«Найбільше наше досягнення:
ми — одна родина»

9 травня у Вишгороді
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Перший — кращий
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«Я приїду до тебе, матусю...»

Заповіднику — 20 років

Національний круглий стіл
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Збиралися
про мир —
а говорили
про війну
У круглому столі національної єдності, що відбувся 14 травня у Верховній Раді, взяли участь депутати
парламенту, кандидати в Президенти України, політики, представники
духовенства та губернатор Донецької області Сергій Тарута.
хвалили розробити меморандум про порозуміння та подати
на затвердження парламентом, ішлося про реформу місцевого
самоуправління та звернення до країнгарантів безпеки України, підписантів
женевських домовленостей та Євросоюзу із закликом сприяти збереженню
цілісності держави. Далі — на стор. 2
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Музей —
це дзеркало
ставлення
суспільства до своєї
культури й історії
Влас. інф.
ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

14 травня ц. р. традиційна науковопрактична конференція «Старожитності Вишгородщини» була ювілейною
— 20 років тому було створено Вишгородський історико-культурний заповідник (ВІКЗ).
Далі — на стор. 16
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У наступному номері

Золоті КОРАЛИКИ

Протоієрей
Димитрій Денисенко:
20 років, як один день

ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород», Дмитрго ЮРЧЕНКО, спеціально для «Вишгорода»
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Ніколи, ніколи не буде Вкраїна
рабою фашистських катів
Офіційний сайт міськради: www.вишгород.com.ua
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Київщина пам’ятає
Електронна адреса газети «Вишгород»: ngvyshgorod@ukr.net
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Суспільство

Сигнали служби 102

Затримали з боєприпасами
Леонід ПАЛАНИЧКО,
начальник Вишгородського РВ
ГУМВС України у Київській області
Під час проведення на території Вишгородського району Київської області
цільової
оперативно-профілактичної
операції «Зброя та вибухівка» з метою
припинення діяльності організованих
груп та злочинних організацій, профілактики вчинення тяжких та особливо
тяжких злочинів їх учасниками, недопущення фактів екстремізму та сепаратизму, здійснення заходів запобігання
незаконному обігу вогнепальної зброї,
боєприпасів і вибухових речовин, виявлення та перекриття каналів і джерел їх
надходження до злочинного середовища на території Вишгородського району
працівники карного розшуку Вишгород-

Феміда

ського РВ ГУ МВС України в Київській
області затримали двох місцевих мешканців за зберігання боєприпасів. Встановлюються інші особи, які незаконно
зберігають вогнепальну зброю, боєприпаси та вибухові речовини.
Таким чином виконано вказівку міністра внутрішніх справ України, накази
МВС України від 16.04.2014 року № 344,
а також № 324 від 04.07.2008 року та наказ № 412 від 29.04.2014 року.
Вишгородський РВ ГУМВС України в
Київській області нагадує, що на підставі ч. 3 ст. 263 КК України особа, яка вчинила злочин, передбачений частинами
першою або другою цієї статті, звільняється від кримінальної відповідальності,
якщо вона добровільно здала органам
влади зброю, бойові припаси, вибухові
речовини або вибухові пристрої.

Вишгород

Збиралися про мир —
а говорили про війну
(Початок на стор. 1)
Наступний етап круглого столу планується не пізніше понеділка, 19 травня у Донецьку. Екс-президент Леонід
Кравчук, один із модераторів зібрання,
зазначив: якщо силові відомства нададуть гарантії безпеки учасникам круглого столу. Хто конкретно розпочинатиме
діалог із сепаратистами і хто їх представлятиме — під знаком запитання.
Глава Української православної
церкви Київського патріархату (УПЦ
КП) Філарет зазначив, що церква підтримує і внесення змін до Конституції,
і мирний діалог, бо це «мирний шлях до
розв`язання складних питань».
«Але діалог можна проводити тільки
в умовах безпеки. А коли Україна зна-

Національний
круглий стіл

ходиться в небезпеці, то як такий діалог
проводити, коли на Донбасі озброєні …
діють іноземні військові сили…вони повинні покинути Україну», — підкреслив
патріарх Київський і Всієї Руси-України.
«Як вести діалог, коли на сході стоять російські війська і російські танки?
Про який діалог ми будемо говорити?
Діалог, який буде вигідний агресору?
Ми на такий діалог не згідні. Ми згідні
захищати свою Батьківщину, свій народ, захищати свою землю», — підкреслив Філарет і нагадав слова Гімну
України: «покласти душу і тіло за нашу
свободу».
Церква залишається інститутом
найвищої довіри — зазначають експерти Центру Разумкова.

Україна — єдина

Дмитро СИНЮК,
заступник прокурора
Вишгородського району, молодший
радник юстиції
За останній час у державі почастішали сепаратистські та інші прояви, які загрожують її територіальній
цілісності та грубо порушують конституційні права громадян. Територіальна недоторканність України
є невід’ємною складовою її самостійності та незалежності. Частина 3
статті 2 Конституції України проголошує, що територія України в межах
існуючого кордону є цілісною і недоторканною.
Сепаратизм в Україні
Сепаратизм (від лат. Separatus —
окремий) — політика відособлення,
відділення частини території держави
з метою отримання статусу широкої
автономії, створення нової самостійної
держави або приєднання до іншої держави. Яку саме з цих трьох цілей переслідують сепаратисти в Україні, незрозуміло, бо серед самих сепаратистів
немає спільного бачення майбутнього.
Одні ратують за приєднання до Росії,
інші — за незалежну (Донецьку, Луганську тощо) республіку, треті ж хочуть
залишитися у складі України, але з широкими повноваженнями.
8 квітня цього року Верховна Рада
проголосувала за законопроект «Про
внесення змін до Кримінального кодексу України (щодо посилення відповідальності за вчинення злочинів проти
основ національної безпеки України)»,
який серйозно посилив покарання за
сепаратистські дії. Так, «посягателя» на
територіальну цілісність і недоторканність України будуть карати позбавленням волі на строк від 3 до 5 років. Але

якщо ці дії призведуть до загибелі людей або інших тяжких наслідків, винних
покарають позбавленням волі до 15 років або навіть довічним позбавленням
волі.
Закон також посилює покарання за
перешкоджання діяльності Збройних
сил України, блокування транспортних
комунікацій або захоплення транспортного підприємства (вокзал, аеродром,
порт тощо). За подібні злочини передбачено позбавлення волі на строк від
5 до 8 років, а якщо це спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки —
від 8 до 15 років.
А що в інших країнах?
Тут «лідери за суворістю» — Китай
та Індія, де сепаратизм практично прирівнюється до тероризму. За заклики
до розділення міра покарання становить 5 років позбавлення волі, та якщо
сепаратистська діяльність призвела до
серйозних наслідків (наприклад, до загибелі людей) — довічне ув’язнення або
смертна кара.
Цікава стаття є в Кримінальному
кодексі Білорусі — «за звернення до
іноземної держави, іноземної або міжнародної організації» — до 5 років позбавлення волі.
В Іспанії, де сепаратистські настрої
досить сильні (баски, каталонці та інш.),
сепаратизм як такий не є кримінальним
злочином. Але є завуальована стаття —
«за участь у повстанні, направленому на
зміну конституції, яка проголошує неподільність держави» — від 5 до 15 років
позбавлення волі, а за організацію —
від 10 до 30 років позбавлення волі.
У США, як і в Іспанії, також немає
окремої статті за сепаратизм. Там працює пункт закону «за організацію та
участь у повстанні» — до 5 років позбавлення волі.

Усі договори щодо «доступного житла»
обслуговуватимуться в повному обсязі
Чиновники обіцяють
Всі раніше укладені договори на кредитування будівництва з фондом «Держмолодьжитло» обслуговуватимуться в
повному обсязі. Про це сказав голова
правління установи Леонід Рисухін.
ін також роз’яснив, що зараз Фонд
має кілька тисяч договорів за програмами молодіжного кредитування житла, «Доступне житло: 70/30» та
компенсації іпотечної ставки комерційних
банків.
«Безумовно, всіх цікавить стан подальшої реалізації цих програм. Підкреслюю, що
в умовах складного фінансового становища
деякі витрати, у тому числі соціальні, в держбюджеті було значно знижено. Але в цьому
головному фінансовому документі передбачені кошти на обслуговування раніше укладених договорів.
Так, за програмою часткової компенсації
ми і надалі будемо вести до 9,3 тисячі договорів, за «молодіжною програмою» — більше 9 тис. договорів, супроводжуватимемо
також програму за схемою «30 на 70%».

Але говорити про те, що продовження
роботи над програмами (укладення нових
договорів) згортається, буде некоректно.
Вони просто призупинені. Як записано в
Перехідних положеннях змін до державного
бюджету, за умови наявності коштів у головному фінансовому документі країни фінансування соціальних програм буде відновлено», — зазначив Л. Рисухін.
Нагадаємо, забудовники також відзначають, що інвестори, які попередньо уклали
договори купівлі-продажу майнових прав,
можуть продовжувати розраховувати на
13-відсоткову підтримку держави в рамках
дії програми іпотечного кредитування.
«Всі розуміють, як непросто сьогодні новому уряду, але я впевнений, що незабаром
ситуація зміниться на краще і «Київміськбуд»
знову буде укладати договори купівлі-продажу житла з учасниками програм доступного житла. Врешті, робота на будмайданчиках
не зупиняється, ми будуємо нові квартири,
дотримуємося слова перед інвесторами, а
поки працює будівельна галузь — то жива і
економіка країни. Труднощі минають, а будинки, побудовані «Київміськбудом», стоять», — підкреслив президент «Київміськбуду» Ігор Кушнір.

го Хреста. У ДНР обіцяють не виходити
зі складу України Крим отримає від
Росії 55,4 мільярда рублів Перемогу
на Євробаченні здобула Австрія Новий етап АТО — в Червоному Лимані,
Слов’янську і Краматорську Зросла
кількість жертв сутичок в Одесі — до 47
Влада України не відкидає введення
візового режиму з РФ На Донбасі відбулися чотири референдуми: про статус Донецької та Луганської областей,
приєднання їх до Дніпропетровщини,
про визнання Донецька (Юзівки) територією Великої Британії В Артемівську
бойовики викрали російського журналіста. У Красноармійську оголошено жалобу Аксьонов і Константинов
отримали нагороди від Путіна: ордени
«За заслуги перед Вітчизною» I ступе-

ня Вибух дев’ятиповерхівки в Миколаєві: самогубство однієї людини забрало життя сімох, двоє — у важкому
стані в лікарні Нова заява Януковича:
«київська «кривава хунта» має вивести
«найманців» і війська з територій Донецької, Луганської, Одеської та інших областей, «припинити насильство і терор
проти власного народу» Гривня в Криму — тільки до 1 червня Народні дружини металургійних комбінатів ім. Ілліча і Азовсталь разом з представниками
правоохоронних органів почали патрулювання Маріуполя ДНР і ЛНР проголосили державний суверенітет (за
підсумками «референдуму 11 травня»).
МЗС України: нелегітимний «референдум ДНР і ЛНР» є юридично нікчемним
Далі див. стор.12

ДЖЕРЕЛО: news.finance.ua
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Стрічка подій 08-15.05.2014
Звернення в. о. Президента О.
Турчинова з нагоди Днів пам’яті й примирення Турчинов пообіцяв регіонам
права визначати статус мови Перенесення референдуму в Донецькій і
Луганській областях не буде. ЦВК повідомляє про напади на виборчі комісії.
В Луганську викрали танк-пам’ятник
МВС затримало головних підозрюваних
в одеських заворушеннях Газ по 480
доларів Україна не купуватиме. Росія
вимагає передоплати У Києві не працювали кілька телеканалів через нічний
підпал кабелю на телевежі. Парад скасовано, покладання квітів до братських
могил відбулося без інцидентів «Заручниця» — мер Слов’янська Н. Штепа
закликала всіх прийти на «референдум 11 травня» У Маріуполі 9 травня

— кривава бійня: семеро загинули, 39
— поранили. У Києві попрощалися з
активістом Автомайдану Родіоном Добродомовим, смертельно пораненим
під час визволення від бойовиків відділку міліції у Маріуполі Путін прийняв
парад у Севастополі. «Закон 9 Травня»
у РФ: за вислови проти анексії Криму
Росією — 5 років ув’язнення Представники ДНР не хочуть вести діалог з
Києвом «після подій в Маріуполі». На
одному з блокпостів бойовики вбили
священика. Гіркін (Стрєлков) оголосив ультиматум Україні.
Нацгвардія
відвела свої сили з центру Маріуполя,
щоб не провокувати ще більшу агресію
сепаратистів. У місті оголошено день
жалоби У Донецьку взяли в заручники
сімох працівників Товариства Червоно-

Вишгород

Наше місто
ФОТОмить

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

8 травня 54 вишгородці отримали подарунки до святкового столу.
Пакунки із солодощами, олією, борошном, соком, цукерками, печивом
і сиром підготувало ТОВ «Варус». А
вручили їх учасникам бойових дій та
інвалідам 1 та 2 гр. Великої Вітчизняної війни начальник та спеціаліст
відділу з гуманітарних питань апарату виконкому міськради Володимир Ткач та Ольга Мельник (депутат
міської ради шостого скликання) —
разом із щирими привітаннями від
Вишгородського міського голови Віктора Решетняка.

Як вас обслуговують
Розпитувала Галина МАКАРЕНКО
Вишгородський маршрут №1 для
мешканців міста розв’язує чимало
транспортних проблем. Однак перевізники вже підняли тариф на проїзд,
а тим часом цей маршрут, на переконання місцевих жителів, потребує
удосконалення. Ось які пропозиції висловили ті, хто користується
маршрутом №1.
Валентина Макарівна, 58 років:
— Часто їду цим маршрутом, щоб
дістатись до поліклініки. Оце почула, що
ціна за проїзд може піднятись. Мотивація — подорожчав бензин. Але ж подорожчання має включати й іншу складову
— поліпшення якості обслуговування.
Отримаємо ми з цим подорожчанням
якісніше обслуговування? Маю на увазі,
що цей маршрут повинен виконуватись
не один раз на годину, а частіше.
Олександр Дмитрович, 62 роки:
— Вишгород великий — не треба
багато часу, щоб дістатись із одного на
інший кінець міста. Але, коли спробуєш
дістатись, то насправді це не так просто
зробити, особливо пішки, і особливо,
коли це потрібно літній людині, чи матусі
з дітьми. Дякувати місцевій владі, маємо тепер маршрут №1, який допомагає
дістатись з Київської на Набережну, на
гору до храму Бориса і Гліба. Але рейсів
по місту на цьому маршруті з десяток,

Минулого тижня мешканці буд. 1
на вул. Б. Хмельницького завітали
до міського голови Віктора Решетняка із запитанням: що означає розрита земля біля «Віти»? Цього ж дня
зо три десятки жителів будинку, яких
зібрав їхній депутат Володимир Лісогор, зустрічалися з Олександром
Семеновим («Віта»). Люди запроси-
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Лист у номер

Марія ГІРНА, постійна читачка

За сприяння міського голови

На неспокійному нині Сході України, зокрема
й у тимчасово окупованому Росією Криму, російські ЗМІ активно зомбують населення примарною загрозою від «бандерівців».
Це — результат навмисної фальсифікації історії України і очорнення національних героїв на
догоду імперським вождям.
Кілька років тому ваша газета оприлюднила
цікаві матеріали про Степана Бандеру. Вважаю,
варто знову надрукувати статті про нашого національного героя, подати його біографію.

ПЕРШИЙ має означати КРАЩИЙ
якщо не помиляюсь. З 11-ї години аж
до 14.30 рейси не виконуються взагалі.
Та й увечері останній рейс на зупинці
«Санна траса» — о 18-й годині. Далі —
все. Хай ціну і піднімуть, але ми повинні
знати, що з раннього ранку до пізнього
вечора можемо розраховувати на цей
рейс.
Анастасія Миколаївна, 29 років:
— Весна надворі! Уже народ тягнеться на природу. А згодом прагнутимуть
дістатись до «Бегемотиків» чи далі на
пляж, щоб покупатись та позагорати.
Чому не продовжити рейс туди, на Набережну? Кілька років тому так було і
багато хто користувався цим маршрутом.
Олександр Сергійович, 44 роки:
— У розкладі руху на цьому маршруті написано, що він рухається і до зупинки «Дідовиця». Але у вихідні, коли у
тому напрямі дуже складно дістатись
іншим транспортом, водії цю частину
рейсу з якихось причин не виконують.
Не раз доводилось чути «мотивацію» в
дуже грубій формі: «А чого я маю туди
їхати?! Сьогодні ж вихідний!» Так тому і
маєш їхати, що вихідний — люди на городи їдуть. А хто проживає на Дідовиці,
то до міста як дістатись? Розраховують
на рейс №1 і ті, кому треба дістатись
до траси «Київ — Нові Петрівці». Отож,
якщо міська влада зголоситься підняти
ціну на проїзд, хай врахує те, що тран-

Дійшли згоди
ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»
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Де ж правда?

Нова «Віта»

Влас. інф.

17 травня

ли і представників Вишгородської
Самооборони.
Йшлося про реконструкцію (власне — нову забудову) магазину,
що півтора десятиліття в сусідах у
Б.Хмельницького, 1. Місто забудовується на вільних територіях, та щороку
все ближче — до незворотних суттєвих
змін у центрі.
Зрозуміло, що мешканців старих
будинків хвилює, чи не загородить сонячне світло нова будівля, чи не обер-

спорт повинен рухатись, як зручно пасажирам, а не як хочеться водієві.
Тетяна Іванівна, 34 роки:
— Як я розумію, міськрада винаймає
автобус чи заключила договір на обслуговування з транспортною компанією.
І транспортники, мотивуючи тим, що
бензин подорожчав, а маршрут нерентабельний, збираються піднімати ціну
на проїзд. Але й далі будуть ті ж причини, щоб піднімати і піднімати ціну. То
чи не краще міській владі потратитись
один раз і придбати автобус, який би
обслуговував цей маршрут?
Мирослава Павлівна, 78 років:
— Не раз доводилось чути від водіїв
маршруту №1, що він не рентабельний.
Але що самі водії і міськрада зробили,
щоб він став рентабельним? По-перше,
на зупинках немає ніякої інформації про
цей маршрут і графік його руху, отож
про нього знають тільки ті пасажири, які
постійно ним користуються, а немісцеві,
яких чимало у райцентрі, переважно навіть не підозрюють про його існування.
Так, свого часу розвісили були паперові листочки з графіком руху. Але
чи довго вони втримаються на вітрі та
дощі, не кажучи вже про перехожих,
яким «руки сверблять», аби щось зірвати, зламати?..
Петро Іванович, 67 років:
— Нам треба, щоб міський автобус
неться найближча до них територія на
автостоянку, несанкціонований туалет
чи смітник. Будинок на вул. Б. Хмельницького, 1— найстаріша чотириповерхівка у Вишгороді — потребує серйозного ремонту та реконструкції (а,
можливо, і знесення за Генпланом).
Зробити дренаж, відмостки, зливові
труби, утеплення, енергозберігаючі вікна, облаштувати подвір’я, «обрізане»
автостоянкою сусіднього будинку, прибрати світанкове вивантаження продуктів і запахи кухні — неповний перелік
вимог людей. Після того, як вихлюпнули емоції (чому нас не запитали, чи ми
хочемо магазину так близько до нас?),
перейшли до конструктивної розмови:
що і як можна зробити для Б. Хмельницького, 1.
Власник земельної ділянки і будівлі ознайомив присутніх з проектом,
розповів, що норми дотримано, є погодження відповідних структур, а будівельні роботи за новою технологією мінімально турбуватимуть мешканців Б.
Хмельницького, 1. Ресторану не буде,
перший поверх нового торговельного
комплексу займатиме продуктовий,
другий — промтоварний магазини. Покрівля пласка, будівля — уступами, тож
другий поверх розміститься ближче до
проїжджої частини і не закриватиме
сонця вулиці Б. Хмельницького.

