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Уроки Одеси
«Біженка» біля Посольства України
в Москві
У Росію чи вмерти?
300 журналістів
нагороджені за Крим
Невзоров про «колорадську» стрічку
Брехня довжиною у 75 років
Вовк, який кричав «Фашист!»
Московські вчать донецьких
Брехати не боляче
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9 травня у Вишгороді

а-Фішка
00 –

20

9
10 – виступ оркестру-студії
«Водограй» біля пам’ятного знаку святим страстотерпцям Борису та Глібу
(пл. Шевченка)
1020 – 1100 – святкова хода від пл.
Т. Шевченка до пам’ятної стели на честь
воїнів 167-ї Сумсько-Київської стрілецької дивізії
1100 – 1130 – мітинг з нагоди відзначення 69-ї річниці Перемоги у Великій
Вітчизняній війні 1941 - 1945 років (на-

бережна Київського водосховища)
1130 – частування солдатською кашею
2200 – святковий феєрверк
Для людей похилого віку та ветеранів будуть організовані автобуси, що
курсуватимуть: 1000 – від пл. Т. Шевченка до набережної Київського водосховища та о 1400 – від набережної
Київського водосховища до пл. Т. Шевченка.

Колонка редактора

Перемога:
одна — на всіх
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Читай і пиши про СВОЄ місто
75 оборонців і визволителів
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Шведські враження
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Шановні вишгородці!

У побратимів
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Пам’ятаємо всіх

Дорогі наші ветерани!
Знай наших!
Молодша та середня групи хору
«Коралі»
(міський
ЦТ «Джерело») посіли перші місця у
відповідних
номінаціях на Фестивалі європейської
музики у Бельгії.
Юних представників нашого рідного
міста
підтримали
щирими оплесками
під час параду учасників, коли «Коралі»
йшли під гаслом
«Слава Україні!» Та
найважливішу підтримку
одержали
юні вишгородчанки
від рідних — поїздка
та участь у міжнародному пісенному
конкурсі
відбулася за рахунок їхніх
батьків.

Золоті КОРАЛИКИ

Влас. інф.
ФОТО — архів «Коралів»

Докладніше читайте
у наступному номері

Дар’яна Мятних і Софія Іванишин
із Державним прапором України

Цей День Перемоги ми зустрічаємо не за звичним сценарієм. Складна суспільно-політична ситуація в Україні внесла свої корективи.
Але, як завжди, сьогодні ми вшануємо пам’ять
усіх тих, хто загинув на фронтах Великої Вітчизняної війни, хто повернувся живим. День Перемоги
був, є і залишиться найдорожчим святом нашого
народу.
У війні з фашистами Україна втратила 8 мільйонів кращих своїх синів і дочок. Пам’ять про них
зобов’язує нас, сучасників, свято берегти мир.
Ми мусимо знайти порозуміння у суспільстві, дійти злагоди, набратися терпіння і бути виваженими
у рішеннях. Я дякую всім вишгородцям, які в ці місяці проявили мудрість, терпимість і не допустили в
місті проявів екстремізму і безпорядків.
Нам сьогодні необхідно викривати дезінформацію, адже проти України йде справжня неоголошена війна.
Я закликаю усі громадські організації міста,
особливо раду ветеранів, воїнів-афганців проводити роз’яснювальну роботу серед людей, в першу
чергу — серед молоді. Всі ми у вічному боргу перед
вами за обірвану війною юність, за мужність та самопожертви, які ви проявили в боях за рідний край.
Закликаю молодь завжди виявляти шану й увагу до ветеранів, до покоління, яке пережило тяжкі
випробування. Закликаю прислухатися до порад і

Офіційний сайт міськради: www.вишгород.com.ua

ФОТО — Андрій МАКСІМОВ (архів газети «Вишгород»)

Виходить з 4 листопада 1995 року

настанов тих, хто пройшов сувору школу війни, хто
у повоєнні роки відбудовував зруйнований Вишгород.
У цей важкий час не має залишатися осторонь
і школа. Як ніколи там повинні відбуватися зустрічі з учасниками бойових дій. Це запорука того, що
в місті зростатиме національно-свідома молодь,
справжні захисники Вітчизни, люблячі свою Батьківщину.
Я переконаний, що наш курс на цивілізовану
Європу залишається незмінним, там — майбутнє
України.
Давайте сьогодні ще раз згадаємо всіх, хто віддав своє життя за Вітчизну. Усіх невинних жертв,
чиє життя обірвала війна. Давайте подякуємо і тим
захисникам, які сьогодні боронять Україну від сепаратистів. Бо зараз, як ніколи, для них найдорожче
— мир і цілісність держави.
Від імені міської ради, її виконавчого комітету та
від себе особисто я висловлюю високу подяку ветеранам за мужність і героїзм, за велику Перемогу.
Щиро бажаю вам міцного здоров’я, щастя, бадьорості та довгих років життя.
Вічна пам’ять героям!
Зі святом вас, шановні!
Слава Україні!
Вишгородський міський
голова Віктор РЕШЕТНЯК

Електронна адреса газети «Вишгород»: ngvyshgorod@ukr.net
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Суспільство
Перевірте персональні дані
у Державному реєстрі виборців!

Вишгород

2014 року

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-

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.

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

75 оборонців і визволителів

Перепоховання

Влас. інф.
ФОТО — Олександр КОВАЛЕНКО,
«Слово», спеціально для «Вишгорода»

Четвертого травня у Спасо-Преображенській обителі милосердя (урочище Суха, неподалік хутора Петрівський, на териториї Ясногородської
сільської ради) урочисто перепоховали останки 75 бійців і командирів робітничо-селянської Червоної армії та
флоту, що віддали життя за оборону та
звільнення Києва.
становлено ім’я червоноармійця з Харкова — Грациєнка Петра
Григоровича (1914-1943), а також дату загибелі бійця Пінської військової
флотилії — 20 вересня 1941 р. (імені поки
що не встановлено). У цій братській могилі
знайшли спокій 357 солдат і офіцерів.
Такий захід відбувається вже вдев’яте.
Організатори — Український благодійний
фонд пошуку «Пам’ять», Київська громадська організація «Товариство ветеранів
розвідки ВМФ», Благодійна організація
«Фонд духовного відродження громадян
«Виховання», Київська громадська організація «Товариство правозахисту ветеранів
силових структур».

В

Ми не забули, чиї ми нащадки

Цілодобово на посту
Контрольно-пропускний режим

Шістдесят дев’ять років тому завершився найбільш трагічний і буремний період у Другій світовій війні. Наші батьки й діди разом зі всім світом поклали край
агресії держави, яка зазіхнула на найцінніші людські цінності і саме життя. Понад
50 мільйонів жертв, сотні мільйонів скалічених – це та ціна, яку довелося заплатити
за мирне небо і майбутнє наступних поколінь.
На жаль, чим далі сивочоліють безпосередні учасники тодішніх страшних подій, тим більше з’являється тих, хто своїми діями тягне усіх нас у новий час неспокою і військового протистояння.
Ми не забули героїзм наших предків, які вибороли для нас сьогодення. Низький вам уклін, дорогі ветерани, і вічна шана! Та, окрім заслужених слів подяки нині
наступив той момент, коли ми своїми діями маємо довести, що здатні зберегти
Божий дар миру. І для цього, переконаний, ми зробимо все від нас залежне!
Ми не забули, чиї ми нащадки. Ми захистимо Велику Перемогу!
Народний депутат України Ярослав МОСКАЛЕНКО

Стрічка подій 30.04-07.05.2014
Рада директорів МВФ затвердила
нову антикризову програму для України:
кредитна підтримка в розмірі 17 мільярдів
доларів протягом найближчих двох років
Найбільший російський виробник вантажних автомобілів «Група КамАЗ» оголосив
про продаж своєму закордонному партнеру бізнесу з продажу і сервісу автомобілів в Україні Військово-морського аташе
посольства Росії в Україні звинуватили в
шпигунстві
Наталія Королевська зняла
свою кандидатуру з позачергових виборів
на пост Президента України Уряд розглянув проведення 25 травня загальнонаціонального опитування про державний
устрій України Загальна заборгованість
України за російський газ — 3,492 мільярда доларів
Під час позачергової
сесії міської ради зняли міського голову
Слов’янська Нелю Штепу Міністерство
оборони формує в областях батальйони
територіальної оборони для охорони державного кордону та стратегічних об’єктів, а
також для забезпечення діяльності органів

державної влади В. о. Прем’єр-міністра
України Арсеній Яценюк розповів, коли
Україна отримає перший транш фінансової
допомоги (МВФ — у розмірі 3 млрд доларів, 1 млрд — від США і до одного мільярда
євро — від ЄС) Сепаратисти взяли штурмом прокуратуру в Донецьку. Постраждало
26 осіб, двоє госпіталізовані. Понад тисяча
прихильників «Донецької народної республіки» скандувала: «Слава Росії! Донбасу
слава!» Міліція склала зброю і, не застосовуючи силу, залишила пост В. о. президента України, спікер ВР Олександр Турчинов відновив призов до армії У Києві,
Запоріжжі, Донецьку, Дніпропетровську,
Маріуполі, Житомирі, Одесі, Луганську,
Слов’янську, Сімферополі, Севастополі та
Харкові Першотравень пройшов відносно
спокійно Нові захоплення адмінбудівель
у містах на Донбасі: в Амвросіївці, Красноармійську, Горлівці Патріотична гра «Гурби» — на Волині і Тернопіллі (відтворення
бою 1946 р. УПА-НКВС)
Далі — на стор. 12

Геннадій ДЕМІНСЬКИЙ
ФОТО — Ігор ТІХАН, спеціально для «Вишгорода»

Вишгородців, мешканців району
на автівках і транзитний транспорт
уже тиждень зупиняють і перевіряють. Блок-пост на греблі Київської
ГЕС облаштовано силами Самооборони Майдану м. Вишгорода і Вишгородського району спільно з працівниками ДАІ області, райвідділу міліції
та небайдужими підприємцями.
ілодобово
здійснюється
контрольно-пропускний режим на трасах у межах м.
Вишгорода та у напрямках на м. Київ,
Правий і Лівий береги району. Мета —
попередити перевезення зброї, вибухових матеріалів, агітаційної продукції
(антидержавного характеру), проник-

Ц

нення сепаратистів і агітаторів на територію міста і району.
Щира подяка усім небайдужим, хто
надає посильну допомогу та підтримку
у забезпечення безперебійної роботи
блок-посту. Іще раз нагадуємо: прийом
інформації та допомоги за телефонами:
067-0687-23-38, 095-688-95-26.
Шановні вишгородці! Увага — до
груп незнайомих людей та автомашин з
іногородніми та іноземними номерами,
підозрілих осіб. «Гаряча лінія» Самооборони Майдану (Київ): 097-820-6863. Телефони оперативного чергового
штабу у Вишгороді: 04596-26-392 (цілодобово). Електронна пошта: voborona@
gmail.com. Скайп: SMVyshgorod. «Гаряча лінія» в СБУ: (044) 235-55-18 — для
бажаючих вступити в громадянську «армію» для захисту України від терористів.

Наше місто

Вишгород
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Вишгородська проща
Тарас ВАЛАХ, протоієрей собору
Вишгородської Богородиці
ФОТО — Василь КАРПЕНКО, Ярослав ПАВЛЮК,
спеціально для «Вишгорода»

3-4 травня до Вишгорода — вже
вшосте — прибули паломники. Піша
проща розпочалася біля Патріаршого собору Воскресіння Христового Української Греко-Католицької
Церкви (УГКЦ), що на лівому березі.
лях прочан проходив обома
берегами Дніпра і складав
35 км. Віряни різного віку
йшли із хрестом, із корогвами Київської
Архієпархії УГКЦ. Участь у паломництві
взяли вірні із п’яти областей (Київської,
Чернігівської, Житомирської, Черкаської та Вінницької), а також усі люди доброї волі, які разом із дітьми молилися
за мир в Україні.
Водночас від ст. М. «Академмістечко» (м. Київ) вирушила велопроща — 40
вірян подолали 70 км маршруту, який
пролягав через Бучу, Ірпінь, Гостомель,
Раківку, Синяк, Демидів, Лютіж, Старі
і Нові Петрівці — до Вишгорода. Деякі
паломники прибули і автомобілями.
Зібралися усі у соборі Вишгородської Богородиці (вул. Старосільська,
9), де прочан уже чекали настоятелі собору, церковна громада та жителі міста.
Короткий відпочинок — і почалася духовна програма прощі. Вірні прикладалися до копії ікони Вишгородської Богородиці, що у соборі, молилися Акафіст,

Ш

Дружній візит
Вікторія ШМИГОРА
ФОТО – Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»,
Любов ЛИСЕНКО «спеціально для «Вишгорода»

Нещодавно група із семи школярів із морем нових вражень і відчуттів повернулися зі Швеції. Поїздка
відбулася з метою сприяння соціальній активності та культурного обміну серед молоді України та Швеції.

далі відбулася Божественна Літургія
та паломницька вечеря, підготовлена
вишгородською
греко-католицькою
громадою.
О 21-й годині розпочалась Велика
Вечірня, після якої прочани вийшли до
Хреста Божої Слави, освятили литійні
хліби та рушили нічним містом із свічками до пл. Тараса Шевченка. Зупинялися
на перехрестях, біля храму св. Володимира.
Поблизу пам’ятника свв. Борису і
Глібу, де відбувся акт посвяти нашого
міста й усього українського народу під
Покров Вишгородської Богородиці, до
вірян приєдналася молодь, яка зацікавилася подією. Хоча колону супроводжували ДАІ та міліція, до пам’ятника
прибули також і представники Вишгородської Самооборони.
Прочани повернулися до собору на
нічні чування (цілонічну молитву, що перемежалася виступами Молодіжного
християнського театру з Києва). Зморені паломники могли декілька годин
відпочити у допоміжних приміщеннях
храму для того, щоби у неділю зранку
зустріти Преосвященнійшого Богдана
Дзюраха, секретаря синоду єпископів
УГКЦ, який прибув до Вишгорода на
урочисту святу літургію та уділив своє
архієрейське благословення усім паломникам, вірним громади та всьому
місту Вишгороду.
Більше фото див. на сайті
news.ugcc.org.ua

Молитва за мир в Україні

Шведи ставлять на розвиток
Основним критерієм відбору було
досконале знання англійської.
о складу групи увійшло семеро вишгородських школярів:
Катерина Соболєва, Владислав Лоза, Юлія Гончаренко, Єлизавета
Загурська, Арина Сивкова, Тетяна Іващенко, Вікторія Унучко. Керівники групи
– спеціаліст оргвідділу Вишгородської
міської ради Любов Лисенко та громад-
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ська активістка Світлана Гаврищук. Побаченим і почутим поділилися із міським головою Віктором Решетняком. А
розповідати було про що…
Молодіжний центр «Зоккер», що
у Морбілонзі, гостинно зустрів вишгородців. Центр «Зоккер» – осередок
для дозвілля молоді від 12 до 25 років,
розрахований на реалізацію дітей як
особистостей та розвиток їхніх талан-

Лист у номер

47 курсантів здали кров

6 травня 2014 року у Вишгородській центральній районній лікарні
відбувся черговий День донора. Бажання здати кров виявили 47 курсантів Київського училища професійної підготовки працівників міліції
ГУ МВС України у Київській області,
що розташоване у с. Новосілки Вишгородського району.
дміністрація
комунального
закладу «Вишгородська центральна районна лікарня»
висловлює щиру подяку начальнику

А

тів, починаючи від захоплень музикою,
спортом і закінчуючи кулінарією. Плюс
і в тому, що все відбувається у невимушеній атмосфері. Діти розвиваються,
відпочиваючи. Причому — все безкоштовно.
Цікавий підхід і до системи освіти.
Домашніх завдань немає, а «навчальний день» – з 8 до 16 (отримавши інформацію, відразу її закріплюють). Діти
із обмеженими можливостями навчаються тут же.
Із дружнім візитом завітали до очільника Морбілонзької комуни. Побували
на екскурсії на відомому швецькому
маяку.
А на інтернаціональному вечорі
вишгородська молодь із задоволенням
слухала швецькі пісні та виконала рідні
українські.
Цікавились шведи і ситуацією в
Україні, висловлювали щирі співчуття
та слова підтримки.
У свою чергу очільник Вишгорода
Віктор Решетняк зазначив, що Європа
— це наша ціль і наша мрія: «Я радий,
що діти відвідали чудову європейську
країну — Швецію, і змогли на власні очі
оцінити плюси європейського устрою
життя, зокрема, що стосується освітньої системи. Нам є на що тримати
курс».

вищезгаданого навчального закладу
майору міліції В.М.Тетері та курсантам
училища за участь у Дні донора.
Мільйони людей зобов’язані своїм
життям тим, кого вони ніколи не бачили, — донорам, людям, що добровільно
здають кров. Пацієнти і медики вдячні
за небайдужість до людського життя, за
чуйність та розуміння проблем тих, хто
потребує допомоги.
З повагою
Василь МЕЛЬНИК,
в.о. головного лікаря
КЗ «Вишгородська ЦРЛ»
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Кандидати у Президенти України

Вишгород

Роби українське, купуй українське, захищай
українське, — бо це твоє!
Передвиборча програма Клименка Олександра Івановича
Українська Народна Партія висуває на президентські вибори свого
кандидата, представника великої професійної команди українських патріотів, з метою реалізації української національної ідеї.
Головне гасло кандидата від
УНП:
«Роби українське, купуй українське, захищай українське, — бо це
твоє!»
Це реальний механізм, який дозволить Україні якнайшвидше вийти з
економічної та політичної кризи, відродити економіку, відновити повагу
до держави і влади та домогтися зростання добробуту українського народу.
Українська Народна Партія — це
патріотична партія, що захищає інтереси українського народу. Кандидат
УНП виступає з програмою єдності
України, яка ґрунтується на принципах пріоритету національного інтересу, економічного націоналізму, професійної прозорої дієвої влади у всіх
сферах функціонування держави.
І. Роби та купуй українське –
шлях економічного розвитку України!
Українська економіка потребує
структурних реформ, щоб виробництво могло наповнити внутрішній ринок якісними товарами за помірною
ціною, забезпечити експорт конкурентоздатної продукції, створити умови
максимального сприяння малим і середнім підприємцям, оскільки саме ці
люди, а не держава, створюють робочі
місця, гарантують добробут своїх родин та найманих працівників, створюють основу сильної демократичної
держави.
Задля досягнення цієї мети необхідно:
1. Сприяти розвитку українського
виробництва шляхом: обов’язкової
пріоритетної закупівлі державними
підприємствами та установами продукції українських товаровиробників;
створення можливостей для їх довгострокового кредитування; просування
української продукції, у першу чергу
готової, — з високим рівнем доданої
вартості, — на світових ринках.
2. Обмежити зростання цін через:
підвищення ефективності енерго- і
ресурсозбереження українських товаровиробників; запобігання зловживанню монопольним становищем
природних монополістів, забезпечення максимальних умов сприяння здоровій ринковій конкуренції.
3. Вирішити проблеми безробіття через: максимальне бюджетне,
податкове, кредитне стимулювання
внутрішнього виробництва та попиту
на українські товари задля пожвавлення економіки і швидшого виходу з
кризи; створення умов для розвитку
малого і середнього бізнесу, що дає
робочі місця; забезпечення стимулюючої функції податків; зниження податкового тиску; реформування механізму адміністрування та контролю
за відшкодуванням податку на додану вартість; забезпечення сталості
податкової системи, коли будь-яка
зміна обсягу та умов сплати податків
відбуватиметься не частіше, ніж раз
на п’ять років; зміну умов подання
звітності та оподаткування малих підприємств із запровадженням для них
правил подання звітності один раз на
рік та сплату податків не частіше двох
разів на рік.
4. Реформувати енергетичну галузь та максимально сприяти енергозбереженню
як
найважливішій

складовій всієї економічної політики
держави, що передбачає відмову від
неефективного бюджетного та перехресного субсидування в паливоенергетичному комплексі, спрямування бюджетних коштів на адресну
грошову допомогу соціально незахищеним верствам населення та фінансування модернізації енергетичних
підприємств,
житлово-комунальної
сфери.
5. Забезпечити професійне управління державною власністю та приватизацію неефективних державних
підприємств, окрім стратегічних, що
пов’язані із гарантуванням національної безпеки.
6. Гарантувати прозорість, ощадність,
ефективність,
адекватність
управління бюджетними коштами, що
передбачає: дотримання принципу
збалансованості, коли витрати відповідають доходам; відкритість вичерпної інформації щодо всіх доходів
та витрат державного та місцевих бюджетів; закупівлю товарів та послуг за
рахунок коштів державного та місцевих бюджетів виключно на відкритій
тендерній основі; розрахунок місцевих бюджетів та обсягів міжбюджетних трансфертів на формульній основі, яка змінюватиметься не частіше
одного разу на п’ять років; прив’язку
конкретної податкової бази, зокрема
податку на нерухомість, до наповнення місцевих бюджетів з метою фінансового забезпечення функцій органів
місцевого самоврядування.
7. Вивести на новий рівень розвиток аграрного виробництва шляхом: впровадження прозорих правил
ресурсного забезпечення виробників сільськогосподарської продукції
(у тому числі, особистих селянських
господарств); забезпечення пільгового довгострокового кредитування,
пов’язаного із закупівлею сучасної
сільськогосподарської техніки та обладнання; сприяння держави у збуті
продукції безпосередніми виробниками на внутрішньому та зовнішньому
ринках, — у тому числі, на кооперативних засадах.
8. Забезпечити розвиток сільської
місцевості шляхом: сприяння ефективному використанню та збереженню родючості землі сільськогосподарського призначення — головного
національного надбання України; підвищення мінімального розміру орендної плати за земельні паї; створення
можливостей для започаткування підприємницької діяльності — у першу
чергу, у сфері виробництва, зберігання, переробки сільськогосподарської продукції, а також «зеленого»
туризму; забезпечення пріоритетності спрямування бюджетних коштів на
задоволення першочергових потреб
жителів сільської місцевості в частині
охорони здоров’я, шкільного та дошкільного навчання, розвитку інфраструктури.
9. Створити земельний кадастр та
відкритий реєстр прав власності на
землю та інші об’єкти нерухомості.
II. Захищай українське – захист
українського народу та української держави!
Держава повинна гарантувати захист інтересів власних громадян всередині країни та у світі.
З метою захисту українських громадян та української держави пропонується:
1. Забезпечити реальний соціальний захист шляхом: надання адресної грошової допомоги тим, хто її

