
17:10 Х/ф «Майор
«Вихор» с.3
18:40 Х/ф «Готель
Мейна» (2)
21:25 Х/ф «Перемога»
c.1-2
00:35 Х/ф «Майор
«Вихор» с.1-3

06:00 «Єдина країна!
Єдина країна!»
07:30, 12:05 Служба
новин «Хвиля»
08:00, 10:50, 14:20, 19:00
Вiйна. Iсторiя в пiснях
08:55, 16:40, 20:20
Спогади для майбутнього
09:15, 09:50, 10:30,
11:05, 12:30 Телепродаж
09:45 Погода в Українi
10:15 Наша географiя
11:40 Шуба-дуба-ZOO!!!
12:45 Крибле-краблебумс!
14:40, 21:05 Мелодiї XX
столiття
16:00 М/ф «Алiса в
задзеркаллi»
16:50, 20:50
Астропрогноз
17:00 Як працюють
машини
17:30, 22:40 Х/ф «О
шостiй годинi вечора
пiсля вiйни» (1)
19:25 Реальний свiт
20:00 Феєрiя мандрiв
00:40 180 градусiв
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Передплачуйте газету «Вишгород».
06:05 Вiд першої особи
06:35 На слуху
07:00 Шустер LIVE
10:50 Армiя
11:00 Православний
вiсник
11:35, 17:20
ГРОМАДСЬКЕ
ТЕЛЕБАЧЕННЯ
12:50 Театральнi
сезони
13:45 Моменти життя
15:10 Прем’єра. Д/ф
«Останнiй напис»
16:15 В гостях у
Д.Гордона
18:40 Щоденник ПКЄ2014
19:00 Нацiональнi
дебати
20:40 Український
акцент
21:00 Пiдсумки дня
21:35 Головний
аргумент
22:00 Мiжнародний
пiсенний конкурс
Євробачення 2014.
Фiнал

07:00 «Хто там?»
08:05, 08:30 М/с «Гуфi
та його команда» (1)
08:55 «Свiтське життя»
09:55, 11:10, 12:15,
13:20 Т/с «Свати - 6»
(1)
14:25 «Вечiрнiй Київ
- 2014»
16:25 «Вечiрнiй
квартал 2014»
18:30 «Розсмiши
комiка - 5»
19:30 ТСН
20:15 «Голос країни 4.
Перезавантаження»
23:00 «Вечiрнiй
квартал «

06:30 Х/ф «Зимородок»
09:00 Лiтаки II-ї свiтової
вiйни
10:00 «Свiтськi хронiки»
10:50 Х/ф «Глибока
течiя»
13:15 За сiм морiв
14:15, 19:00
Велика Вiтчизняна.
Недоговорене
15:15 Народженi вбивати
16:10 Африка.
Небезпечна реальнiсть
17:00 «Ронiн. Ток-шоу з
Дмитром Видрiним»
17:50 Психологiя
поведiнки тварин
18:15 «Цивiлiзацiя
Incognita»
18:30 «Соцiальний пульс
вихiдних»
20:00 Снiгова фортеця
Адольфа Гiтлера
20:40 Х/ф «Довга дорога
в дюнах»
22:00 «Секрети
закулiсся з Олександром
Ржавським»
22:30 Х/ф «Останнє
метро» (2)

07:00 «Школа доктора
Комаровського.
Невiдкладна
допомога»
07:35 «Школа доктора
Комаровського»
08:10, 10:00
Д/ф «Мосфiльм.
Народження легенди»
09:30 Новини
11:00 «Обережно:)
Дiти!»
12:10 Х/ф «Летять
журавлi»
14:10, 22:30 Концерт
«Перемога. Одна на
всiх»
16:05 «Мiжнародний
фестиваль гумору
«Юрмала 2013»
18:00, 20:35 Т/с
«Слiпий розрахунок»
20:00 «Подробицi»
00:55 Х/ф «Нiч
довжиною в життя»

06:35 Д/с
«Диверсанти»
08:10 Х/ф «Червонi
хвости» (2)
10:40 Х/ф «У бiй iдуть
лише «старики»
12:35, 13:15, 20:10 Т/с
«Вольф Мессiнг. Той,
хто бачив крiзь час»
12:45 Факти. День
18:45 Факти. Вечiр
19:15 Надзвичайнi
новини. Пiдсумки
22:05 Х/ф «Повiтряна
в’язниця» (2)
00:15 Х/ф «Голодний
кролик атакує» (2)

- Дорогий! Подаруй мені на Новий рік що-небудь таке, щоб я
легенько так правою ніжкою натиснула, і, р-р-раз, стрілка від 0
до 100 за три секунди...
- Ваги підійдуть?

07:10, 09:00 Т/с
«Iнтерни»
10:00 Один за сто
годин
11:00 Т/с «Ангели
вiйни»
15:00 Х/ф
«Сталiнград»
17:50, 19:40 Т/с
«Вийти замiж за
генерала»
19:00 Подiї
22:20 Т/с «Один
єдиний i назавжди»

Чарівна штука
шлюб! Є в
ньому щось
магічне!
Одружуються
зайчики з
котиками, а
розлучаються
корови з
козлами ...

06:30, 07:30, 08:30,
06:40 М/с «Дак
09:30, 10:30, 11:30,
Доджерс»
07:50 Файна Юкрайна 12:30, 13:30, 14:30,
15:30, 16:30, 17:30,
09:50, 19:10 Т/с
18:30, 22:30 Час.
«Воронiни»
Важливо
14:25 Уральськi
06:35, 07:10, 08:10,
пельменi
22:35 Бiзнес-час
22:10 Х/ф «Гiтлер,
06:40, 18:10 Мiсцевий
капут» (2)
час
07:00, 08:00, 09:00,
00:05 Х/ф «5
10:00, 11:00, 12:00,
наречених» (2)
13:00, 14:00, 15:00,
17:00, 18:00,
Сьогодні чув, як дівчина, перехо- 16:00,
22:00 Час новин
дячи дорогу, кричала світлофору: 07:15, 08:15, 08:35,
16:35, 18:35, 19:45,
- Почекай, я на підборах!
22:40 Тема/Хронiка дня
***
07:40 Автопiлот-новини
Чарівна штука шлюб! Є в ньому 08:45 Трансмiсiя-новини
09:35, 13:35, 14:35 5
щось магічне! Одружуються зай- елемент
чики з котиками, а розлучаються 10:10, 10:35, 11:15,
11:35, 12:15, 20:00 Час.
корови з козлами.
Пiдсумки дня
***
17:35 Не перший погляд
19:00, 19:30 Час новин
- Як твоє життя?
21:40 Час-Тайм
- Мухам би дуже сподобалося.
22:10 Особливий погляд

06:15 «Обережно,
модерн!»
07:00 Т/с «Солдати-17»
(1)
09:00, 18:30 Новини 2+2
09:30 Д/п «Велика
Вiтчизняна. День за
днем»
14:15 «Нове Шалене
вiдео по-українськi»
16:25 «Облом UA. Новий
сезон»
19:00 Т/с «Жовтий
дракон» (2)
23:00 Х/ф «Армiя
Спасiння» (1)
00:55 Х/ф «Капiтан
Грiм» (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
08:15 М/с «Черепашки
мутанти нiндзя» (1)
08:45 М/с «Тiмон i
Пумба» (1)
09:10 М/ф «Сердитi
пташки» (1)
10:00 М/ф «Як
козаки...» (1)
12:45 Х/ф «Стрибок
вгору» (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 3:
Остання битва» (2)
21:55 6 кадрiв
23:45 Х/ф «Пiраньї
3D» (3)

08:00 В пошуках
iстини
12:00 Полiт над
землею
13:00 Атлас 4D
15:00 1941-й.
Напередоднi
16:00 Директива №
1. Вiйна
17:00 Таємницi
блокадного мiста
18:00 Мiсто у вогнi
18:50 Як спокусити
нацiю
21:30 Секретнi iсторiї
23:30 Битва за Київ
00:30 Таємницi
столiття

06:00, 06:35, 07:35

05:00, 04:15 Т/с
«Таємницi слiдства
- 5» (1)
06:30, 07:30, 16:30,
08:15 Х/ф «А зорi тут
18:30, 20:30 Zaman
тихi...» (1)
11:40 Т/с «Вулицi
08:05 М/ф
10:15 Т/с «Таке життя» розбитих лiхтарiв - 4»
15:25 Т/с «Таємницi
11:00, 14:00 Служба
слiдства - 6» (1)
новин ZAMAN
19:00 Т/с «Стрiлець»
22:45 Х/ф «Врятувати
11:30 Прогулянки
рядового Райана» (2)
по Криму з О.
01:50 Т/с «Закон
Гайворонським
i порядок. Вiддiл
особливих справ 12:00, 12:45 Т/с
11» (2)
«Дороги Iндiї»
Saba erte ATRde

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

Зустрічаються
двоє. Один:
- Ви тут поблизу міліціонера
не бачили?
- Ні.
- Тоді знімай
пальто!

06:30 «TOP SHOP»
07:30 «Мультфiльми»(1)
08:20 М/с «Смiшарики»
(1)
09:00 Х/ф «Зорро» (1)
11:20 Х/ф «Лемонi Снiкет:
33 нещастя»
13:15 Х/ф «Павутина
Шарлоти» (1)
15:00 М/ф «Пiдводна
братва» (1)
16:45 М/ф «Дорога на
Ельдорадо» (1)
18:15 «Звана вечеря»
19:15 «Орел i Решка»
20:15 Х/ф «Мами» (1)
22:15
«Прожекторперiсхiлтон»
23:45 «Розсмiши комiка»

У відділі кадрів.
- У вас є рекомендації з колишнього місця роботи?
- Так, мені там порекомендували
пошукати іншу роботу

Бог
створив
жінку тільки для
того, щоб чоловік не спився
від щастя

07:00 «День
Перемоги».
Святковий канал
09:00 Москва.
Червона площа.
Вiйськовий парад,
присвячений 69-й
рiчницi Перемоги у
Великiй Вiтчизнянiй
вiйнi 1941-1945 р
10:00, 13:20, 18:00
Т/с «Винищувачi»
13:00, 19:00 Вiстi
17:55 «Свiтлої пам’ятi
полеглих у боротьбi
проти фашизму».
Хвилина мовчання
20:00 Х/ф
«Сталiнград»
22:15 Х/ф «Три днi
лейтенанта Кравцова»
01:20 Х/ф «Був мiсяць
травень»

Наш індекс у Каталозі місцевих періодичних видань 40007

06:00, 08:00

06:15 Х/ф «Летять

06:25 М/с «Дак

«Мультляндiя»

журавлi»(1)

Доджерс»

07:10 «Київ музика»

08:00 «Караоке на

07:30, 10:00 Ревiзор

10:00 «Якiсне життя»

Майданi»

12:40 Страстi за

10:30 «Зроблено у

09:00 «Все буде

Києвi»

смачно!»