їздив до «Карата» — у нас там городи,
і до «Дідовиці». А він хоче їде, а хоче не
їде, особливо у вихідні дні, і нічого йому
не доведеш. Кажуть, підняти хочуть
ціни. То, може, зробити плату залежно
від тривалості поїздки? До лікарні з Шолуденка хай 1 гривня лишається, а вже
на Київську, на ту ж Дідовицю заплатимо і по півтори чи по дві.
А ще хотілось би більш комфортабельного автобуса — ні, маю на увазі
не те, щоб він був з м’якими кріслами,
а те, щоб у нього було зручніше заходити: не високо сходинка, а так як зараз у
київських тролейбусах і автобусах. Бо
користуються маршрутом переважно
люди старшого віку, їм важко підніматись у салон. Молодшим ніколи чекати,
коли раз у годину приїде автобус. Певно, якби частіше виконувався рейс, то
і пасажирів було б більше — годинами
тільки ми, літні люди, та ще мами з дітьми дожидаються.
Тамара Петрівна, 72 роки:
— Скільки ж того маршруту по Вишгороду, що мають піднімати ціну за проїзд? У нас така багата міська рада, невже не можуть зробити цей маршрут
дотаційним. У переважної більшості
пенсіонерів такі малі пенсії, що їм чи не
єдина радість — покататись за гривню
по місту. Зробіть, Вікторе Олександровичу, нам, пенсіонерам, такий подарунок. Ми вам багато за що вдячні, дякуватимемо ще й за це.
Домовилися тимчасово — до виборів Президента — припинити роботи, а
ще раз зустрітися 24 травня.
***
Володимир Лісогор, депутат округу (вул. Б. Хмельницького, 1-9): «Я —
завжди із своїми виборцями».
Мирослав Могиль, Вишгородська
Самооборона Майдану: «Ми — за порядок і тишу у місті».
Олександр Семенов: «Обіцяю надати редакції для оприлюднення всі
необхідні матеріали щодо нової «Віти»,
щоби всі вишгородці побачили цей
проект».
Тож — далі буде.

У міськвиконкомі

Як працюватимуть
міські дитсадки
влітку
На засіданні міськвиконкому 15
травня розглянули звичний блок питань. Зокрема, ухвалили режим роботи дошкільних навчальних закладів міста. Про графік роботи міських
дитсадочків у літній період читайте у
наступному номері.
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Кандидати у Президенти України

Вишгород

Передвиборча програма Коновалюка Валерія Ілліча
Я подав у відставку і пішов з політики восени 2012 року, засудивши діяльність Президента В. Януковича та його оточення, які
не виконували свої програмні зобов’язання
перед українським суспільством та створили кримінально-корупційну систему влади.
Сьогодні я прийняв рішення повернутись
у політику, тому що вперше з часів отримання Незалежності країна впритул наблизилася до розпаду та громадянського протистояння. Нинішній склад Верховної Ради
остаточно втратив довіру народу та привів
країну до гострої політичної кризи.
Я повертаюся, щоб зупинити хаос та
безлад у державі, захистити громадян від
насилля, а країну – від війни та втрати суверенітету.
Я повертаюся, щоб зробити політику
моральною, чесною та ефективною. Треба
змінити державну систему, за якої одні й ті ж
самі політики багато років зраджують людей,
розподіляючи ролі між владою та опозицією.
Я повертаюся з метою виконати все, що
не реалізовано в передвиборній програмі «Україна для людей», яку підтримали на
останніх виборах Президента України понад
дванадцять мільйонів громадян, щоб довести, що політика має і повинна бути відповідальною.
Як громадянин і як політик я беру на себе
зобов’язання виконати все, щоб повернути
довіру суспільства до влади. Головною метою і принципом моєї діяльності має стати
оновлена Україна.
1. ЕФЕКТИВНА ВЛАДА – ПЕРШИЙ КРОК
ДО ОНОВЛЕННЯ КРАЇНИ
Впевнений, що у цей складний час народ
України довірить мені відповідальну справу
подолання катастрофічних наслідків політичної кризи та збереження цілісності країни. Я готовий використати свій багаторічний
досвід і знання на благо рідної держави та
суспільства.
Я не займав жодних державних посад,
хоча багато років як народний депутат працював на національні інтереси України. За
цей час я об’єднав багато однодумців у єдину відповідальну команду, готову досягти
поставлених цілей та результату.
2. СИЛЬНА ЕКОНОМІКА –
УСПІШНА КРАЇНА
Україна повинна за 10 років увійти до 20
найбільш економічно розвинених країн світу
(g 20).
Стрижневим питанням динамічних перетворень стане застосування ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ РОЗВИТКУ. Національна економіка потребує масштабного
залучення нових ідей, сучасних технологій та
достатніх фінансових ресурсів. Першочерговим завданням найближчих років є масштабна модернізація національного виробництва, впровадження енергозбереження,
зростання продуктивності праці, зміцнення
конкурентних позицій вітчизняного виробника на зовнішніх товарних ринках.
Починаючи з 2015 року, гарантую щорічне зростання ВВП на 5-7%, збільшення
частки інноваційно активних підприємств,
збільшення прямих іноземних інвестицій в
Україну до 50 млрд. дол. США у 2019 році.
Стійке економічне зростання сприятиме підвищенню рівня зайнятості населення,
зростанню заробітної плати, забезпеченню
цінової та валютно-курсової стабільності.
Узгоджена державна антиінфляційна політика дозволить забезпечити значне зниження
темпів інфляції, починаючи з 2015 року. Забезпечу пріоритетність стимулювання підприємств малого і середнього бізнесу шляхом надання доступу до кредитних ресурсів,

зменшення податкового навантаження, у
тому числі значне зниження податкових платежів для підприємств, які створюють нові
робочі місця. Малий та середній бізнес потребують не лише уваги, а й захисту з боку
держави.
Доб’юся прийняття нового Податкового
кодексу, зроблю Україну найбільш інвестиційно привабливою у Східній Європі:
- податкові канікули для малого бізнесу
на 3 роки;
- зниження ПДВ до 15% з 2015 року;
- щорічне зниження з 2015 року податку
на прибуток на 1% до 16%.
Забезпечу реалізацію національної програми відродження українського села:
- юридичну гарантію захисту прав на
землю;
- своєчасну виплату державних дотацій
вітчизняним сільгоспвиробникам;
- компенсацію процентів за кредитами
інвесторам сільгосппроектів.
Створю пільгові умови для залучення
інвестицій у розвиток соціальної інфраструктури сільської місцевості, газифікацію
сільських населених пунктів, будівництво
автошляхів, медичних і освітніх закладів –
забезпечу високий рівень соціальних стандартів для кожного громадянина України незалежно від його місця проживання.
Динамічний розвиток економіки, збільшення надходжень до Державного бюджету
України нададуть необхідні ресурсні можливості для запровадження Європейських
стандартів соціального захисту, якісного
піднесення життєвого рівня громадян України.
3. ВІД СОЦІАЛЬНОЇ НЕЗАХИЩЕНОСТІ –
ДО ДЕРЖАВНИХ ГАРАНТІЙ!
Держава повинна стати надійним гарантом гідного рівня життя своїх громадян.
Я і моя команда наповнимо реальним
змістом проголошений у Конституції України
фундаментальний принцип визнання людини найвищою соціальною цінністю, пріоритетності її конституційних прав, свобод і законних інтересів.
Запроваджу принципово нову державну
стратегію надання соціальних гарантій громадянам упродовж усього життя.
Забезпечу формування на законодавчому рівні та гарантування цінової стабільності
і доступності для кожної людини:
- державного «антикризового» продовольчого кошика – переліку продуктів харчування, захищених державою від цінових
коливань (хліб, овочі, олія, молочні продукти,
цукор, круп’яні вироби);
- державного «антикризового» медичного кошика – переліку життєво важливих лікарських засобів та медичних послуг (якісна
швидка медична допомога, життєво важливі
медичні препарати).
Створю умови для розвитку профспілкового руху, трудового потенціалу та схвалення нового Трудового кодексу України.
3.1 Майбутнє народжується в родині.
МОЯ МЕТА – П’ЯТДЕСЯТ МІЛЬЙОНІВ
ГРОМАДЯН УКРАЇНИ ВЖЕ У 2020 РОЦІ.
- Кожна дитина повинна мати родину.
- Гарантую системну і довгострокову підтримку української родини.
Починаючи з 2015 року, протягом трьох
наступних років:
- допомога при народженні першої дитини буде збільшена до 50 тис. грн., другої – до
100 тис. грн., третьої та кожної наступної дитини – до 150 тис. грн.;
- поступове підвищення щомісячних соціальних виплат на кожну дитину: при досягненні нею 3-річного віку і до 13 років родина

отримуватиме щомісячно до 500 грн., а з 13
до 18 років – до 1000 грн.
Кожній дитині – гарантоване місце у дитячому садку.
Кардинальна зміна ЯКОСТІ ТА ТРИВАЛОСТІ ЖИТТЯ, всієї демографічної ситуації
надасть можливість відновити людський потенціал країни.
Трудові мігранти зможуть повернутися
до своїх родин.
3.2 Освіта – гідна інвестиція в майбутнє!
На законодавчому рівні гарантую збільшення кількості бюджетних місць у державних вищих навчальних закладах до 75 %.
Створю належні умови для нарощування
освітнього потенціалу України, забезпечення широкого доступу талановитої молоді до
нових знань незалежно від місця проживання, майнового стану та фінансових можливостей батьків.
Протягом 10 років принаймні 3 українські університети повинні увійти до світового
рейтингу 500 найкращих вищих навчальних
закладів.
Насамперед буде забезпечено:
- відмову від системи обов’язкового зовнішнього оцінювання для вступу до вищих
навчальних закладів;
- зменшення показника наповнюваності
шкільних класів, що збереже 2000 сільських
шкіл.
3.3 Доступне житло
Серед пріоритетних напрямків моєї діяльності — збільшення житлового фонду
України, ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГРОМАДЯН ДОСТУПНИМ ЖИТЛОМ.
Створю умови для відродження іпотечного кредитування з фіксованою ставкою не
більше 5 % на рік.
Держава повинна сформувати потужне замовлення на будівництво соціального
житла. За 10 років буде збудовано 1 млн.
квартир для молоді, працівників бюджетної
сфери, малозабезпечених сімей, людей з
обмеженими фізичними можливостями.
3.4 Державна пенсія: гарантоване повноцінне життя
ГАРАНТУЮ:
- встановлення мінімальних розмірів
пенсій, які забезпечуватимуть базові потреби кожної людини: житло, їжа, лікування;
- підвищення соціальних стандартів для
задоволення культурних потреб і можливості придбання товарів довгострокового споживання;
- створення умов для повноцінного відпочинку і туризму;
- захист прав працюючих пенсіонерів;
- відміну пільг при нарахуванні пенсій для
високопосадовців.
4. ЗДОРОВ’Я ЛЮДЕЙ – ВПЕВНЕНЕ МАЙБУТНЄ
Забезпечу поетапне збільшення обсягів
бюджетного фінансування системи охорони
здоров’я до загальноєвропейського рівня
(10% ВВП).
Раз і назавжди викореню започатковану
владою ганебну практику поборів з хворих за
отримання медичних послуг.
Посилю державний контроль за якістю
медичних послуг та препаратів. Захищу громадян від цінових стрибків на ринку лікарських засобів. Гарантую якісну безкоштовну
екстрену медичну допомогу. Інститут сімейного лікаря стане основою сучасної системи
медичної допомоги.
5. ВІД ВЛАДИ ЧИНОВНИКІВ - ДО ВЛАДИ
НАРОДУ!
Місцеве самоврядування повинно стати
надійним та міцним фундаментом народовладдя. Принципово важливе розширення

повноважень місцевих рад, максимальне
усунення бюрократичного апарату від вирішення питань розвитку територіальних громад. Виступаю за децентралізацію влади,
реформування міжбюджетних відносин на
користь місцевого самоврядування.
6. ДВІ МОВИ – ОДНА КРАЇНА!
Прагну реального утвердження в Україні європейських стандартів демократії, неухильного забезпечення прав і свобод людини. Виступаю за надання російській мові
статусу другої державної. Я — послідовний
прихильник цивілізованого вирішення цього
питання, здійснення збалансованої державної мовної політики, яка адекватно реагує на
мовні потреби суспільства, відповідає загальновизнаним нормам міжнародного права, Європейській хартії регіональних мов або
мов меншин.
7. СУЧАСНА АРМІЯ –
БЕЗПЕКА КРАЇНИ
Гарантую відродження Української армії.
Забезпечу переозброєння армії сучасними видами озброєння, використовуючи
вітчизняні розробки, високі технології і виробничі потужності оборонного комплексу
країни.
В першочерговому порядку будуть забезпечені житлом безквартирні офіцери.
Запроваджу порядок отримання молодими
офіцерами житла протягом першого року
служби.
8. ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА: ВІДКРИТІСТЬ І
ДОБРОСУСІДСТВО
Головним завданням національної зовнішньої політики вважаю збереження позаблокового статусу України та недопущення
створення на території нашої держави військового полігону для геополітичної боротьби Росії та Заходу.
Враховуючи сучасні геополітичні реалії, переконаний у тому, що позаблоковий
статус України є ключовим елементом національної безпеки, гарантом піднесення її
міжнародного впливу і авторитету. Відновлю
дружні та взаємовигідні відносини з Російською Федерацією, країнами СНД, забезпечу стратегічне партнерство зі США, ЄС,
країнами «Великої двадцятки».
***
Забезпечу вдосконалення механізмів
державної влади, зміцнення засад парламентаризму і демократії, реформування
системи правосуддя. Продовжу рішучу боротьбу з корупцією та тіньовою економічною
діяльністю. Прагнучи до суспільного прогресу, й надалі захищатиму конституційне
право громадян на вільне вираження своїх
поглядів і переконань.
УКРАЇНА ПОСЯДЕ ГІДНЕ МІСЦЕ У СВІТОВОМУ СПІВТОВАРИСТВІ. ОБ’ЄДНАВШИ
НАШІ СПІЛЬНІ ЗУСИЛЛЯ, МИ ПОБУДУЄМО
НОВУ — УСПІШНУ ТА ЗАМОЖНУ УКРАЇНУ!
УКРАЇНУ ДЛЯ МАЙБУТНІХ ПОКОЛІНЬ!

Позачергові вибори Президента України
Дмитро СИНЮК, заступник прокурора
Вишгородського району
Постановою Верховної Ради України
від 22.02.2014 № 757-VІІ призначено
позачергові вибори Президента України
на 25 травня 2014 року.
Відповідно до положень Законів України
«Про вибори Президента України» (далі —
Закон), «Про Центральну виборчу комісію»,
організацію підготовки і проведення виборів
Президента України, реалізацію і захист ви-

борчих прав громадян України, дотримання передбачених Конституцією та законами
України принципів і засад виборчого процесу,
контроль за додержанням вимог законодавства України про вибори та однакове застосування його на всій території України забезпечує Центральна виборча комісія. Контроль
за додержанням законодавства про вибори
на відповідних територіях здійснюють окружні та дільничні виборчі комісії.
Згідно з частиною 5 статті 3 Закону України «Про Центральну виборчу комісію» та

частиною 17 статті 28 Закону, ніхто не має
права втручатися у діяльність виборчих
комісій, за винятком випадків, передбачених
законом. Виборчий процес здійснюється на
засадах законності та заборони незаконного втручання будь-кого у цей процес (ст.
11 Закону).
Порядок оскарження рішень, дій чи
бездіяльності з приводу виборів Президента України визначений розділом XII Закону.
За змістом статей 93, 98-100, 103, 104 Закону, всі без винятку скарги, що стосуються

виборчого процесу, підлягають розгляду на
засіданні відповідної виборчої комісії або
судом.
Рішення, дії чи бездіяльність окружної виборчої комісії або члена такої комісії оскаржуються до Центральної виборчої комісії (ч. 3 ст.
104 Закону).
Крім того, відповідно до статті 28 Закону
виборча комісія зобов’язана розглянути
на своєму засіданні питання, що належать
до її повноважень, та за результатами прийняти постанову.

Вишгород

Кандидати у Президенти України

5
Передвиборча програма Порошенка Петра Олексійовича
Євромайдан повстав, коли тодішня
влада в останній момент відмовилася
підписати угоду з ЄС, але то був лише
привід. Причина ж у тому, що в народу урвався терпець. На площі й вулиці
вийшли люди, які не хочуть і далі так
жити, як жили досі. «Так жити не можна!», — сказали вони. Докорінних змін
потребують як країна в цілому, так і
кожний громадянин окремо. Але ми
не зможемо змінити Україну, якщо не
змінимося самі, не поміняємо свого
ставлення до власного життя і до життя
цілої держави. У тому, що країна в такій
кризі, — є частка відповідальності кожного. Настав час дати чітку відповідь,
що значить для нас «жити по-новому»?
Жити вільно!
Ми, українці, хочемо бути вільними.
Тому, будь-які спроби поневолення,
зовнішнього чи внутрішнього, отримують від нас гідну відсіч, що доведено
Майданом та боротьбою проти російської агресії.
Свобода народу залежить від способу, у який він взаємодіє із владою.
Слід створити дієві механізми громадського, правового і політичного контролю за діями влади. Елементом такого
контролю є можливість для громадян
отримати вичерпну інформацію про
рішення державних органів та органів
місцевого самоврядування. Такими ж
відкритими мають бути кадрова політика і діяльність кожного чиновника і високопосадовця, його статки й доходи,
витрати держслужбовців та їхніх сімей.
Для того, щоб усе це забезпечити,
потрібна низка змін у політичній системі. Мій план дій у цій сфері буде наступний.
Стану гарантом збереження щойно відновленої парламентсько-президентської форми правління, за якої
Уряд формується коаліцією фракцій
та депутатів. Не претендуватиму на
повноваження більші, ніж ті, на які ви
мене оберете. Забезпечу повне перезавантаження влади. Докладу всіх
зусиль у рамках своїх конституційних
повноважень, щоб до кінця 2014 року
відбулися дострокові парламентські
вибори суто на пропорційній основі за
відкритими списками.
Має відбутися децентралізація влади. Громади на місцях отримають більше прав і грошей на реалізацію повноважень. Виконавча влада в областях
належатиме не призначеним згори
«губернаторам», а виконкомам, сформованих облрадами, обраними людьми. При обов’язковому збереженні та
зміцненні єдиного гуманітарного українського простору в мовно-культурній
сфері, в освіті, в політиці історичної
пам’яті обов’язково враховуватиметься специфіка кожного регіону. Але
Україна залишиться при цьому унітарною, соборною державою.
Міських голів пропонуватиму обирати в два тури, щоб на ці посади потрапляли не випадкові люди, а ті, які
мають підтримку більшості громади.
У якості першочергового внесу до
Верховної Ради закон про парламентську опозицію.
Структура власності ЗМІ стане прозорою, а конкурентне середовище
в цій сфері — посилене. Створення
суспільного телебачення є на порядку
денному як невідкладне питання.