дійсно потребує, замість недієвої та
несправедливої системи соціальних
пільг; формування єдиного фонду
обов’язкового соціального страхування (включно з пенсійним, медичним страхуванням, страхуванням від
нещасних випадків на виробництві,
страхуванням по безробіттю), внески
до якого здійснюватимуться в якості єдиного соціального податку, що
сплачується у рівних частках працедавцями та найманими працівниками.
2. Захистити права власників шляхом відкритого реєстру прав власності
на землю та інші об’єкти нерухомості.
3. Забезпечити демократичний
розвиток та політичні інтереси українського народу шляхом: формування
громадянського суспільства, відповідального за державу і за себе; посилення контролю за владою з боку громади, протидії корупції, забезпечення
верховенства права як основи демократії та передумови інтеграції України в НАТО — єдиної ефективної на
сьогодні системи безпеки, що дозволяє заощаджувати кошти на військові
витрати і при цьому гарантує безпеку
країн-членів від зовнішньої агресії.
4. Захистити права місцевих громад (у тому числі шляхом передачі
територіальним громадам необхідних
бюджетних ресурсів) та гармонізувати українське законодавство з Європейською хартією про місцеве самоврядування шляхом децентралізації
влади та збільшення фінансових повноважень.
5. Гарантувати захист територіальної цілісності Української держави та її суверенітету через: протидію
будь-яким спробам сепаратизму;
створення високотехнологічної, мобільної, боєздатної армії з наголосом
на розвитку сил швидкого реагування,
засобів технологічної боротьби, ефективної системи ППО. Сильна мобільна
армія — гарантія української державності. Фінансове забезпечення армії
не може бути предметом торгу і має
відбуватися через спеціальний оборонний бюджет з чітким цільовим розписом використання коштів і подальшим контролем — з боку суспільства.
6. Убезпечити інформаційний простір та протидіяти проявам інформаційної агресії ззовні через: формування українського інформаційного
простору; сприяння високій інформаційній культурі населення, що включає швидкий доступ до об’єктивної
інформації, її ефективне використання, захист громадян від низькоякісних
інформаційних продуктів, які можуть
нанести шкоду людині та суспільству.
7. Гарантувати економічну та енергетичну безпеку через: збереження у
державній власності підприємств, які
забезпечують національну безпеку
країни, зокрема магістральних газота нафтопроводів, ліній електропередач; скорочення надмірного енергоспоживання; диверсифікацію джерел
енергопостачання; розділення і відокремлення функцій транспортування
енергоресурсів (нафти, газу, електроенергії) та продажу їх кінцевим споживачам.
8. Захистити національні культурні
інтереси та основи духовності українців через: гарантування розвитку
української мови, літератури, мистецтва як культурної основи української
державності; забезпечення рівного
доступу до якісної освіти; сприяння розвитку інституту сім’ї як основи здорового суспільства; сприяння
утвердженню у суспільстві принципів

християнської моралі як основи особистого духовного розвитку, розвитку
фізичної культури та спорту як основи
фізичного вдосконалення особистості.
9. Забезпечити захист ідеологічних
основ української державності через:
відновлення історичної пам’яті та належне вшанування учасників національно-визвольних змагань, визнання
вояків УПА борцями за незалежність
України; сприяння загальносвітовому
засудженню злочинної комуністичної
ідеології на рівні з нацизмом з метою
недопущення таких злочинів у майбутньому; сприяння реалізації національної ідеї України — формуванню
української нації на основі культури,
історичної пам’яті українського народу, із залученням представників інших етносів, які сприйняли українську
культуру та історичну спадщину.
ІІI. Обирай українське
У політичній сфері Україна потребує подолання корупції – головної
перешкоди для нормального функціонування української держави, верховенства права – запоруки дотримання
основних прав і свобод громадянина,
ефективної влади, що діятиме відповідно до національних інтересів. Прозорість та відкритість – шлях до ефективної влади!
Для досягнення цієї мети пропонується:
1. Подолати корупцію шляхом:
приведення у відповідність соціальних обов’язків держави до її можливостей, — і тим самим, усунення надмірного тиску на бізнес, як причини
провокування корупції; забезпечення
публічності і прозорості діяльності
органів державної влади; гарантування рівних можливостей (стати державним службовцем, користуватись
послугами органів державної влади
або, навпаки, постачати свої товари
чи послуги органам державної влади,
отримувати інформацію щодо діяльності органів державної влади, можливостей контролювати владу тощо);
обов’язкового декларування видатків
державними службовцями та членами їх сімей паралельно з руйнуванням
основ для виникнення корупції через
адекватну винагороду роботи державного службовця.
2. Запровадити ефективну владу
через: проведення виборів до парламенту за відкритими партійними
списками, що дозволить громадянам
контролювати персональний склад
законодавчого
органу,
зменшить
можливості для політичної корупції.
3. Забезпечити верховенство права через: гарантування незалежності
судової гілки влади; створення умов
обрання осіб з належними професійними якостями на посади суддів; обмеження депутатської та суддівської
недоторканості у випадку вчинення
кримінальних злочинів, приведення
функції органів прокуратури у відповідність з Конституцією України.
Ми не обіцяємо нездійсненного, а
пропонуємо спільну працю заради добробуту нашої спільної батьківщини та
її громадян.
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«План Ляшка: визволення України від окупантів.
Порядок на своїй землі»
Передвиборча програма Ляшка Олега Валерійовича
В Україні відбулось повстання людей
проти кривавого режиму, який вбивав,
калічив і обкрадав наш народ. І у нинішній воєнний період найважливіше, щоб
наша боротьба не була марною. Тому,
як ковток свіжого повітря важкохворій
людині, нам потрібні радикальні зміни.
Україна зараз перебуває у найбільшій небезпеці за часів Незалежності
– країні загрожують внутрішні і зовнішні вороги. Український народ ніколи не
погодиться на захоплення Криму путінськими бандитами. Тому я поверну
Україні Крим! Ми – мирні люди, але завжди дамо відсіч тим, хто зазіхає на те,
що належить нам!
Моє завдання на перший президентський термін – звільнення України від
«паразитів»: окупантів, сепаратистів,
казнокрадів і корупціонерів! Від усіх тих,
хто працює на власну кишеню чи на окупаційний режим, замість того, щоб працювати на країну. Усі “паразити” будуть
або працювати для людей, або сидіти у
в’язниці!
Моє стратегічне завдання – створити державу, де кожна людина матиме
роботу, гідну зарплату і впевненість у
завтрашньому дні. Це дозволить перетворити Україну в одного із світових економічних і геополітичних лідерів.
Для цього я зроблю радикальні кроки
у таких сферах:
1. Обороноздатність і зовнішня
політика
Найголовніше моє завдання на сучасному етапі – безпека громадян та захист України.
Росія не припинятиме спроб дестабілізувати ситуацію на Сході та Півдні
України з подальшим введенням своїх
військ для «захисту» російськомовного
населення від «злобних бендерівців».
Блакитна мрія кремлівського шизофреника — це російські танки в нашому
золотоверхому Києві. Я не дам Путіну
поневолити Україну! Наші армія і спецслужби під моїм керівництвом найрішучіше припинятимуть сепаратистські
шабаші і спроби розколу України. Ті нечисленні громадяни України, які кличуть
на нашу рідну землю іноземних окупантів, війну і кров, — будуть позбавлені
громадянства України.
Росія також дорого заплатить Україні
за «незалежність» Криму! Я встановлю
європейські ціни на поставку з України
до Криму прісної води, газу, електроенергії. Вартість транзиту російського
газу до Європи становитиме 500 доларів за тисячу кубів, а не 10 доларів, як
зараз. Якщо Росія відмовиться платити
– перекрию трубу.
Я звернусь до суду із ініціативою заборонити Компартію і Партію регіонів як
посібників окупантів і спільників кривавого диктатора Януковича. Ті так звані
народні депутати України, які публічно
підтримали окупацію частини України,
будуть позбавлені мандатів і постануть
перед судом.
В Україні буде заборонена трансляція російських ЗМІ — інструментів пропагандистської війни проти нашої країни.
Військовослужбовець – одна з найважливіших професій для країни. Він
буде добре навчений, гарно екіпірований та соціально захищений. За кожного
військового і членів його родини Україна
і я стоятимемо горою!
Бюджет Збройних Сил України буде
радикально збільшений. Я переконаю
наших союзників – США, ЄС, НАТО – реально виконати надані нам Будапештським меморандумом гарантії, зокрема,
оснастити Українську армію найсучаснішою технікою та озброєнням. Україна

годуватиме свою армію, а не чужу!
За корупцію та саботаж у сфері оборони буде встановлене покарання за законами воєнного часу. Перешкоджання
руху і блокування військових і техніки
прирівнюватиметься до державної зради.
На зовнішньополітичному напрямі
Український народ вибір уже зробив,
тому я негайно подам заявку на вступ
до Європейського Союзу та НАТО. Лише
спільний європейський і безпековий
простір дозволить забезпечити реальну
незалежність України.
Я денонсую антиукраїнські Харківські
угоди 2010 року про продовження перебування ЧФ РФ у Криму та угоду 1997
року про базування цього флоту в Криму.
На час російської агресії і окупації
Криму я запроваджу візовий режим з
Росією. Натомість з ЄС я домовлюся
про встановлення безвізового режиму
для громадян України і допомогу в обладнанні справжнього кордону з Росією.
Жителі Криму з російськими паспортами, які голосували за від’єднання Криму
від України, будуть позбавлені можливості отримувати візи до країн ЄС, пенсії
і допомоги з державного бюджету України.
2. Люстрація та боротьба зі шкідниками
Внутрішні вороги не менш небезпечні за зовнішніх. Боротьбу зі шкідниками
та “паразитами” у владі почну негайно. Попереджаю: в умовах військового
часу діятиму жорстко! Жодних поблажок посібникам окупантів, казнокрадам, корупціонерам і брехунам! Україна
переможе тільки тоді, коли рішуче захищатиметься!
Я радикально зміню особовий склад
правоохоронних органів. Запроваджу
відкликання депутатів усіх рівнів, посилю кримінальну відповідальність за
хабарництво та зловживання владою,
передбачу виборність суддів. Позбавлю
депутатів і чиновників космічних зарплат
і пільг. Зекономлені мільярдні гроші будуть спрямовані на створення робочих
місць і соціальну допомогу тим, хто дійсно її потребує.
Будуть створені громадські трибунали присяжних із числа журналістів, експертів і громадських організацій, які повсюдно контролюватимуть владу.
Особливу увагу приділю викоріненню перевертнів та пристосуванців у новій владі. Вони не зможуть більше сховатися за мандатами та кріслами від
народного гніву!
Оголошую бій олігархам, які разом з
продажними чиновникам довели Український народ до злиднів. За мого президентства в Україні не буде олігархів!
3. Ліквідація бюрократії
Я докорінно зміню корупційну і неефективну “радянську” систему влади
та публічних послуг. Зараз ситуація катастрофічна: у нас на два робітника припадає три бюрократа, а на кожну дію –
двадцять зайвих довідок та погоджень.
Цей зашморг задушив Україну.
Будуть створені єдині багатопрофільні центри надання державних послуг — за грузинським досвідом. На
оформлення квартири, реєстрацію авто
чи відкриття бізнесу треба буде максимум три години.
Державні послуги будуть максимально простими і прозорими. Я максимально ліквідую дозвільні процедури,
запроваджу електронне урядування,
проведу інвентаризацію державного та
комунального майна, створю відкритий
усім реєстр власності.
Приватна власність — священна і не-

порушна! Рейдерству – рішуча протидія
і покарання!
4. Свобода економічної діяльності
і захист виробника
Разом із командою однодумців створю умови для відродження національного виробництва та розвитку ефективного міжнародного співробітництва.
Державний апарат перестане заважати малому та середньому, який витягне українську економіку з прірви. Я
знищу свавілля олігархів і монополістів –
правила ведення бізнесу будуть одні для
всіх! Лише вільний ринок із мінімальною
державною регуляцією дасть змогу розвиватися Україні.
Скасую більшість податків, які
знищили український бізнес. Податки будуть невисокими, простими та
обов’язковими. Викурю всіх “паразитів”
з перевіряючих структур – забороню
безкінечні та безпідставні перевірки, комісії та «відкати».
Головний критерій успішності в економіці – створення реальних робочих
місць. Гарантую перше робоче місце
для молоді і програми перепідготовки
для літніх людей.
Державна підтримка – не підприємствам олігархів, а лише тим національним виробникам, які мають план розвитку і здатні виробляти конкурентну
продукцію.
Український споживач матиме максимальний захист своїх прав. Я запроваджу сучасні європейські стандарти
якості продукції і контролю за її виготовленням.
5. Комплексна реформа місцевого самоврядування
Тоталітарну адміністративну модель
України, яка дісталася нам у спадок від
Радянського Союзу, я максимально децентралізую і скорочу. Натомість створю нові адміністративно-територіальні
одиниці на основі не умовних кордонів, а
реально існуючих економічних регіонів.
Я віддам максимальні повноваження
і ресурси з центру на місця – зароблене
буде залишатися в регіонах. Зроблю адмінпослуги максимально наближеними
до людей за місцем їх проживання. За
довідкою чи іншим документом не треба
буде їхати в район чи обласний центр.
Оформлення спадщини на селі буде
безкоштовним.
Усю владу і гроші отримають місцеві
громади!
6. Нова влада і перевибори до
Верховної Ради та місцевих рад
Майдан дав справжню оцінку усім
нинішнім політикам. Люди не хочуть бачити знову у владі ті самі зажрані пики.
Вони хочуть реальних і радикальних змін
у своєму житті. І я гарантую такі зміни!
Будуть проведені перевибори Верховної Ради та усіх місцевих рад вже у
цьому році. Нам потрібне повне очищення влади – цього вимагав Майдан.
Проведу кардинальну реформу державної служби – скорочення апарату,
підвищення зарплати, запровадження
відкритих конкурсів та люстрацію держслужбовців. На держслужбі залишаться
працювати лише чесні професіонали і
патріоти.
7. Аграрна реформа
Завдяки власним ресурсам Україна
може стати одним зі світових лідерів
розвитку. Наша земля може годувати
весь світ, врятувавши його від продовольчої кризи.
Для цього я забороню продаж землі
і ліквідую нелегальний земельний ринок, на якому збагачуються товстосуми
та спекулянти. Шкідникам – не місце на
українській землі! Заборонимо іноземцям володіти і розпоряджатися нашими

чорноземами.
Створю прозорий земельний кадастр, що унеможливить земельне рейдерство.
Основна ставка – на розвиток власної переробної промисловості! Будемо
виробляти і продавати готову продукцію, а не сировину.
8. Держава для людей
Усі ці роки влада працювала виключно на себе і на олігархів. Зараз настав
час попрацювати на Україну та людей.
Вимагатиму від парламенту повернути пенсійний вік жінкам – 55 років. Запропоную парламенту ухвалити закон,
щоб робота у підсобному селянському
господарстві і на базарі давала людям
право на отримання пенсії. Літні люди
отримуватимуть гідне соціальне забезпечення.
Передбачу в бюджеті кошти на повернення громадянам України вкрадених у них комуністами заощаджень в
Ощадбанку колишнього СРСР.
Ініціюю докорінне реформування сфери охорони здоров’я, освіти та
культури, значне збільшення їх фінансування. Одна сучасна лікарня – на кілька
сільських громад. Медичні працівники,
освітяни, працівники культури матимуть
високі зарплати та гідні умови праці.
При народженні кожної дитини сім’я
отримуватиме максимальну допомогу
від держави. Сім’ї з двома дітьми будуть
визнані багатодітними і зможуть взяти
пільгові кредити на придбання житла.
9. Стратегічні реформи для розвитку держави
Після децентралізації влади і реформи місцевого самоврядування держава
має визначити власні конкурентні переваги і сконцентруватися на їх розвитку:
– розбудові транзитного і транспортного потенціалу країни, яка знаходиться на перетині торгових шляхів Сходу
і Заходу. Нові автошляхи, залізниці,
аеропорти, річкові і морські порти – це
збільшення пасажирських і вантажних
перевезень;
– розвитку аграрної сфери та наших
агропромислових підприємств, які знаходяться на найродючіший землі у світі,
де живуть найпрацьовитіші люди. Зможемо нагодувати і себе, і увесь світ;
– відновленні військово-промислового комплексу. Масштабна програма
переозброєння армії і флоту дасть нове
життя могутнім підприємствам Сходу і
Півдня, поверне інженерів з базарів на
заводи, а науковців – у лабораторії.
Усі ці кроки дадуть роботу мільйонам
українців, задіють величезний потенціал
наших професіоналів і “перезапустять”
економіку.
Також пріоритетно фінансуватимуться наукові дослідження, зокрема, у
сфері енергозбереження та енергетики,
фізики та хімії, біотехнологій та електроніки.
Люди довели своїми діями і власною
позицією, що вони кращі, розумніші і
відповідальніші наших «можновладців».
Саме тому вони заслуговують на достойне життя!
Попереджаю зразу – боротьба буде
тривалою і важкою. Але якщо не боротися – ми втратимо Україну!
Слава Україні!
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Кандидати у Президенти України

Вишгород

Обрати вільного від політичних впливів Президента
Передвиборча програма Саранова Володимира Георгійовича
Україна стоїть на початку великих
звершень, які з часом сформують нову
історію могутньої, самодостатньої та незалежної нашої держави. Держави, в якій
закон для всіх без винятків, незалежно від
посад та наявного капіталу, в якій діє народовладдя, демократія та свобода слова в повному обсязі.
В останні роки кожен з нас бачив
стрімкий занепад нашої країни та відчув
на собі значне погіршення рівня життя,
безкарність та неймовірну корумпованість дійсної останні роки влади. Україна,
яка має безмежний потенціал та може
стати безумовним центром Європи не
тільки на карті, але й по рівню життя, занурилась у борги та знаходиться на межі
виживання з практично знищеним середнім класом.
Зараз кожен з нас має змогу зробити
вибір: або надати черговий шанс політикам та олігархам, які зараз мають владу
чи мали її раніше; або обрати нового, не
ангажованого та вільного від впливу політичних партії Президента України.
Я, Володимир Саранов, не є членом
жодної політичної партії, впевнений,
що зможу об’єднати та згуртувати суспільство, побудувати квітучу та могутню
державу, забезпечити значне зростання
рівня життя у всіх куточках нашої країни.
На посаді Президента України я зроблю
все від мене залежне, щоб втілити в життя в найкоротший термін наведену нижче
програму розвитку нашої держави.
Встановлення абсолютної справедливості
1. Забезпечення розкриття всіх справ
щодо масових вбивств у період протистояння з притягненням до відповідальності не тільки виконавців, але й замовників незалежно від посади та місця їх
знаходження.
2. Повернення державі всіх коштів, які
отримані злочинним шляхом, та притягнення до відповідальності осіб, які скоїли
пов’язані з цим злочини.
Чесна та ефективна влада
1. Створення професійного антикорупційного комітету, якому будуть надані
повноваження контролювати діяльність
співробітників державних органів по всій
Україні для повного усунення корупції у
всіх гілках влади. Комітет буде підпорядковано безпосередньо Президенту України.
2. Надання можливості громадянам
здійснювати вплив при призначенні співробітників державних органів, а також
можливості ініціювати їх зняття з посади.
3. Запровадження системи щорічній
атестації співробітників державних органів з використанням детектора брехні.
4. Значне посилення відповідальності
за отримання, дачу та схиляння до дачі
хабарів.
5. Здійснення реформування дозвільної системи задля максимального
її спрощення и уникнення необхідності
отримання різних дозволів, ліцензій та інших дозвільних документів.
6. Запровадження «електронного
уряду», що дозволить скасувати існуючі
бюрократичні процедури та корупційні
схеми при зверненнях громадян до державних органів.
7. Оптимізація кількості та штатної
структури державних органів усіх рівнів,
що забезпечить значне зниження витрат
на їх утримання.
8. Підвищення рівня оплати праці
держслужбовцям до середньоєвропейського рівня, що дозволить залучати на
державні посади професіоналів з бізнессередовища та скасує потребу в отриманні хабарів за наявністю підвищеної
відповідальності.
9. Реалізація відкритих конкурсів та
забезпечення прозорості щодо відведення та продажу земельних ділянок як у
межах міст та селищ, так і за їх межами,

що унеможливить зловживання з боку посадових осіб.
10. Зняття депутатської недоторканності, що забезпечить відповідальність та
рівність перед законом усіх громадян.
11 .Забезпечення голосування депутатів Верховної Ради та депутатів інших
рад за ідентифікацією відбитків пальців,
що унеможливить здійснення голосування без наявної присутності депутата та
як наслідок унеможливить фальсифікації
голосування.
12. Розширення повноважень місцевих рад та збереження 50% податкових
відрахувань в розпорядженні місцевих
рад, що забезпечить ефективний розвиток регіонів країни.
Інтенсивне економічне зростання
1. Реалізація програм жорсткого скорочення витрат на обслуговування та
утримання держслужбовців на всіх рівнях.
2. «Податкова амністія» та здійснення
легалізації грошових коштів громадян з
нульовою ставкою оподаткування.
3. Зменшення більш ніж в три рази
єдиного соціального внеску до рівня 10%,
а також значне зменшення податку на доходи фізичних осіб та запровадження
регресивної системи його нарахування
з 10% до 5%, що дозволить легалізувати
оплату праці та уникнути оплати у «конвертах».
4. Зменшення податку на додану
вартість (ПДВ) до рівня 10%, а також запровадження регресивної системи розрахунку єдиного податку та податку на
прибуток для юридичних осіб з 10% до
5%, що ініціює виведення бізнесу з тіні.
5. Запровадження податкових канікул
для галузі інформаційних технологій, а
також сприяння у створенні бізнес-інкубаторів.
6. Організація всіх державних закупівель виключно в єдиній, електронній та
прозорій on-line системі з уникненням
безпосереднього контакту з держслужбовцями, що дозволить значно скоротити
витрати держави та усунути можливість
корупційних схем та зловживання службовим становищем.
7. Забезпечення можливості кредитування малого та середнього бізнесу за
європейськими відсотковими ставками
на рівні не більш ніж 8% річних.
8. Забезпечення стабілізації розрахункового курсу національної валюти по
відношенню до іноземних валют.
9. Створення відкритого акціонерного
товариства «Укренерго», яке буде займатися видобутком на території України газу
та нафти, транспортуванням імпортованого газу та розповсюдженням газу та нафти взагалі. Право власності на зазначене підприємство буде розподілятися між
державою (51% власності підприємства)
та усіма громадянами України віком від
18 років (49% власності підприємства).
10. Реформування газотранспортної
системи України шляхом створення Закритого Акціонерного Товариства з подальшим рівномірним розподілом акцій
серед усіх громадян України.
11. Створення потужної національної
авіакомпанії.
12. Всебічне сприяння розвитку та
збагачення більшості громадян суспільства.
Енергетична незалежність
1. Скорочення імпорту газу на 80% за
рахунок реалізації програм з енергозбереження та за рахунок суттєвого розвинення видобутку власних корисних копалин.
2. Реорганізація вугільної галузі та
підвищення її ефективності, що сприятиме припиненню існуючому зараз імпорту
вугілля, створенню нових робочих місць
та збільшенню розмірів оплати праці на
Сході нашої країни.
3. Стимулювання використання джерел альтернативної енергії, в тому числі