11:00 «Run.OK»

11:15 «Кохана, ми

11:35, 16:40, 19:20

вбиваємо дiтей»

«Вiдкритий мiкрофон» 13:15 «Холостяк - 4»

Ревiзором
14:00 Т/с «Воронiни»
18:00 Х/ф «11 друзiв
Оушена»

13:30 «Київськi iсторiї» 17:00 «Хата на тата»

20:15 Х/ф «12 друзiв

15:30 «Служба

19:00 «Україна має

Оушена»

порятунку»

талант!-6»

02:00 ППШ

16:50 «Концерт М.

21:25 «Моя правда.

Поплавського «Я -

Альона Курилова.

українець»

Мiсiя здiйсненна»

19:00, 21:00 «Столичнi 22:40 «Україна має
телевiзiйнi новини»

талант!-6» Пiдсумки

19:30 «Столиця»

голосування

21:20 Х/ф «Зроби

23:00 «Детектор

мене щасливим!» (2)

брехнi - 5»

23:00 Х/ф «Перемога» 00:25 «Я соромлюсь

У міліцію
вже третій
день поспіль
дзвонить
невідомий
і заявляє,
що «в мітрі,
аеропірті і на
вікзалі бімба»

с.1-2

свого тiла»

06:00, 15:30 Мелодiї
XX столiття
07:30, 22:00 Феєрiя
мандрiв
08:00 Кабрiолет
08:25, 14:45 Вiйна.
Iсторiя в пiснях
09:05, 16:55,
21:05 Спогади для
майбутнього
10:45 Шуба-ДубаZOO!!!
11:40 Модна версiя
12:05, 19:30 Кордони
12:45 Х/ф «Тимур i
його команда» (1)
14:00 М/ф «Алiса в
задзеркаллi»
15:00 Вiдбиття
17:10 FitnessTime
17:30 Х/ф «Велика
земля» (1)
19:00 Реальний свiт
20:05 Круїзнi лайнери
- рай в океанi
21:30 Як працюють
машини
22:40 Х/ф «Чекай
мене» (1)

06:00 Д/ф

07:25 Т/с «Вулицi

07:00 Ezan sedasi

розбитих лiхтарiв - 4»

07:25 Дитячий блок

11:30 «Речовий

08:40 Прогулянки

доказ». Банда

по Криму з О.

«Пiжона»

Гайворонським

12:00 «Головний

09:00 Кулiнарне шоу

свiдок»

«Acci biber»

12:50 «Правда життя.

09:35 Sherfe fashion

Професiя вантажник»

10:00 Gonul eseri

13:20 «Переломнi

10:25 Золоте столiття 80-тi»
кiно

14:10 Т/с «Стрiлець»

12:40 Т/с

18:00 «Випадковий

15:45 Yirla, sazim

свiдок»

16:30 Tarih sedasi

19:00 Т/с «Каменська

16:50 Концерт

- 3»

18:15 Mizmizlar

22:30 Т/с «Повернути

18:45, 21:10 Велике

на дослiдування»

кiно на ATR

02:00 Х/ф «Нiч довгих

20:30 Bu afta

ножiв» (2)

06:30, 07:30, 08:30, 09:30,
10:30, 11:30, 12:30, 13:30,
14:30, 15:30, 16:30, 17:30,
18:30, 19:30, 20:30, 21:30,
22:30, 23:30 Час. Важливо
06:35, 18:10 Мiсцевий час
06:45, 07:10, 08:15, 18:25,
23:45 Час спорту
06:50, 14:50, 18:35, 19:15,
20:20, 22:00, 22:35 Тема/
Хронiка тижня
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 20:00, 21:00, 23:00
Час новин
07:20, 08:25, 22:25, 23:20
Бiзнес-час
07:35 180 градусiв
08:35 Не перший погляд
09:35 Укравтоконтинент
11:10 Трансмiсiя
11:45, 23:35 Iсторiя успiху
14:35 Гра долi
15:35 Кiно з Янiною
Соколовою
17:35 Феєрiя мандрiв
19:35 Машина часу
20:35 В кабiнетах
21:10 Велика полiтика
21:35 Вiкно в Америку

06:00 Х/ф «В пошуках
капiтана Гранта» (1)
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/ф «Бiонiкл:
Вiдродження легенди»
11:50 Х/ф
«Румпельштiльцхен»
(1)
12:55 Х/ф
«Прекрасний «принц»»
(1)
14:35 Панянкаселянка
16:15 Х/ф «Бiлi
цiпоньки» (1)
18:10 Х/ф «Люди-Iкс 3:
Остання битва» (2)
20:05 Вiталька
21:00 Розсмiши комiка
22:45 Уральскi
пельменi

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-2» (1)
22:00 Х/ф «Червона
спека» (1)
00:05 Х/ф «Замерзлий
свiт» (2)

Чи може
поява дитини
в сім’ї стати
причиною
конфліктів?
- Так, якщо
дитина
з’явилася пізно
і в нетверезому
стані

06:30 «TOP SHOP»
07:30
«Мультфiльми»(1)
09:15 М/с
«Смiшарики» (1)
10:00 М/ф «Пiдводна
братва» (1)
11:30 Х/ф «Павутина
Шарлоти» (1)
13:15 М/ф «Дорога на
Ельдорадо» (1)
15:00 «Орел i Решка.
СРСР»
16:50 «Орел i Решка.
Шопiнг»
17:45 Х/ф «Мами» (1)
19:50 «Вечiрнiй
квартал»
21:40 Т/с
«Надприродне» (2)
00:10 Х/ф «Прикинься
моїм чоловiком»

06:00 Легенди
бандитської Одеси
08:00 В пошуках
iстини
10:30 Маестро
11:00 Замах на
Гiтлера
13:00 Атлас 4D
15:00 Африка
16:00 В пошуках
пригод
18:50 Мiстична
Україна
20:30 Шукачi
00:30 Катастрофи
столiття

07:00, 10:00, 13:00,
19:00 Вiстi
07:10, 10:10, 13:20
Мiсцевий час. ВiстiМосква
07:20 Х/ф «Ненаглядний
мiй»
08:55 «Планета собак»
09:25 «Суботник»
10:20 «Спiваюча
зброя. Ансамбль
Александрова»
11:05 «Шлях додому»
11:35 Х/ф «Пiчники»
13:25, 19:35 Т/с «Попiл»
21:25 Т/с «СМЕРШ.
Ударна хвиля»
00:50 Х/ф «Спрага»

Поки стояла в черзі до психіатра
по довідку, що на обліку не
перебуваю, рознервувалася
так, що поставили на облік
***
- Давайте просто посидимо
мовчки? Тут так гарно, не хочу
порушувати цю тишу ...
- Тягніть білет!
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2+2
06:05 Свiт православ’я
06:35 Д/ф
«Благословення Матерi»
07:05 Панянка та
кулiнар
07:35, 23:50 Ток-шоу
«Дружина»
09:10 Шеф-кухар країни
10:25, 15:35
ГРОМАДСЬКЕ
ТЕЛЕБАЧЕННЯ
11:15 Крок до зiрок
12:25 Караоке для
дорослих
13:15 Як Ваше
здоров’я?
14:35 В гостях у Д.
Гордона
16:30 Дiловий свiт.
Тиждень
17:10 Європа спiває
19:00 Нацiональнi
дебати
21:00, 01:20 Пiдсумки
дня
21:35 Фольк-music
22:55 Трiйка, Кено,
Максима
23:00 Ера бiзнесу.
Пiдсумки
23:35 Країна on line

07:40 Мультфiльм (1)
08:10, 08:35 М/с «Гуфi
та його команда» (1)
09:00 Лотерея «Лотозабава»
10:10 ТСН:
«Телевiзiйна служба
новин»
10:55 «Свiт навиворiт 5: Iндонезiя»
12:00 «Машинi казки.
Маша i ведмiдь» (1)
12:20 «Зiркова
хронiка»
13:30, 21:00
«Голос країни 4.
Перезавантаження»
16:00 «Розсмiши
комiка - 5»
17:00 Х/ф «Бiлий тигр»
19:30 «ТСН-Тиждень»
00:15 «Свiтське життя»

07:00 Так$i
07:35 Космонавти
08:30 Зiрка YouTube
09:40 Дивитись усiм!
10:40, 13:15 Т/с
«Вольф Мессiнг. Той,
хто бачив крiзь час»
12:45 Факти. День
18:45 Факти тижня
20:20 Х/ф «Примарний
гонщик» (2)
22:40 Х/ф «Примарний
гонщик-2. Дух
помсти» (2)

06:15 Х/ф «Завтра буде
пiзно»
09:00 Снiгова фортеця
Адольфа Гiтлера
10:00 «Будь в курсi!»
10:40 «Щоденник для
батькiв»
11:20 Х/ф «Штепсель
одружує Тарапуньку»
13:25 За сiм морiв
14:10 Дикi кiшки Трента
Барклi
14:50 Повернення у дикi
прерiї
16:00 Африка.
Небезпечна реальнiсть
17:00 «Україна-Європа:
маятник Фуко»
17:50, 23:30 «Моднi iсторiї
з Оксаною Новицькою»
18:30 «Свiт за тиждень»
18:55 «Погода»
19:00 Красень-Київ
19:10 Велика Вiтчизняна.
Недоговорене
20:00 «Цивiлiзацiя
Incognita»
20:15 «Кумири»
20:40 «Свiтськi хронiки»
21:05 Перерваний полiт
Гаррi Пауерса
22:10 Х/ф «Довга дорога
в дюнах»

07:00 «уДачний

06:20, 19:00 Подiї

проект»

07:00 Ласкаво

07:35 «Мiжнародний
фестиваль гумору
«Юрмала 2013»
09:30 «Недiльнi
новини»
10:00 «Орел i Решка.
На краю свiту»
11:00 «Сусiд на обiд»
12:00 Х/ф «Коли
квiтне бузок»
13:50 Т/с «Слiпий
розрахунок»
17:50, 21:40 Т/с «Так
далеко, так близько»
20:00 «Подробицi
тижня»
21:00 Ток-шоу «Без
протоколу»
23:45 Х/ф «Розплата
за кохання» (2)