Окремо наголошую на неухильному дотриманні прав усіх національних
меншин. Особливу увагу слід надавати
захисту українців Криму та кримських
татар як корінного народу Криму.
Жити вільно — значить і вільно користуватися рідною мовою. Керуватимуся статтею 10 Конституції, яка визначає українську мову як державну,
але особливо наголошує на правах
російської мови та гарантує вільний
розвиток усіх мов. Вважаю за доцільне
з метою забезпечення єдності української політичної нації зберегти існуючий статус-кво в мовному питанні.
Можливість вільно подорожувати
до Європи дасть якнайшвидше запровадження безвізового режиму з ЄС
протягом уже першого року мого президентства. До кінця ж терміну моїх повноважень розраховую добитися необхідних політичних рішень з боку ЄС та
розпочати переговори про повноцінне
членство України в Європейському Союзі, щоб жити в «сім’ї вольній, новій».
ЄС для нас не ціль, а інструмент, щоб
змінити країну і запровадити в ній європейські стандарти.
Жити безбідно!
Бідній людині важко бути вільною,
тому що над нею постійно висить безвихідна потреба обміняти свободу на
хліб насущний. Тому будувати демократію означає творити суспільство заможних людей.
Україна має все необхідне, щоб забезпечити добробут. Ми вміємо і хочемо жити власною працею, здатні бути
творчими та інноваційними, вчимося
не бути заздрісними і щиро радіти успіху сусіда чи колеги. Але ми втрачаємо
можливості й досі пасемо задніх. Чому?
Тому що на відміну від нас країни Центральної та Східної Європи будують
економіку вільної конкуренції, нових
ідей, ділової ініціативи, наполегливої
праці і постійного самовдосконалення.
В такій системі найрозумніші, найпрацьовитіші і найенергійніші не ховають
свої гроші в подушку, а інвестують їх у
нові бізнеси, даючи тим самим роботу і
шанс на успіх тисячам і мільйонам своїх співвітчизників.
Керуючись заповітом «і чужому научайтесь, й свого не цурайтесь», ретельно вивчив і обов’язково використаю позитивні досягнення країн Балтії,
Польщі, Чехії, Словенії, Словаччини,
Грузії. Маю і власний досвід в економіці як господарник, який свого часу
створив чимало робочих місць. Добре
знаю, як примножити наше національне багатство та наповнити бюджет.
Усі політичні програми, які ви досі
читали, були про манну небесну, але
вона так і не випала. Звичайно, я за
збільшення зарплат, пенсій і стипендій. За збереження і примноження всіх
соціальних виплат, передбачених чинним законодавством, «дітям війни»,
«афганцям», «чорнобильцям», інвалідам, одиноким мамам, сиротам. Я за
потужні грошові вливання в освіту. За
доступність кваліфікованої медичної
допомоги для всіх громадян. На все
це витрачатимемо гроші, щойно ми їх
отримаємо, збудувавши нову економіку. І хоча управління економічними
процесами належить до компетенції
Уряду, Президент як гарант Конституції, прав і свобод зобов’язаний створи-
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ти умови для вільної інноваційної економіки та соціальної справедливості.
Що для цього треба?
Реформувати правоохоронну систему (суди, міліцію, СБУ, прокуратуру) — значить, створити передумови
успішності всіх змін, у тому числі й в
економіці.
Тільки незалежний суд може забезпечити захист прав та свобод і недоторканість власності, що важливо для
притоку в країну інвестицій.
Антимонопольний комітет має стати ключовим економічним регулятором. Поле його діяльності — від забезпечення вільної конкуренції у великому
бізнесі до гарантій малому підприємництву. Так само це стосується якості та вартості послуг у житлово-комунальній сфері, де теж орудує жахлива
монополія.
Зняти «корупційний податок» на
економіку. Соціально відповідальний
бізнес має платити податки до бюджету, а не хабарі окремим чиновникам. Кількість податків слід скоротити,
ставки — зменшити, всі офшори — перекрити.
Ще на досить тривалий час зберегти систему спрощеного оподаткування для малого та середнього бізнесу.
Створити свою справу, взяти відповідальність на себе — це теж жити поновому.
Забезпечити доступ української
продукції на світові ринки. Якнайшвидше підписати економічну частину Угоди з ЄС (про зону вільної торгівлі) та в
стислі терміни реалізувати її положення, які по суті є цілісним планом економічних реформ в Україні.
Аграрна галузь може стати точкою
прориву для української економіки.
Жити чесно!
В Україні мають восторжествувати
принципи правової держави та справедливості. Ці принципи вимагають
наявності прозорої і несуперечливої
законодавчої бази, доступного, справедливого, неупередженого і змагального судочинства, невідворотності
покарання за злочин, гарантій дотримання основних прав особи, обмеження втручання держави в приватне і громадське життя.
Пріоритетними завданнями на цьому шляху сьогодні є:
Антикорупційна люстрація судових,
правоохоронних, податкових і митних
органів.
Встановлення публічного контролю
за призначенням і діяльністю суддів і
створення системи їхнього автономного функціонування, незалежного від
законодавчої та виконавчої гілок влади.
Формування професійного корпусу
державних службовців, їх соціальний
захист та посилення відповідальності.
Усвідомлення, що пропонувати та
давати хабар так само аморально, як
його вимагати та брати. Утвердження в
якості свого роду національної ідеї нетерпимості до корупції.
Жити безпечно!
Для того, щоб громадяни жили безпечно, новий Президент повинен боронити країну від зовнішньої агресії. Не
допустити в суспільстві чвар і провокацій на ґрунті мови, ідеології, релігії. Захистити кожну родину, місто, вулицю

2014 року

від насильства.
Пріоритетом стануть політична та
дипломатична боротьба за повернення
тимчасово окупованого Криму, збереження територіальної цілісності України, для чого глава держави повинен
чути голос кожного регіону нашої соборної країни.
Уроки останніх місяців свідчать:
Україна сама мусить забезпечити
свою оборону. Планую істотне, в рази
і порядки, збільшення витрат на відновлення, модернізацію та посилення
Збройних Сил та інших структур, від
яких залежить захист від зовнішньої
агресії. Історія вчить: «хто не хоче годувати свою армію, той годує чужу»
або «хочеш миру — готуйся до війни».
Часи невиправданого пацифізму минули. Зміцнення обороноздатності країни має стати загальнонаціональною
справою, ділом усіх та кожного. Наш
ВПК здатний задовольнити більшість
потреб армії і дати поштовх реіндустріалізації — відродженню промислового
потенціалу України.
Майбутній вступ України до ЄС
розглядаю в тому числі і як додаткову гарантію безпеки України в рамках
єдиного європейського безпекового
простору.
У той же час громадяни України не
зможуть почуватися у безпеці, поки ми
не врегулюємо наші стосунки з Росією.
Використаю повною мірою весь свій
дипломатичний хист та політичний досвід, щоб забезпечити деескалацію
конфлікту, уникнути війни та зберегти
мир, знайти прийнятні способи співпраці з Росією, насамперед економічної
— але з урахуванням незворотності нашого європейського вибору та територіальної цілісності України.
Окремої ваги питання — забезпечення енергетичної незалежності, диверсифікація поставок газу. Зниження
споживання енергії — наша спільна
справа, яка починається з такої простої дії, як, виходячи, вимкнути світло,
а завершується модернізацією підприємств та виробництв із одночасним
зниженням енергоємності.
***
Жити по-новому — це покладатися перш за все на власні сили. За нас
нашу роботу ніхто не зробить!
Я вірю, що ми здатні почути й зрозуміти один одного. Здатні об’єднатися
заради достойного майбутнього України, заради спільної перемоги.
Бажання і готовність українців жити
по-новому — ось основний ресурс національного розвитку і головна запорука успіху.

Позачергові вибори Президента України
Згідно з вимогами частини 3 статті
32 Закону, кожен громадянин має право
ознайомитися із списком виборців у приміщенні відповідної дільничної виборчої
комісії та перевірити правильність внесених до нього відомостей. Громадянин
має право звернутися до відповідних
дільничної чи окружної виборчої комісії або безпосередньо до органу ведення Державного реєстру виборців
чи суду за місцезнаходженням виборчої
дільниці щодо допущених при складанні

попереднього списку виборців неправильностей, у тому числі невключення,
неправильного включення або виключення із списку виборців його або інших осіб,
а також щодо наявності або відсутності
відміток про постійну нездатність виборця самостійно пересуватися.
Орган ведення Державного реєстру
виборців забезпечує розгляд скарг виборців у порядку, встановленому Законом України «Про Державний реєстр виборців» (ч. 7, ст. 32).

Разом з тим, особи, винні в порушенні законодавства про вибори Президента
України, притягуються до кримінальної,
адміністративної або іншої відповідальності в порядку, встановленому законом
(ст. 105 Закону).
Кримінальним кодексом України
передбачена відповідальність за перешкоджання здійсненню виборчого права
або права брати участь у роботі виборчої
комісії, фальсифікацію виборчих документів чи підсумків голосування, надання

неправдивих відомостей до органів Державного реєстру виборців чи їх фальсифікації, голосування виборцем більше ніж
один раз, незаконне знищення виборчої
документації, порушення таємниці голосування та порядку фінансування виборчої кампанії (ст. ст. 157-159, 159-1 КК
України).
Кодексом України про адміністративні
правопорушення визначена адмінвідповідальність за порушення, передбачені статтями 212-7 - 212-20 КУпАП.
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Кандидати у Президенти України

Вишгород

Побудувати «Європу» в Україні
Передвиборча програма Цушка Василя Петровича
Я, Цушко Василь Петрович, у політику прийшов з моменту обрання мене народним депутатом у 1994 році. Працював
законодавцем 11 років, був головою облдержадміністрації та міністром у трьох
установах. Перебуваючи на кожній з цих
посад, ніколи не боявся приймати непрості, але необхідні рішення, брати i нести
за них відповідальність. Я слідую філософському твердженню, що засвоїв від
своїх батьків: «Ставитись до людей необхідно так, як бажаєш аби вони ставились
до тебе». Дотримуючись принципу «у
домовині кишень немає», я ніколи не змінював своїм соціал-демократичним переконанням та завжди боровся за справедливість у всіх сферах нашого життя.
За весь цей час я накопичив вагомий
життєвий і професійний досвід, тому
можу запропонувати дієві шляхи вирішення проблем, що виникають у нашому
суспільстві та державі.
За роки незалежності в Україні була
створена олігархічна система, за якої
близько 10% населення захопили і
контролюють економіку та владу в країні.
Це – олігархи, їх сім’ї та прибічники можновладців. Вони є класичною «великою
буржуазією» сучасної України, що умовно поділяється на два «клани».
Перший – це клан «імпортерів», до
складу якого входять імпортери та торгівельно-фінансовий капітал. У 2004 році
його уособлювали помаранчеві «вожді»,
а в реаліях сьогодення такими поводирями стали переможці Революції 2014
року.
Другу частину можновладної «буржуазії» становить «клан експортерів», що
складається з представників промислово-виробничого та аграрного капіталу і
уособлюється «вождями» Партії регіонів. Впродовж останнього десятиліття
ми спостерігаємо боротьбу за владу у
країні саме між цими двома умовними
«партіями», єдиною метою яких є власне
збагачення. Обличчя – майже незмінні. За умов відсутності гарантій захисту
власності, як основи існування ринкової
економіки та стабільності держави, переможець отримує все. При цьому, перебуваючи на олімпі, він грабує не лише
країну, а й переможених «опонентів-буржуїв».
Суспільство має зрозуміти, що багатії
ніколи не захистять решту 90% співгромадян, які балансують на межі виживання і не входять до їхньої привілейованої
касти. Тому кожен громадянин має голосувати усвідомлено, а не продавати свій
голос, добровільно запроторюючи себе
самого у рабство на термін повноважень
обраних до влади осіб. Лише тоді у нас
сформуються справжні класичні соціалдемократичні сили і профспілки, які зможуть протистояти «великій буржуазії»,
змусять олігархію працювати за правилами, за якими і суспільство, і держава
будуватимуться на принципах справедливості.
Саме тому, за вашої підтримки, я маю
намір та готовий здійснювати реальні
зміни в інтересах народу України за наступними головними напрямами:
1. Захист прав власності
Необхідно ініціювати та домогтися
прийняття законодавства, яке гарантуватиме недоторканість та непорушність
власності в Україні: державної; комунальної (муніципальної); власності юридичних та фізичних осіб.
Це можливо зробити, базуючись,
зокрема, на досвіді Естонії, де врахували передові світові напрацювання і цим
самим унеможливили експропріацію та
рейдерство.
Після прийняття такого законодавства слід здійснити інвентаризацію усіх
видів власності і внести її до реєстрів та

кадастрів, зробивши їх відкритими для
всіх. Всім, хто має українську власність,
зареєстровану в офшорах, треба надати
6 міс. для її перереєстрації в Україні. При
невиконанні цієї умови така власність
має підлягати націоналізації за законом.
2. Децентралізація влади
Вкрай важливою є децентралізація
влади та фінансів шляхом внесення змін
до Конституції та законодавства:
центральна влада має контролювати
НБУ, МЗС, Міноборони, реформовану
Генпрокуратуру, СБУ, службу зовнішньої
розвідки, МВС (із функціями, притаманними ФБР у США), митницю;
решту функцій слід передати у відання виконкомів сіл, селищ, міст, районів,
областей.
3. Забезпечення інтересів регіонів
Вкрай важливим є впровадження результатів референдуму 2000 року у частині створення в Україні двопалатного
парламенту (за прикладом Польщі).
Палату представників із 300 депутатів
має бути обрано за системою відкритих
партійних списків (за новим законом).
Другу палату – Сенат, має бути
сформовано з народних обранців: по
три представники від кожної області (за
принципом область – виборчий округ).
Також треба ввести в дію вимогу референдуму 2000 року щодо відміни депутатської недоторканості.
Обов’язково потрібно прийняти закон
про процедуру імпічменту Президента, а
також доступний для реалізації закон про
загальнодержавні та місцеві референдуми.
З метою надання реальних повноважень регіонам слід ліквідувати ОДА та
РДА і ввести систему обрання голів облвиконкомів та райвиконкомів.
Мовні, культурні та історичні питання
варто передати у відання регіонів, які у
рамках своїх бюджетів повинні вирішувати їх так, як того бажають люди, що проживають у цих регіонах.
4. Народний контроль обранців
усіх рівнів
Слід запровадити «єдиний день виборів» для обранців усіх рівнів та суддів.
Обов’язковим є введення системи
контролю «Вотум довіри» над керівниками виконкомів та депутатами усіх рівнів,
сенаторами та суддями:
виборчі комісії (щороку частково ротовані) усіх рівнів зберігатимуть свої повноваження на всю каденцію всіх обранців;
щороку в останню неділю березня
має проводитись голосування щодо обранців кожного рівня. Обранець, що набере 50%+1 голос від кількості осіб, якi
прийшли на голосування, продовжуватиме виконувати свої функції;
в округах та населених пунктах, де
голова виконкому або депутат не набрав
необхідної кількості голосів, призначатимуться нові вибори (на останню неділю
травня);
керівники виконкомів усіх рівнів, після позитивного «Вотуму довіри» зможуть
працювати надалі. Але у разі порушень
ними законодавства, місцева рада (2/3
голосів) або Президент матимуть змогу
ініціювати відставку керівника.
5. Реформа судової системи
Кандидат у судді має бути не судимим
громадянином України з вищою юридичною освітою та 5-річним стажем роботи у
сфері юриспруденції.
Суддів слід обирати у районах та містах і частину з них делегувати до обласних верховних судів, із ротацією через
рік.
6. Реформа податкової системи та
держзакупівель
Задля боротьби з корупцією треба
ввести єдину електронну систему сплати

податків.
Терміновим завданням є введення
податку на багатство, скасування ПДВ і
заміна його 5%-м податком з продажу.
Розподілення 5% податку з продажу, податку на прибуток має відбуватись пропорційно між бюджетами сіл, селищ,
міст, районів, областей та загальнодержавним бюджетом.
Місцеві податки і збори, податок на
землю мають надходити лише до місцевих бюджетів, у тому числі прибутковий
податок з фіз. осіб, який слід сплачувати
за місцем фактичного проживання.
Органи влади матимуть змогу надавати пільги суб’єктам економічної діяльності відповідно до тієї частини податку,
що надходить до їх бюджету.
Потрібно ввести систему електронних держзакупівель за південнокорейським зразком задля відкритості,
прозорості та чесності держзакупівель і
економії мільярдів коштів, що сприятиме
розвитку економіки та соціальному захисту громадян.
7. Доступність кредитів
Усі бюджетні організації та установи всіх рівнів, підприємства, у яких є від
однієї акції і більше державної або комунальної власності, підприємства чи організації, які згідно з чинним законодавством виступають агентами державної
або місцевої влади зі збору платежів та ті,
що беруть участь у держзакупівлях, повинні мати рахунки тільки у держбанках.
Розмір цього ресурсу на рік становить
майже половину річного ВВП країни. За
такого ресурсу держбанки спільно з Нацбанком України та Кабміном можуть наснажити економіку кредитами не вище
10% річних, що стане рушієм для економіки.
8. Зовнішня політика: безпека та
стабільність
Україна повинна обрати нейтральний статус (як післявоєнна Фінляндія) та
отримати гарантії своєї незалежності через Раду Безпеки ООН.
Підписання доленосних стратегічних
міжнародних угод, у тому числі з ЄС та
РФ, має здійснюватись лише після всенародного референдуму.
Слід налагодити нормальні і тривкі
відносини з РФ, як надійним партнером
та сусідом. Питання повернення Криму
треба вирішувати насамперед шляхом
перемовин та підвищення рівня життя і
демократичних свобод у нашій державі.
9. Соціальна справедливість
Найменш захищені верстви населення повинні отримувати адресну соціальну допомогу. Їх доходи мають бути не
нижчі від середніх у країні.
10. Реформа охорони здоров’я
Всі медичні установи потрібно зробити госпрозрахунковими, які будуть фінансуватися за рахунок замовлень місцевих
органів влади. Слід реалізувати принцип
«гроші ходять за людиною». Тобто, людина сама обиратиме, де їй лікуватися.
А медичні заклади будуть отримувати кошти в залежності від кількості людей, що
до них звернулися.
Медичне кріпосне право треба скасувати. Держава лише встановлюватиме
стандарти і загальні правила.
11. Реформа освіти
Важливо забезпечити розвиток дошкільних та шкільних закладів усіх форм
власності.
Необхідна інтеграція до загальних середніх шкіл дітей з особливими потребами шляхом створення класів інклюзивного навчання.
Всі учбові заклади (окрім шкільних та
дошкільних) варто перевести із державних та комунальних у госпрозрахункові.
Головними джерелами їх фінансування
мають бути держзамовлення, надхо-