за рахунок часткового до 25% фінансування придбання населенням обладнання для видобутку альтернативної енергії.
Справедлива судова система
1. Запровадження щорічної атестації
суддів усіх рівнів з використанням детектора брехні.
2. Забезпечення діяльності «суду присяжних», що дозволить мати представників громадськості при судових розглядах.
3. Підвищення рівня оплати праці суддів, що дозволить уникати отримання хабарів.
4. Забезпечення відповідальності суддів за винесення заздалегідь хибного рішення та отримання або схиляння до дачі
хабара.
Всебічний соціальний захист
1. Забезпечення виплати мінімальних
пенсій на рівні середньої заробітної плати, тобто не менш ніж 3000 грн.
2. Нарахування жінкам надбавки до
пенсії за третю дитину в розмірі 25% від
нарахованої пенсії.
3. Збільшення розміру виплати державної допомоги за народження третьої
дитини в півтора рази, тобто до рівня не
менш ніж 185000 грн.
4. Спрощення системи усиновлення
дітей з дитячих будинків та запровадження системи державних виплат за усиновлення, ідентичної системі виплат при народженні дітей.
5. Запровадження прозорої та ефективної державної системи іпотечного
кредитування з відсотковою ставкою на
рівні 5% та частковою компенсацією вартості житла не менш ніж на 25%.
6. Організація будівництва соціального житла та реалізація справедливих
програм забезпечення певних верств населення таким житлом.
7. Значне підвищення рівня утримання засуджених громадян до європейського рівня, в тому числі за рахунок будівництва нових та реконструкції старих місць
позбавлення волі.
Зовнішня політика з урахуванням
національних інтересів
1. Побудова відносин з іншими державами виключно на засадах взаємовигідного партнерства та з урахуванням
національних інтересів та побажань громадян України, які можуть бути отримані
шляхом проведення всеукраїнських референдумів.
2. Запровадження всебічної евроінтеграційної політики з перспективою
повноцінного членства в Європейському
Союзі.
3. Побудова ефективної та взаємовигідної системи обміну досвідом між державами з подальшим запровадженням у
різних галузях.
4. Запровадження можливості отримання громадянства інших країн без
втрати громадянства України.
Доступна та сучасна освіта
1. Встановлення десятилітнього періоду навчання в загальноосвітніх школах.
2. Розвиток професійних технічних
училищ (ПТУ) та забезпечення сучасного
рівня навчання з урахуванням потреб сучасного бізнесу з гарантією подальшого
працевлаштування випускників.
3. Реформування та впровадження
програм навчання у вищих навчальних
закладах, орієнтованих на потреби сучасного бізнесу та запровадження дистанційного навчання з системою постійного
контролю знань.
4. Збільшення в півтора рази кількості
місць на бюджетній формі навчання у вищих навчальних закладах.
5. Реалізація ефективної системи
державних стипендій для видатних учнів
на отримання освіти за кордоном.
6. Підвищення у півтора рази рівня
оплати праці співробітникам галузі освіти
та легалізація репетиторства.
Якісна та професійна медицина

1. Запровадження системи загального медичного страхування з виключно
цільовим та прозорим використанням
коштів на медичне забезпечення та розвиток галузі.
2. Зниження вартості ліків у середньому на 20% за рахунок змащення корупційних схем.
3. Підвищення у півтора рази рівня
оплати праці співробітникам медичної
галузі.
Провідні позиції у світовому спорті
1. Популяризація, реконструкція та
відкриття нових спортивних шкіл, що забезпечить розвиток талановитих дітей та
значно покращить представлення України на міжнародних змаганнях у майбутньому.
2. Значне підвищення якості підготовки власних спортсменів та забезпечення максимальної присутності громадян
України в спортивних клубах та командах
без залучення громадян інших держав.
Гідна оборона
1. Підвищення у півтора рази рівня
оплати праці військовослужбовцям.
2. Забезпечення покращення житлових умов військовослужбовців за рахунок
надання їм довгострокового безвідсоткового кредиту та компенсацією 50% вартості житла за рахунок держави.
3. Реалізація ефективної програми
підтримки кадрового резерву в стані бойової готовності.
4. Значне збільшення виробництва та
експорту зброї, що забезпечить додаткове значне фінансування оборонної галузі
та створення нових робочих місць.
Безумовна свобода слова
1. Забезпечення свободи слова та недопущення будь-якого утиску або перешкоджання професійній діяльності журналістів.
2. Надання можливості громадянам
здійснювати вплив при призначенні керівників державних засобів масової інформації, а також можливості ініціювати
їх зняття з посади.
3. Сприяння встановленню громадського контролю за діяльністю засобів
масової інформації.
4. Сприяння створенню та розвитку
громадського телебачення та радіо, яке
буде розповсюджувати не ангажовану та
вільну від тиску інформацію.
Досконала система волевиявлення
1. Забезпечення проведення загальноукраїнських референдумів стосовно
питань вступу до міжнародних організацій, питань державного устрою, федералізації тощо.
2. Запровадження голосування за
ідентифікацією відбитків пальців на виборах до Верховної Ради, місцевих рад, виборах мерів, виборах Президента та референдумах, що назавжди забезпечить
прозорість виборчої системи.
3. Проведення атестації членів виборчих комісій усіх рівнів безпосередньо
перед виборами та після їх закінчення з
використанням детекторів брехні.
4. Значне посилення відповідальності
членів виборчих комісій за зловживання
службовим становищем або за порушення виборчого законодавства.

ТЕЛЕпрограма

Вишгород

8 травня

2014 року
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2+2
06:00, 07:00, 08:00, 12:00,
15:00, 18:20 Новини
06:20, 06:40, 07:45, 08:20,
08:40 Гiсть студiї
09:00, 21:00 Пiдсумки дня
09:50 Не вiр худому
кухарю
10:25 Українського роду
10:40, 16:20, 19:55
ГРОМАДСЬКЕ
ТЕЛЕБАЧЕННЯ
12:10, 18:05, 20:50
Дiловий свiт
12:30 Т/с «МонтеКрiсто»
52с. (1)
14:55, 05:10 Дiловий свiт.
Агросектор
15:15 Брифiнг Кабмiну
України
15:50 Вiкно в Америку
17:30 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
23:30 На слуху

06:45, 07:10, 08:05,
09:10 «Снiданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00,
19:30, 23:40 ТСН:
«Телевiзiйна служба
новин»
10:00 «Шiсть кадрiв»
10:40 Х/ф «Жiнка, яка
спiває» (1)
12:25 Т/с «Величне
столiття. Роксолана»
(1)
14:35 Х/ф «Бiлий тигр»
16:45 «ТСН.
Особливе»
17:10 Т/с
«Фатмагюль» (1)
20:40 «Секретнi
матерiали»
20:55 «Чистоnews»
21:10 Т/с «Кураж»
22:20 «Грошi»
00:05 Т/с «Наполеон»
(1)

06:00 Надзвичайнi
новини. Пiдсумки
06:50 Факти тижня
08:45 Факти. Ранок
09:15, 13:15, 16:15 Т/с
«Диверсант. Кiнець
вiйни»
12:45, 15:45 Факти.
День
18:45 Факти. Вечiр
19:25 Надзвичайнi
новини
20:15 Дiстало!
21:20 Свобода слова
00:20 Х/ф «Червонi
хвости» (2)

06:30 «Свiт за тиждень»
07:00, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
09:00 Красень Київ
09:15 Велика Вiтчизняна.
Недоговорене
10:00 Африка.
Небезпечна реальнiсть
11:00, 21:30 Перерваний
полiт Гаррi Пауерса
12:15 «Секрети закулiсся
с Олександром
Ржавським»
13:10 Дикi кiшки Трента
Барклi
14:00 Повернення у дикi
прерiї
15:00, 18:30, 21:00
«Соцiальний пульс»
16:00 Дивовижнi
мешканцi саду
17:50 Бебi-бум у зоопарку
18:50, 22:35
«Економiчний пульс»
19:00 В гостях у Д.
Гордона. Петро Толочко
20:00 Катастрофи - вiхи
еволюцiї
22:40 НЛО: факти i
фальсифiкацiя
23:50 «Кумири»

07:00, 07:30, 08:00,
08:30, 09:00, 12:00,
14:00, 17:45 Новини
07:15, 07:35, 08:10,
08:35, 09:20 «Ранок з
IНТЕРом»
10:00, 12:25, 14:20
Т/с «Так далеко, так
близько»
15:15 «Жди меня»
18:05 Ток-шоу
«Стосується кожного»
19:00 Т/с «Поки
станиця спить»
20:00 «Подробицi»
20:30 Т/с «Дорога
додому»

07:00, 09:00, 15:00,
19:00, 03:25 Подiї
07:15 Ранок з
Україною
09:10, 13:00, 15:20,
17:10 Т/с «Слiд» (1)
10:00 Х/ф «Куди
зникає любов» (1)
12:00 Т/с «ОСА» (1)
18:00 Т/с «Сашка» (1)
19:45 Ток-шоу
«Говорить Україна»
21:00 Т/с «Особиста
справа» (1)
23:00 Подiї дня
23:30 Х/ф «Форсаж
4» (2)

— Ви чули,
Микола відмучився…
— Як?! Він помер?!
— Та ні! Жінку
похоронив.

Подруга вирішила поговорити
зі мною про майбутнє. Я півгодини просторікував про телепортацію, лазери й силові поля.
Здається, я дещо неправильно
зрозумів суть питання.

06:00, 09:45, 11:15,
12:45 «Мультляндiя»
07:20 «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 «Служба
порятунку»

06:00, 15:55 «Все буде
добре!»
07:50, 18:30
«Неймовiрна правда
про зiрок»
08:50 Х/ф «Полiт
метелика»(1)
12:45, 19:55 «Слiдство
ведуть екстрасенси»
13:40 «Битва
екстрасенсiв 13»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
20:55 Т/с «Ой, ма-мочки!»(1)
22:35 «Детектор
брехнi - 5»
23:55 «Один за всiх»

06:10, 08:00, 21:15 Наша
географiя
06:30 У свiтi справдженої
мрiї
06:40, 18:00, 22:30 Як
працюють машини
08:20 Х/ф «Пiдводний
човен «Т-9»» (1)
09:35, 12:40 180 градусiв
10:15, 10:50, 11:30, 12:05,
13:30 Телепродаж
11:15 Аквапанорама
11:45 Феєрiя мандрiв
13:00, 21:30 Реальний
свiт
13:45 Х/ф «Золотий
ключик» (1)
15:00 Молода гвардiя
16:00, 18:30, 20:30, 22:00
Служба новин «Хвиля»
16:10 Мультфiльм
16:40 М/с «Пригоди
Робiка»
17:00, 02:00 Круїзнi
лайнери - рай в океанi
19:00 «Єдина країна!
Єдина країна!»
21:00 Чекаю гостей
23:00 Кордони
23:40 Х/ф «Пржевальськ»
(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
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06:30, 07:00, 08:00,
12:00, 15:00, 18:20
Новини
06:50, 07:45, 08:20, 08:40
Гiсть студiї
09:00, 21:00 Пiдсумки
дня
09:55, 18:50 Час-Ч
10:40, 16:25, 19:55
ГРОМАДСЬКЕ
ТЕЛЕБАЧЕННЯ
12:10, 18:05, 20:50
Дiловий свiт
12:30 Т/с «МонтеКрiсто»
53с. (1)
13:40 Д/ф «Василь Стус.
Феномен суток»
14:55 Дiловий свiт.
Агросектор
15:15 Брифiнг Кабмiну
України
15:50 Наш спорт. Валерiй
Лобановський
17:30 Про головне
19:00 Передвиборнi
агiтацiйнi програми
кандидатiв на пост
Президента України
21:400 Шустер Live. Буднi
22:55 Трiйка, Кено,
Максима
23:00 Пiдсумки
23:30 На слуху

06:30, 20:40 «Секретнi
матерiали»
06:45, 07:10, 08:05,
09:10 «Снiданок з 1+1»
07:00, 08:00,
09:00, 19:30, 23:50
«Телевiзiйна служба
новин»
10:00 «Красуня за 12
годин - 2»
11:00 «Сiмейнi
мелодрами - 3»
12:00 Т/с «Величне
столiття. Роксолана»
(1)
14:25, 21:10 Т/с
«Кураж»
15:35 Т/с «Свати - 6»
(1)
16:45 «ТСН.
Особливе»
17:10 Т/с
«Фатмагюль» (1)
20:55 «Чистоnews»
22:20 «Мiняю жiнку
- 9»
00:15 Т/с «Наполеон»
(1)

08:45 Факти. Ранок

06:30, 09:30,
15:00, 18:30, 21:00
«Соцiальний пульс»
06:55, 18:50, 22:35
«Економiчний пульс»
07:00, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
09:00 Бебi-бум у
зоопарку
10:00, 20:00
Катастрофи - вiхи
еволюцiї
11:00 Перерваний
полiт Гаррi Пауерса
12:15 «Моднi iсторiї
з Оксаною Новицькою»
13:10, 16:00 Дивовижнi
мешканцi саду
14:00, 22:40 НЛО:
факти i фальсифiкацiя
17:45 «Соцiальний
статус: ваша пенсiя»
19:00 В гостях у
Д. Гордона. Юрiй
Рибчинський
21:30 Сальвадор Далi.
У пошуках неба
23:35 «Свiтськi
хронiки»

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 Т/с
«Вулицi розбитих
лiхтарiв 13»
13:25, 14:20 Д/с
«Слiдство вели...
з Леонiдом
Каневським»
14:40 «Судовi справи»
15:35 «Сiмейний суд»
18:05 Ток-шоу
«Стосується кожного»
19:00 Т/с «Поки
станиця спить»
20:00 «Подробицi»
20:30 Т/с «Диван для
самотнього чоловiка»
00:25 Х/ф «48 годин»
(2)

06:00, 13:10 Т/с
«ОСА» (1)
07:00, 09:00, 15:00,
19:00 Подiї
07:15 Ранок з
Україною
09:10, 14:10, 15:20,
17:10 Т/с «Слiд» (1)
10:00, 23:30 Т/с
«Глухар. Повернення»
(1)
12:00, 19:45 Ток-шоу
«Говорить Україна»
18:00 Т/с «Сашка» (1)
21:00 Т/с «Особиста
справа» (1)
23:00 Подiї дня

09:15, 19:25
Надзвичайнi новини
09:55 Т/с «Диверсант.
Кiнець вiйни»
12:00, 13:15, 16:15 Т/с
«Вольф Мессiнг. Той,
хто бачив крiзь час»
12:45, 15:45 Факти.
День
18:45 Факти. Вечiр
20:20 Т/с «Бригада»
22:25 Четверта вежа-2
23:20 Х/ф «Примарний
гонщик» (2)
01:30 Д/с «Злочини,
що сколихнули
Британiю»

Усе життя я
хотів кимось
стати й чогось досягти.
Тепер я розумію, що треба
було бути конкретнішим.

07:00 Пiдйом
08:00, 09:55, 19:00 Т/с
«Воронiни»
08:55, 17:00 Т/с «Не
родись вродлива»
12:30 Х/ф «13 друзiв
Оушена»
14:45 Х/ф «Iлюзiя
обману»
18:00 Репортер
18:20 Абзац!
20:00 Ревiзор
22:45 Страстi за
Ревiзором
00:15 Педан-Притула
шоу

06:30, 07:30, 08:30, 09:30,
10:30, 11:30, 12:30, 13:30,
14:30, 15:30, 16:30, 17:30,
18:30, 22:30, 23:30 Час.
Важливо
06:35, 07:10, 08:10, 22:35,
23:15 Бiзнес-час
06:55, 11:35 Тема/Хронiка
тижня
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
22:00, 23:00 Час новин
08:15, 08:35, 19:45, 22:10,
22:40, 23:25, 23:35 Тема/
Хронiка дня
09:35, 13:35, 14:35 5
елемент
10:35 Велика полiтика
11:15, 20:00 Час. Пiдсумки
дня
12:35 Новинометр
15:35 Новини Київщини
17:35, 00:35 В кабiнетах
18:10, 00:00 Мiсцевий час
18:35 Територiя закону
19:00, 19:20 Час новин
21:40 Час-Тайм

06:25 «Обережно,
модерн!»
06:50 Х/ф «Виконувач
вироку» (1)
08:30 Т/с «Дев’ять
життiв Нестора
Махна» (1)
14:30 Т/с «Жовтий
дракон» (1)
18:30 Новини 2+2
19:00 Т/с «Ментiвськi
вiйни-6» (2)
21:00 «ДжеДАI»
21:25 Х/ф «Червона
спека» (2)
23:30 Х/ф
«Вимираючий» (2)

7

06:30 «TOP SHOP»
07:30 «Мультфiльми» (1)
08:30 Х/ф «Фантом
Мегаплексу» (1)
08:50 М/с «Смiшарики»
(1)
10:00 Х/ф «Бiбi маленька чарiвниця» (1)
12:00 Х/ф «Бiбi маленька чарiвниця i
таємниця блакитних
снiв» (1)
14:00 «КВН-2014»
16:25 М/ф «Як
приборкати дракона»
(1)
18:10 «Звана вечеря»
19:10 «Орел i Решка»
21:00 «Розсмiши
комiка»
22:00 Т/с «Доктор
Хаус» (2)
01:30 Х/ф «Прикинься
моїм чоловiком»

Високошвидкісний Інтернет МТМ
Тел.: (093) 366-16-66; (095) 545-15-33; (098) 201-22-66
08:30 «Правда життя.
Професiя вантажник»
09:00 «Агенти впливу»
09:55 Х/ф «Рiорiта» (1)
11:45 Т/с «Я охоронець»
15:10 Т/с «Даїшники»
19:00, 21:40 «Свiдок»
19:30 Т/с «Охоронець
- 3»
22:00 Т/с
«Елементарно - 2» (2)
23:45 Т/с «Банши 2» (3)
00:45 Т/с «CSI: ЛасВегас - 8» (2)

Добре жінкам: вони знають, що
їхнє місце на кухні. А чоловіки
страждають, шукають себе в
цьому великому й злому світі!
***
Секрет успіху — знати, кого звинуватити у своїх невдачах.

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, 22:00 6 кадрiв
14:50 Вiталька
15:55 Дайошь
молодьож
17:15, 20:00 Т/с
«Кухня» (1)
18:10, 23:00 Т/с
«Свiтлофор» (2)
19:05 Розсмiши комiка
21:00 Країна У
00:00 Дурнєв+1

07:30, 17:50 В
пошуках iстини
08:20, 15:20 Танки.
Великi битви
09:10 Дивне сонце
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 Росiйська
iсторiя отруєнь.
Царськi хронiки, ч.1
20:20 Iгри богiв
21:10 Шукачi
22:00 Таблетка
правди
22:50 Африка
00:30 Покер

07:00 «Ранок Росiї»
11:00, 13:25, 16:45,
18:35 Мiсцевий час.
Вiстi-Москва
11:20 «Iду на таран»
12:05 Ток-шоу «Про
найголовнiше»
13:00, 16:00, 19:00
Вiстi
13:40, 06:10 Т/с
«Господиня моєї долi»
14:25 «Особливий
випадок»
15:10 «Шукачi»
17:05 Т/с «Моя велика
родина»
17:50 Т/с «Поки
станиця спить»
19:50 «Пряма мова»
21:00 Т/с «Сестра
моя, Любов»
00:15 «Тим часом»

Наш індекс у Каталозі місцевих періодичних видань 40007

06:00, 09:45, 11:15,
12:45 «Мультляндiя»
07:20 «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»

07:00, 18:30 «Неймовiрна
правда про зiрок»
08:10 Х/ф «Прилетить
раптом чарiвник»(1)
10:05, 19:55 «Слiдство
ведуть екстрасенси»
11:05, 00:30 «МастерШеф
- 3»
15:55 «Все буде добре!»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
20:55 Т/с «Ой, ма-мочки!»(1)
22:35 «Кохана, ми
вбиваємо дiтей»

06:25, 06:55, 08:55,
09:50, 18:25, 18:55,
20:55, 22:25 Прогноз
погоди
06:30, 08:30, 13:05,
16:00, 18:30, 20:30,
22:00 Служба новин
«Хвиля»
07:00, 19:00, 21:00
«Єдина країна! Єдина
країна!»
09:00, 16:10 Мультфiльм
09:30, 16:40 М/с
«Пригоди Робiка»
09:55 У свiтi
справдженої мрiї
10:15, 10:50, 11:30,
12:05, 13:30 Телепродаж
11:15 Чекаю гостей
11:50 Аквапанорама
12:40 Феєрiя мандрiв
13:45 Х/ф «Перша
рукавичка»
15:00 Молода гвардiя
17:00 Круїзнi лайнери рай в океанi
18:00, 22:30 Реальний
свiт
23:00 Кордони
23:40 Х/ф
«Мусоргський» (1)

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

07:00 Пiдйом
08:00, 19:00 Т/с
«Воронiни»
09:00, 17:00 Т/с «Не
родись вродлива»
09:55 Т/с «Щасливi
разом»
15:00 Т/с «Вiолета»
16:00 Т/с «Татусевi
дочки»
18:00 Репортер
18:20, 00:05 Абзац!
22:00 Закованi

Везуть хворого на операцію.
— А хто мені робитиме операцію? — запитує хворий.
— Як хто, народний депутат! —
урочисто відповідають санітари.
— То він же не лікар! — щиро дивується хворий.
— Зате як вболіває за український народ! — відповідають санітари.

06:15 Х/ф «Зникла
експедицiя» (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 - 3»
15:00, 19:00, 21:40
«Свiдок»
15:15 Т/с «Таємницi
слiдства - 6» (1)
22:00 Т/с «Грабуй
награбоване» (2)
23:45 Т/с «Банши 2» (3)

Під час іспиту професор запитує
студента:
— Чому ви так сильно хвилюєтесь? Ви боїтеся моїх питань?
— О, ні, професоре! Я боюся
своїх відповідей.