ВІТАЄМО
з ювілеєм
Олександра
Григоровича
ПОДОЛЯНЮКА!
У 50
розквітає життя,
А душа,
ніби пташка, співає.
Хай у юність нема вороття,
Та у серці — вона оживає.
Нехай радістю повниться дім,
Щастям, спокоєм, миром,
любов’ю.
Щоби жив ти до ста літ у нім,
І Господь щоб завжди був
З тобою.
Дружина Людмила,
Сніжана

Для серця

Щороку 8-го
березня я роблю дружині
один і той же,
але дуже довгоочікуваний
подарунок —
виношу ялинку

06:40 «Повнота
радостi життя»
07:10, 11:20 «Київ
музика»
08:00 «Мультляндiя»
09:15 «Run.OK «
09:50, 17:35
«Столиця»
13:30 «Прогулянки
мiстом»
15:30 «Гаряча лiнiя
«102»
16:40 «Унiверситет
культури»
17:25, 19:00
«Вiдкритий мiкрофон»
19:20, 23:40 Х/ф «Мiй
батько з холодним
носом»
21:00 «СТН-тижневик»
21:30 «СТН-спорттижневик»
22:00 Х/ф «Зроблено в
Iталiї» (2)

06:40, 10:45, 14:45
Вiйна. Iсторiя в пiснях
06:55, 18:40, 21:35
Реальний свiт
просимо. У гостях
08:00, 17:05 Кримська
кругосвiтка
А.Цой
08:50, 22:30
07:50 Т/с «Особиста Астропрогноз
09:05, 16:40 Спогади для
справа»
майбутнього
09:45 Погода в Українi
13:15 Т/с «Вийти
10:15 Чекаю гостей
11:40 Будьте здоровi!
замiж за генерала»
12:05, 21:05 Фєєрiя
17:00 Х/ф «Куди йде мандрiв
12:45 Х/ф
любов»
«П’ятнадцятирiчний
капiтан» (1)
20:00, 22:00 Т/с
14:00 Мультфiльм
15:00 Х/ф «Велика
«Iнтерни»
земля» (1)
23:30 Великий футбол 16:20 Шуба-дуба-ZOO!!!
17:40 Як працюють
Меблі та техніка, машини
Кабрiолет
в наявності та 18:10
19:10 Таємницi руїн
під замовлення. 20:05 Круїзнi лайнери рай в океанi
Тел:
22:00 Легенди росiйської
(093) 249-07-09, долi
(04596) 25-807 22:40 Х/ф «Свiтлий
шлях» (1)

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 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,
19:00, 20:00, 23:00 Час
новин
07:35 180 градусiв
08:35 Феєрiя мандрiв
09:10, 19:35 Велика
полiтика
10:15 Здоровi iсторiї
12:35 Життя цiкаве
15:35 Машина часу
21:00 Час. Пiдсумки тижня
21:40 Час-Тайм
22:00 Територiя закону
22:35 Кiно з Янiною
Соколовою
23:35 Мiграцiйний вектор

07:10 Х/ф «Балада про 06:35 М/с «Мисливцi
солдата»(1)

за привидами»

09:00 «Все буде

06:55 М/с «Дак

смачно!»

Доджерс»

10:45 «Караоке на

07:40, 11:05 Хто

Майданi»

зверху - 2

11:40 Х/ф «Ой, мамоч-ки!»(1)

09:50 Закованi

15:55 «Україна має

16:10 Х/ф «12 друзiв

талант!-6»

Оушена»

19:00 «Битва

18:35 Х/ф «13 друзiв

екстрасенсiв 13»

Оушена»

21:10 «Один за всiх»

20:55 Х/ф «Iлюзiя

22:25 Х/ф «Прилетить

обману»

раптом чарiвник»(1)

23:10 Х/ф «Втрачати

00:20 Х/ф «СМЕРШ.

нема чого»

«Ударна хвиля»(1)

07:00 Ezan sedasi
07:25 Дитячий блок
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 Спектакль
20:30 ZamanПiдсумки
21:30 Zaman-пiдсумки
22:10, 18:35, 21:10
Велике кiно на ATR

- У мене робота вдячна...
- Це як?
- Працюю за
«дякую»...

07:30 Байдикiвка
08:30 М/с
«Смiшарики. Пiн-код»
11:30 «Легенди
(1)
карного розшуку».
09:00 Мультик з
Фiльм жахiв
Лунтiком
12:00 «Легенди
09:40 М/с «ДашаВеликої Вiтчизняної» дослiдниця» (1)
13:15 Х/ф «Рiорiта» (1) 10:05 М/с «Вперед,
Дiєго, вперед!» (1)
15:15 Т/с «Я 10:35 М/с «Фіксики»
охоронець»
(1)
19:00 Т/с «Даїшники»
11:10 М/ф «Юго i
23:00 «Переломнi
Лала» (1)
80-тi»
12:30 Х/ф «Бiлi
цiпоньки» (1)
00:00 Х/ф «Дикi
14:25 Х/ф «Звiдки ви
штучки - 2» (3)
знаєте?» (1)
16:30 Мiй зможе
ТРК
17:55 Країна У
«ВишеГрад»
19:50 Вiталька
в ефірі щодня 21:00 Розсмiши
о 06:30, 08:30, комiка
10:30, 15:00, 22:45 Уральскi
20:30, 22:30 пельменi
08:05 Т/с «Каменська
- 3»

Вітаємо!

15 травня – Олександр Миколайович РОСТОВЦЕВ –
заступник міського голови Вишгородської міської ради
18 травня – Сергій Іванович ГОРІШНИЙ – член виконавчого комітету
19 травня – Оксана Вікторівна СТЕПАНИШИНА – спеціаліст ІІ категорії
23 травня – Володимир Олексійович ТКАЧ –
начальник відділу з гуманітарних питань Вишгородської міської ради
27 травня – Лариса Миколаївна ГАВРИЛКО – спеціаліст І категорії

Депутати Вишгородської міськради VI скликання:
2 травня – Дмитро Вячеславович ПРОЗОРОВ
5 травня – Олександр Олександрович СКОРОБАГАТИЙ
14 травня – Олександр Іванович БАЛАНЮК
19 травня – Микола Іванович КОВАЛЬ
22 травня – Микола Миколайович КРАВЧЕНКО
28 травня – Максим Валерійович МАКАРЕНКО
29 травня – Валерій Павлович ВИГОВСЬКИЙ
Нехай на ваших життєвих полях сіється і родиться тільки добро. Множиться лише щастя, здоров’я, достаток і благополуччя. Хай роки залишають по собі лише світлі спогади, а
майбутнє готує багато-багато щасливих літ, сповнених радістю, добром і надією.
Вишгородський міський голова Віктор Решетняк,
міська рада, міськвиконком, редакція газети «Вишгород»

Така смачна, що її цілком можна використовувати як десерт до чаю. І дуже цілюща.
1 частина кураги, 1 частина чорносливу
без кісточок, 1 частина інжиру, 1 частина волоських горіхів, 1/3 частини меду (наприклад,
по 300 г кураги, чорносливу, інжиру, горіхів і
100 г меду)
Сухофрукти промити, якщо курага і чорнослив дуже тверді — замочіть їх ненадовго в
невеликій кількості води. Вимочені фрукти віджати, додати до них горіхи і мед і все подрібнити до однорідної пасти. Суміш має зберігатись у холодильнику.
Для підтримки серцевого м’яза за сніданком, обідом і вечерею з’їдати по 1 ч. ложці пасти. Для нормалізації роботи кишечника вранці,
натщесерце, випити 1/2 склянки води і з’їсти 1
ст. ложку пасти.
Курси лікування не обмежені: її можна додавати в раціон постійно.

Потрібен
продавець.
Тел: (098) 341-97-50
На дозвіллі

Відповіді
на кросворд,
надрукований
у №17’2014

06:30 «TOP SHOP»
07:30 «Мультфiльми»(1)
07:50 М/с «Смiшарики»
(1)
08:00 Х/ф «Лемонi
Снiкет: 33 нещастя»
10:00 «Їмо вдома»
11:30 «ВусоЛапоХвiст»
12:15 «Розсмiши комiка»
13:10 «Орел i Решка.
Шопiнг»
14:10 «Орел i Решка.
СРСР»
16:00 «КВК-2014»
18:15 «Вечiрнiй квартал»
20:00 М/ф «Як
приборкати дракона»
(1)
21:50 Т/с
«Надприродне» (2)
00:20 Х/ф «Немає
чоловiкiв - немає
проблем»

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

У травні дні народження святкують

Паста Гіппократа

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»
14:50 ЧУ 29 Тур.
Волинь - Севастополь
17:00, 23:15 Жiночий
американський
футбол
19:20 ЧУ 29 Тур.
Карпати - Металiст
21:30 «Профутбол»
01:15 Х/ф «Армiя
Спасiння» (1)

06:00 Легенди
бандитської Одеси
07:30 В пошуках iстини
11:00 Таємницi
блокадного мiста
12:00 Директива № 1.
Вiйна
13:00 Африка
15:00 Формула-1
17:00 В пошуках пригод
18:50 Зорелiт для
фараона
19:40 Таємницi НАСА
20:30 Секретнi iсторiї
22:30 Замах на Гiтлера
00:30 Мiстична Україна

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

06:40 Х/ф «Зойчине
кохання»
08:20 «Сам собi
режисер»
09:00 «Смiхопанорама»
09:25 «Ранкова пошта»
10:00, 13:00, 19:00 Вiстi
10:10 Мiсцевий час.
Вiстi-Москва.
11:10 Росiя - любов моя!
«Майстри тувинського
спiву»
11:35 Мультфiльми
11:50 Х/ф «Людина на
полустанку»
13:20 Мiсцевий час.
Вiстi-Москва
13:25 «Мосфiльм». 90
крокiв»
13:40 «Пiшки...» Москва
вiйськова
14:10 «Бiльше, нiж
любов»
14:50 «Влада факту»
15:30 «Абсолютний слух»
16:10 Х/ф «Букет»
17:45 «Смiятися
дозволяється»
19:35 Т/с «СМЕРШ.
Лисяча нора»
22:55 Олександра
Пахмутова. Творчий вечiр

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

У зв’язку із втратою вважати недійсним паспорт СК 6118799,
виданий Вишгородським РВ ГУ
МВС України у Київській області
на ім’я Олександра Володимировича ЗАЇКИ.