дження від навчання за контрактом та
власної наукової діяльності. Такий крок
дозволить готувати студентів за спеціальностями, які дійсно потрібні економіці.
12. Земельні питання
Доки не буде забезпечено гарантій
захисту прав власності, торгівля землею
сільськогосподарського призначення є
неприпустимою. Важливо не хто володіє землею, а хто її використовує, тобто
орендує. Тому слід запровадити у ринковий обіг «право оренди землі», що стане
активом, під який можна буде отримувати банківські кредити для розвитку
аграрного сектору. Земля при цьому залишиться власністю українців.
Державна підтримка має надаватись
виключно фермерським, малим та середнім господарствам, а не агрохолдингам і трейдерам. Державницьке плече у
вигляді податкових пільг, здешевлених
кредитів, розмаїтої інфраструктури, гуртових ринків, передачі в оренду державних припортових елеваторів має стати
надійною опорою для фермерських кооперативів. Результати праці на полі і фермі – селянам, а не аграрним олігархам!
13. Вихід з політичної кризи сьогодення
На Майдані під час подій грудня 2013
– лютого 2014 рр. жахливо загинуло більше сотні протестувальників та силовиків.
Особисто я щиро сумую разом із рідними та близькими за кожним трагічно загиблим і висловлюю співчуття сім’ям,
чия втрата невиправна. Вічна їм пам’ять
і Царство Небесне.
Необхідно провести ретельне розслідування щодо кожного випадку смерті.
Ті, хто наказував убивати й убивав, повинні відповісти за всією суворістю закону.
Водночас суспільство має покарати
тих, хто несе політичну відповідальність,
кого обирали для того, щоби конфлікти
розв’язували у парламенті, а не на вулиці.
Безперечно, головним винуватцем у
тому, що сталося, є колишній президент
Янукович. Але винні також усі без винятку
депутати Верховної Ради. Чому вони активізувалися лише після трагедії, а довгі
90 днів, що їй передували, просто бездіяли?
Тому я домагатимуся проведення нових виборів до парламенту країни восени
2014 року.
Громадяни вимагають люстрації, щоб
зупинити діяльність корупціонерів на всіх
рівнях. Вибори – це і є всенародна люстрація кожного, хто йде у владу.
Призначення загальних виборів до
всіх органів влади восени 2014 року
(одночасно з виборами до ВР) за умови
усунення будь-яких виборчих бар’єрів у
комплексі з системою «Вотуму довіри», а
також створення справжнього місцевого
самоврядування, дадуть змогу перезавантажити владу. Тоді вона почне працювати на благо кожного громадянина і
країни загалом.
Шановні співвітчизники, у нас є
шанс побудувати «Європу» в Україні!
За вашої підтримки, у разі обрання
мене, я вам гарантую, що буду справедливим, доступним, відкритим і вірним вам Народним Президентом!
З повагою, Василь Петрович ЦУШКО

ТЕЛЕпрограма

Вишгород

17 травня
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2+2
06:00 ПРОФIЛАКТИКА
14:00 Котрольна
робота
14:45 Euronews
14:55 Дiловий свiт.
Агросектор
15:00, 18:20 Новини
15:15 Брифiнг Кабмiну
України
15:50 Вiкно в Америку
16:20, 19:55
ГРОМАДСЬКЕ
ТЕЛЕБАЧЕННЯ
17:30 Про головне
18:05, 20:50 Дiловий
свiт
18:50 Час-Ч
19:00 Передвиборнi
агiтацiйнi програми
кандидатiв на пост
Президента України
21:00 Пiдсумки дня
21:40 Шустер Live.
Буднi
22:55 Трiйка, Кено,
Секунда удачi
23:00 Пiдсумки
23:30 На слуху
00:00 Вiд першої особи

06:45, 07:10, 08:05,

06:00 Профiлактика
14:00, 20:00 НЛО:
факти i фальсифiкацiї
15:00, 18:30, 21:00
«Соцiальний пульс»
16:00 Дивовижнi
мешканцi саду
16:50 «Алло, лiкарю!»
17:45 Бебi-бум у
зоопарку
18:15 «зМIСТОвна
Україна»
18:50, 22:25
«Економiчний пульс»
19:00 В гостях у Д.
Гордона. Iван Драч
21:30 Найвпливовiшi
жiнки свiту
22:30 В глибини
землi, в глибини часiв
23:35 «Свiтськi
хронiки»
00:00 «Красивi та
амбiцiйнi» (3)

06:35, 08:15 Факти

09:10 «Снiданок з 1+1» тижня
07:45, 08:45 Факти.
07:00, 08:00, 09:00,
19:30, 23:40 ТСН

Ранок

10:00 «В мережi «

09:15 Надзвичайнi

11:05 Х/ф «Раз на раз новини. Пiдсумки
10:05, 13:15 Т/с
не випадає» (1)
«Операцiя «Горгона»
12:45 Х/ф «Трава пiд
12:45, 15:45 Факти.
снiгом» (1)
День
16:45 «ТСН.
14:10, 16:15 Х/ф
Особливе»
«Битва Титанiв»
17:10 Т/с
16:35 Х/ф «Гнiв
«Фатмагюль» (1)
Титанiв»
20:40 «Секретнi
18:45 Факти. Вечiр
матерiали»

19:25 Надзвичайнi

20:55 «Чистоnews»

новини

21:10 Х/ф «Кураж»

20:20 Дiстало!

22:20 «Грошi»

21:25 Свобода слова

00:05 Т/с «Вiкiнги

00:35 Х/ф «Червонi

2» (3)

хвости» (2)

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 «Ти заплатиш за
все»
14:45, 04:00
«Сiмейний суд»
15:20 «Жди меня»
18:05, 04:40 Ток-шоу
«Стосується кожного»
19:05 Т/с «Поки
станиця спить»
20:00 «Подробицi»
20:30 Т/с «1001»
21:25 Т/с «Дурна
кров»
00:30 Х/ф «Особлива
думка» (2)

06:15 Профiлактика
передавального
устаткування
09:00, 13:30, 15:20,
17:10 Т/с «Слiд» (1)
11:00 Х/ф «Формула
щастя» (1)
12:45 Т/с «ОСА» (1)
15:00, 19:00 Подiї
18:00 Т/с «Сашка» (1)
19:45 Ток-шоу
«Говорить Україна»
21:00 Т/с «Королева
гри» (1)
23:00 Подiї дня
23:30 Х/ф «Форсаж
5» (2)

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

06:00 Профiлактика
14:00, 16:50, 17:40
«Вiдкритий мiкрофон»
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»
19:25, 22:00
«Столиця»
21:25, 00:45 «Служба
порятунку»

Завдяки
Facebook ...
через фото
я знайшов у
сусіда в дворі
свій мангал!

06:30 Кримська
кругосвiтка
07:00, 20:15 Наша
географiя
07:15, 12:00 Служба
новин «Хвиля»
07:55, 15:10 Мультфiльм
08:35, 11:40 180 градусiв
09:00, 09:45 Погода в
Українi
10:15 Аквапанорама
10:45 Феєрiя мандрiв
12:45 Х/ф «Шуми
мiстечко» (1)
14:00 Моя тема з Андрiєм
Федюшиним
15:00, 17:30, 19:30, 21:00
Служба новин «Хвиля»
15:40 М/с «Пригоди
Робiка»
16:00 Круїзнi лайнери рай в океанi
17:00, 21:30 Як працюють
машини
18:00 «Єдина країна!
Єдина країна!»
20:00 Чекаю гостей
20:30 Реальний свiт
22:00 Кордони
22:40 Х/ф «Член
правительства» (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
07:25 Країна on line
07:40 Ера бiзнесу
09:00, 21:00 Пiдсумки дня
09:50, 18:50 Час-Ч
10:00 Українського роду
10:30 Не вiр худому
кухарю
11:00, 16:25, 19:55
ГРОМАДСЬКЕ
ТЕЛЕБАЧЕННЯ
12:10, 18:05, 20:50
Дiловий свiт
12:30 Нацiональнi дебати
14:10 Книга.ua
14:45 Euronews
14:55 Дiловий свiт.
Агросектор
15:15 Брифiнг Кабмiну
України
15:50 Як це?
17:30 Про головне
19:00 Передвиборнi
агiтацiйнi програми
кандидатiв на пост
Президента України
21:40 Шустер Live. Буднi
22:55 Трiйка, Кено,
Максима
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, 23:50 ТСН
10:00 «Шiсть кадрiв»
10:45, 20:55
«Чистоnews»
11:00 «Сiмейнi
мелодрами - 3»
12:00 Т/с «Величне
столiття. Роксолана»
(1)
14:25, 21:10 Х/ф
«Кураж»
15:35 Т/с «Свати - 6»
(1)
16:45 «ТСН.
Особливе»
17:10 Т/с
«Фатмагюль» (1)
20:40 «Секретнi
матерiали»
22:20 «Мiняю жiнку
- 9»
00:15 Т/с «Вiкiнги
2» (3)

07:45, 08:45 Факти.
Ранок
08:15 Факти тижня
09:15, 19:25
Надзвичайнi новини
10:00 Т/с
«Прокурорська
перевiрка»
11:20 Дiстало!
12:25, 13:15, 16:15,
20:20 Т/с «Бригада»
12:45, 15:45 Факти.
День
16:30 Т/с «Братани»
18:45 Факти. Вечiр
22:25 Спецiальний
проект
23:25 Х/ф «8
мiлiметрiв» (2)

06:30, 09:30,
15:00, 18:30, 21:00
«Соцiальний пульс»
06:55, 18:50, 22:25
«Економiчний пульс»
07:00, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
09:00 Бебi-бум у
зоопарку
10:00, 22:30 В глибини
землi, в глибини часiв
11:00, 21:30
Найвпливовiшi жiнки
свiту
12:15 «Секрети
закулiсся з
Олександром
Ржавським»
13:10, 16:00 Дивовижнi
мешканцi саду
14:00, 20:00 НЛО:
факти i фальсифiкацiї
17:45 «Соцiальний
статус: ваша пенсiя»
19:00 В гостях у Дмитра
Гордона. Iван Драч
23:35 «Свiтськi хронiки»
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, 21:25
Т/с «Дурна кров»
13:25, 14:20 Д/с
«Слiдство вели...
з Леонiдом
Каневським»
14:55 «Судовi справи»
15:50 «Сiмейний суд»
18:05 Ток-шоу
«Стосується кожного»
19:05 Т/с «Поки
станиця спить»
20:00 «Подробицi»
20:30 Т/с «1001»
00:30 Х/ф «Привид
будинку на пагорбi»
(2)

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

Потрібно
завжди
посміхатися!
Комусь щиро,
а комусь
назло.

— Що
головне в
боксі?
— Шуби!
— Що? Які
шуби?!
— Чілі
пеледні шуби!

06:00, 16:00 «Все буде
добре!»
07:30, 18:30
«Неймовiрна правда
про зiрок»
08:30 Х/ф «Розумниця,
красуня»(1)
12:45, 19:55 «Слiдство
ведуть екстрасенси»
13:40 «Битва
екстрасенсiв»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
21:00 Х/ф «Мати й
мачуха»(1)
22:35 «Детектор
брехнi - 5»
00:10 «Один за всiх»

05:05 ПРОФIЛАКТИКА 06:30 ПРОФIЛАКТИКА
14:00, 19:00 Т/с
«Воронiни»
15:35 Х/ф «Iндiана
Джонс i Королiвство
Кришталевого
черепа»
18:00 Репортер
18:20 Абзац!
20:00 Ревiзор
22:45 Страстi за
Ревiзором
00:30 Педан-Притула
шоу

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

7

06:30 «TOP SHOP»
07:30
«Мультфiльми»(1)
07:00 Х/ф
07:45 М/с
«Глухомань» (1)
«Смiшарики» (1)
08:00 Х/ф «Каспер:
08:50 Д/п
Початок» (1)
«Диверсанти
09:50 Х/ф «Шаленi
Третього Рейху»
грошi» (1)
12:30 Т/с «Захист
11:40 Х/ф «Iзгой» (1)
14:10 Х/ф «Земне
Красiна» (1)
ядро» (1)
18:30 Новини 2+2
16:40 М/ф «Вартовi
19:00 Т/с «Ментовськi легенд» (1)
18:15 «Звана вечеря»
вiйни-6» (1)
19:10 «Орел i Решка»
21:00 «ДжеДАI»
21:00 «Розсмiши
21:25 Х/ф
комiка»
«Полiцейськi» (2)
22:00 Т/с «Доктор
23:30 Х/ф «Вiрус» (2) Хаус» (2)
06:15 «Обережно,
модерн!»

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

08:25 «Правда життя.
Професiя таксист»
09:00 «Агенти впливу»
10:00 Х/ф «Жiнок
ображати не
рекомендується» (1)
11:30 Т/с «Я охоронець»
15:00 Т/с «Даїшники»
19:00, 21:40 «Свiдок»
19:30 Т/с «Вулицi
розбитих лiхтарiв - 11»
22:00 Т/с «Елементарно
- 2» (2)
23:45 Т/с «Закон
i порядок. Вiддiл
особливих справ - 12»
(2)

— Чому ви багато встигаєте
і ставитеся до всього
оптимістично?
— А я просто ні з ким не
сперечаюся.
— Але це ж неможливо!
— Ну неможливо, так неможливо.

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 Дайош молодьож!
17:20, 20:00 Т/с «Кухня»
(1)
18:10, 23:00 Т/с
«Свiтлофор» (2)
19:05 Розсмiши комiка
20:25 Т/с «Два батька i
два сина» (2)
21:00 Країна У
00:00 Дурнєв+1

07:30, 17:50 В
пошуках iстини
08:20, 15:20 Освенцiм
09:10 Брати по
космосу
10:10, 17:00 Далеко i
ще далi
11:00 Таємнича
Африка
12:00 Дивовижна Iндiя
12:50, 23:40 Левиний
рейнджер
13:40 Мiстична
Україна
14:30, 19:30
Фантастичнi iсторiї
16:10 Мегаспоруди
18:40 Теорiя
безсмертя
20:20 Заручники
Всесвiту
21:10 Шукачi
22:00 Люди дощу
22:50 Невiдома
Африка
00:30 Покер

06:55, 14:00 Виживання
без купюр
07:50, 18:00 Як це
зроблено?
08:15, 08:45 Крутiше не
придумаєш
09:10 Не намагайтеся
повторити
10:05, 10:35 Що у вас у
гаражi?
11:00 Неймовiрний
хмарочос
13:00, 13:30 Справжнi
шахраї
15:00 Швидкi та гучнi
16:00 Махiнатори
17:00, 17:30 Бер Грiллз:
кадри порятунку
18:30 Потрiбна збiрка
19:00, 19:30 Мисливцi
за релiквiями
20:00 Реальнi
далекобiйники
21:00 Вижити разом
22:00 Голi та наляканi
23:00 Майбутнє з
Джеймсом Вудсом

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 «Київськi iсторiї»

06:45, 16:00 «Все буде
добре!»
08:45, 18:30 «Неймовiрна
правда про зiрок»
09:50 Х/ф «Павутинка
бабиного лiта»(1)
11:45, 19:55 «Слiдство
ведуть екстрасенси»
12:45 «Зваженi та щасливi
- 2»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
21:00 Х/ф «Мати й
мачуха»(1)
22:35 «Кохана, ми
вбиваємо дiтей»

06:00, 18:00, 20:00
«Єдина країна! Єдина
країна!»
07:30, 12:05, 15:00,
17:30, 19:30, 21:00
Служба новин «Хвиля»
08:00, 15:10 Мультфiльм
08:30, 15:40 М/с
«Пригоди Робiка»
08:55 У свiтi
справдженої мрiї
09:15, 09:50, 10:30,
11:05, 12:30 Телепродаж
09:45 Погода в Українi
10:15 Чекаю гостей
10:50 Аквапанорама
11:40 Феєрiя мандрiв
12:45 Х/ф «П’ятий
океан»
14:00 Молода гвардiя
16:00 Круїзнi лайнери рай в океанi
16:50, 22:30
Астропрогноз
17:00, 21:30 Реальний
свiт
22:00 Кордони
22:40 Х/ф «Секретна
мiсiя» (1)
00:30 Вiд заходу до
свiтанку

06:00, 06:35, 07:35
Saba erte ATRde
06:30, 07:30, 16:30,
18:30, 20:30 Zaman
08:05 М/ф
10:15, 14:20, 15:05,
19:00, 19:40 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
21:00 Х/ф

07:00 Пiдйом
08:00, 19:00 Т/с
«Воронiни»
09:00, 16:00 Т/с «Не
родись вродлива»
10:50 Т/с «Щасливi
разом»
14:35, 22:00 Т/с
«Супер Макс»
18:00 Репортер
18:20 Абзац!
22:55 Закованi

Совість — як хом’як. Або спить
або гризе.
***
Є два типи дівчат: хазяйновиті
та романтичні.
Перші, побачивши запилену
поверхню, відразу протирають
її вологою ганчіркою, а другі
малюють на ній пальцем
сердечко.

У стародавні
часи
поганого
мисливця
називали
вегетаріанцем.

06:05 Х/ф «Секретний
фарватер» (1)
08:30 Ранковий
«Свiдок»
09:00 «Випадковий
свiдок»
10:00 Х/ф «Жандарм
на вiдпочинку» (1)
11:50 «Другий шанс.
Кривавий ланцюг»
12:30 Т/с «Детективи»
13:05, 19:30 Т/с
«Вулицi розбитих
лiхтарiв - 11»
15:00, 19:00, 21:40
«Свiдок»
15:15 Т/с «Таємницi
слiдства - 7» (1)
22:00 Т/с «Грабуй
награбоване» (2)
23:45 Т/с «Закон
i порядок. Вiддiл
особливих справ 12» (2)
00:45 Т/с «CSI: ЛасВегас - 8» (2)

06:30, 07:30, 08:30, 09:30,
10:30, 11:30, 12:30, 13:30,
14:30, 15:30, 16:30, 17:30,
18:30, 18:55, 22:30, 23:30
Час. Важливо
06:35, 07:10, 08:10, 22:35,
23:15 Бiзнес-час
06:40, 18:10 Мiсцевий час
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
22:00, 23:00 Час новин
07:15, 08:15, 08:35, 13:10,
18:35, 19:45, 22:10, 22:45,
23:25, 23:35 Тема/Хронiка
дня
07:45, 18:20, 23:40 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 Дайош молодьож!
17:20, 20:00 Т/с «Кухня»
(1)
17:45 Т/с «Два батька i
два сини» (1)
18:10, 23:00 Т/с
«Свiтлофор» (2)
19:05 Розсмiши комiка
20:25 Т/с «Два батька i
два сини» (2)
00:00 Надто грубо для
Ю-туб’а

2+2

06:15 «Обережно,
модерн!»
07:00 Х/ф «За даними
карного розшуку» (1)
09:00, 18:30 Новини
2+2
09:30 Т/с «Захист
Красiна» (1)
15:40 Д/п
«Зафронтовi
розвiдники»
16:30, 19:00 Т/с
«Ментовськi вiйни-6»
(1)
21:00 «ДжеДАI»
21:25 Х/ф «Онг Бак»
(2)
23:30 Х/ф
«Смертельна
глибина» (2)

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

— Найважчу роботу я завжди
роблю зранку.
— Це яку ж?
— Встаю з ліжка!