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
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
07:45, 18:20, 23:40,
00:20, 06:20 Час спорту
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, 22:00 6 кадрiв
14:50 Вiталька
15:55 Дайошь
молодьож
17:15, 20:00 Т/с
«Кухня» (1)
18:10, 23:00 Т/с
«Свiтлофор» (2)
19:05 Розсмiши
комiка
00:00 Надто грубо для
Ю-туб’а

2+2

06:15 «Обережно,
модерн!»
07:00 Х/ф
«Прикордонний пес
Алий» (1)
09:00, 18:30 Новини
2+2
09:30 Т/с «Дев’ять
життiв Нестора
Махна» (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 «Вогняний
шторм» (2)
23:15 Х/ф
«Пазуристий. Легенда
про снiгову людину»
(2)

06:30 «TOP SHOP»
07:30 Т/с «Моя
прекрасна няня»
08:50 М/с
«Смiшарики» (1)
09:30 Х/ф «Бiбi маленька чарiвниця i
таємниця блакитних
снiв» (1)
11:40 Т/с «Всi жiнки вiдьми» (1)
13:25 Т/с «Дикий
ангел» (1)
15:00, 19:10 «Орел i
Решка»
15:50 Т/с «Моя
прекрасна няня» (1)
17:15, 21:00
«Розсмiши комiка»
18:10 «Звана вечеря»
22:00 Т/с «Доктор
Хаус» (2)
01:15 Т/с
«Вiдчайдушнi
домогосподарки» (2)

07:30, 17:50 В
пошуках iстини
08:20, 15:20 Танки.
Великi битви
09:10 Битва за землю
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 Росiйська
iсторiя отруєнь.
Царськi хронiки, ч.2
20:20 Звалище
Всесвiту
21:10 Шукачi
22:00 Росiйська
iсторiя отруєнь.
Царськi хронiки, ч.1
22:50 Африка
00:30 Секрети науки

07:00 «Ранок Росiї»
11:00, 13:25, 16:45,
18:35 Мiсцевий час.
Вiстi-Москва
11:20 «Анжелiка
Балабанова. Росiйська
дружина для Муссолiнi»
12:05 Ток-шоу «Про
найголовнiше»
13:00, 16:00, 19:00 Вiстi
13:40, 06:10 Т/с
«Господиня моєї долi»
14:25 «Особливий
випадок»
15:10 Т/с «Шаповалов»
17:05 Т/с «Моя велика
родина»
17:50 Т/с «Поки
станиця спить»
19:50 «Пряма мова»
21:00 Т/с «Сестра моя,
Любов»
23:25 «Спецiальний
кореспондент»
00:25 «Пiд гуркiт
канонад: «Синя
хустинка» проти «Лiлi
Марлен»
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06:30, 07:00, 08:00, 12:00,
15:00, 18:20 Новини
06:50, 07:45, 08:20, 08:40
Гiсть студiї
09:00, 21:00 Пiдсумки дня
09:50, 18:50 Час-Ч
10:00 Включення з КМУ
10:50, 16:25, 19:55
ГРОМАДСЬКЕ
ТЕЛЕБАЧЕННЯ
12:30 Т/с «МонтеКрiсто»
54с. (1)
14:10 Шлях до Чемпiонату
свiту FIFA 2014. Бразилiя
14:55 Дiловий свiт.
Агросектор
15:15 Брифiнг Кабмiну
України
15:50 Чемпiонату свiту з
футболу 2014. Щоденник
FIFA
17:30 Про головне
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

06:30, 20:40 «Секретнi
матерiали»
06:45, 07:10, 08:05,
09:10 «Снiданок з 1+1»
07:00, 08:00,
09:00, 19:30, 23:50
«Телевiзiйна служба
новин»
10:00 «Красуня за 12
годин - 2»
11:00 «Сiмейнi
мелодрами - 3»
12:00 Т/с «Величне
столiття. Роксолана»
(1)
14:30, 21:10 Т/с
«Кураж»
15:40 Т/с «Свати - 6»
(1)
16:45 «ТСН. Особливе»
17:10 Т/с «Фатмагюль»
(1)
20:55 «Чистоnews»
22:20 «Чотири весiлля
- 3»
00:15 Т/с «Наполеон»
(1)

06:50, 09:55, 13:15,
16:15 Т/с «Вольф
Мессiнг. Той, хто
бачив крiзь час»
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:25
Надзвичайнi новини
12:45, 15:45 Факти.
День
18:45 Факти. Вечiр
20:20 Т/с «Бригада»
22:25 Кримiнальна
Україна
23:25 Х/ф «Примарний
гонщик-2. Дух
помсти» (2)

06:30 «Служба новин
«Соцiальний пульс «
06:55, 18:50, 22:55
«Економiчний пульс»
07:00, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
09:00 «Соцiальний
статус: ваша пенсiя»
09:30, 15:00, 18:30,
21:00 «Служба новин
«Соцiальний пульс»
10:00, 20:00 Катастрофи
- вiхи еволюцiї
11:00 Сальвадор Далi. У
пошуках неба
12:15 «Україна-Європа:
маятник Фуко»
13:10, 16:00 Дивовижнi
мешканцi саду
14:00, 23:00 НЛО: факти
i фальсифiкацiя
17:50 Бебi-бум у
зоопарку
19:00 В гостях у
Д. Гордона. Юрiй
Рибчинський
21:30 Вiдлуння
22:00 Приречений
«Боїнг»
00:00 «Красивi та
амбiцiйнi» (3)

07:00, 07:30, 08:00,
08:30, 09:00, 12:00,
14:00, 17:45 Новини
07:15, 07:35, 08:10,
08:35, 09:20 «Ранок з
IНТЕРом»
10:00, 12:25, 14:20
Т/с «Диван для
самотнього чоловiка»
14:55 Д/с «Слiдство
вели... з Леонiдом
Каневським»
15:50 «Судовi справи»
16:45 «Сiмейний суд»
18:05 Ток-шоу
«Стосується кожного»
19:00 Т/с «Поки
станиця спить»
20:00 «Подробицi»
20:30 Т/с «Криве
дзеркало душi»
00:20 Х/ф «Iншi 48
годин» (2)

06:00, 13:10 Т/с

– Життя нагадує склянку
чаю…
– Чому?
— Не знаю…
Я не філософ.

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

06:30, 08:30, 13:05,
16:00, 18:30, 20:30,
22:00 Служба новин
07:00, 09:00, 15:00,
«Хвиля»
19:00 Подiї
07:00, 19:00, 21:00
«Єдина країна! Єдина
07:15 Ранок з
країна!»
Україною
09:00, 16:10
09:10, 14:10, 15:20,
Мультфiльм
09:30, 16:40 М/с
17:10 Т/с «Слiд» (1)
«Пригоди Робiка»
10:00, 00:00 Т/с
09:55 Шкiльнi iсторiї
«Глухар. Повернення» 11:15 Наша географiя
11:50 Аквапанорама
(1)
12:40 Феєрiя мандрiв
12:00, 19:45 Ток-шоу
13:45 Х/ф «Ревiзор»
«Говорить Україна»
(1)
18:00 Т/с «Сашка» (1) 15:00 Молода гвардiя
20:20 Т/с «Особиста 17:00 Круїзнi лайнери
- рай в океанi
справа» (1)
18:00 Будьте здоровi!
22:30 Як працюють
21:30 Футбол.
машини
ЛЕ УЄФА. Фiнал
23:00 Кордони
«Бенфiка» (Лiсабон) - 23:40 Х/ф «Зустрiч на
«Севiлья» (Севiлья)
Ельбi» (1)
«ОСА» (1)
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Передплачуйте газету «Вишгород».
06:30, 07:00, 08:00,
12:00, 15:00, 18:20
Новини
06:50, 07:45, 08:20,
08:40 Гiсть студiї
09:00, 21:00 Пiдсумки
дня
09:55, 18:50 Час-Ч
11:00, 16:30, 19:55
ГРОМАДСЬКЕ
ТЕЛЕБАЧЕННЯ
12:10, 18:05, 20:50
Дiловий свiт
12:30 Т/с «МонтеКрiсто»
55с. (1)
13:45 «Надвечiр’я» з Т.
Щербатюк
14:55 Дiловий свiт.
Агросектор
15:15 Брифiнг Кабмiну
України
19:00 Передвиборнi
агiтацiйнi програми
кандидатiв на пост
Президента України
21:35 Шустер Live.
Буднi
22:55 Трiйка, Кено,
Максима
23:00 Пiдсумки
23:30 На слуху

06:30, 20:40 «Секретнi
матерiали»
06:45, 07:10, 08:05,
09:10 «Снiданок з 1+1»
07:00, 08:00,
09:00, 19:30, 23:40
«Телевiзiйна служба
новин»
10:00 «Красуня за 12
годин - 2»
11:05 «Сiмейнi
мелодрами - 3»
12:05 Т/с «Величне
столiття. Роксолана»
(1)
14:25, 21:10 Т/с
«Кураж»
15:35 Т/с «Свати - 6»
(1)
16:45 «ТСН.
Особливе»
17:10 Т/с
«Фатмагюль» (1)
20:55 «Чистоnews»
22:20 Д/ф «Жiночi
обличчя революцiї»
00:05 Т/с «Наполеон»
(1)

06:55 Т/с
«Леся+Рома»
08:00 Зiрка YouTube
08:45 Факти. Ранок
09:15 Дiстало!
10:15 Т/с «На
безiменнiй висотi»
12:30, 13:15, 16:15,
20:20 Т/с «Бригада»
12:45, 15:45 Факти.
День
16:30 Т/с «Братани-2»
18:45 Факти. Вечiр
19:25 Надзвичайнi
новини
22:25 Клан
23:20 Х/ф «Повiтряна
в’язниця» (2)

06:30, 09:30,
15:00, 18:30, 21:00
«Соцiальний пульс»
06:55, 18:50, 22:35
«Економiчний пульс»
07:00, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
09:00 Бебi-бум у
зоопарку
10:00, 20:00
Катастрофи - вiхи
еволюцiї
11:00 Приречений
«Боїнг»
12:15 «Ронiн. Ток-шоу з
Дмитром Видрiним»
13:10, 16:00 Дивовижнi
мешканцi саду
14:00, 22:40 НЛО: факти
i фальсифiкацiя
17:45 «Соцiальний
статус: вашi права i
пiльги»
19:00 В гостях у
Д. Гордона. Юрiй
Рибчинський
21:30 Олександр
Зацепiн. «У
вогнедишнiй лавi
кохання»
23:35 «Свiтськi хронiки»

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 «Криве дзеркало
душi»
14:55 Д/с «Слiдство
вели... з Леонiдом
Каневським»
15:50 «Судовi справи»
16:45 «Сiмейний суд»
18:05 Ток-шоу
«Стосується кожного»
19:00 Т/с «Поки
станиця спить»
20:00 «Подробицi»
20:30 Т/с «Не шкодую,
не кличу, не плачу»
00:35 Х/ф «Золота
дитина»

06:00, 12:50 Т/с
«ОСА» (1)
07:00, 09:00, 15:00,
19:00 Подiї
07:15 Ранок з
Україною
09:10, 13:50, 15:20,
17:10, 22:05 Т/с
«Слiд» (1)
10:00, 23:30 Т/с
«Глухар. Повернення»
(1)
12:00 Ток-шоу
«Говорить Україна»
18:00 Т/с «Сашка» (1)
19:55 Футбол. Кубок
України. Фiнал
23:00 Подiї дня

— На жаль, гра
була потьмарена потворною
бійкою,
яка
стала справжньою окрасою
матчу!

Ніщо так не
псує зовнішність чоловіка,
як відсутність
грошей.

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

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»
16:00 Т/с «Татусевi
дочки»
18:00 Репортер
18:20, 00:05 Абзац!
22:00 Закованi
23:05 Т/с «Щасливi
разом»

Ти розумний, молодий, креативний, обдарований?
Амбітний, впевнений у собі, сповнений свіжих ідей?
А бодай щось робити ти вмієш?!
***
Людина на 90% складається з
води. Якщо в людини немає мрії
чи мети в житті, то вона всього
лише вертикальна калюжа.

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

У суді:
— Поясніть,
чому ви розлучаєтесь?
— Бо ми одружилися…

06:50 Х/ф «Золота
рiчка» (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 - 3»
15:00, 19:00, 21:40
«Свiдок»
15:15 Т/с «Таємницi
слiдства - 6» (1)
22:00 Т/с «NCIS:
полювання на вбивцю
- 10» (2)
23:45 Т/с «Банши 2» (3)
00:45 Т/с «CSI: ЛасВегас - 8» (2)

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

06:15 «Обережно,
модерн!»
07:00, 16:30 Т/с
«Солдати-17» (1)
09:00, 18:30 Новини
2+2
09:30 Х/ф
«Добровольцi» (1)
11:30 Д/п «Паралельнi
свiти»
12:30 Д/п «За рiк до
Апокалiпсису»
13:30 Д/п «Таємницi
часу»
14:20 Д/п «ВМФ СССР.
Хронiка перемоги»
15:00 Д/п «Таємницi
розвiдки»
15:50 Д/п «Прах
Третього Рейху»
19:00 Т/с «Ментiвськi
вiйни-6» (2)
21:00 «ДжеДАI»
21:25 Х/ф «Спiймати i
вбити» (2)
23:25 Х/ф «Акулозавр»
(2)

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 Одна за всiх
13:30, 22:00 6 кадрiв
14:50 Вiталька
15:55 Дайошь
молодьож
17:15, 20:00 Т/с
«Кухня» (1)
18:10, 23:00 Т/с
«Свiтлофор» (2)
19:05 Розсмiши комiка
21:00 Країна У
00:00 Надто грубо для
Ю-туб’а

07:30, 17:50 В
пошуках iстини
08:20, 15:20 Танки.
Великi битви
09:10 Таємницi
мiсячного мiста
10:10, 17:00 В
пошуках пригод
11:00 Тi, що вижили
в Сибiру: iсторiя двох
лисиць
12:00, 23:40
Найнебезпечнiшi
тварини
12:50 Мiстична
Україна
14:30, 19:30
Фантастичнi iсторiї
16:10 Мегаспоруди
18:40 Таблетка
правди
20:20 Дивне сонце
21:10 Шукачi
22:00 Росiйська
iсторiя отруєнь.
Царськi хронiки, ч.2
22:50 Африка

07:00 «Ранок Росiї»
11:00, 13:25, 16:45,
18:35 Мiсцевий час.
Вiстi-Москва
11:20, 03:05 «Шифри
нашого тiла. Смiх i
сльози»
12:05 Ток-шоу «Про
найголовнiше»
13:00, 16:00, 19:00
Вiстi
13:40, 06:10 Т/с
«Господиня моєї долi»
14:25, 03:55
«Особливий випадок»
15:10, 01:05 Т/с
«Шаповалов»
17:05 Т/с «Моя велика
родина»
17:50, 05:25 Т/с «Поки
станиця спить»
19:50 «Пряма мова»
21:00 Т/с «Сестра моя,
Любов»
23:25 «Росiйський слiд
Ковчега Заповiту»
00:15 «Сатi. Ненудна
класика...»

07:30, 15:50 Т/с «Моя
прекрасна няня» (1)
08:50 М/с
«Смiшарики» (1)
09:50 Т/с «Всi жiнки вiдьми» (1)
13:25 Т/с «Дикий
ангел» (1)
15:00, 19:10 «Орел i
Решка»
17:15, 21:00
«Розсмiши комiка»
18:10 «Звана вечеря»
22:00 Т/с «Доктор
Хаус» (2)
01:15 Т/с
«Вiдчайдушнi
домогосподарки» (2)

Наш індекс у Каталозі місцевих періодичних видань 40007

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

06:25, 15:55 «Все буде
добре!»
08:15, 18:30 «Неймовiрна
правда про зiрок»
09:25 «Зiркове життя.
Покаранi за роль»
10:20 Х/ф «Кольє для
Снiгової Баби»(1)
12:15, 19:55 «Слiдство
ведуть екстрасенси»
13:10, 00:30 «МастерШеф
- 3»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
20:55 Т/с «Ой, ма-мочки!»(1)
22:35 «Я соромлюсь свого
тiла»

06:10, 17:50, 23:30
Астропрогноз
06:30, 08:30, 13:05,
16:00, 18:30, 20:30,
22:00 Служба новин
«Хвиля»
07:00, 19:00 «Єдина
країна! Єдина країна!»
09:00 Будьте здоровi!
09:30, 16:40 М/с
«Пригоди Робiка»
09:55, 12:40, 03:45
Феєрiя мандрiв
11:15 Наша географiя
11:50 Аквапанорама
13:45 Х/ф «Шинель»
(1)
15:00, 21:00 Молода
гвардiя
16:10 Мультфiльм
17:00 Шуба-дубаZOO!!!
17:20 Кордони
22:30 Моя тема з
Андрiєм Федюшиним
23:40 Х/ф «РимськийКорсаков» (1)

06:00, 06:35, 07:35

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»
16:00 Т/с «Татусевi
дочки»
18:00 Репортер
18:20 Абзац!
22:00 Закованi
23:05 Т/с «Щасливi
разом»

Наша компанія з вивозу сміття надає чітку гарантію: якщо ви незадоволені нашою роботою, ми повернемо ваше сміття в подвійному
розмірі.
***
Робити те, що ти любиш, — це свобода.
Любити те, що робиш, — це щастя.

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 «Випадковий
свiдок»
10:00 Т/с «Мовчазний
свiдок»
11:25 Т/с «Детективи»
13:00, 19:30 Т/с
«Охоронець - 3»
15:00, 19:00, 21:40
«Свiдок»
15:15 Т/с «Таємницi
слiдства - 7» (1)
22:00 Т/с «Лютер» (2)
00:00 Т/с «Банши 2» (3)

Мій організм
працює як годинник — так
само
весь
час щось тікає, скрипить,
дзижчить…

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
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
08:45 Трансмiсiя-новини
09:35, 13:35, 14:35 5
елемент
10:10, 10:35, 11:15,
12:15, 20:00 Час.
Пiдсумки дня
16:35 Життя цiкаве
18:30 Вiкно в Європу
19:00, 19:30 Час новин
21:40 Час-Тайм
00:35 В кабiнетах

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, 22:00 6 кадрiв
15:55 Дайошь
молодьож
17:15, 20:00 Т/с
«Кухня» (1)
18:10, 23:00 Т/с
«Свiтлофор» (2)
19:05 Розсмiши
комiка
00:00 Надто грубо для
Ю-туб’а

2+2

06:15 «Обережно,
модерн!»
07:00, 16:30 Т/с
«Солдати-17» (1)
09:00, 18:30 Новини
2+2
09:30 Х/ф
«Нагородити
посмертно» (1)
11:30 Д/п «Таємниця
мертвих дроздiв»
12:30 Д/п «Морськi
прибульцi»
13:30 Д/п «Таємницi
часу»
14:20 Д/п «ВМФ
СССР. Хронiка
перемоги»
15:00 Д/п «Таємницi
розвiдки»
15:50 Д/п «Жуков»
19:00 Т/с «Ментiвськi
вiйни-6» (2)
21:00 «ДжеДАI»
21:25, 01:15 Х/ф
«Нокаут» (1)
23:25 Х/ф «Змiї пiску»

06:30 «TOP SHOP»
07:30, 15:50 Т/с «Моя
прекрасна няня» (1)
08:50 М/с
«Смiшарики» (1)
09:50 Т/с «Всi жiнки вiдьми» (1)
13:25 Т/с «Дикий
ангел» (1)
15:00, 19:10 «Орел i
Решка»
17:15, 21:00
«Розсмiши комiка»
18:10 «Звана вечеря»
22:00 Т/с «Доктор
Хаус» (2)

07:30, 17:50 В
пошуках iстини
08:20, 15:20 Танки.
Великi битви
09:10 Iгри богiв
10:10, 17:00 В
пошуках пригод
11:00 Первiсний рай
12:00, 23:40
Найнебезпечнiшi
тварини
12:50 Мiстична
Україна
14:30, 19:30
Фантастичнi iсторiї
16:10 Мегаспоруди
18:40 Загадкова
смерть у Каннах. Сава
Морозов
20:20 Битва за землю
21:10 Шукачi
22:00 Потяг-привид.
Таємниця золота
Колчака
22:50 Африка
00:30 Земля:
еволюцiя планети

07:00 «Ранок Росiї»
11:00, 13:25, 16:45,
18:35 Мiсцевий час.
Вiстi-Москва
11:20 «Смак
перемоги. Вертикаль
Сергiя Павлова»
12:05 Ток-шоу «Про
найголовнiше»
13:00, 16:00, 19:00
Вiстi
13:40, 06:10 Т/с
«Господиня моєї долi»
14:25 «Особливий
випадок»
15:10 Т/с
«Шаповалов»
17:05 Т/с «Моя велика
родина»
17:50 Т/с «Поки
станиця спить»
19:50 «Пряма мова»
21:00 Т/с «Сестра
моя, Любов»
00:15 «Живий звук»

На уроці фізики в школі:
—
Вовочко,
хто такий Георг Ом?
— Раз писав
закони,
мабуть, депутат.

ТЕЛЕпрограма

Вишгород

8 травня
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2+2
06:30, 07:00, 08:00,
12:00, 15:00, 18:20
Новини
06:50, 07:45, 08:20,
08:40 Гiсть студiї
09:00, 21:00 Пiдсумки
дня
10:05 Уряд на зв’язку з
громадянами
10:45, 17:00
ГРОМАДСЬКЕ
ТЕЛЕБАЧЕННЯ
12:10, 18:05 Дiловий
свiт
12:30 Т/с «МонтеКрiсто»
56с. (1)
13:45 Вiра. Надiя. Любов
14:45 Euronews
14:55 Дiловий свiт.
Агросектор
15:15 Брифiнг Кабмiну
України
15:45 Музична академiя.
Євробачення
19:00 Нацiональнi
дебати
20:30, 21:25 Шустер
LIVE
00:00 Пiдсумки

06:30, 07:30, 08:30,
06:45, 07:10, 08:05,
07:00 Пiдйом
06:55 Т/с
06:00, 09:45, 11:15,
06:20 Х/ф
08:00, 09:55, 19:00 Т/с 09:30, 10:30, 11:30,
09:10 «Снiданок з 1+1» «Леся+Рома»
12:45 «Мультляндiя» «Американська
12:30, 13:30, 14:30,
«Воронiни»
дочка»(1)
07:00, 08:00, 09:00,
07:20 «Київ музика»
15:30, 16:30, 17:30,
09:00,
17:00
Т/с
«Не
08:00 Зiрка YouTube
08:10,
19:00
19:30 «Телевiзiйна
08:00, 15:00, 17:00,
18:30, 22:30 Час.
родись вродлива»
«Неймовiрна правда
служба новин»
19:00, 21:00, 23:00
08:45 Факти. Ранок
Важливо
15:00 Т/с «Вiолета»
про зiрок»
06:35, 07:10, 08:10,
10:00 «Красуня за 12
«Столичнi телевiзiйнi 09:35 Х/ф «На край
16:00 Т/с «Татусевi
09:20 Кримiнальна
22:35 Бiзнес-час
годин - 2»
новини»
дочки»
свiту»(1)
06:40, 18:10 Мiсцевий
Україна
11:05 «Сiмейнi
08:20, 10:20,
18:00 Репортер
18:00, 22:00 «Вiкначас
мелодрами - 3»
16:50, 17:40, 21:25
18:20 Абзац!
10:20 Т/с «На
Новини»
07:00, 08:00, 09:00,
12:05 Т/с «Величне
10:00, 11:00, 12:00,
«Вiдкритий мiкрофон» 20:00, 22:50 «Холостяк 22:30 Х/ф «Дуже
безiменнiй висотi»
13:00, 14:00, 15:00,
страшне кiно» (2)
- 4»
столiття. Роксолана»
08:30, 19:25
12:30, 13:15, 16:15,
00:40 Х/ф «Кольє для 00:20 Х/ф «Лiтнi iгри» 16:00, 17:00, 18:00,
(1)
«Столиця»
22:00 Час новин
(2)
Снiгової Баби»(1)
14:25 Т/с «Кураж»
13:20 «Громадська
20:20 Т/с «Бригада»
07:15, 08:15, 08:35,
15:35 Т/с «Свати - 6»
приймальня»
Якщо ти втратив свій шанс, ні- 16:35, 18:35, 19:45,
12:45, 15:45 Факти.
22:40 Тема/Хронiка дня
(1)
15:10, 23:25 Т/с
коли не думай, що це останній, 08:45 ТрансмiсiяДень
16:45 «ТСН.
«Шляхи Iндiї»
будуть іще й інші шанси, які ти новини
Особливе»
16:30 Т/с «Братани-2» 16:10, 18:00 «У центрi
10:10, 10:35, 11:15,
також втратиш.
17:10 Т/с
уваги»
11:35, 12:15, 20:00 Час.
18:45 Факти. Вечiр
*
*
*
«Фатмагюль» (1)
Пiдсумки дня
17:10 «Прогулянки
19:25 Надзвичайнi
20:30 «Вечiрнiй Київ
— Скажіть, як вас із такою жах- 17:35 Не перший погляд
мiстом»
19:00, 19:30 Час новин
- 2014»
19:20, 23:20 «Мiська
ливою дикцією взяли на телеба- 21:40 Час-Тайм
новини
22:25 «В мережi»
варта»
22:10 Особливий погляд
чення диктором? Блат?
23:30 Х/ф «Голодний
23:30 Х/ф
21:35 «Столиця.
00:35 Тема/Хронiка
—
Та
який
там
блат!
Сестла!
«Меланхолiя» (2)
кролик атакує» (2)
тижня
Спецпроект»