Вітання

З Міжнародним
днем солідарності трудящих!
Вишгородська міська рада ветеранів щиро вітає працівників
вишгородських підприємств і закладів, ветеранів праці, «дітей війни»
і всіх мешканців міста з 1 Травня — Міжнародним днем солідарності
трудящих!
Щастя, миру, добра, сонця! Міцного здоров’я, успіхів у вашій роботі
і в сімейному житті!
А головне — впевненості у власних силах! Міцного єднання пролетарських рядів, успішного подолання всіх перешкод на шляху до кращого життя!

З журналістського блокнота

Вишгород

30 квітня

2014 року
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Шляхами української діаспори
(Початок — на стор. 6)
Найактивніший наплив українців до Аргентини був від початку імміграції в 1897
році аж до вибуху Першої світової війни
1914 pоку. За звітний період сюди приїхало близько 10000 українських поселенців.
Вони поселилися майже в усіх передових
провінціях Аргентини: червоноземнім Місіонесі, тропікальному Чако, Мендозі, Тукумані, а також у Ріо-Негро, Чубуті. Головною
ж провінцією українського хліборобського
населення аж до вибуху Першої світової
війни залишилася таки Місіонес, а БуеносАйрес — центром українців-робітників.
За іншими джерелами всього до початку Першої світової війни в Аргентину переселилося приблизно 14 тисяч українців.
Такою була громада українських поселенців в Аргентині 1914 pоку, національно
малосвідома, позбавлена української інтелігенції, незорганізована, ані під оглядом
релігійним, ані під оглядом політичним, але
свідома одного, що вона не є ні російською,
ані польською.
Військові поразки і ліквідація ЗУНР і УНР
викликало другу хвилю еміграції (з 1922 до
1939 року). Як і представники першої хвилі,
більшість емігрантів було західно-українського походження. Але, крім селян, істотну
частину переселенців становила інтелігенція (чиновники та офіцери УНР і ЗУНР). У
цей період в Аргентину переселилося 50 тисяч українців. Вони планували повернутися
на Батьківщину у випадку зміни політичної
ситуації. Поселялися переважно в містах,
зокрема в Буенос-Айресі. Ця хвиля стала

тьої хвилі (з 1946 до 1951 року) еміграції
склали члени ОУН, УПА, дивізії СС «Галичина» та особи, вивезені з України до Німеччини на примусові роботи (всього приблизно
5—6 тисяч чоловік). Значна їх частина були
дипломованими фахівцями і відрізнялися
високим рівнем національної самосвідомості. Вони значно активізували громадське життя української діаспори.
Поступово почали з’являтися нові організації, що сприяли суспільній та культурно-освітній діяльності української громади.
У 1947 році відбувся перший Конгрес українців Аргентини, на якому утворено Українську центральну репрезентацію (УЦР) —
крайовий центр, що представляє інтереси
українців перед владою. У 1950 році почала свою роботу кооперативна діяльність
при товаристві “Відродження”. Згодом
ще дві кредитівки з’явилися у Буенос-Айресі. Але цей рух невдовзі занепав через
нестабільну економічну ситуацію в країні.
Ніколи українці Аргентини не були байдужими і до літературного життя.
З самого початку переселення вони розповсюджували твори Тараса Шевченка,
Івана Франка, Маркіяна Шашкевича, Лесі
Українки; проводили вечори, присвячені їх
пам’яті. У 1950 році видавництво «Перемога» видрукувало в Буенос-Айресі Шевченків
«Кобзар». 1953 року аматорський Український театр імені Тараса Шевченка поставив «Тараса Бульбу», «Наталку Полтавку»,
«Сорочинський ярмарок» та «Запорожця за
Дунаєм».
Серед аргентинських українців є худож-

Приміщення в Буенос-Айресі, де збираються українські «пластуни»
в Українську центральну репрезентацію в
Аргентинській республіці, засновану в 1947
році. Її головними членами є уже згадувані Українське культурне товариство «Просвіта» (створене в 1924 році; видає газету
«Українське слово»; діє центр відпочинку
«Веселка») та Українське товариство «Відродження» (функціонує з 1939 року; друкований орган — газета «Наш клич» не
виходить через фінансові проблеми; діє
центр відпочинку «Калина»). Крім того, в
УЦР входять Аргентино-українська асоціація випускників вищих навчальних закладів,
Фундація імені Тараса Шевченка, скаутські
організації «Пласт» і Спілка української молоді; жіночі організації — Союз українок

ному товаристві 27-го серпня (Посадас),
Почесних консульствах України в провінціях
Місіонес і Чако, в Національному північносхідному університеті (Ресістенсія) та його
філіях. Випускникам кафедри перекладачів
іноземних мов Національного університету
Буенос-Айреса надана можливість за бажанням отримати диплом перекладача з
української мови.
У 2007 році на базі філії у Буенос-Айресі Українського католицького університету
святого Климентія Папи, який припинив
своє існування, створено Інститут української культури та освіти імені Патріарха
Йосифа Сліпого (філію Львівського українського католицького університету). Голо-

Нашого цвіту — по всьому світу

Біля споруджуваної української церкви
вагомим рушієм в організації суспільного
життя громади. З її допомогою було створено багато нових організацій, шкіл, бібліотек, хат-читалень, мистецьких об’єднань.
Так, у 1924 році з’явився драмгурток «Молода громада», який у тому ж році отримав
назву «Просвіта». З 1928 року товариство
почало видавати газету «Українське слово»
(виходить дотепер). У 1932 році видавництво Теодора Хомишина видало перший
український «Календар-альманах». А в наступному році був виданий «Календар»
товариства «Просвіта». Організація тісно
співпрацювала з церквою і поширила свою
діяльність на всі центри українського громадського поселення у провінціях БуеносАйрес, Місіонес, Чако, Мендоса, Кордоба.
При філіях були засновані «Рідні школи»,
танцювальні ансамблі і хори, капели бандуристів. Створили табір для дітей «Веселка».
Активізація українського громадського
життя набувала обертів. У серпні 1926 року
в Кордові створене перше економічне товариство «Взаємна допомога». Товариство
мало власний будинок, у якому утримувало
аматорський гурток.
У 1930 році започатковано «Український національний клуб», який видавав газету «Україна». У 1933 році група просвітян,
очолювана Михайлом Приймаком, організувала «Українську стрілецьку громаду»,
заснувала газету «Наш клич», що виходить і
досі. З’явилися також молодіжні, професійні і релігійні організації. У цей же період відкрито багато дрібних підприємств, ремісничих майстерень, торгівельних закладів,
кредитівок, кооперативів і фірм.
Після Другої світової війни основу тре-

ники, музиканти, архітектори. Зокрема,
Альберт Лисий і родина Чумаченків — учасники міжнародних конкурсів, автор українського кафедрального собору в БуеноcАйресі — Віктор Гриненко.
Після розпаду СРСР аргентинський
уряд став розглядати країни Східної Європи
як джерело дешевої кваліфікованої робочої
сили. Для них був встановлений спрощений
порядок еміграції (скасований у 2004 році).
Протягом 1993—2003 років в Аргентину
прибуло 25 тисяч українців (четверта хвиля
еміграції). Її представники переважно мають вищу або середню спеціальну освіту. З
2002 року кількість емігрантів помітно скорочується, а число українців, які повертаються в Україну або переїжджають до США,
Канади чи Західної Європи, збільшується.
Нині в Аргентині мешкає 300 тисяч українців, що становить близько 0,76 відсотка
усього населення країни. Деякі експерти
оцінюють кількість українців в 250 або 350
тисяч. Вони переважно розселені у столиці
та провінціях Буенос-Айрес, Місіонес, Чако,
Мендоса, Формоса, Кордова, Ріо-Негро
і займаються головним чином землеробством.
Українська діаспора ділиться на дві
великі соціальні групи — сільськогосподарські працівники (фермери ) і промислові (в основному — висококваліфіковані). В останні роки збільшується
кількість лікарів, юристів, економістів,
інженерів, соціологів, філологів та інших
представників інтелектуальних професій.
В Аргентині діє близько 40 громадських,
культурних, релігійних та молодіжних організацій українців, більше 30 з яких об’єднані

Українські селяни в Аргентині
Аргентини, Об’єднання жінок «Просвіта» та
Спілка українських жінок, інші організації.
В Аргентині діє Єпархія Пресвятої Богородиці Покрови Української католицької
церкви греко-католицького обряду (150
тисяч прихожан), яка підпорядковується УГКЦ, має кафедральний собор Пресвятої Діви Марії в Буенос-Айресі, 18
церков та 36 каплиць; видає двомовну
газету «Голос Української церкви»; представлені Українська автокефальна церква
(одна церква в Буенос-Айресі) і осередок Українського євангелістсько-баптистського об’єднання в Південній Америці.
У 2003 році були засновані Братство Святої Софії УГКЦ та Українське євангельське
християнське братство.
При організаціях української діаспори
діють близько 20 танцювальних та хорових творчих колективів, найпопулярнішими
серед яких є ансамблі танцю «Просвіта»,
«Весна», «Київ» (УКТ «Просвіта»), «Журавлі» (УТ «Відродження»), хор «Карпати» та
капела бандуристів імені Тараса Шевченка.
Асоційованим членом УЦР є Аргентинськоукраїнська торговельно-промислова палата, до складу якої входять дрібні підприємці
українського походження.
При центральних відділеннях і філіях
Українського культурного товариства «Просвіта» та Українського товариства «Відродження», а також при Українській грекокатолицькій церкві в столиці та провінції
Буенос-Айрес діють суботні школи, де вивчається українська мова і низка українознавчих дисциплін. Також курси мови викладаються при Національному університеті
провінції Місіонес, Українському культур-

вним завданням закладу є збереження та
поширення серед нових поколінь етнічних
українців української культури в контексті східного християнського світогляду
шляхом підготовки учителів та викладачів
українознавчих дисциплін в парафіях та
громадських осередках українців, наукових
досліджень, видавничої діяльності у співпраці з церковними, громадськими та науково-освітніми установами Аргентини, України та української діаспори. Навчальний курс
викладачів українознавства тривалістю 8
семестрів тимчасово не викладається через малу кількість студентів. Проте щорічно у провінції Місіонес, куди з’їжджаються
також студенти з провінцій Чако, БуеносАйреса, Мендоси, Інститутом проводиться
інтенсивний літній курс тривалістю 2 тижні
зі спільним проживанням студентів у гуртожитку (загальний обсяг навчальної програми розрахований на 4 роки). За всю
історію існування Інституту було проведено 24 таких курси. Наразі Інститут не має
власного приміщення та функціонує на базі
церковно-житлового комплексу при Кафедральному соборі Пресвятої Діви Марії
Української католицької церкви (візантійсько-українського обряду) в Буенос-Айресі. Українські громадські організації діють
і в інших місцях компактного проживання
етнічних українців, зокрема, товариства у
складі Північного угруповання УЦР у містах
Посадасі, Обері, Апостолесі, Барранкерасі
та Леандро Алемі провінції Місіонес, містах
Ресістенсії, Саенс-Пеньї та Коронель-дюГраті провінції Чако, місті Кордобі провінції
Кордоба.
Далі буде
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Кандидати у Президенти України