06:00 Легенди
бандитської Одеси
07:30, 17:50 В
пошуках iстини
08:20, 15:20 Освенцiм
09:10 НЛО. Особливе
досьє
10:10, 17:00 Далеко i
ще далi
11:00 Таємнича
Африка
12:00 Дивовижна Iндiя
12:50 Тварини-генiї
13:40 Мiстична
Україна
14:30, 19:30
Фантастичнi iсторiї
16:10 Мегаспоруди
18:40, 22:00 Теорiя
безсмертя
20:20 Шпигуни
далеких свiтiв
21:10 Шукачi
22:50 Невiдома
Африка
23:40 Левиний
рейнджер

06:55, 07:20, 14:00,
14:30 Бер Грiллз:
кадри порятунку
07:50, 18:00 Як це
зроблено?
08:15 Голi та наляканi
09:10 Майбутнє з
Джеймсом Вудсом
10:05, 10:35 Мисливцi
за релiквiями
11:00 Вижити разом
12:00, 00:00 Top Gear
13:00, 13:30 Справжнi
шахраї
15:00 П’ята передача
16:00, 21:00
Махiнатори
17:00 Рiчковi монстри
18:30 Потрiбна збiрка
19:00, 19:30 Битви за
контейнери
20:00 Швидкi та гучнi
22:00 Нове життя
хот-родiв
23:00 Чому? Питання
свiтобудови
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06:30, 07:00, 08:00, 12:00,
15:00, 18:20 Новини
06:50, 07:45, 08:20, 08:40
Гiсть студiї
07:40 Ера бiзнесу
09:00, 21:00 Пiдсумки дня
09:50, 18:50 Час-Ч
10:00 Включення з Кабiнету
Мiнiстрiв України
10:15 Уряд на зв’язку з
громадянами
10:55, 16:25, 19:55
ГРОМАДСЬКЕ
ТЕЛЕБАЧЕННЯ
12:10, 18:05, 20:50 Дiловий
свiт
12:30 Нацiональнi дебати
14:10 Шлях до Чемпiонату
свiту FIFA 2014. Бразилiя
14:55 Дiловий свiт.
Агросектор
15:15 Брифiнг Кабмiну
України
15:50 Хто в домi хазяїн?
19:00 Передвиборнi
агiтацiйнi програми
кандидатiв на пост
Президента України
21:40 Шустер Live. Буднi
22:50 Суперлото, Трiйка,
Кено
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, 23:50 ТСН
10:00 «Шiсть кадрiв»
10:45, 20:55
«Чистоnews»
11:00 «Сiмейнi
мелодрами - 3»
12:00 Т/с «Величне
столiття. Роксолана»
(1)
14:25, 21:10 Х/ф
«Кураж»
15:35 Т/с «Свати - 6»
(1)
16:45 «ТСН.
Особливе»
17:10 Т/с
«Фатмагюль» (1)
20:40 «Секретнi
матерiали»
22:20 «Чотири весiлля
- 3»
00:15 Т/с «Вiкiнги
2» (3)

06:15 Т/с «Таксi»
06:40 Т/с
«Леся+Рома»
07:45, 08:45 Факти.
Ранок
08:00 Зiрка YouTube
09:15, 19:25
Надзвичайнi новини
10:00 Т/с
«Прокурорська
перевiрка»
12:30, 13:15 Дивитись
усiм!
12:45, 15:45 Факти.
День
13:55, 16:15, 20:20 Т/с
«Бригада»
16:30 Т/с «Братани»
18:45 Факти. Вечiр
22:25 Кримiнальна
Україна
23:25 Х/ф «Кобра» (2)

06:30, 09:45, 15:00, 18:30,
21:00 «Соцiальний пульс»
06:55, 18:50, 22:55
«Економiчний пульс»
07:00, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
09:00 «Соцiальний статус:
ваша пенсiя»
10:10, 23:00 В глибини
землi, в глибини часiв
11:10, 22:00
Найвпливовiшi жiнки свiту
12:15 «Моднi iсторiї з
Оксаною Новицькою»
13:10, 16:00 Дивовижнi
мешканцi саду
14:00 НЛО: факти i
фальсифiкацiї
17:45 Бебi-бум у зоопарку
18:15 «зМIСТОвна
Україна»
19:00 В гостях у Д.
Гордона. Георгiй Крючков
20:00 Планета хижакiв
21:30 Вiдлуння
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, 21:25
Т/с «Дурна кров»
13:30, 14:20 Д/с
«Слiдство вели...
з Леонiдом
Каневським»
14:55 «Судовi справи»
15:500 «Сiмейний
суд»
18:05 Ток-шоу
«Стосується кожного»
19:05 Т/с «Поки
станиця спить»
20:00 «Подробицi»
20:30 Т/с «1001»
00:30 Х/ф «Iгри
розуму»

06:15, 13:10 Т/с

06:00, 06:35, 07:35

«ОСА» (1)

Saba erte ATRde

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»

06:00, 18:00, 20:00 «Єдина
країна! Єдина країна!»
07:30, 12:05, 15:00, 17:30,
19:30, 21:00 Служба новин
07:00, 09:00, 15:00,
«Хвиля»
08:00, 15:10 Мультфiльм
19:00 Подiї
08:30, 15:40 М/с «Пригоди
Робiка»
07:15 Ранок з
08:55 Шкiльнi iсторiї
Україною
09:15, 09:50, 10:30, 11:05,
12:30 Телепродаж
09:10, 14:00, 15:20,
09:45 Погода в Українi
10:15 Наша географiя
17:10 Т/с «Слiд» (1)
10:50 Аквапанорама
10:00 Т/с «Лiкарка» (1) 11:40, 02:45 Феєрiя
мандрiв
12:00, 19:45 Ток-шоу 12:45, 03:05 Х/ф «Три
товаришi» (1)
«Говорить Україна»
14:00 Молода гвардiя
18:00 Т/с «Сашка» (1) 16:00 Круїзнi лайнери рай в океанi
21:00 Т/с «Королева 16:50, 22:30 Астропрогноз
17:00 Будьте здоровi!
гри» (1)
21:30 Як працюють
машини
23:00 Подiї дня
22:00 Кордони
22:40 Х/ф «Бєлiнський» (1)
23:30 Т/с «Глухар.
00:30 Вiд заходу до
Повернення» (1)
свiтанку
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Передплачуйте газету «Вишгород».
06:30, 07:00, 08:00, 12:00,
15:00, 18:20 Новини
06:50, 07:45, 08:20, 08:40
Гiсть студiї
09:00, 21:00 Пiдсумки дня
09:50, 18:50 Час-Ч
10:10 «Надвечiр’я» з Т.
Щербатюк
11:00, 16:25 ГРОМАДСЬКЕ
ТЕЛЕБАЧЕННЯ
12:10, 18:05, 20:50 Дiловий
свiт
12:30 Нацiональнi дебати
14:10 Ближче до народу
14:55 Дiловий свiт.
Агросектор
15:15 Брифiнг Кабмiну
України
15:50 До Дня
перепоховання на Чернечiй
горi праху Т.Г.Шевченка.
Д/ф «Ген свободи»
17:30 Про головне
19:00 Передвиборнi
агiтацiйнi програми
кандидатiв на пост
Президента України
20:00 Мистецька акцiя
«Шевченко про ROCK».
Презентацiя
21:40 Шустер Live. Буднi
22:55 Трiйка, Кено,
Максима
23:00, 01:00 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 ТСН
10:00 «Шiсть кадрiв»
10:45, 20:55
«Чистоnews»
11:00 «Сiмейнi
мелодрами - 3»
12:00 Т/с «Величне
столiття. Роксолана»
(1)
14:25, 21:10 Х/ф
«Кураж»
15:35 Т/с «Свати - 6»
(1)
16:45 «ТСН.
Особливе»
17:10 Т/с
«Фатмагюль» (1)
22:20 «Українськi
сенсацiї. День
виборiв»
00:05 Т/с «Вiкiнги
2» (3)

06:30, 09:30,
15:00, 18:30, 21:00
«Соцiальний пульс»
06:55, 18:50, 22:25
«Економiчний пульс»
07:00, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
09:00 Бебi-бум у
зоопарку
10:00, 22:30 В глибини
землi, в глибини часiв
11:00, 21:30
Найвпливовiшi жiнки
свiту
12:15 «Ронiн. Ток-шоу з
Дмитром Видрiним»
13:10, 16:00 Дивовижнi
мешканцi саду
14:00, 20:00 Планета
хижакiв
17:50 «Соцiальний
статус: вашi права i
пiльги»
19:00 В гостях у Д.
Гордона. Георгiй
Крючков
23:35 «Свiтськi хронiки»
00:00 «Красивi та
амбiцiйнi» (3)

07:00, 07:30, 08:00,

06:40, 16:00 «Все буде 06:10, 14:35, 22:00 Т/с
«Супер Макс»
добре!»
07:00 Пiдйом
08:40, 18:30
08:00, 10:55, 19:00 Т/с
«Воронiни»
«Неймовiрна правда
09:00, 16:00 Т/с «Не
про зiрок»
родись вродлива»
09:50 «Зiркове життя. 18:00 Репортер
18:20 Абзац!
Кохання без штампу»
23:00 Закованi
00:05 Т/с «Щасливi
10:45 «Зiркове
разом»
життя. Дiти, знищенi
талантом»
11:45, 19:55 «Слiдство
ведуть екстрасенси»
12:45, 00:15 «Зваженi
та щасливi - 2»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
21:00 «Мати й
мачуха»(1)

Настали
часи, коли
програми про
інопланетян
на російських
телеканалах
значно
правдивіші
від програм
новин.

22:35 «Хата на тата»

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

05:55 Х/ф «Секретний
фарватер» (1)
08:30 Ранковий
«Свiдок»
09:00 «Випадковий
свiдок»
10:00 Х/ф «Жандарм
та iнопланетяни» (1)
11:50, 03:05 Т/с
«Детективи»
12:55, 19:30 Т/с
«Вулицi розбитих
лiхтарiв - 11»
15:00, 19:00, 21:40
«Свiдок»
15:15 Т/с «Таємницi
слiдства - 8» (1)
22:00 Т/с «NCIS:
полювання на вбивцю
- 10» (2)
23:45 Т/с «Закон
i порядок. Вiддiл
особливих справ 12» (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
08:45 Трансмiсiя-новини
09:35, 13:35, 14:35 5
елемент
10:10, 10:35, 11:15,
11:35, 12:15, 20:00 Час.
Пiдсумки дня
16:35 Зооакадемiя
17:35 Арсенал
19:00, 19:30 Час новин
21:40 Час-Тайм
22:10 Акцент

07:30, 17:50 В
пошуках iстини
08:20, 15:20 Освенцiм
09:10 Шпигуни
далеких свiтiв
10:10, 17:00 Далеко i
ще далi
11:00 Таємнича
Африка
12:00 Дивовижна Iндiя
12:50 Тварини-генiї
13:40 Мiстична
Україна
14:30, 19:30
Фантастичнi iсторiї
16:10 Мегаспоруди
18:40 Люди дощу
20:20 Фатальний
контакт
21:10 Шукачi
22:00 Теорiя
безсмертя
22:50 Невiдома
Африка
23:40 Левиний
рейнджер
00:30 Покер

06:55, 16:00 «Все буде

06:10, 14:35, 22:00 Т/с 06:30, 07:30, 08:30,

добре!»

«Супер Макс»

06:00, 18:00 «Єдина
країна! Єдина країна!»
«ОСА» (1)
07:30, 12:05, 15:00,
14:00, 17:45 Новини
17:30, 19:30, 21:00
07:00, 09:00, 15:00,
Служба новин «Хвиля»
07:15, 07:35, 08:10,
08:00 Будьте здоровi!
08:35, 09:20 «Ранок з 19:00 Подiї
08:30, 15:40 М/с
«Пригоди Робiка»
IНТЕРом»
07:15 Ранок з
08:55, 11:40 Феєрiя
10:00, 12:25, 21:25
мандрiв
Україною
Т/с «Дурна кров»
09:15, 09:50,
09:10,
14:00,
15:20,
10:30, 11:05, 12:30
13:30, 14:20 Д/с
Телепродаж
«Слiдство вели...
17:10 Т/с «Слiд» (1)
10:15 Наша географiя
10:50 Аквапанорама
з Леонiдом
10:00 Т/с «Лiкарка» (1) 12:45 Х/ф «Повiтряний
Каневським»
12:00, 19:45 Ток-шоу вiзник» (1)
14:55 «Судовi справи»
14:00, 20:00 Молода
гвардiя
15:50 «Сiмейний суд» «Говорить Україна»
15:10 Мультфiльм
18:05 Ток-шоу
18:00 Т/с «Сашка» (1) 16:00 Шуба-дубаZOO!!!
«Стосується кожного»
21:00 Т/с «Королева 16:20 Кордони
19:05 Т/с «Поки
16:50, 22:30
гри» (1)
Астропрогноз
станиця спить»
17:00 Реальний свiт
20:00 «Подробицi»
23:00 Подiї дня
21:30 Моя тема з
20:30 Т/с «1001»
Андрiєм Федюшиним
23:30 Т/с «Глухар.
22:40 Х/ф «Смiливi
00:30 Х/ф «Той, що
люди» (1)
Повернення» (1)

06:00, 06:35, 07:35

08:30 Ранковий

Saba erte ATRde

«Свiдок»

06:30, 07:30, 16:30,

09:00, 04:05

18:30, 20:30 Zaman

«Випадковий свiдок»

08:05 М/ф

10:00 Х/ф «Жандарм i

10:15 Т/с

жандарметки» (1)

11:00, 14:00 Служба

11:55, 02:40 Т/с

новин ZAMAN

«Детективи»

11:30 Dizayn efendi

13:00, 19:30 Т/с

12:00, 12:45 Т/с

«Вулицi розбитих

«Дороги Iндiї»

лiхтарiв - 11»

13:30, 16:05 Д/ф

15:00, 19:00, 21:40

14:20, 15:05 Т/с

«Свiдок»

«Талiсман»

15:15 Т/с «Таємницi

16:50 Велике кiно на

слiдства - 8» (1)

ATR

22:00 Т/с «Лютер» (2)

19:00 Ток-шоу

00:00 Т/с «Закон

Л. Буджурової

i порядок. Вiддiл

«Гравiтацiя»

особливих справ -

21:00 Х/ф

12» (2)

худне» (3)

06:40 Т/с

06:15, 13:10 Т/с

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 Дайош молодьож!
17:20, 20:00 Т/с «Кухня»
(1)
17:45 Т/с «Два батька i
два сини» (1)
18:10, 23:00 Т/с
«Свiтлофор» (2)
19:05 Розсмiши комiка
20:25 Т/с «Два батька i
два сини» (2)
21:00 Країна У
00:00 Надто грубо для
Ю-туб›а

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

06:55, 14:00 Рiчковi
монстри
07:50, 18:00 Як це
зроблено?
08:15 Швидкi та гучнi
09:10 Чому? Питання
свiтобудови
10:05, 10:35 Битви за
контейнери
11:00, 16:00
Махiнатори
12:00, 15:00 Top Gear
13:00, 13:30 Справжнi
шахраї
17:00, 17:30
Рибальськi легенди
Якуба Вагнера
18:30 Потрiбна збiрка
19:00, 19:30 Мисливцi
за складами
20:00, 20:30 Мисливцi
за релiквiями ломбард
21:00, 21:30 Iгри в
ломбардi
22:00, 22:30 Лiквiдатор
23:00 П’ятiрка
найкращих

Наш індекс у Каталозі місцевих періодичних видань 40007

06:00, 09:45, 11:15,
12:45 «Мультляндiя»
«Леся+Рома»
07:20 «Київ музика»
07:45, 08:45 Факти.
08:00, 15:00, 17:00,
Ранок
19:00, 21:00, 23:00
08:00 Зiрка YouTube
«Столичнi телевiзiйнi
09:15, 19:25
новини»
Надзвичайнi новини
08:20, 10:20, 16:50,
10:00 Т/с
17:40 «Вiдкритий
мiкрофон»
«Прокурорська
08:30, 19:25, 22:00
перевiрка»
«Столиця»
12:30, 13:15
13:20 «Громадська
Кримiнальна Україна
приймальня»
12:45, 15:45 Факти.
15:10, 23:25 Т/с
День
«Шляхи Iндiї»
13:55, 16:15, 20:20 Т/с 16:10, 18:00 «У центрi
уваги»
«Бригада»
17:10 «Служба
16:30 Т/с «Братани»
порятунку»
18:45 Факти. Вечiр
19:20, 23:20 «Мiська
22:35 Клан
варта»
23:30 Х/ф «Рембо-4» 21:25, 00:45
(2)
«Прогулянки мiстом»

08:30, 09:00, 12:00,

07:00 Т/с «Спецзагiн
Кобра 11» (1)
09:00, 18:30 Новини
2+2
09:30 Х/ф «Трембiта»
(1)
11:25 Д/п «Титанiк.
Репортаж з того свiту»
13:30 Д/п «Таємницi
часу»
14:20 Д/п «ВМФ
СССР. Хронiка
перемоги»
15:00 Д/п «Таємницi
розвiдки»
15:50 Д/п
«Безсмертна рота»
16:30 Т/с «Ментовськi
вiйни-6» (1)
19:00 Т/с «Ментовськi
вiйни» (1)
21:00 «ДжеДАI»
21:25 Х/ф
«Максимальний
термiн» (2)
23:25 Х/ф «Вайверн.
Крилатий дракон» (2)

08:55, 18:30 «Неймовiрна
правда про зiрок»

07:00 Пiдйом

10:05 Х/ф «Лузер»(1)

08:00, 19:00 Т/с

12:15, 19:55 «Слiдство

«Воронiни»

ведуть екстрасенси»

09:00, 16:00 Т/с «Не

13:10, 00:30 «Зваженi та
щасливi - 2»

родись вродлива»

18:00, 22:00 «Вiкна-

10:55, 00:05 Т/с

Новини»

«Щасливi разом»

21:00 Х/ф «Мати й
мачуха»(1)

18:00 Репортер

22:35 «Я соромлюсь свого 18:20 Абзац!
тiла»

23:00 Закованi

Пам’ятаю, в дитинстві я дуже
боявся, що під ліжком вночі
сидить хтось, хто може схопити
мене за будь-яку частину тіла,
яка вилазить за межі ліжка.
Я виріс. Завів кота. Тепер
дитячий кошмар обернувся на
сувору реальність!