06:30, 09:30, 15:00,
18:30, 21:00 «Соцiальний
пульс»
07:00, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
09:00 «Соцiальний
статус: вашi права i
пiльги»
10:00, 20:00 Катастрофи
- вiхи еволюцiї
11:00 Олександр
Зацепiн. «У вогнедишнiй
лавi кохання»
12:15 «Щоденник для
батькiв»
13:10, 16:00 Дивовижнi
мешканцi саду
14:00, 22:40 НЛО: факти i
фальсифiкацiя
17:50 Бебi-бум у
зоопарку
18:50, 22:35
«Економiчний пульс»
19:00 В гостях у
Д. Гордона. Юрiй
Рибчинський
21:35 Трагедiя
росiйського Ватсона (До
65-рiччя В.Соломiна)
23:40 «Моднi iсторiї з
Оксаною Новицькою»

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 «Не шкодую, не
кличу, не плачу»
14:55 Д/с «Слiдство
вели... з Леонiдом
Каневським»
15:50 «Судовi справи»
16:45 «Сiмейний суд»
18:05 Ток-шоу
«Стосується кожного»
19:00 Т/с «Поки
станиця спить»
20:00 «Подробицi»
20:30 Т/с «Сiльська
iсторiя»
00:35 Д/ф «Вставай
як один»

06:30, 08:30, 13:05,
16:00, 18:30, 20:30,
22:00 Служба новин
«Хвиля»
07:00, 09:00, 15:00,
07:00, 19:00 «Єдина
19:00 Подiї
країна! Єдина країна!»
09:00, 16:10
07:15 Ранок з
Мультфiльм
Україною
09:30, 16:40 М/с
«Пригоди Робiка»
09:10, 13:50, 15:20,
09:55 Шкiльнi iсторiї
17:10, 22:00 Т/с
10:45 Погода в Українi
11:15 Наша географiя
«Слiд» (1)
11:50 Аквапанорама
12:40 Шуба-дуба10:00, 23:30 Т/с
ZOO!!!
«Глухар. Повернення» 13:45 Х/ф «Василиса
прекрасна» (1)
(1)
15:00, 22:30 Моя тема
12:00 Ток-шоу
з Андрiєм Федюшиним
17:00 Круїзнi лайнери «Говорить Україна»
рай в океанi
18:00 Т/с «Сашка» (1) 18:00 Як працюють
машини
19:45 Майдан. Точка
21:00 Феєрiя мандрiв
21:20 XTV show
вiдлiку
23:30 Х/ф «Великий
23:00 Подiї дня
утiшник» (1)

06:00, 12:50 Т/с
«ОСА» (1)

СУБОТА 17 ТРАВНЯ 2014 РОКУ

Передплачуйте газету «Вишгород».
06:30 На слуху
07:00 Шустер LIVE
11:40, 17:50
ГРОМАДСЬКЕ
ТЕЛЕБАЧЕННЯ
12:45 Караоке для
дорослих
13:50 Моменти життя
14:50 В гостях у
Д.Гордона
16:05 Концертна
програма «Я українець»
19:00 Нацiональнi
дебати
20:40 Український
акцент
21:00, 01:20 Пiдсумки
дня
21:40 Головний
аргумент
21:50 Українська пiсня
22:55 Суперлото,
Трiйка, Кено
23:00 Вiд першої
особи
23:35 Х/ф «Коли
дерева були
великими»

06:00, 19:30 ТСН:

07:25 «Будь в курсi!»
09:00 Катастрофи - вiхи
еволюцiї
10:00 «Свiтськi хронiки»
10:50 Х/ф «Прощання у
червнi»
13:45 За сiм морiв
14:45 НЛО: факти i
фальсифiкацiя
16:00 «Мелодiя двох
сердець»
17:00 «Ронiн. Ток-шоу з
Дмитром Видрiним»
18:20 «Цивiлiзацiя
Incognita»
18:30 «Соцiальний
пульс вихiдних»
19:00 Церемонiя
вручення нагород
«Спортсмен року»
20:00 Мiсцями дикої
природи
21:00 Я живий i прагну
кровi. Че Гевара
22:00 «Секрети
закулiсся с
Олександром
Ржавським»
22:30 Х/ф «Спритнi
руки» (2)

08:00 «Школа доктора
Комаровського»
08:25, 16:05 «Юрмала
2013»
09:30 Новини
11:00 «Обережно:)
Дiти!»
12:05 Х/ф «Операцiя «И»
та iншi пригоди Шурика»
14:05 Х/ф «Лiсове
озеро»
18:00, 20:35 Т/с «Тато
для Софiї»
20:00 «Подробицi»
22:35 Т/с «Вир чужих
бажань»

06:40 Х/ф «Сповiдь
людини-невидимки»
«Телевiзiйна служба
08:30 Зiрка YouTube
новин»
09:45 Дача
10:10 Х/ф «Офiцери»
07:00 «Хто там?»
12:25, 13:15 Т/с «На
08:05, 08:30 М/с «Гуфi
безiменнiй висотi»
та його команда» (1)
12:45 Факти. День
08:50 «Свiтське життя» 16:50, 20:10 Т/с
«Операцiя «Горгона»
09:45, 10:55, 12:00,
18:45 Факти. Вечiр
13:10 Т/с «Свати - 6» 19:15 Надзвичайнi
новини. Пiдсумки
(1)
22:05 Х/ф «Вiйна богiв.
14:20 «Вечiрнiй Київ
Безсмертнi» (2)
00:10 Х/ф
- 2014»
«Листоноша» (2)
16:20 «Вечiрнiй
квартал»
18:30 «Розсмiши
комiка - 5»
20:15 «Українськi
сенсацiї. Цiна зради»
21:20 «Вечiрнiй
квартал 2014»

Як зробити
чоловіка щасливим:
1. Кохайтеся з
ним.
2. Годуйте його.
3. Залиште
його у спокої.

23:50 Х/ф «Хайтарма»

07:00, 19:00 Подiї
07:10, 09:00 Т/с
«Iнтерни» (1)
10:00 Один за сто
годин
11:00 Х/ф «Дуель» (1)
13:00 Т/с «Зведена
сестра» (1)
17:00, 19:40 Т/с
«Лiкарка» (1)
21:30 Х/ф «Формула
щастя» (1)
23:30 Т/с «Особиста
справа» (1)

Вітати 1 вересня учня чи вчителя
із Днем знань – це однаково, що
вітати коня з початком весняних
польових робіт.
***
Чоловік запитує в дружини, де
цукор. Дружина:
— Йолопе, цукор лежить у банці з-під кави, на якій написано
«Сіль». Але його там немає.

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

08:30 Ранковий
«Свiдок»
09:00 Т/с «Вулицi
розбитих лiхтарiв - 4»
13:00 Т/с «Охоронець
- 3»
15:00, 19:00 «Свiдок»
15:15 Т/с «Таємницi
слiдства - 7» (1)
19:30 Х/ф «Громадянка
начальниця»
21:30 Х/ф «Погоня» (2)
23:15 Х/ф «Ефект
метелика» (2)
01:00 Т/с «Закон
i порядок. Вiддiл
особливих справ - 11»
(2)

Молода, чарівна. Забезпечена.
Маю дві вищих освіти. Квартиру,
машину! Нікого не шукаю, нічого
не продаю, заміж не лаштуюся!
Просто хизуюся.

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)
11:10, 14:50 Вiталька
13:30, 22:00 6 кадрiв
15:55 Дайошь
молодьож
17:15, 19:05 Розсмiши
комiка
18:10, 23:00 Т/с
«Свiтлофор» (2)
20:00 Х/ф «Люди Iкс.
Початок. Росомаха»
(2)

06:15 «Обережно,
модерн!»
07:00 Т/с
«Солдати-17» (1)
09:00, 18:30 Новини
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09:30 Х/ф «Не ставте
Лешому пастки» (1)
11:20 Х/ф
«Непереможний» (1)
13:15 «Нове Шалене
вiдео по-українськи»
16:25 «Облом.UA.
Новий сезон»
18:55 Баскетбол.
«Євролiга» (пiвфiнал).
ЦСКА (Росiя) Маккабi (Iзраїль).
Прямий ефiр
21:00 «ДжеДАI»
21:55 Баскетбол.
«Євролiга» (пiвфiнал).
Барселона (Iспанiя)
- Реал Мадрид
(Iспанiя). Прямий ефiр
00:00 Х/ф «Спекотний
день» (2)

06:30 «TOP SHOP»

07:30, 17:50 В
пошуках iстини
08:20, 15:20 Освенцiм
09:10 Звалище
Всесвiту
10:10, 17:00 В
пошуках пригод
11:00 Чудоострів
орхідей
12:00, 23:40
Найнебезпечнiшi
тварини
14:30, 19:30
Фантастичнi iсторiї
16:10 Мегаспоруди
18:40 Потяг-привид.
Таємниця золота
Колчака
20:20 Таємницi
мiсячного мiста
22:00 Загадкова
смерть у Каннах. Сава
Морозов
22:50 Незнайома
Африка

07:00 «Ранок Росiї»
11:00, 13:25, 16:45,
18:35 Мiсцевий час.
Вiстi-Москва
11:20, 04:40
«Анатомiя любовi.
Ева, Пола i Беата»
12:15 Ток-шоу. «Про
найголовнiше»
13:00, 16:00, 19:00
Вiстi
13:40, 06:10 Т/с
«Господиня моєї долi»
14:25 «Особливий
випадок»
15:10 Т/с
«Шаповалов»
17:05 Т/с «Моя велика
родина»
17:50 Т/с «Поки
станиця спить»
20:00 «Пряма мова»
21:10 Т/с «Сестра
моя, Любов»
22:45 «Двобiй»
00:25 «Лiнiя життя».
Юрiй Любимов

07:30, 15:50 Т/с «Моя
прекрасна няня» (1)
08:50 М/с
«Смiшарики» (1)
09:50 Т/с «Всi жiнки вiдьми» (1)
13:25 Т/с «Дикий
ангел» (1)
15:00, 19:10 «Орел i
Решка»
17:15, 23:30
«Розсмiши комiка»
18:10 «Звана вечеря»
20:10 «КВН»
22:10 «Прожекторперiсхiлтон»
00:20 «Велика
рiзниця»
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06:00, 08:00
«Мультляндiя»
07:20 «Київ музика»
10:00 «Якiсне життя»
10:30 «Зроблено у
Києвi»
11:00 «Run.OK»
11:35 «Вiдкритий
мiкрофон»
13:30 «Київськi iсторiї»
15:30 «Служба
порятунку»
16:40 «Спортивний
боулiнг»
16:50 «Концерт
М.Поплавського «Я
люблю тебе, Україно!»
19:00, 21:00, 23:00
«Столичнi телевiзiйнi
новини»
19:20 Х/ф «Чоловiк з
духовки»
21:20 Х/ф «Я люблю
кохати» (2)
23:20 «Столиця»

06:20 Х/ф «Одруження 07:30, 10:00 Ревiзор

06:30, 08:30 Служба
новин «Хвиля»
07:00 «Єдина країна!
Єдина країна!»
10:05 У свiтi
справдженої мрiї
10:15, 10:50,
11:30, 12:05, 13:30
Телепродаж
11:15 Чекаю гостей
11:45 Шуба-ДубаZOO!!!
12:40 Модна версiя
13:05, 17:40 Кордони
13:45 Х/ф «Кащей
Безсмертний» (1)
15:00, 22:30 Моя тема
з Андрiєм Федюшиним
16:00 Вiдбиття
16:30 М/ф «Доктор
Айболiт»
18:30 Х/ф «Богатир iде
в Марто» (1)
20:00 Реальний свiт
21:05 Круїзнi лайнери рай в океанi
22:05 Регiони
23:40 Х/ф «Ганна
Каренiна» (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 Gonul eseri
10:25 Золоте столiття
кiно
12:40 Т/с
15:45 Yirla, sazim
16:30 Tarih sedasi
16:50 Спектакль
18:00 КонцертРеквiєм
20:30 Bu afta
21:10 Х/ф «Хайтарма»

Бальзамiнова»(1)
08:00 «Караоке на
Майданi»
09:00 «Все буде

12:50 Страстi за
Ревiзором
14:10 Т/с «Воронiни»

смачно!»

18:20 М/ф «Рататуй»

10:45 «Кохана, ми

20:30 Х/ф «Годзилла»

вбиваємо дiтей»

23:15 ППШ

12:45 «Холостяк - 4»
17:00 «Хата на тата»
19:00 «Україна має
талант!-6»
21:15 «Моя правда
Зважитися на
батькiвство»
22:30 «Україна має
талант!-6» Пiдсумки
голосування
22:55 «Детектор
брехнi - 5»
00:00 «Я соромлюсь
свого тiла»

Страхітлива
московська
зброя — нова
ракета «Сизрань». Влучаючи в будь-яке
місто, — Париж, Лондон
чи Нью-Йорк,
— вона миттєво перетворює його на
Сизрань.

07:50 Т/с «Вулицi
розбитих лiхтарiв - 4»
11:30 «Речовий доказ».
Смерть на виданнi
12:00 «Головний
свiдок»
13:00 «Випадковий
свiдок»
14:00 «Правда життя.
Професiя кухар»
14:30 «Переломнi
80-тi»
15:25 Х/ф «Клуб
шпигунiв» (1)
17:15 Х/ф «Жiнок
ображати не
рекомендується» (1)
19:00 Т/с «Каменська
- 3»
22:30 Т/с «Зброя» (2)

Пацієнт запитує в лікаря:
— Лікарю, а правду кажуть, що
від моркви зір покращується?
— Правду кажуть! Ви коли-небудь бачили зайця в окулярах?
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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
06:50, 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
11:45, 23:35 Iсторiя
успiху
12:10 Зооакадемiя
12:35 Iнтелект.ua
13:35 Вперед, на Олiмп!
15:35 Кiно з Янiною
Соколовою
17:15 Мiграцiйний
вектор
17:35 Феєрiя мандрiв
21:10 Велика полiтика
21:35 Вiкно в Америку

06:15 «Обережно,
модерн!»
07:15 «Нове Шалене
вiдео по-українськи»
09:00 «Облом.UA.
Новий сезон»
10:00 Т/с «Захист
Красiна» (1)
22:00 Х/ф
«Полiцейськi» (2)
00:05 Х/ф «Вогняний
бiй» (3)

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 «Пригоди
крихiтки Паровозика»
(1)
11:55 Х/ф «На
золотому крильцi
сидiли» (1)
13:10 М/ф
«Аеротачки» (1)
14:30 Панянкаселянка
16:10 Х/ф «Запасний
план» (1)
18:05 Х/ф «Люди Iкс.
Початок. Росомаха»
(2)
21:00 Розсмiши комiка
22:45 Уральскi
пельменi
00:00 Т/с «Ходячi
мерцi» (3)

06:00 Легенди
бандитської Одеси
08:00 В пошуках
iстини
11:00, 21:30 Iдеї, що
перевернули свiт
13:00 Африка
14:00 Незнайома
Африка
15:00 Африка. За
лаштунками
16:00 В пошуках
пригод
18:50 Мiстична
Україна
00:30 Т/с «Борджiа:
iсторiя клану»

— Коли ви помітили,
що
вашу машину
вкрали?
— Учора ввечері. Виходжу
з ресторану,
відчиняю двері, сідаю за
кермо,
хочу
рушити, а машини нема.

Оголошення:
«Потрібний
на роботу телепат. Дуже
велика зарплата.
Куди
звертатися —
самі знаєте».

06:30 «TOP SHOP»
07:30 «Мультфiльми»
(1)
10:00 М/ф «Барбi
в ролi принцеси
острова» (1)
11:30 М/ф «Каспер:
Початок» (1)
13:20
«ВусоЛапоХвiст»
15:00 «»Орел i
Решка». СРСР»
16:50 «»Орел i
Решка». Шопiнг»
17:45 Х/ф «Шаленi
грошi» (1)
19:50 «Вечiрнiй
квартал»
21:40 Т/с
«Надприродне» (2)
00:00 Х/ф «Бiлявка з
амбiцiями» (1)

07:00, 10:00, 13:00
Вiстi
07:10, 10:10, 13:20
Мiсцевий час. ВiстiМосква
07:20 Х/ф «Почуй моє
серце»
08:50 Мультфiльм
08:55 «Планета собак»
10:20 «Генiальний
пустельник. Вiчна
музика Шварца»
11:05 «Шлях додому»
11:35 Х/ф «Колишнiй
тато, колишнiй син»
13:25 «Чесний
детектив»
14:00 «Чорнi дiри. Бiлi
плями»
14:45 «Шукачi»
15:35 «Суботнiй вечiр»
17:25 «Юрмала»
19:00 Вiстi в суботу
19:50 Х/ф «Пам’ять
серця»
23:00 Маргаритi
Ескiнiй
присвячується...
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07:05 Х/ф «Коли дерева
були великими»
09:10 Шеф-кухар країни
10:25, 17:40
ГРОМАДСЬКЕ
ТЕЛЕБАЧЕННЯ
11:40 Православний
вiсник
12:10 Армiя
12:40 Д/ф «Чесно жити i
чесно померти. Iгуменя
Йосифа Вiтер»
13:45 Як Ваше
здоров’я?
14:40 В гостях у Д.
Гордона
16:00 Театральнi сезони
16:55 Дiловий свiт.
Тиждень
19:00 Нацiональнi
дебати
21:00 Пiдсумки дня
21:35 Фольк-music
22:55 Трiйка, Кено,
Максима
23:00 Ера бiзнесу.
Пiдсумки
23:30 Країна on line

06:55 Х/ф «Поширення
07:35, 09:00
вiрусу»
Мультфiльм (1)
08:40 Дача
08:10, 08:35 М/с «Гуфi 09:05 Клан
10:00, 13:15 Т/с «Вiдрив»
та його команда» (1)
12:45 Факти. День
18:45 Факти тижня
09:30 Д/ф «Жiночi
20:20 Х/ф «Гнiв Титанiв»
обличчя революцiї»
22:15 Х/ф «Битва
Титанiв» (2)
10:40 «Телевiзiйна
00:15 Х/ф «Вiйна богiв.
служба новин»
Безсмертнi» (2)

09:00 Мiсцями дикої
природи
10:00 «Будь в курсi!»
10:40 «Щоденник для
батькiв»
11:20 Х/ф «Принцеса
на канiкулах»
13:30 За сiм морiв
14:30 Рiдкiсний вид
16:00 «Мелодiя двох
сердець»
17:00 Африка.
Небезпечна
реальнiсть
18:00 «Моднi iсторiї з
Оксаною Новицькою»
18:30 «Свiт за
тиждень»
19:00 Церемонiя
вручення нагород
«Спортсмен року»
20:00 «Цивiлiзацiя
Incognita»
20:15 «Кумири»
20:40»Свiтськi хронiки»
21:05 Я живий i прагну
кровi. Че Гевара
22:00 Х/ф «Зiрка, що
падає» (2)

06:00 Т/с «Вир чужих
бажань»
09:30 «Недiльнi новини»
10:00 Т/с «Сiльська
iсторiя»
14:05 Т/с «Тато для
Софiї»
18:00, 21:40 Т/с «Ти
заплатиш за все»
20:00 «Подробицi
тижня»
23:30 Х/ф «Здивуй
мене» (2)

11:25 «Свiт навиворiт 5: Iндонезiя»
12:40 «Українськi
сенсацiї. Цiна зради»
13:45 Х/ф «Хайтарма»
15:30 Х/ф «Трава пiд
снiгом» (1)
19:30 «ТСН-Тиждень»
21:00 «Голос країни 4.
Перезавантаження»
00:15 «Свiтське життя»

Три
фрази,
що спричиняють паніку:
1. Це буде не
боляче.
2. Я маю серйозно з тобою
поговорити.
3. Неправильний логін чи
пароль.

— Ой, послухайте, секрет
багатства полягає в тому,
щоби легко
розставатися
з грішми.
— Та я щось із
ними зустрітися ніяк не
можу.

06:50 «Повнота
радостi життя»
07:20, 11:20 «Київ
музика»
08:00 «Мультляндiя»
09:50 «Столиця»
13:30 «Прогулянки
мiстом»
15:30 «Гаряча лiнiя
«102»
16:40 «Унiверситет
культури»
17:25 Х/ф «Чоловiк з
духовки»
19:10 «Вiдкритий
мiкрофон»
19:20, 23:45 Х/ф «Уся
справа в пляшцi»
21:00 «СТН-тижневик»
21:30 «СТН-спорттижневик»
22:00 Х/ф «Чекаючи на
Мiллера» (2)

06:45, 20:10 Таємницi
руїн
07:40 Наша географiя
07:55, 19:40, 22:35
Сосо Павлiашвiлi з
Реальний свiт
08:25 Вiдбиття
дружиною
09:00 Кримська
кругосвiтка
08:25 Т/с «Зведена
10:05 У свiтi справдженої
сестра» (1)
мрiї
11:45 Шкiльнi iсторiї
12:20 Т/с «Особиста 12:40 Будьте здоровi!
13:05 Фєєрiя мандрiв
справа» (1)
13:45 М/ф «Доктор
Айболiт»
17:00, 20:30 Т/с
15:00 Молода гвардiя
«Лiкарка» (1)
16:00 Х/ф «Богатир iде в
Марто» (1)
19:00 Подiї тижня
17:20 Шуба-дуба-ZOO!!!
17:40 Мультфiльм
22:20 Т/с «Слiд» (1)
18:40 Служба новин
23:30 Великий футбол «Хвиля». Пiдсумки
21:05, 02:00 Круїзнi
Меблі та техніка, лайнери - рай в океанi
23:40 Х/ф «Валерiй
в наявності та Чкалов» (1)

07:30 Ласкаво

просимо. В гостях

на замовлення.
Тел:
(093) 249-07-09,
(04596) 25-807

Вважати недійсним загублене пенсійне посвідчення, видане Вишгородським управлінням Пенсійного фонду на ім’я Віри Степанівни НЄНАШЕВОЇ.

06:55 Х/ф «Гараж»(1)

06:40 Ревiзор

09:00 «Все буде

09:00 Закованi

смачно!»