Вишгород
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Програма
по шаблону:
чим
відрізняються
обіцянки
кандидатів
у Президенти
(Початок на стор. 4, 5)
Маємо, таким чином, декілька пунктів, щодо яких думки більшості кандидатів у президенти збігаються. Хто б не
переміг на виборах, муситиме рахуватись із цим фактом і виконувати «спільні» обіцянки. А для громадськості це
буде додатковий аргумент у контролі за
проведенням реформ.
Друга група: клуби по інтересах
Другий тип програмних обіцянок – ті,
щодо яких є більш або менш різкі розбіжності.
Зокрема, питання Криму. Симоненко та Добкін взагалі не згадують цю
тему у своїх програмах, вочевидь, погоджуючись на російську анексію, а Тігіпко
лише сором’язливо натякає на «план із
відновлення територіальної цілісності».
«Майданівські» кандидати, звісно ж, вимагають повернення Криму та підтримки кримських татар, а Ляшко заодно
пропонує розібратись із сепаратистами
та позбавляти їх громадянства.
Натомість Симоненко й Добкін закликають до федералізації України. Усі інші основні кандидати, включаючи Тігіпка, уникли цього слова. Зате
обидва регіонали та комуніст виступають за надання російській мові статусу другої державної.
Подібним чином розділилось ставлення кандидатів до Росії.
Добкін і Симоненко хочуть відновити «тісні стосунки», Тігіпко виступає за
«відновлення переговорного процесу».
Порошенко дипломатично пропонує
деескалацію конфлікту та економічну
співпрацю. Натомість Тимошенко, Ляш-

ко, Тягнибок та Ярош висловлюються
більш негативно й навіть агресивно,
включаючи заборону російських ЗМІ –
Ляшко, та візовий режим – Ляшко, Тягнибок.
Інтегруватись в Євросоюз пропонують усі «майданівські» політики, хоч
і з невеликими відмінностями: Ярош і
Тягнибок за «безвізовий режим» і тісну
співпрацю, тоді як Порошенко, Тимошенко та Ляшко прямо говорять про
вступ до ЄС. Регіонали та комуністи,
натомість, у Європу не прагнуть, а Добкін навіть воскресив ідею про вступ
до Митного союзу.
Схоже на те, що політики мають
різні погляди на потребу проведення дострокових виборів до парламенту. Нові вибори ще цього року пообіцяло четверо – Богомолець, Ляшко,
Порошенко та Тігіпко. Решта оминає
питання.
В економічній царині деякі розбіжності є щодо ринку землі: Ляшко, Симоненко, Тимошенко й Тягнибок виступають проти продажу землі, а Ярош
обіцяє, що власниками землі будуть
тільки українські громадяни. Решта кандидатів, здається, не проти ринку землі
з можливістю вільного продажу.
Традиційно важливою є тема пенсій, щодо якої політики мають дуже
різні погляди. Добкін і Симоненко закликають скасувати пенсійну реформу,

і до них можна додати Олега Ляшка, що
обіцяє повернути жінкам пенсійний вік
55 років. Натомість Тимошенко і Ярош
обрали рух у протилежному напрямку
й планують перехід до накопичувальної
пенсійної системи.
Третя група: не для всіх
Оригінальних обіцянок у наших кандидатів не так багато: основні пункти
більшості програм зводяться до того,
що описано вище. Але декілька «унікальних» чи майже унікальних пропозицій знайти можна.
У політичній сфері, наприклад, Юлія
Тимошенко та Сергій Тігіпко пообіцяли
вдосконалити процедуру імпічменту
президента України. А та ж Тимошенко
разом із Богомолець та Ярошем вжили
в програмах модне слово «електронний уряд», який вони нібито хочуть
впроваджувати.
У сфері свободи слова переважно
лунають заклики «заборонити» і «закривати» ЗМІ – за антиукраїнську діяльність – Тягнибок, Ярош, чи просто за те,
що вони російські – Ляшко. Натомість
Петро Порошенко пропонує створювати суспільне телебачення.
Цілих два кандидати – Тягнибок і
Ярош – обіцяють легалізувати вільне
носіння вогнепальної зброї. А Ярош,
у рамках реформи МВС, хоче також запровадити посаду виборного шерифа.
Якщо ці кроки покликані поліпшити

ситуацію зі злочинністю, то Юлія Тимошенко хоче поліпшити життя засудженим та здійснити масштабну амністію,
скоротивши кількість ув’язнених за незначні злочини. Можливо, дався взнаки
власний безрадісний досвід перебування в тюрмі...
В економіці нехарактерні для більшості кандидатів ідеї висловили хіба що
Симоненко й Тягнибок. Обидва кандидати обіцяють націоналізацію стратегічних підприємств та прогресивну
систему оподаткування, за якої ставка податку суттєво вища для тих, хто
більше заробляє. Це не дивує, оскільки
й комуністи, і свободівці давно виступали за більше втручання держави в
економіку та перерозподіл багатства на
користь незахищених верств.
Двоє – Богомолець і Ярош – згадали
болючу тему українців за кордоном. Ці
кандидати обіцяють створювати умови
для повернення заробітчан в Україну.
Виходячи з усього сказаного, можна
чекати, що переможець виборів у будьякому разі візьметься за децентралізацію владних і бюджетних повноважень,
посилюватиме обороноздатність, проводитиме реформи у МВС та судовій
системі й спробує зменшити енергетичну залежність країни.
Статтю підготовлено за матеріалами проекту Владометр (vladometr.org)
Ігор САМОХІН, спеціально для УП
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Рецепт другого дихання
від «Фольк-music»
Галина МАКАРЕНКО

Фольклорні ансамблі «Золотий вік»
(Вишгород) та «Любисток» (Демидів)
добре знані в районі, без їх виступів

не обходиться практично жоден районний захід, вони неодноразово ставали лауреатами обласних конкурсів.
А нещодавно колективи взяли участь
у зйомках програми «Фольк-music»
Першого національного телеканалу.

ниць колективів він ці репетиції проводить, отож і його заслуга в успішних виступах колективів — безперечна.
Втім, виконувані колективами конкурсні пісні звучатимуть у програмі
«Фольк-music» двічі, адже, крім виконання фольклорними колективами, їх
виконали ще й естрадні колективи в сучасному аранжуванні. Погодьтесь, цікавий проект. І він уже зайняв свої міцні
позиції на телебаченні, має широку аудиторію глядачів.
«А хто автор ідеї цього проекту?»
— запитую у ведучої програми — народної артистки України Оксани Пекун. Пані Оксана замріяно примружує
очі, ніби заглядає у минуле і з задоволенням ділиться спогадами: «Фолькmusic» – авторський продукт Першого
національного. Але вперше ми з моїм
чоловіком та продюсером Володимиром Коваленком та президентом НТКУ
Віталієм Докаленком заговорили про
нього в лютому 2007-го, обговорюючи
нові телевізійні проекти.
Ми задумали зробити сучасне
аранжування української народної пісні, вдихнути в неї нове життя, щоб вона
стала потребою для всіх поколінь. І тепер це програма, у якій етнічна музика
звучить у новій інтерпретації сучасних
виконавців, але спочатку ми слухаємо
оригінальне виконання, знайомимось
з регіоном, де проживають виконавці,
його традиціями».
Творчі групи програми, як розповідає пані Оксана, побували практично у всіх куточках України, знімають
не тільки художні номери, а й готують
так звану візитівку населеного пункту,
де проживає художній колектив: «Програма розписана у нас на рік уперед,
але, гадаю, що у нас роботи ще років
на 100 уперед. Адже дуже часто навіть
у селах, що розташовані за кілометрів
15-20 одне від одного, — свої традиції,
свої пісні і своя пам’ять. Ми поставили собі завдання — не тільки зберегти
пісню, а й, так би мовити, осучаснити
її, дати їй друге дихання. Адже старші
покоління, які ці пісні пам’ятають, відходять, і треба зацікавити виконанням
народних пісень молодь. І, знаєте,
вона із задоволенням підхоплює еста-

фету, у нашій програмі часто бувають і
молодіжні колективи.
Не берусь судити у кого краще звучить пісня – традиційне народне виконання чи осучаснене аранжування.
Але відчувається, що і аматори, і професійні виконавці пропускають народну пісню через свою душу, і це — чи не
найголовніше».
Зазвичай, у передачі «Фольк-music»
звучать українські народні пісні. Але ж в
Україні проживає чимало представників інших народів. Тож треба подумати
і про збереження їхніх традицій і фольклору. Автори програми знайшли, як
мені здається, прекрасний формат реалізації цієї ідеї — в передачах звучать
пісні й іншими мовами. Скажімо, на
зйомках нинішньої відома українська
пісня «Била мене мати» була переспівана гуртом «Українські вечорниці»
білоруською мовою і мала назву «Рекрут».
Доречно буде зауважити, що на
зйомках передачі завдяки ведучій та
всьому творчому колективу панувала
надзвичайно тепла домашня атмосфера, яка допомагала самодіяльним
акторам не розгубитись перед софітами та камерами. Та й самі аматори
в інших творчих колективах бачили не
суперників, а однодумців, які роблять
одну справу, мають однакові захоплення. Отож допомагали одне одному зі
сценічними костюмами та музичними
інструментами, давали доречні поради
під час репетицій, а потім підтримували
оплесками під час виступів, захоплено
ділились враженнями.
Колектив «Любисток» з найкращими побажаннями творчих успіхів
передав колективу програми «Фолькmusic» корзину з домашніми гостинцями. А «Золотий вік» на згадку про свою
участь у програмі подарував у музей
«Фольк-music» виготовлену вишгородськими гончарами макітру та картину
«Соняшники», яку вишила учасниця колективу Ніна Грищенко, а також книги
про наш район, серед яких і збірка творів місцевих поетів та письменників,
видана до 40-річчя району.
Ведучій програми Оксані Пекун
вручили коровай на вишитому україн-

ФОТО — автор, «Вишгород»