2+2

06:15 «Обережно,
09:30, 10:30, 11:30,
модерн!»
12:30, 13:30, 14:30,
07:00 Т/с «Спецзагiн
15:30, 16:30, 17:30,
Кобра 11» (1)
18:55, 22:30, 23:30 Час.
09:00, 18:30 Новини
Важливо
2+2
06:35, 07:10, 08:10,
22:35, 23:15 Бiзнес-час 09:30 Х/ф «Перед
свiтанком» (1)
06:40, 18:10 Мiсцевий
11:25 Д/п «Мiсячна
час
07:00, 08:00, 09:00,
гонка»
10:00, 11:00, 12:00,
12:30 Д/п «Морськi
13:00, 14:00, 15:00,
прибульцi»
16:00, 17:00, 18:00,
13:30 Д/п «Таємницi
22:00, 23:00 Час новин
часу»
07:15, 08:15, 18:35,
14:20 Д/п «ВМФ
19:45, 22:10, 22:45,
СССР. Хронiка
23:25, 23:35 Тема/
перемоги»
Хронiка дня
15:00 Д/п «Таємницi
07:45, 18:20, 23:40 Час
розвiдки»
спорту
08:35 Драйв-новини
15:50 Д/п
08:45 Трансмiсiя-новини «Афганський
09:35, 13:35, 14:35 5
синдром»
елемент
16:30, 19:00 Т/с
10:10, 10:35, 11:15,
«Ментовськi вiйни» (1)
12:15, 20:00 Час.
21:00 «ДжеДАI»
Пiдсумки дня
21:25 Х/ф «Двiйник»
16:35 Життя цiкаве
Треуг
18:30 Вiкно в Європу
23:25 Х/ф «Особина:
19:00, 19:30 Час новин
Пробудження»
21:40 Час-Тайм

06:30 «TOP SHOP»

06:25, 09:30 М/с «Маша
i ведмiдь» (1)
06:50 М/с «Шоу
Гарфiлда» (1)
07:20 М/с «Лалалупси»
(1)
07:45 Мультик з
Лунтiком
08:15 М/с «Черепашки
мутанти нiндзя» (1)
08:45 М/с «Тiмон i
Пумба» (1)
09:10 М/ф «Сердитi
пташки» (1)
10:00 Єралаш
11:10, 21:00 Країна У
13:30, 22:00 6 кадрiв
14:50 Вiталька
15:55 Дайош молодьож!
17:20, 20:00 Т/с «Кухня»
(1)
17:45 Т/с «Два батька i
два сини» (1)
18:10, 23:00 Т/с
«Свiтлофор» (2)
19:05 Розсмiши комiка
20:25 Т/с «Два батька i
два сини» (2)
00:00 Надто грубо для
Ю-туб’а

06:55, 07:20, 14:00,
14:30 Рибальськi
легенди Якуба Вагнера
07:50, 18:00 Як це
зроблено?
08:15, 08:45 Iгри в
ломбардi
09:10 П’ятiрка
найкращих
10:05, 10:35 Мисливцi
за складами
11:00, 11:30 Мисливцi
за релiквiями - ломбард
13:00, 13:30 Справжнi
шахраї
15:00 Крутий
тюнiнг-2013
16:00 Махiнатори
17:00 Хлопцi з Юкону
18:30 Потрiбна збiрка
19:00, 19:30 Лiквiдатор
20:00 Золота
лихоманка Спецвипуски 4 сезони
21:00 Золота
лихоманка
22:00 Золото
льодовикiв
23:00 Переломний
момент

07:30, 17:50 В
пошуках iстини
08:20, 15:20 Освенцiм
09:10 Заручники
Всесвiту
10:10, 17:00 Далеко i
ще далi
11:00 Таємнича
Африка
12:00 Таємницi
Пiвденного океану
12:50 Левиний
рейнджер
13:40 Мiстична
Україна
14:30, 19:30
Фантастичнi iсторiї
16:10 Мегаспоруди
18:40 Таблетка
правди
20:20 НЛО. Особливе
досьє
21:10 Шукачi
22:00 Бiополе.
Невидима сила
22:50 Невiдома
Африка
23:40 Тварини-генiї

07:30, 16:00 Т/с «Моя
прекрасна няня» (1)
08:50
«Мультфiльми»(1)
09:30 М/с
«Смiшарики» (1)
10:00 Т/с «Всi жiнки вiдьми» (1)
13:30 Т/с «Дикий
ангел» (1)
15:00, 19:10 «Орел i
Решка»
17:20, 21:00
«Розсмiши комiка»
18:15 «Звана вечеря»
22:00 Т/с «Доктор
Хаус» (2)
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2+2
06:00 Х/ф «Не було
06:45 Т/с
06:45, 07:10, 08:05,
06:00, 09:45, 11:15,
12:45 «Мультляндiя» смутку»(1)
09:10 «Снiданок з 1+1»
«Леся+Рома»
07:10 Х/ф «Привiт вiд
07:20 «Київ музика»
07:00, 08:00,
Чарлi Трубача»(1)
08:00,
15:00,
17:00,
09:00, 19:30 ТСН:
07:45, 08:45 Факти.
08:55, 19:00
«Неймовiрна правда
19:00, 21:00, 23:00
«Телевiзiйна служба
Ранок
«Столичнi телевiзiйнi про зiрок»
новин»
10:05 Х/ф «I падає
новини»
10:00 «Шiсть кадрiв»
08:00 Зiрка YouTube
снiг»(1)
08:20, 10:20,
10:45 «Чистоnews»
18:00, 22:00 «Вiкна09:15,
13:15,
16:15
Т/с
Новини»
16:50, 17:40, 21:25
11:00 «Сiмейнi
«Вiдкритий мiкрофон» 20:00, 22:50 «Холостяк
мелодрами - 3»
«Вiдрив»
- 4»
08:30, 19:25
12:00 Т/с «Величне
00:00 Х/ф «Лузер»(1)

столiття. Роксолана»
(1)
14:25 Х/ф «Кураж»
15:35 Т/с «Свати - 6»
(1)
16:45 «ТСН.
Особливе»
17:10 Т/с
«Фатмагюль» (1)
20:30 «Вечiрнiй Київ
- 2014»
22:25 «Свiтське життя»
23:25 «В мережi»

12:45, 15:45 Факти.

06:30, 09:45, 15:00,
18:30, 21:00 «Соцiальний
пульс»
07:00, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
09:00 «Соцiальний
статус: вашi права i
пiльги»
10:10, 22:30 В глибини
землi, в глибини часiв
11:10, 21:30
Найвпливовiшi жiнки
свiту
12:15 «Щоденник для
батькiв»
13:10, 16:00 Дивовижнi
мешканцi саду
14:00, 20:00 Планета
хижакiв
17:45 Бебi-бум у
зоопарку
18:15 «зМIСТОвна
Україна»
18:50, 22:25
«Економiчний пульс»
19:00 В гостях у Д.
Гордона. Дiна Рубiна
23:35 «Свiтськi хронiки»
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, 20:30
Т/с «Дурна кров»
13:30, 14:20 Д/с
«Слiдство вели...
з Леонiдом
Каневським»
14:55 «Судовi справи»
15:50 «Сiмейний суд»
16:50 «Сценарiї
кохання»
18:05 Ток-шоу
«Стосується кожного»
19:05 Т/с «Поки
станиця спить»
20:00 «Подробицi»
22:35 Т/с «В
очiкуваннi весни»
00:30 Д/ф «Герої
навiки»

06:15, 13:10 Т/с

06:00, 06:35, 07:35

08:30 Ранковий

«ОСА» (1)

Saba erte ATRde

«Свiдок»

«Столиця»
13:20 «Громадська
День
приймальня»
18:45 Факти. Вечiр
15:10, 23:25 Т/с
«Шляхи Iндiї»
19:25 Надзвичайнi
16:10, 18:00 «У центрi
новини
уваги»
17:10 «Прогулянки
20:20 Документальний
мiстом»
фiльм
19:20, 23:20 «Мiська
варта»
21:20 Свобода слова
21:35 «Столиця.
00:05 Х/ф «Роккi-5» (2) Спецпроект»

06:00, 18:00 «Єдина
країна! Єдина країна!»
07:30, 12:05, 15:00,
17:30, 19:30, 21:00
07:00, 09:00, 15:00,
Служба новин «Хвиля»
08:00, 15:10 Мультфiльм
19:00 Подiї
08:30, 15:40 М/с
«Пригоди Робiка»
07:15 Ранок з
08:55 Шкiльнi iсторiї
09:15, 09:50,
Україною
10:30, 11:05, 12:30
Телепродаж
09:10, 14:00, 15:20,
10:15 Наша географiя
10:50 Аквапанорама
17:10, 21:00 Т/с
11:40 Шуба-дуба-ZOO!!!
12:45 Х/ф «Воротар» (1)
«Слiд» (1)
14:00, 21:30 Моя тема з
Андрiєм Федюшиним
10:00 Т/с «Лiкарка» (1) 16:000 Круїзнi лайнери рай в океанi
12:00, 19:45 Ток-шоу 16:50, 20:50
Астропрогноз
«Говорить Україна»
17:00 Як працюють
машини
18:00 Т/с «Сашка» (1) 20:00 Феєрiя мандрiв
20:20 XTV show
23:00 Подiї дня
22:30 Х/ф « МиклухоМаклай» (1)
23:30 Т/с «Глухар.
00:10 Вiд заходу до
свiтанку

Повернення» (1)

Передплачуйте газету «Вишгород».
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06:10, 14:35, 22:00 Т/с
«Супер Макс»
07:00 Пiдйом
08:00, 10:55, 19:00 Т/с
«Воронiни»
09:00, 16:00 Т/с «Не родись
вродлива»
18:00 Репортер
18:20 Абзац!
22:50 Х/ф «Дуже страшне
кiно 2» (3)
00:30 Х/ф «Дракони
назавжди» (2)

06:30, 07:00, 08:00,
12:00, 15:00, 18:20
Новини
06:50, 07:45, 08:20,
08:40 Гiсть студiї
07:20 Країна on line
07:40 Ера бiзнесу
09:00 Державна
пiдсумкова атестацiя.
Переказ
09:05, 21:00 Пiдсумки
дня
10:00 Час-Ч
10:10 Вiчний вогонь
10:55, 16:50
ГРОМАДСЬКЕ
ТЕЛЕБАЧЕННЯ
12:10, 18:05, 18:50
Дiловий свiт
12:30 Т/с «МонтеКрiсто»
13:40 Вiра. Надiя. Любов
14:45 Euronews
14:55 Дiловий свiт.
Агросектор
15:15 Брифiнг Кабмiну
України
15:45 Д/ф «Василь Стус.
Феномен суток»
19:00 Нацiональнi
дебати
20:30, 21:25 Шустер
LIVE

07:00 Х/ф «Дейв»
08:05, 08:30 М/с «Гуфi 09:00 Зiрка YouTube
10:10 Дача
та його команда» (1)
10:40 Х/ф «Карантин»
12:35, 13:15 М/ф «Як
09:10, 10:20, 11:25,
упiймати перо Жар12:45 Т/с «Свати - 6»
птицi»
(1)
12:45 Факти. День
14:20 М/ф «Альоша
13:55 «Вечiрнiй Київ
Попович i Тугарин
- 2014»
Змiй»
15:55 М/ф «Добриня
15:55 «Вечiрнiй
Микитович i Змiй
квартал 2014»
Горинович»
18:30 «Розсмiши
17:05 М/ф «Iлля
Муромець i Соловейкомiка - 5»
розбiйник»
19:30 ТСН:
18:45 Факти. Вечiр
«Телевiзiйна служба
19:15 Надзвичайнi
новини. Пiдсумки
новин»
20:10 М/ф «Три
20:15 «Українськi
богатирi i Шамаханська
цариця»
сенсацiї. Де грошi
21:40 М/ф «Три
Януковича»
богатирi на далеких
21:20 «Вечiрнiй
берегах»
22:55 М/ф «Ку! Кiн-дзаквартал у Грецiї»
дза»
23:30 Х/ф «Ларi
00:50 Х/ф «Роккi
Краун» (2)
Бальбоа» (2)

06:30, 23:05 Х/ф
«Троє у човнi, якщо не
рахувати собаки»
09:00 Х/ф «Дiти
капiтана Гранта»
10:55 Армiя
11:15, 19:25
ГРОМАДСЬКЕ
ТЕЛЕБАЧЕННЯ
12:30 Театральнi
сезони
13:40 Моменти життя
14:35 Д/ф «Свiтова
марка патонiвцiв»
15:20 Музична
академiя.
Євробачення
16:50 В гостях у Д.
Гордона
17:55 Фольк-music
20:40 Український
акцент
21:00 Пiдсумки дня
21:35 Головний
аргумент
21:50 Українська пiсня
22:50 Суперлото,
Трiйка, Кено

07:00 «Хто там?»

06:30 Х/ф «Три плюс
два»
09:00 Планета хижакiв
10:00 «Свiтськi хронiки»
10:55 Х/ф «»Циклон «
почнеться уночi»
13:00 За сiм морiв
14:00 В глибини землi,
в глибини часiв
15:00 Ювiлейний вечiр
А. Демиденка «На
вiдстанi душi»
17:00 «Ронiн. Ток-шоу з
Д. Видрiним»
17:50 Рiдкiсний вид
18:20 «Цивiлiзацiя
Incognita»
18:30 «Соцiальний
пульс вихiдних»
19:00 Мiсцями дикої
природи
20:00 Долина Т-Rex
21:00 «Iнший ... «iнший»
Грiнченко»
22:00 «Секрети
закулiсся з
Олександром
Ржавським»
22:30 Х/ф «Нова
Францiя» (2)

08:00 «Школа доктора
Комаровського»
08:35 Д/с
«Ризиковане життя.
Морозиво»
09:30 «Новини»
10:00 Д/ф
«Константин
Меладзе. Сiрий
кардинал»
11:00 «Обережно:)
Дiти!»
12:05 Х/ф
«Джентльмени удачi»
13:55 Т/с «В
очiкуваннi весни»
15:50 Мiжнародний
фестиваль гумору
«Юрмала 2013»
18:05, 20:35 Т/с «Я
все подолаю»
20:00 «Подробицi»
22:30 Т/с «Таїланд»

07:00, 19:00 Подiї
07:10, 09:00 Т/с
«Iнтерни» (1)
10:00 Один за сто
годин
11:00 Х/ф «Одинаки»
(1)
13:00 Т/с «Волошки»
(1)
16:45, 19:40 Т/с
«Плюс любов» (1)
22:10 Х/ф «Стань
мною» (1)

Вранці
відповісти на
телефонний
дзвінок таким
голосом, наче
ти вже давно
прокинувся,
— це велике
мистецтво.

Росіяни телефонують
українцям:
Українці: Слава Украине!
Росіяни: так, вы это
прекращайте...
Українці: что прекращать?
Росіяни: ну, это ваше все...
Українці: что «все»?
Росіяни: Слава Украине...
Українці: Героям Слава!

06:30, 07:30, 16:30,
18:30, 20:30 Zaman

09:00 Т/с «Вулицi

08:05 М/ф

розбитих лiхтарiв - 4»

10:15, 19:40 Т/с

13:05 Т/с «Вулицi

11:00, 14:00 Служба

розбитих лiхтарiв

новин ZAMAN
11:30 Прогулянки

- 11»

по Криму з О.

15:00, 19:00 «Свiдок»

Гайворонським

15:15 Т/с «Таємницi

12:00, 12:45 Т/с
«Дороги Iндiї»

слiдства - 8» (1)

13:30, 16:05 Д/ф

19:30 Х/ф «Сьома

14:20, 15:05 Т/с

жертва»

«Талiсман»

21:20 Х/ф «Смокiнг»

16:50 Велике кiно на
ATR

(1)

19:10 Маю право

23:15 Х/ф «Полiт

21:00 Х/ф

порушника» (1)

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

06:25, 09:30 М/с
«Маша i ведмiдь» (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, 14:50 Вiталька
13:30, 22:15 6 кадрiв
15:55 Дайош
молодьож!
17:15, 19:05 Розсмiши
комiка
18:10, 23:00 Т/с
«Свiтлофор» (2)
20:00 Х/ф «Людина павук» (1)
00:00 Х/ф «Квiтка
диявола» (2)

06:15 «Обережно,

06:30 «TOP SHOP»

модерн!»

07:30, 16:00 Т/с «Моя

07:00 Т/с «Спецзагiн

прекрасна няня» (1)

Кобра 11» (1)

08:50

09:00, 18:30 Новини

«Мультфiльми»(1)

2+2

09:30 М/с

09:30 Х/ф «Екiпаж
машини бойової» (1)
11:10 Х/ф «Людина у
зеленому кiмоно» (1)
12:50 «Нове Шалене
вiдео по-українськи»
16:25 «Облом UA.
Новий сезон»
19:00 Т/с «Легенди

«Смiшарики» (1)
10:00 Т/с «Всi жiнки вiдьми» (1)
13:30 Т/с «Дикий
ангел» (1)
15:00, 19:10 «Орел i
Решка»
17:20 «Розсмiши
комiка»
18:15 «Звана вечеря»

про Круга» (2)

20:10 «КВК»

23:00 Х/ф «Тюряга»

23:25 «Велика рiзниця

(1)

по-українськи 2013»

07:30, 17:50 В пошуках
iстини
08:20, 15:20 Освенцiм
09:10 Фатальний
контакт
10:10, 17:00 Далеко i
ще далi
11:00 Таємнича
Африка
12:00 Тi, що вижили
в Сибiру: iсторiя двох
лисиць
12:50 Левиний
рейнджер
13:40 Мiстична Україна
14:30, 19:30
Фантастичнi iсторiї
16:10 Мегаспоруди
18:40 Бiополе.
Невидима сила
20:20 Магiчне око
третього рейху
21:10 Шукачi
22:00 Таблетка правди
22:50 Невiдома
Африка
23:40 Тварини-генiї
00:30 Покер

06:55, 14:00 Хлопцi з
Юкону
07:50, 18:00 Як це
зроблено?
08:15 Золота лихоманка
- Спецвипуски 4 сезони
09:10 Переломний
момент
10:05, 10:35 Лiквiдатор
11:00 Золота лихоманка
12:00, 00:00 Top Gear
13:00, 13:30 Справжнi
шахраї
15:00 Американський
чоппер
16:00 Махiнатори
17:00 Виживання без
купюр
18:30 Потрiбна збiрка
19:00, 19:30 Грошi в
засiках
20:00 П’ятiрка
найкращих
21:00 Чемпiонат свiту з
футболу
22:00 Найбiльший
корабель у свiтi
23:00 Не намагайтеся
повторити

Наш індекс у Каталозі місцевих періодичних видань 40007

06:00, 08:00
«Мультляндiя»
07:20 «Київ музика»
09:45 «Актуальна
тема»
10:00 «Якiсне життя»
10:30 «Зроблено у
Києвi»
11:00 «Run.OK»
11:35, 16:40
«Вiдкритий мiкрофон»
13:30 «Київськi iсторiї»
15:30 «Служба
порятунку»
17:15 «Концерт
М.Поплавського
«Приречений на
любов»
19:00, 21:00, 23:05
«Столичнi телевiзiйнi
новини»
19:20, 23:25 Х/ф «Мiй
друг Йетi»
21:20 Х/ф «Слон у
моєму лiжку»

06:30 Х/ф «Казка про
царя Салтана»(1)
08:00 «Караоке на
Майданi»
09:00 «Все буде
смачно!»
10:00 Х/ф «За двома
зайцями»(1)
11:35 «Кохана, ми
вбиваємо дiтей»
14:00 «Холостяк - 4»
17:05 «Хата на тата»
19:00 «Україна має
талант!-6»
21:15 «Таємницi
Мастершефу.
Незламний велетень»
22:20 «Україна має
талант!-6» Пiдсумки
голосування
22:45 «Детектор
брехнi - 5»
00:05 «Я соромлюсь
свого тiла»

06:00 «Єдина країна!
Єдина країна!»
07:30 Служба новин
«Хвиля»
08:00 Кабрiолет
08:25 180 градусiв
08:50, 22:30
Астропрогноз
09:00, 09:45 Погода в
Українi
09:05 У свiтi справдженої
мрiї
09:15, 09:50, 10:30, 11:05,
12:30 Телепродаж
10:15 Чекаю гостей
10:45 Шуба-Дуба-ZOO!!!
11:40 Модна версiя
12:05, 16:40 Кордони
12:45 Х/ф «Джульбарс»
(1)
14:00, 21:30 Моя тема з
Андрiєм Федюшиним
15:00 Вiдбиття
15:30 Мультфiльм
17:10 FitnessTime
17:30 Х/ф «Тихий Дон» (1)
19:00 Реальний свiт
19:30 XTV show
20:05 Круїзнi лайнери рай в океанi
21:05 Регiони
22:40 Х/ф «Тринадцять»
(1)

07:00 Ezan sedasi

06:15 Х/ф «Проект

07:25 Дитячий блок

«Альфа» (1)

06:40 Т/с «Супер
Макс»
07:30, 10:00 Ревiзор
12:50 Страстi за
Ревiзором
14:10 Хто зверху - 2
16:05 Т/с «Воронiни»
18:35 Х/ф «Обладунки
Бога»
20:30 Х/ф «Розбiрки в
Бронксi» (2)
23:00 Педан-Притула
шоу

Раніше була
мода на рвані
джинси,
зараз мода
на рвані
майки.
Ну, коли
ж настане
мода на рвані
шкарпетки?