11:45 Х/ф «Ой, ма-

18:10 Х/ф «Iндiана

моч-ки!»(1)

Джонс i останнiй

16:00 «Україна має

хрестовий похiд»

талант!-6»
20:30 Х/ф «Iндiана

19:00 «Битва
екстрасенсiв 13»

Джонс i Королевство

21:10 «Один за всiх»

Кришталевого

22:25 Х/ф «Павутинка черепа»
бабиного лiта»(1)
23:25 Х/ф «Змiї на
00:20 Х/ф «СМЕРШ,
борту лiтака» (2)
«Лисяча нора»(1)

06:30 Журнал Лiги
Чемпiонiв УЄФА 20132014
07:00 Х/ф «Подвиг
Одеси» (1)
09:55 Х/ф «Залiзна
сотня» (1)
12:00 «Бушидо»
14:30 Х/ф «Холодне лiто
53-го» (1)
16:35 «КОРОЛI
РИНГУ». Бої за звання
претендента за версiями
WBC: Вiктор Постол
(Україна) - Сельджук
Айдин та WBO: Хуан
Мануель Маркес - Майк
Альварадо
19:20 ЧУ 30 Тур.
Динамо - Зоря. Днiпро
- Металург Д. Металiст Ворскла
21:30 «Профутбол»
23:15 Баскетбол.
«Євролiга». Фiнал

06:30 «TOP SHOP»
07:30 «Мультфiльми»
(1)
08:30 М/ф «Барбi в ролi
принцеси острова» (1)
10:00 «Їмо вдома»
11:30 «ВусоЛапоХвiст»
12:10 «Розсмiши
комiка»
13:00 «Орел i Решка».
Шопiнг»
13:50 «Орел i Решка».
СРСР»
15:40 «КВН-2014»
18:00 «Вечiрнiй
квартал»
19:50 М/ф «Вартовi
легенд» (1)
21:40 Т/с
«Надприродне» (2)
23:15 Х/ф «Чужi на
районi»(3)
00:45 Х/ф «Весiльна
вечiрка» (1)

Високошвидкісний Інтернет МТМ
Тел.: (093) 366-16-66; (095) 545-15-33; (098) 201-22-66
06:00, 14:00 Д/ф
07:00 Ezan sedasi
07:25 Дитячий блок
08:40 Прогулянки
по Криму з О.
Гайворонським
09:00 Телемарафон,
присвячений до
70-рiччя депортацiї
кримськотатарського
народу
12:00, 21:10
Жалобний мiтинг,
присвячений до
70-рiччя депортацiї
кримськотатарського
народу
16:30 Tarih sedasi
16:50 Спектакль
19:00 Х/ф «Хайтарма»
20:30 Zaman-пiдсумки

Виконуємо сантехнічні,
зварювальні роботи (м. Вишгород).
Тел: (095) 873-83-51, (097) 534-98-38

Безкоштовні
оголошення

ІНШЕ

Будівельний вагон
(електропроводка/металевий
каркас, утеплений).
Тел: (067) 682-65-97

ПРОДАМ
Гараж, кооператив
«Гідромеханізатор».
Тел: (050) 415-53-31
Будинок, ділянку 60 сот. Ровжі.
Тел: (04596) 5-21-01

Виконавчий комітет Вишгородської міської ради оголошує
конкурс на заміщення вакантних посад спеціалістів І та ІІ категорії
фінансово-бухгалтерського відділу
Вимоги:
— освіта вища (бухгалтерський облік);
— вільне володіння українською мовою;
— знання ПК (Word, Exel), робота з програмами «Парус бюджет», АІС «Місцеві
бюджети», «Merega M»;
— досвід роботи в державних установах

15:25 Х/ф «Годзилла»

Майданi»

Домашній майстер.
Тел: (063) 100-90-08

Асоціація роботодавців
Вишгородщини
ВІТАЄ з ювілеєм
Наталію Григорівну
ВИГОВСЬКУ!
У цей святковий світлий день,
коли настав Ваш ювілей,
Ми щиро Вас вітаємо,
добра і щастя Вам бажаємо.
Хай обминають Вас тривоги,
хай Бог дасть щастя на путі.
Хай світла, радісна дорога
щасливо стелиться в житті!

13:15 М/ф «Рататуй»

10:50 «Караоке на

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
06:55, 10:50, 11:15, 11:50,
13:50, 14:50, 17:15, 18:10,
19:20, 20:20, 20:35 Тема/
Хронiка тижня
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 20:00, 23:00 Час новин
07:35 180 градусiв
08:35 Феєрiя мандрiв
09:10, 19:35 Велика полiтика
09:35 Вiкно в Америку
10:15 Здоровi iсторiї
11:35 Технопарк
12:35 Життя цiкаве
15:35 Машина часу
16:35 Фактор Безпеки
17:35 Новини Київщини
18:30 Вiкно в Європу
21:00 Час. Пiдсумки тижня
21:40 Час-Тайм
22:00 Територiя закону
22:35 Кiно з Янiною Соколовою
23:35 Мiграцiйний вектор

за фахом — не менше 3-ох років, досвід
роботи з Державним казначейством.
Документи приймаємо за адресою:
м. Вишгород, пл. Шевченка, 1, каб. №
63-в, тел: (04596) 54-554. Надавати
впродовж 30 днів з дня опублікування
оголошення.

08:15 Т/с «Каменська
- 3»
11:30 «Легенди
карного розшуку».
Справа про
таємничий скелет
12:00 «Агенти впливу»
13:00, 23:00
«Випадковий свiдок»
13:20 Х/ф
«Громадянка
начальниця»
15:15 Т/с «Я охоронець»
19:00 Т/с «Даїшники»
23:30 «Rise As One».
Сила єднання
00:00 Х/ф «Комодо
проти кобри» (2)

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

07:30 Байдикiвка
08:30 Мультик з
Лунтiком
09:40 М/с «Дашадослiдниця» (1)
10:05 М/с «Вперед,
Дiєго, вперед!» (1)
10:35 М/с «Фiксiкi» (1)
10:55 М/ф
«Аеротачки» (1)
12:15 Х/ф «Книга
джунглiв: Iсторiя
Мауглi» (1)
13:35 Х/ф «Едвард
Руки-Ножицi» (1)
15:30 Мiй зможе
17:00 Х/ф «Король
Артур» (1)
19:15 Х/ф «Метро» (2)
22:00 Х/ф «Створiння»
(2)
23:50 Х/ф «Створiння
2» (2)

06:00, 16:00 Україна:
забута iсторiя
08:10 В пошуках iстини
11:00, 21:30 Iдеї, що
перевернули свiт
13:00 Африка. За
лаштунками
14:00 Невiдома Африка
17:00 1961. Таємниця
Київського потопу
18:50 Чорна пiхота
19:40 Катинь: листи з раю
20:30 Доктор Хайм.
Експерименти над
людьми
00:30 Т/с «Борджiа:
iсторiя клану»

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

08:20 «Сам собi
режисер»
09:00 «Смiхопанорама»
09:25 «Ранкова пошта»
10:00, 13:00 Вiстi
10:10 Мiсцевий час.
Вiстi-Москва. Тиждень
у мiстi
10:45 «У свiтi тварин»
11:10 Росiя - Любов моя!
«Свiт селькупiв»
11:35 Мультфiльм
11:50 Х/ф «Без року
тиждень»
13:20 Мiсцевий час.
Вiстi-Москва
13:25 «Мосфiльм». 90
крокiв»
13:40 «Пiшки...» Москва
залiзнична
14:10 «Бiльше, нiж
Любов»
14:50 «Влада факту»
15:35 «Абсолютний слух»
16:15, 03:20 Х/ф
«Доморядник»
17:45 «Смiятися
дозволяється»
19:00 Вiстi тижня
21:05 «Недiльний вечiр»
22:45 Х/ф «Вiчна казка»

У виконавчому комітеті Вишгородської міської ради

Конкурс на заміщення вакантної посади начальника
юридичного відділу Вишгородської міської ради
Вимоги до претендента:
– громадянство України;
– наявність повної вищої юридичної освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра;
– вільне володіння державною
мовою;
– стаж роботи за фахом на службі
в органах місцевого самоврядування та державній службі на керівних
посадах не менше 3 років або, при
необхідності (виходячи з виконання
виконавчим органом основних завдань та функцій), стаж роботи за
фахом на керівних посадах в інших
сферах управління не менше чотирьох років;
— високий рівень роботи на
комп’ютері (Word, Exсel, Internet).
Особи, які бажають взяти участь
у конкурсі, подають до конкурсної
комісії такі документи:
заяву встановленого зразка;
заповнену особову картку (форма П2-ДС) з відповідними додатка-

ми (трудова діяльність, автобіографія);
дві фотокартки розміром 3х4 см;
копії документів про освіту, підвищення кваліфікації тощо;
копію
військового
квитка
(для
військовослужбовців
або
військовозобов’язаних);
копію документа, який посвідчує
особу (паспорт);
декларацію про майно, доходи,
витрати і зобов’язання фінансового
характеру за минулий рік за формою, передбаченою Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції».
Під час проведення конкурсу
кандидати складають письмовий іспит.
Документи від бажаючих взяти
участь у конкурсі приймаються протягом 30 календарних днів з дня публікації повідомлення за адресою:
м. Вишгород, пл. Т. Шевченка, 1,
каб. № 63, тел. (04596) 54-554.

«Золотий» дубль
Руслана Дмитренка

Вишгородська міська рада ветеранів щиро вітає
ветеранів війни, праці і військової служби,
усіх мешканців міста з Днем Перемоги!

Українець Руслан Дмитренко зробив «золотий» дубль на Кубку світу зі спортивної ходьби,
перемігши в індивідуальних і командних змаганнях. Дистанцію 20 км він подолав із новим національним рекордом – 1:18.37 год. Про це повідомила прес-служба Федерації легкої атлетики
України.

Сьогодні важко знайти слова, які б сповна висловили наші почуття вдячності і захоплення солдатами Перемоги. Честь і слава
вам, наші дорогі ветерани. Бажаємо вам і вашим сім’ям міцного
здоров’я, щастя та довгих років життя.
Вічна пам’ять і слава героям, які полягли у боях за визволення
нашої Батьківщини від фашизму.

Вишгород

Кандидати у Президенти України

8 травня

2014 року

11

Зараз Україну треба вивести з кризи
Передвиборча програма Рабіновича Вадима Зіновійовича
Шановні виборці!
Я почну викладення своєї програми
з наступної обіцянки: якщо ви оберете
мене президентом, то через два роки
я добровільно піду у відставку! Чому я
це зроблю? З однієї простої причини:
зараз Україну треба вивести з кризи — економічної та політичної. А коли
Україна зійде з рейок кризи та хаосу, її
мають повести вперед молоді лідери,
нове покоління... І виборці знову мають
вирішити, кого вони хочуть бачити на
чолі держави!
Понад 12 останніх років я свідомо не брав участі у політиці – я мав усі
можливості нею займатися, але не мав
бажання брати в ній участь. Однак сьогодні Україна перебуває в дуже складних умовах, і я вирішив, що в політику
мають прийти нові люди — не ті, які там
знаходяться вже понад 20 років, відтоді
як Україна здобула незалежність. Нові
люди мають вдихнути в країну нове
життя – по-новому подивитися на її
майбутнє.
Зараз, коли треба рятувати країну,
почався процес люстрації. Так, люстрація потрібна — але потрібно прибрати з неї «людський фактор», інакше
це знову породить корупцію, кумівство
або принцип «революційної доцільності»...
Тому потрібно вибачитися перед
усіма хорошими, мудрими людьми, які
багато зробили для України... Вибачитися, потиснути їм руки — і заборонити обіймати державні посади всім, хто
на тому чи іншому державному посту
перебував протягом останніх 15 років!
Заборонити балотуватися до Верховної Ради України всім тим, хто вже
балотувався і був депутатом! У нас величезна країна! Ми знайдемо талановитих людей, готових працювати задля
добробуту України! Якщо ми не відмовимося від цього шлейфу минулого, то
знову все стане, як було.
Зараз головне — знизити рівень кипіння у суспільстві. Якщо хтось думає,
що суспільство є консолідованим, то
він не бачить, не розуміє або не хоче
бачити того, що відбувається. Я вважаю за необхідне відновлювати економіку держави, а для цього потрібні
професійні економісти, фінансисти,
нові ідеї, а не політики, що прагнуть відкусити від державного пирога якомога
більший шматок.
Отже, я беру на себе зобов’язання,
якщо ви довірите мені, відкрити своїм
прикладом дорогу новим людям в державному управлінні, а потім відійти у
сторону!
Хочу окремо зупинитися на важливому аспекті — і відверто сказати про
ще один рушійний мотив моєї участі в
президентській кампанії.
Сьогодні в усьому світі Україну
звинувачують в антисемітизмі, у ксенофобії. Багато західних ЗМІ та політико-експертних груп, попри очевидні
факти, продовжують мусувати цю тему.
Я думаю, що сам факт того, що
очільник Всеукраїнського Єврейського Конгресу на прізвище Рабінович
має можливість балотуватися на посаду президента України, є найкращим
доказом толерантності суспільства в
Україні. Я б хотів, щоб наші діти і онуки побачили, що ми справді, як кажуть
в Америці, живемо в суспільстві рівних
можливостей.
Тому, якщо я дістану вашу довіру
на виборах президента України, я докладу максимум зусиль для того, щоб
кожен зміг проявити себе в реальному
суспільстві рівних можливостей. І весь

світ зрозумів: Україна — сучасна європейська держава, яка поважає права і
свободи всіх своїх громадян!
Ні для кого не секрет, що зараз
Україна розколота. Я вважаю, що на
чолі країни мають стати люди, які перебувають в нейтральній площині. Особисто я не належу до жодної з партій!
Нам сьогодні потрібні зважені, спокійні
люди, які виведуть країну з кризи. Ці
люди не повинні бути пов’язані схемами і зобов’язаннями перед політичними соратниками. Я взагалі вважаю, що
жоден кандидат, який входить до тієї чи
іншої партії сьогодні, не повинен очолити країну. Адже знову почнеться поділ України за мовним принципом, за
територією, за бізнесом, за схемами.
Людина, яка очолить Україну, не має
бути політично заангажованою, а повинна стати компромісною фігурою, що
перезавантажить країну!
А тепер — кілька принципових позицій моєї програми для якнайшвидшого
виходу України з кризи.
— Держава Україна може і має стати «Швейцарією Східної Європи»... Що
це означає? По-перше, використовуючи своє географічне розташування,
Україна зобов’язана створити серйозну міжнародну банківську систему гарантій для капіталу. Для початку — перетворити окремі регіони на офшорні
зони — такі, як у Швейцарії, наприклад,
в кантоні Цуг, — в яких охочі (а їх буде
достатньо!) зможуть реєструвати свої
компанії. Адже по один бік від нас розташовані країни з досить складними
режимами руху капіталів. З іншого —
Захід закриває для таких капіталів вхід.
Тому треба створювати офшорні зони
зі спрощеною формою оподаткування.
Подібні заходи забезпечили тій-таки
Швейцарії колосальні доходи. Сьогодні практично весь світ, — враховуючи
численний китайський, близькосхідний, — налаштований мати в нашій
країні платформу для зберігання грошей. Але, наголошую, для цього повинна бути жорстка законодавча база,
яка унеможливить найменший натяк на
корупцію, і водночас — абсолютна свобода руху капіталу...
До такої України — «Швейцарії Східної Європи» — капітали потечуть і зі
сходу, і з заходу, і з півдня, і з півночі...
— Україна повинна стати нейтральною державою, яка не входитиме до
жодних військових блоків. Тут підійдуть
приклади розвинених Австрії, Швейцарії. Але водночас в Україні обов’язково
має бути своя армія — хоч і нечисленна, але високотехнічна, мобільна, дієва, здатна захищати свою землю!
Обов’язково повинен бути дуже професійний і мобільний армійський кістяк, але на допомогу йому періодично
мають приходити і резервісти, і призовники, які проходять початкову ступінь
підготовки. Така система діє, наприклад, у Швейцарії, в Ізраїлі.
— Україна не потребує жодних позикових ресурсів. Ми абсолютно самодостатня держава. Просто не потрібно
чекати допомоги ззовні, а треба самотужки створювати сильну і незалежну,
а головне — економічно розвинену
державу з високим рівнем життя людей. У нас є безцінний капітал — земля,
до того ж, земля родюча і щедра. Українські чорноземи відомі на весь світ.
Тільки от агропромисловий сектор у
нас не розвивається. Що для цього потрібно? По-перше, відмовитися від використання старих технологій. Треба
створювати спільні великі, я б навіть
сказав, величезні агрокомплекси з ви-

користанням передових світових технологій. І тоді врожаї будуть, з нашою
продукцією ми зможемо конкурувати
на міжнародних ринках! Україна гостро
потребує великого Земельного банку.
Залучення землі — головного багатства України — у сферу першочергових
реформ держави — це величезний потенціал, тому що до казни надходитимуть гроші, у селян з’являться робочі
місця, а пенсіонери та люди, що живуть
за рахунок соціальної допомоги, вчасно отримуватимуть від держави гроші.
Земля України — це шлях до її процвітання в майбутньому!
— Україна має одну з найбільших діаспор у світі, але використовує її у власних цілях практично з нульовим коефіцієнтом корисної дії. Тому обов’язково
треба законодавчо дозволити подвійне
громадянство для тих людей, які народилися в Україні, або їхніх нащадків,
які прагнуть ідентифікувати себе як
українців. Ми маємо широко відкрити
двері побратимам і вихідцям з України,
залучати їх не тільки особливими умовами в бізнесі, але й сприймати як активних співучасників побудови в Україні щасливого майбутнього. Особливе
ставлення має бути до таких країн, як
Канада, Сполучені Штати Америки, Німеччина, Ізраїль, Португалія, Італія та
інших, де розташовані найчисельніші
українські діаспори. З ними потрібно спеціально працювати, докладати зусиль у всіх сферах діяльності. Це
стосується і змін у роботі України в інформаційному просторі. Сьогодні ми
програємо одну інформаційну війну за
іншою. Повинні бути негайно створені
канали та інші ЗМІ іноземними мовами
для роз’яснення того, що відбувається
в Україні.
— Необхідно приділяти більше уваги освіті, науці, новим технологіям.
Потрібно дати молоді якомога більше
можливостей вступати до вищих навчальних закладів, стажуватися у великих науково-технологічних центрах,
спілкуватися зі студентством Європи
та Америки. Саме молоде освічене покоління повинно працювати з передовими інноваційними технологіями. Ми
маємо жити майбутнім, а не минулим.
Не треба прагнути «наздогнати і перегнати Захід» або «сподобатися Сходу».
Ми — самодостатня держава. Потрібно
тільки правильно розставити акценти.
Жоден уряд нашої країни за ці роки не
приділяв уваги освіті – кошти на неї завжди виділялися за залишковим принципом. Треба позбавлятися цього. Зараз потрібно дивитися в майбутнє, і не
на десятиліття, а, як би пафосно це не
звучало, в XXII століття.
І ще один важливий пункт моєї передвиборчої програми. Необхідно
жорстке квотування: не менше третини
посад у всіх установах повинні обіймати люди у віці до 30 років! Я домагатимусь цього з першого ж дня, якщо ви
довіритеся мені.
— Не варто, звісно, забувати про те,
що зараз між Південним Сходом і Заходом України існує протистояння, яке
протягом багатьох років заохочувалося політичними силами з метою отримання додаткових дивідендів на виборах. Для того, щоб об’єднати країну,
треба перейти до земельного устрою
України, треба реально провести адміністративну реформу, передавши переважну частину прав на місця. Треба
відмовитися від радянського атавізму
– поділу на області за кількістю комуністів в окрузі (а саме так і відбувався
за радянської влади поділ на області і

райони). Землі мають згуртуватися у
більші одиниці, їх може бути 6—7, максимум, так історично склалося в Україні. Як приклад, можна взяти Німеччину
і Швейцарію, де законодавчі функції
здебільшого передані на місця, в землі
і кантони. З іншого боку, там існує і система сильного та ефективного державного управління, коли йдеться про загальнонаціональні інтереси. Якщо у нас
на виборах перемогу здобуде якась
одна політична сила, наприклад, зорієнтована на Західну Україну, то вона
одразу «затисне» Південний Схід, і навпаки. У такому випадку розкол країни
неминучий. А нам треба об’єднувати
країну, об’єднувати людей.
— Сьогодні, — знову ж, не без участі політиків — у нас склалася непроста
ситуація з Росією. Але водночас треба
розуміти, що тисячі українців живуть
у Росії, тисячі росіян — в Україні. Так,
можна знову побудувати нову «залізну
завісу»... Ми вже це проходили. Її все
одно не стало. Не потрібно забувати,
що нас багато що пов’язує. Не треба розпалювати конфлікт, а потрібно
докладати максимум дипломатичних
методів, щоб міжнародна спільнота не
визнала Крим у складі РФ, щоб Україна була єдиною і неділимою. Але робити це треба дуже дипломатично, чітко
розраховуючи свої сили і зі знанням
аргументів. Зараз, перед виборами,
багато кандидатів і політиків активізуються і почнуть виступати з різноманітними радикальними гаслами, щоб заробити собі додаткові бали або голоси.
Не варто піддаватися на це! Не варто,
перебуваючи в стані ейфорії від створення, скажімо, Національної гвардії
(що само по собі важливо!), кидати
молодих неозброєних хлопців на танки або під ракети супротивника. Цього
в жодному разі допустити не можна.
Треба шукати мирні шляхи розв’язання
конфлікту. Мудреці багатьох поколінь
завжди закликали: навіть якщо останній аргумент на користь миру відкинутий — спробуй у суперечці або у сварці
знайти ще один!
Це далеко не всі, але ті головні пункти моєї програми, з якою я йду на суд
до вас.
Ми повинні стати країною із заможними громадянами, розвиненою
економікою і вільним громадським суспільством, а для цього у нас є величезний потенціал. Ми повинні стати країною, де слова «корупція», «кумівство»,
«крадіжка», «збагачення будь-яким
чином» мають бути викреслені з лексикону, а на їхнє місце прийдуть визначальні слова «працьовитість», «процвітання», «мир і злагода», «земля і люди»!
Мені важко підібрати слова, щоб
окреслити мою найвищу ступінь віри
в те, що Україна й усі її народи мають
право на мрію жити в багатій, красивій,
вільній країні, якою можна пишатися в
світі! І я знаю, що нові і молоді, розумні
люди здатні таку мрію втілити в життя! І
заради тільки цього я готовий докласти
всі свої зусилля, і заради тільки цього
я і прошу підтримки вашими голосами!
Я обіцяю зробити все, щоб ми могли пишатися своєю країною, своєю
Україною!

9 листопада
рокуроку
8 травня 2013
2014
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ІНФОРМвікно
ІНТЕЛЕКТ-новини

Нас вчать – найкращі

Ірина ЯКОВЕНКО,
учениця 9-А класу ВРГ «Інтелект»,
студія журналістики
(керівник Валентина Яковенко)
Центру творчості «Джерело»

Вічна пам’ять
Поправко Юрій — с. Морозівка, Баришівський район (студент КПІ, факультету
соціології і права).
Поправко Юрій – серед
друзів «Патріот». Справжній
герой україно-російської війни відправився до Небесного батальйону.
Його тіло зі слідами тортур було знайдено у річці
біля Слов’янська Донецької
області разом із тілом депутата Володимира Рибака.
Ось що про нього пишуть
його друзі та знайомі: «Він
не був мирним мітингувальником. Він зі зброєю в руках
захищав нашу Вітчизну.
Коли кажуть, що у нас
немає лідерів, які можуть
повести за собою країну,
– ось ці лідери. Цей молодий хлопець без особливих
спецназівських навичок не
побоявся, поїхав і оголосив
особисту війну окупантам. І
пішов на смерть».

Рибак Володимир Іванович
30 листопада 1971, м. Горлівка,
Донецька область — 21 квітня 2014.
Депутат Горлівської міської ради
від ВО «Батьківщина» був викрадений
невідомими 17 квітня 2014 р. у Горлівці одразу після мітингу, організованого на підтримку міського голови
Євгена Клепа, у ході якого Володимир
Рибак намагався зняти прапор сепаратистської «Донецької народної республіки».
22 квітня його тіло було знайдено з
ознаками насильницької смерті в річці
Казенний Торець біля смт Райгородок
Донецької області і впізнано дружиною. Разом із ним був знайдений ще
один чоловік, якого впізнати не вдалось. За повідомленням прес-служби
МВС, «причина смерті обох загиблих
— комбінована травма тіла внаслідок
тортур, з подальшим утопленням ще
живих непритомних потерпілих».
За наявними у слідства даними, до
тортур і вбивства цих людей причетні
представники сепаратистського угруповання, яке захопило будівлю СБУ в
місті Слов’янську.