Я

к розповідає учасниця «Золотого віку» Олена Гавриленко,
їх давно зацікавила програма: «Це дуже гарна нагода заявити про
наш колектив на всю Україну, представити на суд глядачів свою роботу.
Звернулись до ведучої програми Оксани Пекун з пропозицією про зйомки
— і незабаром вона приїхала до нас у
Вишгород, послухала наш виступ і відібрала дві пісні, які ми і виконали на
програмі».
У кожної з учасниць колективу за
плечима чималий досвід виступів у художньо-мистецьких колективах, але
було помітно, що перед зйомками програми вони таки хвилювались — що
не кажи, а виступати перед камерами
доволі непросто. Але коли вже зайшли
в студію, то ніби відчули себе у своїй
стихії — сцена, освітлення, глядачі. І
нехай собі працюють камери — налаштувались на гарний виступ і гарно так
виступили з українськими народними
піснями «Чом трава зелена» та «Карапет».
«Наш колектив їхав до Києва з величезним натхненням, — розповідає
художній керівник колективу Тамара
Шевченко. — Готувалися дуже ретельно і напружено, дві пісні «прокрутили»,
певно, по двісті разів, переживали, а
коли вже завершили виступ у гарній затишній студії, всі були надзвичайно задоволеними. Хочемо подякувати творчому колективу програми і особисто
Оксані Пекун за увагу до нас — вони
нас підтримували дуже, підбадьорювали, допомагали адаптуватись у трохи
незвичній для нас атмосфері. Висловити хочемо слова вдячності і всім тим,
хто допоміг нам в організації поїздки на
зйомки передачі».
Разом із «Золотим віком» на зйомках програми був представлений і інший добре знаний у нашому районі колектив — «Любисток». У його виконанні
прозвучали пісні «Птичка невеличка»
та «Машина». Музичний керівник обох
цих колективів — викладач Димерської
музичної школи Володимир Ткаченко. Доводилось бувати на репетиціях і
тільки залишалось дивуватись, з яким
тактом і бережним ставленням до учас-

ському рушнику, а творчий колектив
програми порадували голубцями та
налисниками у «виконанні» Василини
Гриненко та Лідії Рябченко. «Авторка» голубців-мізинчиків пані Василина
розповідає: «Наморочилась з ними!
Та, знаєте, приємно було готувати для
творчої групи, здивувати їх чимось.
Адже вони роблять дуже важливу справу — дають друге дихання нашій українській пісні».
Колектив і справді робить велику, дуже сучасну справу, даючи друге
життя українській народній пісні, зацікавлюючи нею нашу молодь. «Тільки за
таких умов ми збережемо наші національні традиції, — говорить Оксана Пекун. — Українська пісня — невід’ємна
від нашої культури, вона невмируща,
та все одно потребує того, щоб її підтримували.
Сьогодні дехто зневажливо називає
патріотів, котрі плекають українське,
націоналістами. Але наша творча група
горда з того! І як би там нас не називали, ми плекаємо наше національне, закликаємо усіх любити свою культуру, як
самих себе, і демонструвати досягнення нашої культури і наші традиції так,
щоб їх сприйняли і полюбили не тільки
українці».
…У художніх колективах переважно
жінки. Для багатьох це віддушина від
рутинних справ, домашньої роботи. Я
завжди із захопленням дивлюсь на цих
людей, які знаходять час, щоб займатись піснею, ходити на репетиції, брати
участь у концертах.
Ні, «знаходять час, щоб займатись
піснею» — якось примітивно звучить.
Треба, сказати по-іншому — вони
живуть творчістю, це частина їх життя і для них надзвичайно важливо, як
це життя прожити. А такі передачі, як
«Фольк-music», потрібні нашим самодіяльним колективам для самовираження і самоутвердження. Погодьтесь,
це додає ваги і у власних очах, коли твій
виступ бачать на екрані тисячі глядачів,
вселяє надію, що попереду ще чимало
досягнень, успішних виступів на різноманітних конкурсах. Хай так і буде
у творчій біографії «Золотого віку» та
«Любистку».

14

30 квітня

2014 року

Перше «інтерв’ю»

Молодіжний квартал

Вишгород

Про що я запитав у Блохіна — і що від нього почув

Тарас ПАНЧЕНКО,
Школа журналістики (керівник
Ольга Думанська) ЦТ «Дивосвіт»
ФОТО — Валентин ВАСИЛЬКОВСЬКИЙ,
спеціально для «Вишгорода»

Про стосунки екс-наставника «Динамо» Олега Володимировича Блохіна з пресою можна написати багатотомну книгу. Блохін — людина
ексцентрична і доволі часто критикує журналістів за неграмотно поставлені запитання. Преса ж, у свою
чергу, відповідає шквалом критики
за його тактичні помилки у футболі.
Пощастило й мені відчути на собі характер Олега Володимировича – на прес-

Знай наших!
Анастасія НЕПОКРИТОВА, Ольга
ДУМАНСЬКА, Школа журналістики
ЦТ «Дивосвіт»

конференції після матчу київського «Динамо» з харківським «Металістом» 6 квітня
ц. р.
Я знав заздалегідь, що мені вперше
дадуть задати питання тренеру. Для людини мого віку (а мені на той момент було
15 років) це — неабияка честь.
Тож майже весь матч я тримав у голові
цю думку і готував запитання. Хотів справити гарне враження на присутніх журналістів та самого Блохіна.
Я довго думав і вирішив запитати про
свого улюбленого гравця — Романа Безуса. Прийшов на прес-конференцію, дочекався виступу Олега Володимировича і
першим підняв руку.
Я знав про натуру головного тренера і

був готовий до будь-якого розвитку подій,
навіть — що не стане відповідати на моє
запитання: чому Роман Безус — поза увагою головного тренера і не виходить на
поле в основному складі у цьому сезоні.
Олег Володимирович уважно мене
вислухав і відповів: «А скільки разів у минулому сезоні виходив у основі Безус?»
Журналісти в залі загомоніли.
На моє «не знаю» Блохін зауважив: «Потрібно готуватись до прес-конференцій та
знати всі факти».
Згодом я таки отримав його відповідь,
але ця прес-конференція запам’ятається
мені на все життя.
Отакий він, Олег Володимирович Блохін…

Про людей та їхні тіні

Ви коли-небудь замислювалися про свою тінь? Мабуть ні, а варто було б. Творче об’єднання «Різні
люди» Вишгородського районного
Центру творчості дітей, юнацтва та
молоді «Дивосвіт» поставило повну
тонкої повчальності містифікацію за
п’єсою Євгена Шварца «Тінь» — за
п’єсою, що змушує нас зупинитися,
озирнутися і замислитися.
ереклала українською та написала сценарій, а також
здійснила постановку вистави керівник творчого об’єднання «Різні
люди» Олена Титаренко. З нею ми і ведемо бесіду.

скупості, підлості та підступності.
Автор твору говорить нам, що людина складається з двох половинок —
світла і темряви, добра і зла, любові і
ненависті. В кожному з нас щодня відбувається боротьба між добром і злом,
ми робимо вибір, який і характеризує
нас як особистостей.
— «Родзинка» казок — у поєднанні фантастики з буденністю. Чи вбачаєте ви сучасні паралелі?
— Паралелі… Звісно, вони існують.
Мене діти запитують: «А Тінь… це —
хто?» Відповідаю: «Тінь — це прообраз
людини, що схильна до бюрократичного керівництва, душить підлеглих, гнобить того, хто розумніший і достойніший, і призначає його своєю тінню. І, як
правило, люди підминаються».
Дорослі ж бачать краще паралелі,
проектують їх на конкретні особистості.
Вчинки чесних людей інколи такі загад-

не можемо дозволити. Глядача самодіяльного театру треба постійно зацікавлювати якимись діями, а не великими монологами. Розмови не тримають
увагу публіки. І якщо цих дій немає у
творі, то ці дії потрібно придумати.
Драматург думає про діалоги, а режисер — про дійства. Особливо у нас,
при відсутності саме театральної сцени. Особлива увага надається вбранню
героїв. Ми з костюмером Світланою
Матюк сідаємо, продумуємо кожний
костюм, підходимо до усього економно, без зайвого — лише необхідне. Тут
спрацьовує приказка, що «голота на
видумку багата».
Допомога нашого керівника районного Центру творчості «Дивосвіт»
Олени Андріяш дуже важлива. Вона
віднаходить можливість вирішити усі
необхідні питання, завжди знайде кошти. Придбали недорогі тканини, але

мога?
— Нас запросили взяти участь у
фестивалі «Театральний калейдоскоп», який проводив Центр культури та
мистецтв Дніпровського району Києва.
Там був дуже високий виконавський рівень театральних груп. Чого тільки вартий Київський зразковий театр «Юного
актора»! Там 13 педагогів працює.
Фестиваль став цікавою і радісною
подією в творчому житті «Різних людей» не лише тому, що вони отримали
диплом переможців, а й тому, що учасниками його були сильні і дуже різноманітні театральні дитячі колективи,
які представили надзвичайно глибокі і
яскраві творчі роботи, що відзначалися чудовим акторським виконанням,
оригінальними режисерськими рішеннями. Змістовне творче спілкування і
досвід були для наших диво-артистів
дуже цінним надбанням «Театрального

— Чому саме до цього твору ви
звернулися і поставили його на своїй сцені. За словами головної героїні, це — «одна з найжалібніших казок на світі».
— Сюжет про тінь, що покинула
людину і зажила самостійним життям,
спочатку взяв Андерсен. У нього історія
закінчилася сумно, там Тінь перемагає.
Тут же не зрозуміло, хто перемагає, це
дає можливість глядачеві замислитися.
На мій погляд, спектакль дуже повчальний, у творі розкривається тема
справжньої дружби і любові, що сильніша за страх перед смертю. Ще яскравіше звучить у ньому тема добра і зла,
світла і темряви.
Християн Теодор — це скарбниця
світлих, добрих справ. Його Тінь — поєднання зла, ненависті, жорстокості,

кові…
Ми завжди виправдовуємо людей,
яких підминає під себе влада, які стверджують, що цьому протистояти неможливо. Герой казки Доктор говорить, що
він пробував, та не зміг, бо влада це —
сила.
А головному персонажу байдуже,
яка це сила. Він розуміє, що так жити не
можна. Він помре, але так не житиме.
У казці відрубування голови зводиться до фарсу. А в житті складніше,
бо насправді не існує живої води, щоб
відновити життя загиблого.
— У вас в казці багато наголошується на тому, що усе буде добре.
Ви істотно переробили текст п’єси?
— Справа в тім, що в казці Шварца
герої багато філософствують. А, за нашими можливостями, ми собі такого