06:30, 07:30, 08:30, 09:30,
10:30, 11:30, 12:30, 13:30,
14:30, 15:30, 16:30, 17:30,
18:30, 19:30, 20:30, 21:30,
22:30, 23:30 Час. Важливо
06:35, 18:10 Мiсцевий час
06:45, 07:10, 08:15, 18:25,
23:45 Час спорту
06:50, 14:50, 18:35, 19:15,
20:20, 22:00, 22:35 Тема/
Хронiка тижня
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 20:00, 21:00, 23:00
Час новин
07:20, 08:25, 22:25, 23:20
Бiзнес-час
09:35 Укравтоконтинент
10:35 Новинометр
11:45, 23:35 Iсторiя успiху
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

06:00 Х/ф «В пошуках
капiтана Гранта» (1)
07:30 Байдикiвка
08:30 М/с «Смiшарики.
07:45 Т/с «Вулицi
08:40 Прогулянки
Пiн-код» (1)
розбитих
лiхтарiв
4»
по Криму з О.
09:00 Мультик з
Лунтiком
11:30 «Речовий
Гайворонським
09:40 М/с «Дашадоказ». Доля злодiйки
дослiдниця» (1)
09:00 Кулiнарне шоу
10:05 М/с «Вперед,
12:00 «Головний
«Acci biber»
Дiєго, вперед!» (1)
свiдок»
10:35 М/ф «Рухай
09:35 Sherfe fashion
час» (1)
12:55 «Випадковий
10:00 Gonul eseri
11:55 Х/ф «Столику,
свiдок»
накрийся» (1)
10:25 Золоте столiття
13:20 «Правда життя. 13:00 Панянкаселянка
кiно
Професiя трюкач»
14:40 М/ф «Мами
12:40 Т/с
застрягли на Марсi»
13:50 «Крутi 90-тi»
(1)
15:45 Yirla, sazim
14:40 Х/ф «Смокiнг»
16:05 Х/ф «Зубна
16:30 Tarih sedasi
фея» (1)
(1)
17:55 Х/ф «Людина 16:50 Концерт
16:30 Х/ф «Iгри
паук» (1)
20:05 Вiталька
дорослих дiвчат» (1)
18:15 Mizmizlar
21:00 Розсмiши комiка
19:00 Т/с «Каменська
18:45, 21:10 Велике
22:50 Уральскi
пельменi
- 3»
кiно на ATR
00:05 Т/с «Ходячi
22:30
Т/с
«Зброя»
20:30 Bu afta
мерцi» (3)

2+2

06:15 «Обережно,
модерн!»
07:15 «Нове Шалене
вiдео по-українськи»
08:00 «Облом UA.
Новий сезон»
09:00 Т/с «Захист
Красiна-2» (1)
21:00, 23:40 Про Лiгу
Чемпiонiв
21:40 Лiга Чемпiонiв
УЄФА. Фiнал. Реал
Мадрид - Атлетiко.
Пряма трансляцiя

Життя стало
б набагато
простіше,
якби в моду
увійшли ті
зачіски, з
якими ми
прокидаємося
вранці.

08:00 В пошуках
iстини
11:00 Планета
власними руками
13:00 Невiдома
Африка
16:00 Далеко i ще далi
18:50 Мiстична
Україна
21:30 Велетнi
льодовикової ери
00:30 Таємницi
кримiнального свiту

Щоб улітку
добре
виглядати на
пляжі, Люся
ще з початку
зими почала
відгодовувати
свою кращу
подругу
Оксану.

06:30 «TOP SHOP»
07:30 Х/ф «Пригоди
слона» (1)
08:45
«Мультфiльми»(1)
10:00 М/ф «Барбi
Марiпоса» (1)
11:20 Х/ф «Острiв
скарбiв: Битва на
островi скарбiв» (1)
13:15 Х/ф «Острiв
скарбiв 2: Таємниця
морського
чудовиська» (1)
15:00 «Орел i Решка.
СРСР»
16:50 «Орел i Решка.
Шопiнг»
17:45 Х/ф «Їх
помiняли тiлами» (1)
19:45 «Вечiрнiй
квартал»
21:40 «КВК»
00:25 Х/ф «Новi
мурахи в штанях» (3)

06:00, 11:30 Швидкi
та гучнi
06:55 Голi та наляканi
07:50, 16:00
Золота лихоманка Спецвипуски 4 сезони
08:45, 09:10
Лiквiдатор
09:40, 10:05 Мисливцi
за релiквiями ломбард
10:35, 11:00 Iгри в
ломбардi
12:30 Нове життя
хот-родiв
14:30, 15:00 Крутiше
не придумаєш
15:30 Потрiбна збiрка
18:00 Реальнi
далекобiйники
19:00 Вижити разом
20:00 Хлопцi з
пушками
21:00 Верщники
пекла
22:00 Мафiя районiв
23:00 Чемпiонат свiту
з футболу
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2+2
06:35 На слуху
07:05 Панянка та кулiнар
07:30 Ток-шоу «Дружина»
09:10 Шеф-кухар країни
10:25, 18:15
ГРОМАДСЬКЕ
ТЕЛЕБАЧЕННЯ
11:35 Крок до зiрок
12:45 Караоке для
дорослих
13:35 Як Ваше здоров’я?
14:40 Рояль в кущах
15:20 Дорослi iгри
16:35 В гостях у Д.
Гордона
17:30 Дiловий свiт.
Тиждень
19:30, 21:30 Шустер LIVE.
Нiч виборiв
21:00 Пiдсумки дня

06:00 Х/ф «Русалонька»
(1)
07:35 Мультфiльм (1)
08:10, 08:35 М/с «Гуфi та
його команда» (1)
09:00 «Лото-Забава»
10:00 «Українськi сенсацiї.
Де грошi Януковича»
11:10 «Свiт навиворiт - 5:
Iндонезiя»
12:20 «Машинi казки.
Маша i ведмiдь» (1)
13:25 «Зiркова хронiка»
14:30 «Телевiзiйна служба
новин»
15:00 «Чотири весiлля - 3»
16:30 «Розсмiши комiка
- 5»
17:30 Х/ф «Кур’єр з раю»
19:30 «ТСН. Вибори 2014»
00:00 «Що? Де? Коли?»

08:45, 09:45, 10:45, 11:45,
12:45, 13:45, 14:45, 15:45,
17:45 16,45, 17.45 Факти.
Вибори
09:00 М/ф «Як упiймати
перо Жар-птицi»
10:30 М/ф «Альоша
Попович i Тугарин Змiй»
12:05 М/ф «Добриня
Микитович i Змiй
Горинович»
14:05 М/ф «Iлля Муромець
i Соловей-розбiйник»
15:50 М/ф «Три богатирi i
Шамаханська цариця»
17:25 М/ф «Три богатирi
на далеких берегах»
18:45 Факти тижня
20:00 Факти. Спецiальний
випуск
22:30 Х/ф «Рембо-4» (2)

Вважати недійсним загублене свідоцтво про право власності на нерухоме майно: видано на підставі рішення виконавчого комітету Старопетрівської сільської ради від
27.06.2007 р. № 51 Василю Григоровичу СНІЦАРУКУ на будинок (Київська обл., Вишгородський райн, с. Старі Петрівці, вул. Грушевського, 3, заг. площа 217,2 кв. м), свідоцтво
про право власності (САВ) 439452

09:00 Долина Т-Rex
10:00 «Будь в курсi!»
10:40 «Щоденник для
батькiв»
11:20 Х/ф «Три плюс два»
13:15 За сiм морiв
14:00 Рiдкiсний вид
15:00 Ювiлейний вечiр А.
Демиденка «На вiдстанi
душi»
17:00 «Україна-Європа:
маятник Фуко»
17:50 «Моднi iсторiї з
Оксаною Новицькою»
18:30 «Свiт за тиждень»
19:00 Мiсцями дикої
природи
20:00 «Цивiлiзацiя
Incognita»
20:15 «Кумири»
20:40 «Свiтськi хронiки»
21:05 Вбити Кеннедi
22:00 Х/ф «Все схоплено»

06:25 «Мiжнародний
фестиваль гумору
«Юрмала 2013»
08:00 «уДачний проект»
09:00 «Школа доктора
Комаровського.
Невiдкладна допомога»
09:30 «Недiльнi новини»
10:00 «Орел i Решка. На
краю свiту»
11:00 «Сусiд на обiд»
12:00, 17:45 «Новини»
12:15 Х/ф «Рiдна людина»
14:05, 16:10 Т/с «Я все
подолаю»
16:00 Новини
18:00 Х/ф «Прикмета на
щастя»
20:00 «Подробицi тижня»
21:00 «Вибори 2014»

06:30, 09:00, 11:00,
13:00, 15:00, 17:00
Подiї
07:10, 09:15, 11:15,
13:15, 15:15 Т/с
«Королева гри» (1)
16:00, 17:15 Т/с
«Плюс любов» (1)
19:00 Вибори - 2014.
Телемарафон
01:00 Х/ф «Стань
мною» (1)

Вважати недійсним втрачений державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯД № 769358, виданий на
ім’я Дмитра Ігоровича ВАХРУШЕВА 20 липня 2007 р. Старопетрівською сільською радою, що засвідчує право власності
Д. І. Вахрушева на земельну ділянку площею 0,0774 га, розташовану за адресою: с. Старі Петрівці, вул. Леніна, 102, Київська обл., Вишгородський р-н.

ГРУЗОПЕРЕВЕЗЕННЯ,
вантажопідйомність — 1,5 тонни. Довжина кузова — 3 м.

Тел: (068) 030-80-99
У зв’язку з втратою вважати недійсним
студентський квиток, серія КВ, № 09045672,
виданий на ім’я Ірини Олександрівни
ДЕРЮГІНОЇ.
Шукаємо менеджерів
з продажу вікон та дверей у Вишгороді, ставка
+ % , робота в офісі. Можливий вільний графік.
Тел.: 050 086 89 81, 063 040 67 67
Потрібен інженер-конструктор ПХВ вікон
у Вишгороді з досвідом роботи. З/п від 4000 грн.
Тел.: 050 086 89 81, 063 040 67 67

06:50 «Повнота
радостi життя»
07:20 «Київ музика»
08:00 «Телемарафон
«Вибори-2014»
00:00 «Вiдкритий
мiкрофон»

Шoкoлад
добувають з
какао-бобів.
Боби — овочі.
Цукор — з
цукрових
буряків.
Буряк —
овоч.
Разом,
шоколадка
— теж овоч, а
овочі корисні
для здоров’я!

06:55, 18:40, 21:35
Реальний свiт
07:25 Вiдбиття
08:00 Кримська
кругосвiтка
09:05 У свiтi
справдженої мрiї
10:15 Чекаю гостей
10:45 Шкiльнi iсторiї
11:40 Будьте здоровi!
12:05 Фєєрiя мандрiв
12:45 М/ф «Пригоди
капiтана Врунгеля»
14:00 Моя тема з
Андрiєм Федюшиним
15:00 Х/ф «Мати» (1)
16:20 Шуба-дубаZOO!!!
16:40 Мультфiльм
17:05 Як працюють
машини
17:40 Служба новин
«Хвиля». Пiдсумки
19:10 Таємницi руїн
20:05 Круїзнi лайнери рай в океанi
21:05 Кордони
22:00 Легенди
росiйської долi
22:40 Х/ф «Веселка» (1)

06:15 Х/ф «Руслан i
Людмила»(1)
09:00 «Все буде
смачно!»
09:50 «Караоке на
Майданi»
10:45 «Таємницi
Мастершефу.
Незламний велетень»
11:50 Х/ф «Мати й
мачуха»(1)
16:05 «Україна має
талант!-6»
19:00 «Битва
екстрасенсiв»
21:05 «Один за всiх»
22:20 Х/ф «Наречена
мого друга»(1)
00:20 Х/ф «Вiдпустка
за власний
рахунок»(1)

06:30 КабрiоЛiто
08:10, 14:15 Хто
зверху - 2
10:00 Закованi
16:10 Т/с «Воронiни»
18:20 Х/ф «Обладунки
Бога 2»
20:30 Х/ф «Обладунки
Бога 3»
23:00 Х/ф «Мiський
мисливець» (2)

06:30, 07:30, 08:30, 09:30,
10:30, 11:30, 12:30, 13:30,
14:30, 15:30, 16:30, 17:30,
19:30, 20:30, 22:30, 23:30 Час.
Важливо
06:35, 07:20, 08:25, 22:25,
23:20 Бiзнес-час
06:55, 10:50, 11:15, 11:50,
13:50, 14:50, 18:10, 19:20,
20:20, 20:35 Тема/Хронiка
тижня
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 20:00, 23:00 Час новин
08:35 Феєрiя мандрiв
09:10, 19:35 Велика полiтика
10:15 Здоровi iсторiї
12:35 Життя цiкаве
15:35 Машина часу
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

Відповіді
на кросворд,
надрукований
у №19’2014

10:00 «Нове Шалене
вiдео по-українськи»
11:00 «Облом UA.
Новий сезон»
12:00 «Бушидо»
13:35, 23:15 Жiночий
американський
футбол
14:50 Т/с «Легенди
про Круга» (2)
18:50 Х/ф «Команда
А» (2)
21:30 «Профутбол»
00:30 Х/ф «З-пiд
землi» (3)

07:30
«Мультфiльми»(1)
08:00 М/с «Смiшарики»
(1)
08:40 М/ф «Барбi
Марiпоса» (1)
10:00 «Їмо вдома»
11:30 «ВусоЛапоХвiст»
12:25 «Розсмiши
комiка»
13:20 «Орел i Решка.
Шопiнг»
14:15 «Орел i Решка.
СРСР»
16:00 Х/ф «Їх помiняли
тiлами» (1)
18:00 «Вечiрнiй
квартал»
20:00 М/ф «Шрек
назавжди» (1)
21:40 «КВК»
23:50 Х/ф «Любовна
халепа» (2)

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

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

07:30 Байдикiвка
08:30 М/с
«Смiшарики. Пiн-код»
11:30 «Легенди
(1)
09:00 Мультик з
карного розшуку».
Лунтiком
Дурнi грошi
09:40 М/с «Даша12:00 «Агенти впливу» дослiдниця» (1)
10:05 М/с «Вперед,
13:00, 22:45
Дiєго, вперед!» (1)
«Випадковий свiдок» 10:35 М/ф «Павутина
Шарлотти 2: Велика
13:40 Х/ф «Сьома
пригода Вiлбора» (1)
жертва»
12:00 М/ф «Мами
застрягли на Марсi»
15:25 Т/с «Я (1)
охоронець - 2»
13:25 Обережно, дiти!
19:00 Т/с «Червонi
14:20 Х/ф «Зубна
фея» (1)
гори»
16:15 Мiй зможе
23:30 «Rise As One».
19:50 Вiталька
21:00 Розсмiши
Руйнуючи кордони
комiка
00:00 Х/ф «Iзоляцiя»
22:50 Уральскi
(3)
пельменi
08:10 Т/с «Каменська
- 3»

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

ДПІ інформує

Вишгородчани задекларували понад
42 мільйони гривень
Анна МЕЛЬНИК,
ГДПІ Вишгородської ОДПІ ГУ
Міндоходів у Київській області
Днями заступник начальника Вишгородської ОДПІ Микола Дашкевич на
брифінгу для представників засобів
масової інформації міста та району
підвів підсумки цьогорічної кампанії
декларування.
«Я вдячний усім мешканцям Вишгородщини, які чесно виконали свій конституційний обов’язок, прийшли до податкової та задекларували доходи, отримані у
2013 році, — повідомив Микола Дашкевич.
— За період кампанії декларування було

подано 414 декларацій та задекларовано
доходів на суму більш ніж на 42 млн грн.
Із 139 осіб, зобов’язаних подати декларації, — 64 отримали дохід від успадкування майна на суму майже 9 млн грн, 21
людина — від продажу нерухомого майна
на 12,8 мільйонів та 8 осіб отримали інвестиційний прибуток на суму 12,6 млн грн.
За наслідками цьогорічної кампанії декларування 11 громадян Вишгородщини
мали дохід за минулий рік більше мільйона
гривень».
Микола Дашкевич повідомив, що 275
осіб скористалися своїм правом на отримання податкової знижки на суму 692 тис.
грн.

Втрачене свідоцтво про право власності на житло, видане Колективним сільськогосподарським підприємством «Димерський» від 09 грудня 1998 р., згідно розпорядження № 9, за адресою: Київська обл., Вишгородський район,
смт Димер, вул. Бударіна, 1, кв. 2, що належить на праві приватної спільної
власності Зінаїді Капітонівні ГРИЦАЄНКО та членам її сім’ї, Миколі Івановичу
ГРИЦАЄНКУ, вважати недійсним

На дозвіллі

07:00 «Маски-шоу»

06:25, 06:55 Iгри в
ломбардi
07:20 Вижити разом
08:15, 08:45 Лiквiдатор
09:10, 09:40, 20:00,
20:30 Крутiше не
придумаєш
10:05 П’ятiрка
найкращих
11:00 Найбiльший
корабель у свiтi
12:00 Чемпiонат свiту
з футболу
13:00 Золота
лихоманка
14:00 Золота
лихоманка Спецвипуски 4 сезони
15:00, 15:30, 16:00,
16:30, 17:00,
17:30 Мисливцi за
Розміщення
релiквiями - ломбард
18:00 Суперклiтки
реклами на
інформаційних 19:00 Руйнiвники
планшетах біля легенд
21:00, 22:00 Клондайк
будинків.
23:00 Хлопцi з
Тел:
пушками
(099) 283-8-283 00:00 Вершники пекла

08:00 В пошуках
iстини
10:00 Велетнi
льодовикової ери
13:00 Невiдома
Африка
14:00 Пiвдень Тихого
океану
15:00 Формула-1
17:00 Далеко i ще далi
18:50 Магiчне око
третього рейху
19:40 Прямий ефiр з
Гiтлером
20:30 Куля для
генсека
21:00 Як секс змiнив
iсторiю
00:30 Таємнi знаки

Безкоштовні
оголошення

ІНШЕ
Домашній майстер.
Тел: (063) 100-90-08
Будівельний вагон
(електропроводка/металевий
каркас, утеплений).
Тел: (067) 682-65-97
Меблі на замовлення, якість/
гарантія, помірні ціни.
Тел: (096) 702-51-82

ПРОДАМ
Гараж, кооператив
«Гідромеханізатор».
Тел: (050) 415-53-31
Будинок, ділянку 60 сот. Ровжі.
Тел: (04596) 5-21-01
Бджоло-сім’ї.
Тел: 5-34-47, (067) 890-33-44

Вітаємо
ВІТАЄМО з днем народження
милу, добру, душевну студентку
Аню ШПИНЬОВУ з м. Вишгорода.
Аню! Величезного щастя, відмінних друзів —
побажати тобі хочеться багато!
Чтобы счастье свое ты нашла.
Чтобы светлой была та дорога,
По которой ты в жизни пошла!
Пусть улыбкой светлой, доброй
Каждый день твой начинается,
Пусть забот, тревог, волнений
Меньше на пути твоем встречается!
И слов пожеланий не будет конца
Главное — будь же здоровой всегда!
Друзі-студенти — 3 курс.
Любимо! Цілуємо! Ура!!!