Одесити продовжують самостійно складати список загиблих під час масових сутичок у
центрі міста і пожежі у Будинку
профспілок 2 травня
изка ЗМІ опублікували
оновлений список із 36
імен, повідомляє Еспресо.TV з посиланням на одеське видання «Думская».
1. Бірюков Андрій Васильович,
1978 року народження — вогнепал.
2. Жульков Олександр Юрійович — вогнепал.
3. Яворський Микола Анатолійович — вогнепал.
4. Петров Геннадій Ігоревич,
1985 року народження — вогнепал.
5. Бражевський Андрій Геннадійович, 1987 року народження —
падіння.
6. Папура Вадим Вадимович,
1996 року народження — падіння.
7. Заєць Ігор Леонідович, 1968
року народження — падіння.
8. Кущ Руслан Олегович, 1984
року народження — падіння.
9. Варенікіна Ганна Анатоліївна,
1955 року народження — отруєння.
10. Калін Анатолій Андрійович,
1976 року народження — отруєння.
11. Нікітенко Максим Олексійович, 1982 року народження — падіння.
12. Острожнюк Ігор Євгенійович, 1964 року народження — падіння.
13. Буллах Віктор Далхакович,
1956 року народження — падіння.
14. Іванов Ігор Володимирович,
1986 року народження — вогнепал.
15. Маркін В’ячеслав Володимирович, 1969 року народження —
падіння.
16. Негатуров Вадим Віталійович, 1959 року народження — опіки.
17. Гнатенко Євген Миколайович, 1952 року народження — отруєння газом.
18. Полулях Алла Анатоліївна,
1962 року народження — отруєння
газом.
19. Яковенко Ірина Володимирівна, 1959 року народження —
отруєння газом.
20. Кушнарьов Геннадій Олек-
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сандрович, 1975 року народження
— отруєння газом.
21. Мішин Сергій Сергійович,
1985 року народження — отруєння
газом.
22. Пікалова Світлана Валеріївна, 1981 року народження — отруєння газом.
23. Коврига Микола Сергійович, 1984 року народження — отруєння газом.
24. Садовничий Олександр
Кузьмич, 1954 року народження —
отруєння газом.
25. Бригар Володимир Анатолійович, 1984 року народження —
отруєння газом.
26. Нікитюк Дмитро Ігоревич,
1974 року народження — отруєння
газом.
27. Митчик Євген Васильович,
1983 року народження — отруєння
газом.
28. Степанов Віктор Васильович, 1948 року народження — отруєння газом.
29. Костюхин Сергій Миколайович, 1967 року народження — отруєння газом.
30. Новицький Володимир Михайлович, 1944 року народження —
отруєння газом.
31. Польовий Віктор Павлович,
1966 року народження — отруєння
газом.
32. Бежаницька Крістіна Олександрівна, 1992 року народження
— отруєння газом.
33. Ломакіна Ніна Іванівна, 1953
року народження — отруєння газом.
34. Кононов Олександр Владиславович, 1959 року народження
— отруєння газом.
35. Гнатенко Андрій Миколайович, 1989 року народження — отруєння газом.
36. Балабан Олексій Семенович, 1982 року народження — отруєння газом.
Водночас, як відзначає «Думская»», міліція та СБУ відмовляються від коментарів, посилаючись на
таємницю слідства.
Нагадаємо, всього 2 травня в
Одесі під час сутичок і пожежі у Будинку профспілок загинуло 46 осіб.

Вишгород

Нещодавно у гімназії «Інтелект» пройшов тиждень педагогічної майстерності
вчителів трудового навчання та образотворчого мистецтва. Викладачі проводили
відкриті уроки з учнями 5-9 класів, ділилися досвідом із колегами.
рок вчителя трудового навчання Любові Котик у 7-А класі відкрив учням
історію ляльки-мотанки та методику
її виготовлення. Тему уроку «Козацьке коло»
цікаво розкрила учням 6-В класу вчитель му-

У

зичного мистецтва Лілія Мартиросян. Діти
дізналися цікаві факти з історії Запорозької
Січі, співали козацькі билини та пісні. Вчитель
образотворчого мистецтва Наталія Ковальчук
навчала 6-В клас малювати портрет. Тепер
діти зможуть відтворювати на папері обличчя
людини. Михайло Чабарай – вчитель трудового навчання — розповів хлопцям 7-Б класу
про кінетичну схему верстата.
Роботи шкільних майстринь були представлені на виставці українського мистецтва
– під керівництвом Любові Котик учні виготовили писанки, роботи у стилях декупажу, квілінгу, вишивки.
Тиждень педагогічної майстерності вкотре
довів, що в нашій гімназії дітей навчають найкращі фахівці своєї справи.

Стрічка подій 30.04-07.05.2014
(Початок на стор. 2)
Кабмін України закрив пункти пропуску через
кордон у Криму Україна відновила реверс газу
з Угорщини На Донбасі ініціюють референдум про приєднання до Дніпропетровської області У ході АТО (антитерористичної операції)
у Слов’янську загинули двоє військових На
волю відпущено всіх іноземних журналістів, які
зникли напередодні на Донбасі Російські ЗМІ
розповідають, що на Сході України діє Правий
Сектор, а не військові. Через антитерористичну операцію у Слов’янську Росія скликає
екстрене засідання Ради Безпеки ООН Росія
для НАТО — супротивник, а не партнер. З такою різкою заявою виступив заступник генсека
Альянсу Олександр Вершбоу В Одесі на мирну ходу фанатів за єдність напали проросійські
активісти — з битами, арматурою та світло-шумовими гранатами, вогнепальною зброєю. Під
час сутичок застрелили активіста Харківські
правоохоронці затримали шістнадцятирічну
школярку, яка публічно спалила український
прапор Служба безпеки України встановила
особу одного з ключових керівників диверсантів у Слов’янську: громадянин Росії Сергій
Здрилюк родом із Вінниччини. Міжнародний
валютний фонд перегляне суму допомоги,
якщо Україна втратить Схід Активісти у Києві вимагають відновити українське мовлення
на Сході Бюлетені для позачергових виборів
президента пішли у друк Росія хоче передплати за газ, а Україна пропонує йти до суду
Лідер кримсько-татарського народу Мустафа
Джемілєв — нев’їзний у Росію У Кіровограді
вбили генерала податкової інспекції Через
можливі провокації на всіх кордонах України
посилили контроль
Відпочивальники стали
менше смітити на природі Містяни перекрили транспортний рух у Кіровограді Студенти
зі Сходу і Заходу розгорнули велетенський —
60 на 40 метрів — прапор України у Львові У
Львові скорочують програму святкування Дня
міста Херсонщина замінить відпочивальникам Крим. Наразі на Херсонщині готові прийняти 800 тисяч відпочивальників, але чекають
значно більше — від 2,5 мільйонів Кам’янецьПодільський відкрив туристичний сезон Весняний ярмарок народних ремесел відкрився у
музеї в Пирогово Українці обирають Карпати
замість Криму У результаті сутичок на Куликовому полі і пожежі в Будинку профспілок
(Одеса) 2 травня загинули 46 людей, понад 120
отримали тілесні ушкодження і госпіталізовані.
Влада Одеси оголосила триденну жалобу за
жертвами сутичок — 3, 4 і 5 травня. Органи внутрішніх справ почали 10 кримінальних проваджень. Затримано понад 130 осіб. Звільнений
начальник обласної міліції Петро Луцюк СБУ
назвала замовників заворушень в Одесі — експершого віце-прем’єра Сергія Арбузова і ексміністра доходів і зборів Олександра Клименка (які свою причетність до події категорично
спростували) У Краматорську в ході АТО загинули шестеро людей. Ще 15 осіб з вогнепальними пораненнями були доставлені в лікарні
Нові захоплення та звільнення адмінбудівель
на Донбасі. СБУ заявила про знешкодження та
затримання двох диверсантів Міліція назвала
можливу причину пожежі в Будинку профспілок в Одесі: коктейлі Молотова, кинуті згори
У Слов’янську звільнили військових спостерігачів місії ОБСЄ У Луганській області ввели
надзвичайний стан Білорусь змінила графіки

проходження своїх потягів Україною Єдиний
народний опір сепаратистам почали створювати в Донецькій області Силовики вивели
свої підрозділи з Краматорська Заворушення
в Одесі: кілька тисяч проросійських активістів
штурмували будівлю міського управління міліції Кандидат у Президенти України Петро Порошенко прогнозує, що безпосередньо після
виборів зміни складу Кабінету Міністрів не відбудеться Прокурор Криму Наталія Поклонська
винесла попередження голові Меджлісу кримських татар Рефату Чубарову «про недопущення ведення екстремістської діяльності» (масова
зустріч Мустафи Джемілєва, що повертався до
Криму) Канада вводить додаткові санкції проти Росії У Копенгагені (Данія) стартувало Євробачення Державний ощадний банк України
(Ощадбанк, Київ) з міркувань безпеки у зв’язку
з активною фазою антитерористичної операції
призупинив роботу всіх відділень у Слов’янську
і Краматорську Донецької області; Райффайзен Банк Аваль призупинив роботу 22-х відділень у Донецькій і 3-х відділень у Луганській областях; ПриватБанк увів низку обмежень щодо
роботи з готівкою в Донецькій і Луганській областях у зв’язку із загрозою для життя співробітників і клієнтів В Одесі з’явиться батальйон
територіальної оборони У районі Слов’янська
тривають бої. За даними МВС, четверо українських солдатів в ході боїв загинули і близько 30
поранені Прикордонна Україна ввела позначку «Відмовлено у в’їзді» Луганська облрада
«узаконила» ініціативу місцевих жителів про
референдум У Краматорську полоненого депутата Сергія Шацького обміняли на 25 мішків
з піском Глава українського Яндекса пішов у
безстрокову відпустку через ситуацію в Одесі
Суд залишив «народного губернатора» Донбасу Губарєва під вартою до кінця червня В Одесі 2 травня стане Днем пам’яті за загиблими
Царьов заговорив про незалежність Донбасу.
За нардепа береться ГПУ Українці не хочуть
повернення Януковича. Лише 4,9% громадян
хочуть, щоб четвертий президент України повернув собі колишню посаду, проти цього виступає 90,3% опитаних США погрожують РФ
новими санкціями у разі зриву президентських
виборів в Україні Одеську міліцію звинуватили
у співучасті із сепаратистами Національний
банк України заборонив банкам здійснювати
діяльність в Криму до завершення російської
окупації Голова Верховної Ради України, виконуючий обов’язки глави держави Олександр
Турчинов звільнив Володимира Немировського з посади голови Одеської ОДА. Замість нього призначено Ігоря Палицю Верховна Рада
проголосувала за вигнання з сесійної зали
фракції КПУ — за сепаратистський виступ 6
травня Верховна Рада не проголосувала за
референдум 25 травня
Народний депутат
України Олег Ляшко написав на власній сторінці у соціальній мережі Facebook, що після
сесії Верховної Ради він повернувся на Схід,
де продовжує особисто керувати низкою операцій зі звільнення проблемних областей від
сепаратистів Парубій наказав Самообороні
Майдану протягом 10 днів працевлаштуватись
в оборонних та правоохоронних структурах,
решта вважатимуться самозванцями Донька
Назарія Яремчука Марія вийшла у фінал Євробачення. Представника Росії засвистали Силовики зайняли центр Маріуполя. Розбирають
барикади.

КОЛО жінки

Вишгород
Колонка редактора
Марина КОЧЕЛІСОВА
У 1945-му кривавими батогами
розрізали травневе повітря Європи
останні постріли Другої світової війни.
Через 69 років, у травні нинішньому,
— знову вибухи й постріли. І не десь, у
західноєвропейському закордоні, а в
Україні: «Південний Схід» оголосив війну Києву.
амоочільник Луганщини призначає на 11 травня референдум, від імені «Донецької народної республіки» диктує умови «київській
хунті»: російська мова — друга державна,
всі повноваження — на місця, а уряд хай
забирається. Під чарівним гаслом «федералізація» (ура, ми станемо удільним
князівством!) на Донбасі — захоплення,
пограбування та підпал адмінбудівель,
глумління над Державними прапорами
України та розвішування ЕрЕфівських
триколорів, скандування «Ре-фе-рендум!» і «Ра-сі-я!»
По ходу п’єси на РФ-телеекранах і в
інтернет-ЗМІ — зворушливі прояви сепаратистської людяності: переносною
зенітною установкою збили та на руках
несуть пораненого льотчика до лікарні.
Розумний і гуманний Володимир Познер

С

Алла НІКІТІНА,
викладач історії
ДНЗ «Катюжанське ВПУ»
с. Катюжанка
(УМ)

Війна…
Ми думали забути вже це слово,
Як немовляти вік, як анархізм.
Вона ж, проклята, насуває знову,
Щоб ми згадали дідів героїзм.
Отак уже ведеться на роду,
Що кожне покоління неодмінно
Повинно пережити цю біду,
Пройшовши по життю,
як полю мінному.
І черговий режим, огидний «ізм»,
Нам знову застилає димом обрій.
Бо москалю ударив в лоб
алкоголізм, —
І перестав до нас він бути добрим.
Тож «путінізм» тепер для нас
У стократ гірше «сталінізму»!
На кому ж «ізмів» цих іконостас
Завершиться, як ера комунізму?

у студії Ер-Ті-Ві-Ай (четвертого травня)
радить, як притлумити образу російського народу, що почуває себе величним, а
з ним не рахуються: 1) українському урядові — встановити другу державну мову
(звісно, російську) на Південному Сході; 2) Путіну — вговорити сепаратистів
скласти зброю.
Ті-Ві-Сі-Ай, ТВ-шоу «Право голоса»,
на якому 12 квітня з повним правом «голосять»: спецкор Олександр Чаленко та
парламентарій Вадим Колесніченко — у
якості аборигенів (йдеться про Україну), а
представники російської інтелігенції — у
якості експертів.
Парламентарій ділиться перебуванням під автоматами у Верховній Раді.
Спецкор зазначає, цитую, «чудову промо-

горять від нетерпіння допомогти «визначитися етносам України». Бо неосвічені
та несвідомі українці не відають, що їхня
держава — «карикатура на Росію — проект германців, штучне утворення, а етносів на території нинішньої України — лише
чотири: росіяни (великороси), власне
— українці (правильніше — малороси),
галичани та русини Закарпаття». Про білорусів, євреїв, поляків, кримських татар,
німців, молдаванів, болгар і угорців, не
кажучи вже про чисельні південні та східні
діаспори, — не йдеться. Їх для «правильних» науковців і політологів — немає.
***
У мою пам’ять назавжди закарбувалися бабусині розповіді про довоєнні
братські обійми СРСР з Німеччиною. Тим

Перемога: одна — на всіх
ву Путіна» (про те, що чекає Україну).
Інтелігентні сусіди, нічтоже сумняшеся: визначають завдання Росії на пострадянському просторі; сумують з приводу
того, що добра Росія все життя (???) утримує тих, хто її ж за це і ненавидить; констатують, що Росія й Україна — не (???)
братські народи, а два суб’єкти міжнародної політики із власними інтересами.
«Для рівноваги» на п’ятьох націоналсвідомих представників федерації — троє
лібералів. Один із них — керівник театру Розенфельд — волає, наче в пустелі:
«Дайте можливість українському народові
самому визначити свою долю!» Його емоційне: «Я щойно з Києва, від своїх друзів,
там зовсім не те, про що нам розповідають
з російських телеекранів… Я знаю українську мову, бо народився й виріс в Одесі..»
натикається на презирливо-бридливе: «А
МЕНІ що з вашої української?..»
Ще двоє лібералів апелюють до логічного мислення: «Якщо в регіонах України люди різні, це не привід розвалювати
країну. От у нас люди в Підмосков’ї та Бурятії дуже відрізняються один від одного,
а живемо ж у одній державі?!. », «Про які
утиски росіян у Криму можна говорити?
Порівняйте, скільки там російських і українських шкіл та відчуйте різницю: відповідно, 340 і сім!»
Ведучий Роман Бабаян — вочевидь на
боці «правильних» політологів і науковців
(от хоча б представник фонду Гумільова),
які вдаються до історичних екскурсів і аж

більшим був шок від звістки: Київ, де тоді
навчалися у ВУЗах двоє її старших дітей,
бомбували на світанку 22 червня. І ніяк не
розуміли прості люди: як це? дружили ж —
і підступно напали!
Бабуся згадувала, а перед моїми дитячими очима наче пропливали виснажливе риття окопів на Київській укріплінії
понад Дніпром; кулеметні черги з неба,
від яких жінки та підлітки втікали верболозами, доки не падали знеможеними на гарячий пісок; евакуація киян, для якої конфіскували у місцевих гужовий транспорт
— коней і вози.
Коли вивозили біженців у тил, не питали, хто якого етносу. Самі виїхати не
встигли, залишилися в окупації. І знову не
визначали національність чи мову, коли
забирали полонених червоноармійців з
Київського «котла» — братів, чоловіків,
синів і племінників у навколишніх жінок
з’явилося чимало: за шмат сала чи копу
яєць охоронцю — німецькому солдату чи
поліцаю — виводили з таборів солдатиків.
(Найгірше довелось уродженцям Середньої Азії — на місцевих вони не були схожі,
тож умирали від хвороб, голоду і холоду
сотнями, тому що табори військовополонених були під відкритим небом.)
Не йшлося про мову, коли окупант
приставляв пістолета до скроні моїй бабусі-росіянці, а її сусідка-полячка кидалася йому в ноги: «Не стріляйте, пане!»
Не визначали етносу, коли відступаючі
з’єднання вермахту запалювали клуні, а

У нашої організації —
жіноче обличчя

Таміла ОРЕЛ, голова РОТЧХ
Із весною пробуджується не лише природа, а й
найкращі людські почуття — людянісь, милосердя, любов до ближнього. І, мабуть, невипадково
професійне свято всіх, хто пов’язав свою долю із
найгуманнішою у світі громадською організацією,
— Всесвітній день Червоного Хреста і Червоного
Півмісяця — припадає саме на погожі травневі дні.
ата ця збіглася у часі ще з однією важливою для українського суспільства — Днем
Перемоги. У 1941-45 рр. було поранено 22
млн осіб, у шпиталях померли 1 млн 100 тис. військовослужбовців. А 21 млн поранених солдат одужали,
і це диво вчинили турботливі жіночі руки. 40 жінок —
медичних працівників отримали найвищу нагороду
— звання Героя Радянського Союзу. Міжнародний комітет Червоного Хреста нагородив медаллю Флорес
Найтінгел 14 жінок з України.
Товариство Червоного Хреста було народжене воєнним лихоліттям. За сто п’ятдесят років у світі
відбулося чимало воєн та збройних конфліктів, і там
обов’язково працювали сестри милосердя.
У наші дні події на Євромайдані нагадали слова Хемінгуея, який був волонтером ЧХ: «Ті, хто воює на війні,
— найвидатніші люди, і чим ближче до передової, тим
більше видатних людей там зустрічаєш».
Наша Вишгородська районна організація Товариства Червоного Хреста України має жіноче обличчя. І
по-жіночому опікується незахищеними верствами населення, допомагає державі у виконанні соціальних
програм. Ми ведемо посильну боротьбу зі смертель-
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ними епідеміями — туберкульозу, ВІЛ/СНІДу, надаємо медичну, соціальну допомогу підопічним у медико-соціальному Центрі, навчаємо, як надавати першу
допомогу, залучаємо до червонохресних лав молодь,
яка бере найактивнішу участь у всіх благодійних та інформаційно-пропагандистських акціях і заходах Товариства.
Лише під час нинішнього місячника Милосердя зібрано натуральної допомоги на суму 79 040 грн, коштами — 25 тис. грн (одержали допомогу 393 чол.)
Тож ми від усієї душі вдячні і щиро вітаємо всіх, хто
трудиться на професійній ниві милосердя: патронажним сестрам, котрі, не рахуючись із часом, щодня надають допомогу вдома, у Центрі, в медико-соціальній
кімнаті ЧХ хворим самотнім людям, інвалідам, дітямсиротам; лікарю медико-соціального центру Світлані
Данилюк, яка піклується про кожного пацієнта, віддаючи йому частку душі; інструкторам з навчання населення наданню першої допомоги Валентині Кашці і Любові
Івасишеній.
Наші вітання почесним підопічним Товариства
— ветеранам Великої Вітчизняної війни, спонсорам
і всім небайдужим людям, які допомагають Товариству. Це — первинні організації шкіл району, сільських
рад, ТОВ «Карпати», НВП «Технопроект», ВАТ «Гідромеханізація», ТОВ «ГЛАС-ТРЬОШ-Київ, ТОВ «КаратЛіфткомплект», «Хенкель-Баутехнік (Україна)», церква
Адвентистів 7 дня (м. Вишгород), нашому народному
депутату Ярославу Москаленку, депутату обласної
ради Олександру Приходьку, Вишгородському міському голові Віктору Решетняку.
Бажаю всім злагоди, миру і спокою в Україні.
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всі, хто був поруч, — місцеві та біженці,
що не встигли перейти за лінію фронту, —
розкидали покрівлі, аби вогонь не перекинувся на хати.
Не дивилися на походження чи расу,
коли, голодні, варили спільну вечерю, тулилися один до одного у хатах, вцілілих
від вибухів і пожеж, ховалися у погрібах
чи лежали поранені у землянках покотом.
А хто занотовував, якою мовою кричав:
«Мамо!» у першому бою рядовий «чорної
сотні»? Демобілізовані у 1943-1945 роках з визволеної території України хлопці
потрапляли на фронт через штрафбат —
беззбройні, у таткових піджаках, бігли назустріч свинцевій зливі куль.
***
Чоловіків 1922-1924 рр. народження
залишилося у живих усього 3 %. Ті, хто
вижили, плакали 8 травня 1945-го, в день
оголошення капітуляції Німеччини, від
щастя: «Війна закінчилася». Повернулися
до своїх родин. Виростили дітей і онуків.
Пережили нелегко розвал Союзу. Разом із правнуками обрали українське громадянство (той, хто не схотів цього зробити, переїхав до правонаступниці СРСР
— Російської Федерації). Ветерани разом
із родинами ходять до могил побратимів
різних національностей, які сплять в українській землі вічним сном. І, розгублені,
схвильовані, плачуть перед телевізорами:
«Що ж це робиться?.. Для чого гвардійськими стрічками, символами честі і доблесті, обв’язуються люди, що трощать
все, стріляють і підривають вертольоти
української армії?.. Дожилися! Німці просять росіян не втручатися у справи українців, не нападати на нашу державу!..
Війська РФ тренуються у вправності на
українській території!.. Ми разом воювали за гідне життя, а не за розбрат... Політики стикають нас лобами, шматують
Україну…»
8 і 9 травня в Європі — Дні пам’яті
жертв Другої світової, дні скорботи і примирення. Слово «мир» лунає по Європі
різними мовами. Перемогу не ділять на
свою і чужу, не рахуються, хто більше до
неї доклав, хто краще воював, хто більше
постраждав чи більше винуватий. Перемога, скорбота за загиблими, каяття і
примирення — спільні, загальнолюдські.
Вклонімося тим, хто загинув за Україну, вшануємо їхню пам’ять. І не допустимо більше жертв заради чиєїсь втіхи чи
вигоди! Оце й буде перемога: одна — на
всіх.

ФОТОмить

Вишгород
переміг у Греції
ФОТО — Сергій ЯКУБА
Орина ЯКУБА — золота медалістка міжнародних
змагань з плавання у Греції вільним стилем на 200
метрів
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У побратимів
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Вишгород

У Льоррасі відзначили найактивніших донорів та присвоїли їм звання Почесних. А трійка кращих отримала Знак
Пошани в золоті з лавровим вінком і
гравірованим вкладником, свідоцтва та
ілюстровані історичні книги. Почесною
ознакою нагородили й німецьку благодійну організацію Червоного Хреста,
яка провела 58 акцій здачі крові.