такі, що приваблюють увагу. Пошили
фраки, «метелики», стрічки, виготовили ордени. У нас є чудовий бутафор
Марія Бреяк. Без неї не було б такої
постановки. Я можу придумати все, що
завгодно, а руки, які втілили це в життя, — то чудова фантазія та золоті руки
Марії.
— Ви прописували ролі вже під
конкретних виконавців…
— … Аякже. Я розраховую на свою
команду: скільки в мене дівчаток, скільки хлопчиків; потрібно, щоб усі були задіяні в спектаклі. За казкою має бути
Таємний радник, а у мене є дві прекрасні дівчинки, і я пишу для них текст
Статських дам, які чудово замінили
його персонаж.
— Постановка перемогла на фестивалі в Києві. Що то була за пере-

калейдоскопу». До останньої хвилини
нагородження «Різні люди» хвилювалися за результат свого виступу, адже
не один із колективів-учасників міг
би претендувати на перемогу. Тож ця
перемога стала їхнім щасливим здивуванням. Пишаємося також нашими
акторами Артемом Пилипенком та
Павлом Хімоніді, які перемогли у номінаціях «Найкраща комедійна роль» та
«Найкращий актор», відповідно. Також
вистава «Тінь» отримала диплом у номінації «Найкраща сценографія».
А наприкінці хочу зазначити, що
автор п’єси вважав, що викриття зла
ще не означає перемоги над ним. Потрібно, щоб більшість людей подолало
своє пасивне ставлення до нього. І нашою постановкою я намагалася донести цю ідею до глядача.
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несвідомі сепаратисти на Півдні і Сході України?
Анатолій Козак, голова вишгородської організації
Союзу радянських офіцерів:
— Кожна родина постраждала у Великій Вітчизняній війні.
Ми пам’ятаємо 1945-й і маємо ці традиції передавати дітям
і онукам. Обов’язково йти під радянськими прапорами на 9
Травня, зокрема — під прапором Військово-морського флоту СРСР.
Запитання до влади. От ми хотіли запросити ветеранів
з Харківщини до себе. Та у нас не те що приміщення, навіть
кімнати бойової і трудової слави немає.
Сергій Іванович, військовий у відставці, приїхав до
Вишгорода в гості до дітей:
— На параді, запланованому у Севастополі до Дня Перемоги 9 травня, покажуть військову техніку нового покоління.
Очікується прибуття перших осіб РФ.
У механізованій колоні пройдуть бронемашини «Тигр» нового покоління, БТРи, зенітно-ракетні комплекси «Бастіон» і
«Оса», а також артилерійські знаряддя. Будуть залучатися ще

ФОТО — Валентина ЧИСТЯК, «Вишгород»

Такою була тема круглого столу, що відбувся у НВП
«Технопроект» 10 квітня, кількох засідань оргкомітету
міськради. Ветерани війни, праці та військової служби міста й району, представники ВРДА та міської ради,
міського ЦТ «Джерело», ЗМІ, депутати, освітяни і виробничники обговорювали, ДЕ і ЯК відзначати День Перемоги у Вишгороді, враховуючи суспільно-політичну ситуацію в Україні.
едакція звернулася до вишгородців з проханням висловити і свою думку: з якою символікою відзначати
цю дату, масово чи стримано, з концертом біля стели
чи біля БК «Енергетик», мітингом біля Братської могили чи урочистою ходою з оркестром, що краще — солдатська каша і бойові 100 г чи увага до тих ветеранів, хто вже не виходить з дому?
Ось результати круглого столу, засідань оргкомітету та
бліц-опитування вишгородців.
Володимир Ткач, начальник відділу з гуманітарних
питань виконавчого комітету Вишгородської міськради:
— Висловлюю свою думку не як посадова особа, а як журналіст і громадянин України. На жаль, події в нашій державі за
останні місяці свідчать, що георгіївська (а вірніше — гвардійська) стрічка сприймається неоднозначно: все більше українців вважають її символом окупації, знаком агресора, що
знищує все українське.
Заяви у російських ЗМІ про те, що Росія могла б виграти
Велику Вітчизняну війну БЕЗ України, — це не просто перекручування історії (у 1941-1945 рр. з нацистською Німеччиною та її сателітами, з коричневою чумою фашизму воював
Радянський Союз — Ред.). Такі заяви — мовляв, хто краще
воював, — відверта неповага до 7 млн українців, що полягли
на полях боїв від Москви (Росія) до Ельби (Німеччина).
Петро Жуланов, голова міської ради ветеранів:
— Говорити про те, хто краще воював, некоректно. День
Перемоги — свято радянського народу, що об’єднувало всі
народи. Україна, Білорусія, Прибалтика, Молдавія, частково Росія пережили фронт двічі: коли наступали загарбники і
коли наступали радянські війська. Ціна перемоги — 20 млн
життів. Це, зокрема, і мирне населення, партизани, загнані
на роботу в Німеччину. 9 травня формат має бути такий, як
завжди: покладання квітів до Вічного вогню на вул. Шкільній
і до стели на набережній, урочиста хода, солдатська каша,
бойові 100 грамів.
Юрій Колодзян, керівник підприємства, депутат
міської ради:
— Починаючи з 30 листопада минулого року, формати
багатьох свят змінилися. Події в Україні такі, що, дай Боже,
аби не розв’язалася нова війна. Вважаю, треба вшанувати
загиблих. Але співати-танцювати-марширувати — недоречно. А георгіївська стрічка може призвести до прямої конфронтації.
Петро Головко, голова районної ради ветеранів:
— Я написав і опублікував листа президенту В. Путіну
щодо ганебної політики втручання РФ у справи України.
Звернуся до первинних організацій, що вони думають
стосовно відзначення Дня Перемоги. Минулого року найкраще його відзначили у Вишгороді, Богданах і Димері. У георгіївській стрічці не бачу ніякої крамоли.
Ірина Побідаш, голова Вишгородської райради:
— У народі цю стрічку називають «колорадом», бо, як колорадський жук, нищить все добре на нашому українському
полі. Гвардійська стрічка скомпрометована і носить негативне забарвлення.
Олексій Ростовський, ГО «Аптаун»:
— Учасників війни, бойових дій — вже залишились одиниці. Святкують урочисто, зазвичай, міцні відставники, що до
війни не мають жодного відношення.
Вважаю, що вшанувати пам’ять загиблих — необхідно.
Хода має бути — з оркестром, але без георгіївських стрічок.
І сцену не варто ставити. Краще б ці кошти спрямувати на
допомогу тим ветеранам, хто з дому не виходить через старість.
Олександр, підприємець:
— Марш у пам’ять дивізії СС «Галичина» 28 квітня — це
наруга над пам’яттю мого діда, який воював проти фашизму.
До речі, літній львів’янин, теж у вишиванці, висловився проти, адже обіцяли, що уникатимуть провокацій, навіть ветерани УПА говорили, що не треба цього робити.
Анастасія, пластунка:
— Марш вишиванок — це вшанування сторінки історії
України, ніякої агресії ні у цьому, ні у гаслах «Україна — понад усе» немає. Паралелей більше, коли порівнювати тодішні
диктаторські режими, зокрема сталінський і гітлерівський, і
теперішні, зокрема путінський.
Галина Макарівна, вчитель:
— Все доречно у свій час. Нічого страшного у тому, що я
читаю «Майн кампф» (автобіографічна книга Гітлера — Ред.)
Та якщо вийду з цією книгою в руках у День Перемоги — це
буде плювок у очі людям, що пережили війну.
Так само і з іншими символами – треба враховувати те,
що сьогодні відбувається.
Сергій Прокопенко, просвітянин:
— Арійські (індійські) та й давньослов’янські руни, знак
Сонця — свастика. У самому знакові, що досі використовується у багатьох традиційних орнаментах, нічого поганого
нема. Та оскільки він був на озброєнні у італійського фашизму, німецького націонал-соціалізму і купи їхніх прибічників, то
залишився у пам’яті людства як знак агресії, страшної Другої
світової війни.
Так само і гвардійська стрічка. Як можна чіпляти на себе
знак, яким обв’язують себе терористи і окупанти, свідомі і

У невідомого солдата (Братська могила,
що на вулиці Шкільній у Вишгороді) з’явився
патріотичний оселедець
й берегові ракетно-локаційні комплекси «Мінерал».
Техніку представлять військові частини Криму та інші
регіони Південного військового округу РФ, зокрема із Ставрополя. Будуть там прапори РФ, яка є правонаступницею
СРСР.
Тож чи варто нам, громадянам країни, правами якої нехтує «добрий сусіда», чіпляти на себе «колорадів», іти під прапорами, які зараз використовує фактичний окупант? Де наша
офіцерська, національна, державна і людська честь і совість?
Петро Демчук, інвалід 2 групи, у Збройних силах із
1942 року:
На другому етапі війни (1943-1945 рр.) втрати України
були найбільшими (призов українців 1922-1927 рр. народження), тому День Перемоги відзначати треба обов’язково.
Формат — традиційний, із георгіївською стрічкою — знаком
Перемоги. Бойовими 100 грамами не попрікайте — вони
були введені з 1 жовтня по 1 травня під час війни. Я хоч і не
вип’ю 100 г, бо вже майже 90 років маю, але 50 г вип’ю, за
нашу Перемогу.
Марія КОВАЛЕНКО, пенсіонерка:
— Головне — мир і повага один до одного усіх поколінь. Із
засобів масової інформації знаю, що по всій Україні ветерани
Великої Вітчизняної війни збираються відзначати 9 Травня
під синьо-жовтим прапором і без так званих «георгіївських

стрічок», які молодь сьогодні сприймає як символіку загарбників.
Наприклад, у Кіровограді ветеранські організації відмовились від символіки, яку нині носять сепаратисти (і терористи!), щоб унеможливити провокації між активістами різних рухів і мирно провести День Перемоги. Радила б і нашим
міським і районним ветеранам так зробити — відзначити святу для кожного українця дату під державними українськими
прапорами та із державною символікою.
Петро Семенович, ветеран праці:
— Або із символікою Вишгорода — із значками чи стрічками кольорів прапора нашого міста: біло-чорно-червонозолотими.
Віталій Кутаф’єв, депутат Вишгородської міськради:
— 9 Травня — не політичне свято, тому політичним партіям краще утриматися від прапорів, а усім — від масової ходи.
Щоб не було ексцесів.
Віктор Федосенко, керівник підприємства, член
міськвиконкому:
— Я — онук війни: один мій дід загинув під Тернополем,
другий дійшов до Берліна. Мені приємно, що ветерани за унітарність, єдність України. Вважаю, що День Перемоги — це
їхнє свято, і провести його слід традиційно, хай оркестр «Водограй» грає пісні воєнної пори, це улюблені музичні твори
кількох поколінь.
Валерій Виговський, підприємець, депутат Вишгородської міської ради:
— Все, що можна, для ветеранів у цей день зроблю. А от
«георгіївську стрічку» не надягну, з нею сьогодні пов’язані негативні асоціації.
Інна Шубко, директор ВРГ «Інтелект»:
— Наші школярі обов’язково покладуть квіти і вклоняться
могилі захисників і визволителів Вишгорода. Гучне ж свято
влаштовувати нині – не на часі, не та ситуація в Україні.
Олена Глава, начальник сектору внутрішньої політики, преси та інформації апарату Вишгородської РДА:
— До відома. Є постанова уряду, а також рекомендації
Міністерства культури та Київської ОДА щодо обмеження витрат та урочистостей.
Про символи скажу, що це особисте. Принагідно нагадаю, що 04.05.2014 р. у Сухій Балці, в обителі Милосердя, буде перепоховання 69 останків червоноармійців,
які загинули у 1941-1945 рр. 7 травня — обласні заходи у
Національному музеї «Битва за Київ у 1943 році» у Нових
Петрівцях, 9 травня — урочистості у Вишгороді. Цікавою
буде й екскурсія до музею військової техніки у с. Пилява.
Володимир Саюк, депутат міськради чотирьох скликань:
— Перше. «Зелені» чоловічки — десанти та організатори терористів із Росії — носять георгіївські стрічки. Цей знак
окупанта наш народ називає колорадами.
Друге. Україна брала участь не лише у Великій Вітчизняній, а й у Другій світовій війні. Гинули не тільки у радянській
армії, а й в Українській повстанській армії (УПА), яка, до речі,
обговорювала спільні операції проти німців із радянськими
партизанами і яка боролася проти фашистських загарбників.
Третє. ОУН почала боротьбу з німецьким окупантом
України із четвертого липня 1941 року. Обидва брати Степана Бандери загинули у німецьких концтаборах.
Четверте. З приводу співпраці з окупантами варто згадати пакт Молотова-Рібентропа, розподіл Польщі, який, власне, і призвів до Другої світової війни.
Так само, як згадати і вітальну телеграму Сталіна — Гітлеру щодо взяття німецькими військами Парижа.
Гадаю, треба вшанувати усіх, хто загинув за вільну Україну: радянських солдат, вояків УПА, а також представників
інших країн, які брали участь у звільненні нашої землі та допомагали технікою, продовольством тощо (до відома: понад
1 млн осіб у СРСР померли від голоду взимку 1941-1942 рр.)
А молоді я б порадив ретельніше вчити історію — всю, а
не окремі її сторінки.
Таміла Орел, голова Вишгородської районної організації Товариства Червоного Хреста України:
— Наша організація опікується одинокими літніми людьми, в яких немає рідних. В основному це лежачі хворі, інваліди, яким ми носимо обіди чи надаємо іншу допомогу (50 —
місто, 150 — район).
Та є чимало інших літніх людей, які увагу до себе у цей
день, День Перемоги, приймуть із вдячністю та задоволенням. Вони не підлягають опіці Червоного Хреста, бо живуть
у сім’ях.
А міська рада ветеранів має виділені міською програмою
кошти на свою діяльність, має свої відділення, групи (по будинках чи у кварталах). От хай би, замість солдатської каші та
«бойових» 100 грам, направила своїх волонтерів — провідати
таких лежачих, привітати із святом, подарувати квітку і щось
до чаю.
Олександр Ростовцев, заступник Вишгородського
міського голови:
— Як колишній військовий скажу: не можна не адаптуватися до нинішніх умов, інакше не буде перемоги. Ми живемо
у такому світі, де російські ЗМІ перекручують події в Україні.
Маємо відзначити День Перемоги так, аби це не було використано у нечистих цілях.
Пропоную: замість георгіївських стрічок — стрічки кольорів Державного прапору України чи прапору міста Вишгорода; концерт хору «Ветеран» — не на Співочому полі, а у БК
«Енергетик»; квіти до могил і пам’ятних знаків — від вишгородської громади: шкіл, дитсадків, представників громадських організацій, підприємств і установ, керівників міста й
району.
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30 квітня

Вітаємо!

Вишгород

2014 року

Нехай все добре повертається сторицею

28 квітня відсвяткував свій день народження
народний депутат Ярослав МОСКАЛЕНКО.
Із цієї приємної нагоди шлемо Вам, Ярославе Миколайовичу, щирі та сердечні вітання. Ваш
життєвий і професійний досвід, почуття відповідальності, вболівання за мешканців нашого міста
приносять заслужений авторитет та позитивний
результат. Нехай усе хороше, зроблене з душею та
натхненням, повертається до Вас сторицею!

У «Джерелі»

Щиро зичимо подальших успіхів, безмежної
енергії та наснаги у Ваших добрих справах, нових
починаннях і звершеннях на благо нашого міста та
рідної України! Доброго Вам здоров’я, щастя, родинного тепла і Божої ласки!
З повагою
Вишгородський
міський голова Віктор РЕШЕТНЯК,
міська рада, міськвиконком,
редакція газети «Вишгород»

Дебютувала дівчинка-Весна

Календар

Чи знаєте ви, що…

5 травня – Міжнародний день боротьби за права інвалідів
6 травня – День святого Георгія Побідоносця
7 травня – День радіо
8 травня – Міжнародний день Червоного Хреста і Червоного Півмісяця
9 травня – День Перемоги
10 травня – День астрономії; Всесвітній день справедливої торгівлі
11 травня – День матері
12 травня – Міжнародний день медичних сестер
14 травня – День фрілансера
15 травня – Міжнародний день сімей
17 травня – Міжнародний день боротьби з гомофобією; День Європи в Україні; День науки в Україні

Валентина ЯКОВЕНКО — методист ЦТ «Джерело»
ФОТО — Валентина ЧИСТЯК, «Вишгород»

Сольна концертна програма «Весна…» дипломантки Міжнародних фестивалів-конкурсів
мистецтв «Зірковий Олімп» та «Підкори сцену»,
учасниці міських, районних, обласних та всеукраїнських вокальних конкурсів, вихованки вокальної студії «Полузір’я» Олександри Стецюк
стала чудовим подарунком її педагогу — заслуженій артистці України Тетяні Халаш, численній
родині, друзям та усім, хто прийшов того дня на
цей феєричний концерт.
ід звуки фанфар на сцену вийшла тендітна
дівчинка, легка, ніби пір’їнка, гарна і ніжна,
як сама весна. Її перша пісня так і називалась. І трепетно звучав пронизливий голос, радістю
сяяли очі, а у відповідь — ясніли і обличчя глядачів.
Коли Саша акапельно виконувала «Ой, сонечко яснесеньке», зал просто завмер, пропускаючи через
себе її чистий спів, наче джерельну воду, що струмочком стікала з гір.

П

Дівчинці 14 років. Музикою захоплювалася з
дитинства. Навчалася у музичній школі по класу
скрипки, проте недовго… Дуже любила співати. Допоміг реалізуватись Вишгородський міський центр
творчості «Джерело», де спочатку займалася в студії пластичної імпровізації, а згодом — у вокальній
студії «Полузір’я».
Одна з перших пісень, яку виконала семирічна
Олександра, була пісня про маму. Цього дня мама
також чи не найбільше вболівала за доньку. А батько
Сергій Миколайович навіть заспівав із Сашею дуетом відому українську «Черемшину».
Кожен наступний вихід Олександри був не схожий на попередній — різні пісні (українські, колискоОголошення приймаються тільки від приватних осіб. Текст, написаний
друкованими літерами, має вміщувати до 7 слів і відноситися до рубрик: «Продам» , «Куплю» , «Обміняю» (3), «Подарую» (4), «Найму» (5), «Здам» (6), «Знайомство» (7), “Інше” (8). На одному талоні писати одне найменування. Все, що

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

ТАЛОН БЕЗПЛАТНОГО ОГОЛОШЕННЯ
30.04.2014 року
ТЕКСТ ОГОЛОШЕННЯ
(в газеті друкується не
більше 7 слів)
№ рубрики___________
на «__»_________2013р.

писати
друкованими
літерами

ві, англійською, російською), різні образи, вбрання,
але кожен був граційним і вишуканим, наповненим
сяйвом її очей. Така ось природня пластика, уміння
триматись на сцені, помножені на кількарічну наполегливу працю вчителя і учня. А ще — віра педагога
в свою ученицю. Пам’ятаю, років зо три тому, тобто
в свої одинадцять, Саша виступала вже перед студентами одного з училищ Києва. Здавалось, така
невпевнена, маленька і непоказна. Але Тетяна Миколаївна підтримувала, навчала, радила і вимагала.
Бачила в дівчині певні здібності і прагнення бути почутою.
Сьогодні Олександру Стецюк не просто чують.
Їй вдається донести емоцію і сутність твору, зачепити струни душі. Своєрідний майстер-клас у цьому показала Тетяна Халаш — учениця народної артистки України Зінаїди Кириченко, виконавши пісню
«Очі волошкові».
Співали й інші вихованці Тетяни Миколаївни —
маленькі Арьяна Олумі Додаран, Вероніка Черткова
та випускниця студії Олеся Клімова.
Підтримали солістку і колектив народного танцю
«Джерельце» (керівник Світлана Стащук), шоу-студія мод «Фантазія» (керівник Олеся Клімова), Микола Заїка з номером «Майкл Джексон», а також тезка
і подруга, з якою Саша разом починала навчання в
студії, лауреат, дипломант міжнародних та всеукраїнських пісенних конкурсів Олександра Тихан.
І знову Саша, немов зірочка, з’являлася на сцені
і звучала «А зоря на небі»…
Привітали дівчину з першим сольним концертом
її дідусі і бабусі, тітоньки і сестри, а директор Центру творчості Наталія Кисіль, вручивши грамоту, повідомила, що заклад підтримає Олександру Стецюк
у період вступу до спеціалізованого навчального
закладу, надавши відповідну характеристику і рекомендацію.
Наполегливості й успіхів тобі, Олександро!

Директор КП «Редакція газети «Вишгород» — Віталій Кутаф’єв
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