5

«У нас є вибір»

2

Саме під таким гаслом у Льоррасі
близько 50 студентів організували імпровізовані вибори. Головний лейтмотив
заходу – донести до кожного важливість
скористатись власним голосом.
Активно до кампанії приєднались і
підлітки.

Бєлгород (Росія)
На знак солідарності…
Працівники залізничного вокзалу в
російському Бєлгороді на знак солідарності з українцями розмістили на табло
з розкладом потягів славнозвісний слоган про Путіна.
«Коротше так, це не фотошоп. Це
в Росії, і це конкретно в Бєлгороді»,
– пише очевидець на своїй сторінці в
Twitter.
Відзначимо, що напередодні в Дніпропетровську готель «Парус», який
розташований у самому центрі міста,
прикрасили лазерною інсталяцією (надпис із шести букв).
Інформація про мітинги на підтримку
«звільнення України від фашистів Росією» є у політичної партії «Родіна», а на
форумах міста бєлгородці обговорюють
свої повсякденні справи.

Делчево (Македонія)
Пасхальна виставка
Традиційно — у початковій школі св.
Климента Охридського македонського
міста Делчево. На цьогорічній виставці
було представлено спеціально виготовлені великодні яйця та інші різні тістечка
і солодощі, які студенти підготували разом із батьками та викладачами за традиційними місцевими рецептами.
Виручені з благодійного ярмарку
кошти призначені для потреб школи.
(ФОТО 4)

Краще інноваційне
підприємство
Управління економічного розвитку
та інвестицій адміністрації м. Бєлгорода оголошує конкурс на звання «Краще
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Турнір з міні-футболу

мале інноваційне підприємство» із метою сприяння розвитку інноваційного
регіонального підприємництва, створення сприятливого ділового середовища для функціонування малих інноваційних підприємств, стимулювання
виробництва та реалізації інноваційної
продукції.
Переможців визначить конкурсна
комісія, яку очолить заступник мера –
начальник департаменту економічного
розвитку Віталій Чехунов.

3

Університетський
яблуневий сад
До 60-річчя заснування вузу 60 плодових саджанців висадили поруч із Технологічним університетом. З такою ініціативою виступили студентська рада
університету та спортивно-патріотичний клуб «Білогір’я». (ФОТО 5)

На початку квітня в спортивному
центрі Раквере (Кастанья) відбувся ярмарок праці «Знайдіть роботу в Естонії
або інших країнах Європи».
Шукачі роботи ознайомились з пропозиціями про працевлаштування у Ляене-Вірума та в інших регіонах, поспілкувались з роботодавцями і дізналися
про умови роботи безпосередньо від
роботодавця.
За словами керівника Ляене-Вірумааського відділення каси з безробіття
Інге Аламетс, ярмарок праці проходив у
Раквере вперше.

Щорічно у Делчево проходять заходи у рамках Тижня пішоходів.
Кампанія почалася з лекцій у школах
(їх читали інспектори з профілактики
ДТП). Серед учнів провели конкурс малюнків на відповідну тематику. На головній площі міста кожен мав можливість
спробувати себе у ролі регулювальника — і діти, і дорослі. (ФОТО 1,2)

Льоррах (Німеччина)
Почесні донори

Патріоти України! Тримайтеся! Всім вам стійкості і міцності духу!

З повагою
Олександр БИВШЕВ
(навіть не хочеться писати «Росія»),
Орловська область, сел. Кроми
Здрастуйте!
Я пишу ці рядки в годину найтяжчих випробувань для українського народу, коли вирішується доля
вашої багатостраждальної країни.
Анексувавши Крим, російський імперський монстр не заспокоївся, а
продовжує, жадібно облизуючись,
дивитися на південний схід України.
Як каже російське прислів’я, апетит
приходить під час їжі.
нспіровані Кремлем масові безлади і «підігрів» сепаратистських
настроїв у лівобережній частині

І

Вісім команд структурних підрозділів
мерії обласного центру взяли участь у
профспілковому турнірі з міні-футболу.
Його організаторами стали профспілковий комітет мерії та управління
з фізичної культури і спорту. У впертій
боротьбі змагалися працівники адміністрації і депутати Ради депутатів Бєлгорода.
Дипломи вручили і кращим спортсменам турніру. (ФОТО 3)

Раквере (Естонія)
У Раквере пройшов
ярмарок праці

Тиждень безпеки пішоходів

Лист у номер

Краще мале інноваційне підприємство обиратимуть за чотирма номінаціями — у сфері нанотехнологій, будівельних матеріалів, енергозберігаючих
технологій і медицини — та відзначать
грошовими нагородами.

України мають своєю метою лише одне
— отримати привід для збройного
вторгнення сюди під приводом горезвісного «захисту російськомовного населення». На наших очах здійснюється
сценарій насильницького розчленування України.
Громадську думку в Росії готували
до цього вже давно. У різних ЗМІ впродовж останніх років всіляко доводилося, що Україна — неповноцінна, нелегітимна, штучна держава.
Так, у журналі «Москва» відкрито заявлялося: «Нинішня українська
державність, яка слугує перешкодою
відновленню російської єдності, представляє якесь злоякісне утворення
на тілі Російського світу» (№ 6, 2013).
Один із головних рупорів Кремля Жи-

риновський пішов ще далі, не соромлячись, заявив: «Вся Україна сьогодні
— це анархія, це не держава, воно розпалося, забудьте, поховайте».
Не Росії, що потопила в крові Чечню
і знищила сотні тисяч її мирних жителів, відкривати тепер рота і щось там
говорити про «право націй на самовизначення». Після всього, що сталося,
РФ не має ніякого морального права
навіть заїкатися про якісь моральні категорії. Хочу сподіватися, що жахливі
плани московської кліки проваляться, натикнувшись на волю українських
громадян і їх рішучість захистити свою
свободу.
Цікаво, що Путін неодноразово повторював: мовляв, Росія не збирається
розколювати Україну і жодним чином

не зазіхає на її територіальну цілісність.
Але ж щось подібне він обіцяв усьому
світу ще зовсім недавно і щодо Криму. І
що ж? Брехня, цинізм і віроломство російської влади воістину безмежні!
Вірю, що Росія за всі свої злочини
відповість перед Богом і людством.
Патріоти України! Я звертаюся до
вас від імені, на жаль, нечисленних
росіян, у кого ще залишилася совість і
хто відмовляється брати участь у цьому колективному фашистському божевіллі. Тримайтеся! Всім вам стійкості і
міцності духу!
Ганьба Росії! Слава Україні!
Надсилаю вам свій новий вірш (далі
— читайте на сайті газети «Вишгород» www.vyshgorod.in.ua: новини
— громадянське суспільство — ред.)

Вишгород

Муза історії — Кліо
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Ірпінський рубіж
генерала Власова

Володимир ТКАЧ,
член Національної спілки
журналістів України
Про Андрія Власова, генерал-лейтенанта Червоної армії, а потім командувача РОА (Русской Освободительной
Армии), написано безліч книг і статей.
Слово «власівець» стало символом зради
і нацистських прихвостнів. Але до цього,
точніше до літа 1942 року, ще був генерал
Власов — герой оборони Києва, захисник
Москви, улюбленець Сталіна і конкурент
Жукова. Про перебування цієї суперечливої людини на теренах нашого краю у липні-вересні 1941 року — наша розмова.
НАПЕРЕДОДНІ ВІЙНИ
На початку війни геренал-майору Андрію
Андрійовичу Власову виповнився 41 рік. Його
біографія не виділялася від колег-військових.
Росіянин. Народився у Нижегородській
губернії у заможній селянській родині. Навчався у місцевому університеті на агронома,
але у 1920 році був мобілізований до Червоної армії, в якій і залишився. У 30-х роках його
кар’єра сягнула вгору «завдяки» репресіям в
армії.
Закінчивши Академію Генштабу, молодий
полковник був відряджений до Китаю радником Чан-Кайши. Генералісімус оцінив роботу
радника орденом Золотого Дракона. Повернувшись додому, А. А. Власов досить швидко
отримав генеральські погони. У 1939 році був
призначений командиром 99-ї стрілецької дивізії. Варто зазначити, що це була безнадійно
задрипана частина. І ось за рік Андрій Власов
здійснив неймовірне — дивізія стала найкращою в Червоній армії. За ці успіхи дивізію було
нагороджено орденом Бойового Червоного
Прапора. З цього часу і засвітилася нова зірка
радянського генералітету. Невдовзі перспективного генерала призначили командиром
4-го механізованого корпусу.
ПРИКОРДОННІ НЕВДАЧІ ВЛАСОВА
Початок війни Андрій Власов зустрів біля
Львова. Ось тут оцінки істориків щодо його
бойових дій розходяться. Одні доводять, що
генерал у тяжких оборонних боях зробив усе
можливе, інші закидають йому розгубленість
і безпорадність. Останнє твердження близьке
до істини. І ось чому.
На 22 червня 1941 року у Київському особливому військовому окрузі налічувалося
5 465 танків у шести механізованих корпусах.
4-й власівський був найпотужнішим — 979
танків. Із них супернових Т-34 і невразливих
КВ — 414 штук.
Для порівняння скажу, що німецька І-а
танкова група Е. Клейста, яка вторглася в
Україну, налічувала 728 танків. Тобто, менше,
ніж один 4-й мехкорпус.
Але далі факти взагалі приголомшливі:
за два тижні війни Південно-Західний фронт
втратив більше 5 000 танків! 12 липня залишки
4-го мехкорпусу було відведено у Прилуки. В
наявності у Власова було 68 бойових машин.
911 танків було підірвано, покинуто через
поломки, брак пального, втоплено в болотах і
річках, а ще більше просто кинуто напризволяще. Процент втрати бронетехніки на полі
бою — нікчемний, бо фактично мехкорпус у
серйозних боях участі не брав. Словом, як
сон, немов ранковий туман розвіявся один із
найпотужніших мехкорпусів Червоної армії.
Під ударами німців з’єднання швидко обернулося на некерований натовп озброєних людей, а потім — у колони військовополонених,
які тупо сунули курними дорогами…

Які втрати отримав противник у прикордонних боях? Можливо, теж від І-ї танкової
групи залишилися ріжки та ніжки? Як би не
так. Навпаки, її бойова історія лише розпочалася.
Розгромивши радянські армії на Західній
Україні, фельдмаршал Клейст повернув танки на південь, оточив і полонив під Уманню
100 000 чоловік. Далі, форсувавши Дніпро в
районі Кременчуга, він ударив на північ і таким чином замкнув кільце під Києвом. У полон
потрапило 665 тис. чоловік. Не гальмуючи,
І-а танкова група розвернулася на південь і в
районі Мелітополя полонила ще 100 000 червоноармійців. Зупинилися німці аж у Ростовіна-Дону.
Треба віддати належне силі волі Власова.
Він досить швидко прийшов до тями. Перші
тижні війни паралізували його розум. Оговтавшись, він під Києвом тримає порядок і керованість, зберігає своїх бійців від зараження
панікою. Саме тому протягом 72 днів німці
отримали гідний опір.
До речі, його колишня 99-а дивізія, ним
навчена, в перші дні війни тричі буде вибивати німців із прикордонного Перемишля і відступить з берегів Сану лише через п’ять днів,
коли німці захоплять Мінськ і Даугавпілс.
ОБОРОНА КИЄВА
А обстановка на фронті мінялася блискавично. Вже 11 липня передові німецькі загони
по житомирському шосе націлилися з ходу
вскочити у Святошин. На щастя, наші вправні
сапери не розгубилися і жахнули моста через
Ірпінь прямо перед носом мотоциклістів.
Для товариша Сталіна це був справжній
шок. Як, німці вже під Києвом? І Сталін телеграфує командуючому Південно-Західним
фронтом М. П. Кирпоносу і члену Військової
ради М. С. Хрущову: «Отримано достовірні зведення, що ви всі налаштовані панічно і
хочете відвести війська на лівий берег. Попереджаю вас, якщо ви зробите хоч один крок і
не будете захищати укріпрайони, то вас усіх
чекає жорстка кара як боягузів і дезертирів».
Розстрільна телеграма Верховного примусила штаб фронту гарячково організовувати оборону Києва. Ось як згадував про ті дні
Микита Хрущов: «Для захисту Києва ми вирішили створити нову армію і назвати її 37-ю.
Стали шукати командуючого. Нам із Кирпоносом запропонували низку генералів, які вже
втратили свої війська і перебували у нашому
розпорядженні. Серед них гарне враження
справляв Власов.
Ми з командуючим вирішили призначити
саме його. Відділ кадрів округу (фронту) теж
його рекомендував і надав кращу характеристику, ніж іншим. Я особисто не знав ні Власова, ні інших «вільних» генералів, навіть не
пам’ятаю їхніх прізвищ».
Складається враження, що Микита Сергійович у спогадах делікатно відмежувався від
«зрадника Власова». Не міг він не знати кращого командира округу! Тим більше, якому
покровительствував сам Сталін.
Новопризначений командарм енергійно
заходився налагоджувати оборону столиці
України. Основу нової 37-ї армії склали гарнізони ДОТів (ДОТ – довготривала огняна
точка) Київського укріпленого району. Рештки розбитих частин увійшли до складу нових
дивізій.
Свій штаб А. А. Власов розмістив у Києві
на вул. Володимирській, 24. Звідси, з висотного будинку, проглядалася вся панорама
оборони. У будинку працював ліфт. І взагалі,
по Києву їздили трамваї, попри те, що лінія
фронту проходила за 10 км.

Головний удар німці нанесли з південного
заходу. Особливо тяжкі бої точилися в районі
Голосіївського лісу. Але були серйозні спроби прорватися і через північний сектор. На
початку серпня 44-та піхотна дивізія, укомплектована австріяками, нахабно спробувала
з Демидова прорвати оборону укріпрайону.
В разі успіху земляки фюрера по димерській
бруківці за годину могли бути вже на Пріорці
і Куренівці.
Гітлерівці неодноразово через заплаву
Ірпеня кидалися у відчайдушні атаки на ДОТи
на узліссі. Особливо їм докучали ДОТи № 558 і
559 обабіч шосе. Та що австріяки могли вдіяти
проти метрової товщини залізобетону? Навіть
гаубиця була безсилою щось заподіяти.
Нахрапом ворог спробував прорватися і
через Гуту Межигірську. Як результат, на поймі Ірпеня залишилися десятки вбитих вояків
Вермахту.
Генерал-майор А. А. Власов неодноразово відвідував північний сектор оборони. Він
цінував бійців 161-го окремого кулеметного
батальйону за стійкість. Саме з батальйонного спостережного пункту командувач через
стереотрубу оглядав німецькі позиції в Демидові, оцінював обстановку в районі Бірок, на
заході – в межах Синяка. Враховуючи небезпеку прориву, командарм підсилив сектор ще
й підрозділами 81-ї моторизованої дивізії.
ВЛАСОВ І ТАЄМНИЦЯ
КИЇВСЬКОГО ЗОЛОТА
Київська трагедія 1941 року залишила багато таємниць. Одна з них — зникнення золотовалютних цінностей Українського Республіканського управління Держбанку СРСР. Це не
мало і не багато, а 4 200 тонн золотих злитків
999 проби, царських червінців та 507 кг ювелірних виробів, діамантів тощо.
Відомо, що в ході оборони Києва перший
секретар ЦК КПУ М. С. Хрущов заборонив вивозити золото із столиці. Микита Сергійович
знав, що після «швидкої перемоги над ворогом» повернути цінності з Москви буде неможливо. Був ще ризик втратити золото по
дорозі під бобмардуванням або напоротися
на диверсантів чи парашутистів. Саме тому
Хрущов запропонував надійно сховати його у
самому Києві.
А тим часом обстановка на фронті різко
погіршилася. Тому в ніч на 19 вересня автоколона працівників НКВС, у тому числі з трьома
новенькими ЗІС-5, вщент навантаженими золотом, вирушила з Києва на схід. Енкаведисти
пробивалися крізь тісняву відступаючих військ
37-ї армії А. А. Власова. Чи вступали вони в
контакт з генералом, чи прохали про допомогу — невідомо. Про подальшу долю цієї колони залишилася уривчасті дані. Начебто вона
нарвалася на танкову засідку і з втратами відступила у лісову гущавину. Там у трьох місцях
закопали залізні опломбовані ящики. Через
декілька кілометрів колона знову натрапила
на німців і в запеклому бою повністю загинула.
Існує версія, що місце схованки Хрущову
повідомив дивом уцілілий енкаведист. І, мовляв, у 1943 році за дві тонни золота Хрущов
виміняв у рейхмаршала Герінга свого сина,
льотчика, старшого лейтенанта Леоніда Хрущова, якого збили за лінією фронту. Герінг це
золото не поставив на баланс Рейхбанку, а
«прихватизував» як військовий трофей.
Ця детективна історія не більше, ніж красива байка. Чи могли енкаведисти під час відступу поділитися з Власовим про секретний
вантаж? Малоймовірно. Ніколи ні з ким подібними таємницями спецслужби Сталіна не
ділилися. Більше того, зайвих свідків прибирали без шуму і пилу. Наприклад, кулю в по-
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тилицю отримав керуючий Держбанком у Києві. Застрелили навіть його коханку, артистку
балету.
Якби Андрій Власов знав про золото, то очевидно, вже будучи командуючим
РОА, до 1945 року скористався б ним. Або в
Луб’янській тюрмі виторгував за золото у Сталіна право на життя. Так чи інакше, а таємниця
київського золота і досі залишається не розкритою.
У КИЇВСЬКОМУ «КОТЛІ»
Провину за оточення всього Південно-Західного фронту більшість істориків покладає
на Сталіна. Мовляв, не дав своєчасного наказу на відхід. І все ж тягар трагедії припадає
більше на командування фронтом. Можливо,
перед очима М. П. Кирпоноса стояла тінь розстріляного місяць тому командувача Західним
фронтом Павлова (і з ним 11 генералів). Нерішучість, розгубленість і повна втрата управління військами — це і призвело до катастрофи.
З п’яти оточених армій найгірше припало саме 37-ій А. А. Власова. Вже 17 вересня
зв’язку зі штабом фронту не було. Власов повідомляє в штаб Південно-Західного напрямку: «37-а армія в оперативному оточенні. Оборону зламано, резерви вичерпані, бій триває.
Існує загроза київським переправам зі сходу.
Війська дуже втомлені. Зв’язку із сусідами немає. Скупчилося багато транспорту в Києві і
Дарниці. Незабаром із правого берега Дніпра
вийти з оточення буде неможливо. Прошу подальших вказівок».
А наказу залишати Київ 37-ій армії все не
було. Лише в ніч з 18 на 19 вересня армії дозволили відступити на лівий берег. Найгірша
доля виявилася у батальйонів на рубежі Бірки — Демидів — Гута Межигірська. Вони були
найдалі від київських мостів. В обстановці паніки і безладдя, породженій страшним словом
«оточення», наказ про відхід отримали не всі
підрозділи. Доки піші червоноармійці дійшли
до Києва — мости злетіли у повітря. Хто встиг
переправитися на лівий берег, той потрапив у
гігантський «котел» оточення.
37-а армія, розірвана на частини, загинула протягом п’яти днів у районі БорисполяЯготина. Андрій Власов з групою бійців вирвався з вогненного кола.
Кінець вересня 1941 року був дуже холодним. Прориваючись крізь болота і ліси, командарм захворів. Бійці змайстрували ноші і на
руках несли Власова. У сутичках група зменшувалася.
За великим рахунком генерал А. А. Власов вийшов з оточення завдяки коханці — військовому лікарю Агнесі. Саме вона, молода і
красива випускниця Харківського медінституту, розвідувала дороги на схід, діставала по
селах продукти, цивільний одяг для себе і генерала. Іноді на дорогах траплялися німці, але
їм і в голову не могло прийти, що це відомий
радянський генерал.
Майже два місяці вони пробивалися до
своїх по окупованих Київській, Полтавській
та Харківській областях. Але навіть після київської катастрофи Власов непохитно вірив у
перемогу Червоної армії. Ризикуючи життям,
він не розлучався з партійним білетом. Агнеса незабаром народить йому сина, хотітиме
повернутися до нього на фронт, але у Власова вже буде нова подруга — лікарка Марія, з
якою він і потрапить у полон.
У грудні 1941 року Сталін довірить йому,
явному фавориту, 20-ту армію, яка відкине
німців від Москви на 100 км. Андрій Власов
отримає звання генерал-лейтенанта. І був би
він згодом командуючим фронтом і маршалом, якби не трагедія з оточенням 2-ї ударної
армії.
Він зробить усе можливе і навіть неможливе, рятуючи людей від загибелі. Власов
відмовиться евакуюватися спеціально надісланим літаком і посадить у нього поранених.
Він знову місяць блукатиме болотами в надії
перейти лінію фронту. Німцям здадуть його
селяни-старовіри в надії отримати винагороду — корову. Те, що потім сталося з генералом, — тема наступних публікацій.
У нас розповідь про київський період радянського генерала Андрія Власова. Йому,
як і тисячам червоноармійців початку війни,
належало загинути безіменним, так і не дізнавшись, чи вдалося наблизити ціною свого
життя одну спільну перемогу. Він вижив, але
більшості з бійців не дісталося ні орденів, ні
слави, ні навіть надмогильного каменя. Але
саме вони своїм жертвенним подвигом врятували країну. Їх опір, мужність гарнізонів,
ДОТів, батарей і батальйонів знову і знову
примушували німців з походного порядку
розгортатися у бойовий, збиваючи темп і нахабність. Так під Києвом у 1941 році кувалася
Перемога 1945-го.
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Дзвінки з таксофонів
— безкоштовні

Технології
З 1 травня місцеві дзвінки з таксофонів Укртелекому не тарифікуються. Всього в Україні
зараз налічується майже 8 тисяч універсальних
таксофонів.
Для користування ними для здійснення дзвінків
на місцеві фіксовані номери не потрібно буде використовувати таксофонні картки.
Мережа таксофонів Укртелекому надає послуги
як вихідних, так і вхідних дзвінків. Тобто безкоштовно телефонувати можна буде навіть із таксофона на
таксофон у межах одного населеного пункту. Послуга діятиме з 1 травня до 30 листопада 2014 року.

На дозвіллі

Захист держави

Усією громадою
СБУ формує спецзагони з охорони громадського порядку. Зокрема, відкрито «гарячу лінію»
для громадян з військовою підготовкою, охочих
захищати територіальну цілісність України.
Про це повідомляється на сайті Служби безпеки
України (militarist.com.ua). «З метою подолання терористичної загрози і збереження територіальної
цілісності України, протидії озброєним злочинним
угрупованням сепаратистського спрямування, забезпечення законності прийнято рішення про запровадження «гарячих ліній» для звернень громадян,
які мають досвід служби в правоохоронних органах
або Збройних силах України та бажають вступити до
спецзагонів з охорони громадського порядку», —
йдеться у повідомленні.
Телефон «гарячої лінії» в СБУ: (044) 235-55-18.
Нагадаємо, що в. о. Президента України закликав українських чоловіків вступати до лав міліції та
СБУ. Більше читайте тут: http://tsn.ua/politika/sbuzbiraye-gromadyansku-armiyu-dlya-zahistu-ukrayinivid-teroristiv-347664.html

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

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