Із 75-річчям вітаємо Галину Василівну КОМАР!
Дорогая, твой дом нам никогда не тесен:
когда мы собираемся в нем, здесь шум и суета.
Ведь ты для нас островок надежды и счастья,
куда мы всегда сможем прийти в минуты радости и скорби.
Будь же, родная наша, всегда здоровой, веселой, счастливой
и прими нашу любовь.
Мама, неужели это правда —
И настал твой нынче юбилей?
Почему же ты тогда не рада?
Ты улыбок ярких не жалей –
Будь сегодня радостною самой!
Воссияй над нами, как звезда!
С юбилеем, дорогая мама!
Будь такой сегодня и всегда!
Діти, онуки, правнуки

Дата

Вишгород
Влас. інф.
ФОТО — Дмитро ЮРЧЕНКО,
спеціально для «Вишгорода»

17 травня

2014 року
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Київщина пам’ятає

У с. Нові Петрівці штаб 1-го Українського фронту командував боями за визволення столиці України. Тому напередодні
Дня Перемоги саме тут, у Національному музеї-заповіднику
«Битва за Київ у 1943 році», в урочистих заходах взяли участь
голова КОДА Володимир Шандра, голова Київоблради Микола
Бабенко, в. о. голови Вишгородської РДА Вячеслав Савенок,
голова райради Ірина Побідаш, голова обласної організації
ветеранів України Микола Томашов і голова обласної організації УСВА Іван Коваль, ветерани Великої Вітчизняної війни та
воїни-інтернаціоналісти. Вони поклали квіти до пам’ятника
визволителям, у каплиці св. Георгія Побідоносця помолилися
за душі загиблих і вшанували їх хвилиною мовчання.

9 травня у Вишгороді

Ольга ДЯЧЕНКО

Воєнний епізод
Дививсь на свої декорації,
В очах запеклася сльоза.
І бачив обличчя, овації,
Навкруг — лиховісна гроза.
Далеко артисти з виставами,
Війна перекроїла все.
Десь грали вони під загравами,
Їм квітів ніхто не несе.
В театрі — художник примарою,
Один — декоратор-артист.
На сцені тужив із гітарою
Ніким не оцінений хист.
У сні-напівсні чув овації,
На сцені принишк. Все. Антракт.
Найкращі його декорації
Вгорнули погаслий талант.
***
Лампа в саморобнім абажурі,
Тінями хиталася стіна,
Сліпили малі вікна у зажурі,
Стугоніло в комині: — Війна!
Коні потепліли у заграву,
— Таточку, тримайтеся в сідлі!
Злидні — і на лаву, і під лаву.
Дітки ще малесенькі-малі!

Марина КОЧЕЛІСОВА
ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

Вишгородська громада відзначила День Перемоги над фашизмом
традиційною урочистою ходою із
центру (пл. Т. Шевченка) до стели
визволителям Вишгорода у 1943
році (набережна Київського моря).
Широким потоком заповнила вулиці міста колона на чолі з головою райради Іриною Побідаш, Вишгородським
міським головою Віктором Решетняком, його заступниками Олександром
Ростовцевим і Олексієм Данчиним (НА
ФОТО 6), секретарем міської ради Марією Решетніковою, Героєм України та
почесним громадянином міста Вишгорода Семеном Поташником (НА ФОТО
4). Комунальники і освітяни, «афганці»
(НА ФОТО 3) і медики, спортсмени і
працівники органів місцевого самоврядування, депутати, молоді родини і
старші люди (НА ФОТО 1, 2) крокували
під знаменами України, міста Вишго-

рода, 167-ої двічі Червонопрапорної
Сумсько-Київської стрілецької дивізії
(що визволяла Вишгород у 1943-му) та
Української спілки ветеранів Афганістану (УСВА). «Афганці», до речі, гарантували порядок і безпеку в місті.
Вже традиційний спонсор Дня Перемоги — Асоціація роботодавців Вишгородщини (АРВ — НА ФОТО 6) — підготував 500 порцій солдатської каші, стільки
ж бутербродів, пиріжки, цукерки, печиво і, звісно ж, «бойові 100 г» для ветеранів (НА ФОТО 5 — Згадують колишнє…).
Андеграундовий гурт «Гайдамаки» виконав улюблені пісні старшого покоління — ні, не про війну, а про молодість,
сподівання і непохитну віру у перемогу.
Оркестр «Водограй», квіти, прапорці та вінки у руках, жовто-сині стрічки
та нагороди на грудях, червоні маки —
нагадування, що 1939-1945 рр. ніколи
знову не мають повторитися, знайомі з
дитинства пісні.
Вишгородська родина всотувала
у себе слова мера: «Давайте сьогодні
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Як пережили оте страхіття,
Лячно мовить, застряють слова.
Поле битви орем півстоліття,
А осколок в серці застрява.
1999 рік
***
Кожний клаптик святої землі,
Рясно скроплений потом і кров’ю,
Щоб дзвеніли струмочки малі,
Напували стражденних любов’ю.
Як шкода, що вроста бур’яном
Колись щедра, врожаїста нива.
Вояки в цій землі вічним сном,
А в безпам’ятстві внуки щасливі.
Яка ж гарна ти, земле моя,
А сліпцям осяйні закордони,
Бо і в душах бур’ян той буя,
Зариває у землю мільйони.
***
Кипів Дніпро на Букринськім плацдармі,
Зарубенці в пекельному вогні.
В селі чужому довелося мамі
Співати доням зранені пісні.
Скрипів гачок чи плакав до колиски,
Де в час лихий з’явилося маля,
Сліпий каганчик у надії блискав,
Щоб чорна звістка не прийшла здаля.
А батько у човні на переправі —
Під кулями, серед кривавих хвиль.
Ой, рідний берег! Берег лівий, правий!
Смертельних там наміряв сотні миль.
Час відгорнув страхіття у минуле,
Рядки тремтячі батькових листів,
Щоб діток, внуків лихо обминало
І не було в них спалених мостів.
2012 рік

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 нас усіх найдорожче — мир і цілісність держави»
***
Отримали суттєву продуктову підтримку до святкового столу та привітання від народного депутата Ярослава
Москаленка 165 учасників бойових дій
(з них 54 — по Вишгороду).
Цього ж дня Вишгородська районна організація Товариства Червоного
Хреста України (голова РО — Таміла
Орел) підсумувала місячник Милосердя
і привітала 55 ветеранів війни, самотніх,
інвалідів з Днем Перемоги. Із сльозами
на очах старенькі приймали квіти і продуктові набори, а головне — були вдячні
червонохресним працівникам і волонтерам за шану та увагу у день, який не
одне покоління сприймає як Перемогу
Добра над Злом.

9 листопада
рокуроку
17 травня20132014
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Живемо ЗДОРОВО

Вишгород

Знай наших!
Ірина СКОРОДИНСЬКА, хормейстер
У творчому здобутку «Коралів» — ще
одна перемога! Першого-четвертого
травня ми мали нагоду брати участь у
62-му Міжнародному молодіжному фестивалі європейської музики. Там збираються найпотужніші хорові колективи та
музичні ансамблі з усього світу.
ишгородські «Коралі» змагалися зі
103-ма колективами з 28-ми країн
світу (в цілому кількість учасників
сягнула 3 000). Наші дві групи (молодша і
середня) достойно виступили зі своєю конкурсною програмою і здобули перші місця,
а також прекрасну мандрівку Західною Європою.
Бельгійське містечко Неерпелт проводить фестиваль такого масштабу вже у 62-й
раз. Початок травня тут — суцільне музичне
свято. Коли ми в’їжджали в місто, перше, що
побачили, — величезні прапори з емблемою
фестивалю на площах і на звичайних житлових будинках.
Вразила організація: попри велику кількість учасників, все прораховано до хвилини, і ми не чекали свого виступу чи реєстрації, як часто буває.
Сім категорій — залежно від складу хору,
його виду — мішаний, жіночий, дитячий та ін.
Наша молодша група виборола перше місце
в категорії А (дитячі хори), а середня — місце в категорії В (молодіжний хор).
У журі — диригенти та композитори світового рівня: Колена Милан (Словаччина),
П’єранджело Пелуччі (Італія), Фріц Тер Вей
(Німеччина), Сабіна Хенебалк і Патрік Віндмолдерс (Бельгія) та ін. Сабіна Хенебалк,
зокрема, відзначила особливу яскравість
молодшої групи хору, емоційність виступу та
автентичність пісень і костюмів.
Наш а-капельний спів журі теж оцінило дуже схвально і високо (адже витримати
гармонію і налаштувати гарне звукоутворення в а-капельному співі набагато важче, ніж
з інструментальним супроводом). Кожен із
журі знаходив для нас поради, і було надзвичайно приємно чути їхні враження від нашого виступу.
Такий наш тріумф — це заслуга не лише
дітей, які виявили старанність, зосередженість і водночас щирість, а й тих, хто підготував «кораликів» до виступу та здійснив нашу
поїздку.

В

Золоті КОРАЛИКИ
Леся Потіцька ініціювала і надихала нас
до участі у цьому серйозному конкурсі, наполегливо переконала нас — і поїздка виявилась надзвичайно цікавою та успішною.
Яскравий вигляд на сцені — заслуга Нінель
Новаківської, яка підготувала костюми, та
допомагала у хореографічних постановках.
Вельмишановний Костянтин Сірін вів переговори з організаторами фестивалю та був
головним спонсором поїздки.
Враження учасниць.
Віка Строкань:
— Конкурс був просто чудовий, сподобалося змагатися і відстоювати честь своєї
країни! Атмосфера неймовірна, люди вражають своєю щирістю та відкритою душею!
Місто гарне, наповнене щирими усмішками. Найбільше сподобалося нагородження учасників! Та сама мить, коли ми відчули
смак перемоги!
Євгенія Норенко:
— Все дуже сподобалось. Найбільше
запам’яталося шоу після закінчення конкурсу. Місто Неерпелт — казкове: невеличкі мальовничі будинки, чисті вулиці і площі.
Марія Пономаренко:
— Конкурс проведений на дуже високому рівні, нам багато аплодували — і це було

приємно. Запам’ятався парад учасників, на
якому Україну підтримували і вшановували.
Анастасія Ткаченко:
— Все було настільки чудово, що я навіть
не знаю, як це висловити. Я дуже задоволена поїздкою і фестивалем. Щирі усмішки
неерпелтців, їхнє переживання за учасників,
невимушеність і щирість… А емоції та патріотизм учасників — я ще ніколи такого не
бачила!
Анастасія Трушик:
— Вже сама подорож на фестиваль залишила купу вражень. У Бельгії нас вітало
європейське містечко Неерпелт — приємні
люди та мініатюрні будинки, дуже оригінальні та водночас зручні. Наш хоровий натовп
ринув до приймальні для реєстрації, і ми відразу відчули дружню атмосферу фестивалю.
Коли думками повертаюсь назад, одним
із найяскравіших спогадів є родина, яка розділила зі мною свою домівку на час мого перебування на фестивалі. («Кораликів» приймав у себе в родинах хор «Лірика» із міста
Генк — Ред.)
Дар’яна Мятних:
— Крім нас, «Коралів», з України була і
львівська «Радуниця» (посіли друге місце),
добре знайома прихильникам пісенного

фестивалю «Вишгородська Покрова», котру
щороку в жовтні приймає у соборі Вишгородської Богородиці наша міська громада,
а організовують захід Вишгородська міська
рада, міський центр творчості «Джерело»,
хор «Коралі», громада УГКЦ.
Ми дуже вдячні нашому керівнику п. Лесі
Потіцькій, хормейстеру Ірині Скородинській,
які навчили нас так співати, що нам аплодувало журі, дуже вдячні нашим батькам, які
знайшли кошти, щоб ми могли і себе показати, і багато чого навчитися. Особливо нам
сподобався завершальний гала-концерт
фестивалю.
Бачити і слухати виступи різних колективів було дуже цікаво. Не менш цікаво — побувати у Берліні (Німеччина) та Амстердамі
(Нідерланди), побачити європейські країни в
мініатюрі та Атоміум у Брюсселі (Бельгія) —
столиці Європи.
Співочі змагання в бельгійському Неерпелті проводяться раз на два роки, так само
як і змагання музичних колективів. Тож маємо нагоду за два роки ще раз представити
Вишгород на цьому міжнародному фестивалі — і сподіваємося на подальшу підтримку
нашого мера Віктора Решетняка, тому що
обіцяємо знову перемогти!

Ніколи, ніколи не буде Вкраїна рабою
фашистських катів

Спадкоємці переможців
Валентина ЧИСТЯК
ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

Великим концертом на сцені БК
«Енергетик» відзначив своє п’ятиріччя
дитячий естрадний хор «Спадкоємці
переможців» Вишгородського міського
Центру творчості «Джерело».
З великим задоволенням діти приходять
на заняття хору, де навчаються у кількох гру-

пах. Від чотирьох років — основам музики,
з шести-семи — сольфеджіо, індивідуально
— вокалу. Розучують українські й російські
пісні, твори західноєвропейських класиків.
Та очільник колективу Ганна Покровська,
яка є і керівником хору «Ветеран», особливу
увагу приділяє воєнно-патріотичному вихованню — і репертуар добирає відповідний.
Тому у день першого ювілею, напередодні
свята Перемоги, «Спадкоємці переможців»

виконали «Мой дедушка — герой», «Прадедушка», «Солнечный круг», «Аист на крыше»
та ряд інших творів. Підхоплюючи тему патріотизму, миру на планеті, хор «Ветеран»,
серед учасників якого багато тих, кому за 80,
виконав пісні своєї буремної молодості. «Ніколи, ніколи не буде Вкраїна рабою фашистських катів», «Против беды, против войны
станем за наших мальчишек», — лунало зі
сцени. І переходило в ліричне «Ночь корот-

ка, спят облака и лежит у меня на ладони незнакомая ваша рука», коли на сцену виходив
соліст Юрій Паниця.
«Спадкоємців переможців» привітав начальник відділу з гуманітарних питань Вишгородської міськради Володимир Ткач. А
біля святкового чаювання об’єднав усіх великий торт, яким пригостила своїх підопічних керівник обох хорів, подякувавши кожному учаснику.

та Красному Лучі), викрадено обладнання для проведення позачергових президентських виборів, блокують роботу
шахт і погрожують шахтарям 16 травня у Національній опері Київ вшановує
жертв депортації з Криму 70 років тому
Набрав чинності український закон про

визнання Криму окупованою територією. У будинках кримських татар масово
проводять обшуки російські силовики
У Криму «прихватизували» майно «Укрнафтогазу», «Укртелекому» і планують
закрити порти Євпаторія і Феодосія
Далі. див. стор. 13

Стрічка подій 08-15.05.2014
(Початок див. стор. 2)
Під Краматорськом терористи обстріляли військову колону: загинуло семеро, поранено вісьмох українських військовослужбовців Україна підписала з
ЄС угоду про надання одного мільярду
єврокредиту У Верховній Раді ухвалили

закони для лібералізації візового режиму з ЄС Опубліковано Закон про права
депортованого населення
Українські
телеканали почнуть трансляцію трьома
мовами Сепаратизм по-донецьки: 16
захоплених блок-постів і 14 приміщень
(зокрема виборчих комісій в Антрациті

Молодіжний квартал

Вишгород

17 травня

2014 року
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Поєднані танцем
Вікторія ШМИГОРА
ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»,
архів «Клерико»

Талановиті, ініціативні, відкриті для
спілкування учасники Вишгородського
танцювального колективу «Клерико» (художній керівник Ольга Пінчук) своєю творчістю намагаються донести до глядача,
хто вони та що відчувають.
епертуар студії — своєрідний симбіоз класичної та сучасної хореографії,
акробатики та елементів театралізації у найрізноманітніших стилях.
Нещодавно «Клерико» показали високі
результати у Києві (на Міжнародному фестивалі «Art Весна-2014») та у Львові (на ХVII Міжнародному фестивалі сучасного естрадного
танцю «Ритми часу-2014»).
У столиці — чотири перших місця за композиції «Шалене прання», «Безлад у зірковому
готелі», «Коктейль із різного кохання», «Один
день з життя мух» та Гран-прі фестивалю.
Львівський фестиваль також приніс дві нагороди — дипломи першого та другого ступенів.
Традиційно своїми перемогами юні дарування поділились із Вишгородським міським
головою Віктором Решетняком.
Учасники колективу вважають, що рух,
розвиток, динаміка — це те, що забарвлює
сірі будні.
Про роботу колективу нам розповіла
Ольга Пінчук, засновник та керівник «Клерико».
— Ольго, розкажіть, з чого починався
«Клерико»?
— У 2001 році був оголошений набір (тоді
ще до студії сучасного танцю) «всіх охочих навчитися танцювати». Перший урок хореографії провели 11 листопада, і з того часу саме
цей день вважається днем народження «Клерико». Мені було тоді 19, а моїм танцюристам
років по 12-13 — це наш перший склад, усього
10 дівчат. Вони і досі беруть активну участь у
житті колективу: бувають на наших концертах,
підтримують на конкурсах, вирішують організаційні питання. Я за це їм дуже вдячна. А Аліна Кульбаба, теж з тієї першої десятки, стала
другим керівником «Клерико», і в неї вже під-
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«Найбільше наше досягнення:
ми — одна родина»
ростають свої талановиті вихованці. Це дуже
приємно, коли твою справу продовжують діти,
яких колись навчала!
— Звідки сама назва колективу?
— Обирали довго і ретельно. Та коли поставили перший номер («Канкан»), назва прийшла сама.
Всім відомо, що «Канкан» — найголовніший номер шоу-програми знаменитого
французького кабаре «Мулен Руж». А постановником цього відомого номера був Жакі
Клерико — і не тільки постановником, а й
власником.
«Мулен Руж» мене просто зачаровує. Ми
з дівчатами вирішили, що наш колектив повинен мати саме таку назву — «КЛЕРИКО». До
речі, родина Клерико і нині є однією з власників цього легендарного кабаре.
— Скільки танцюристів є у «Клерико»
тепер?
— З кожним роком нас ставало все біль-

ше, збільшувалась і кількість наших досягнень. Хтось приходив до нас, бо чув про наші
успіхи, хтось просто хотів навчитися танцювати. Сьогодні нас уже близько 170.
— Яка вікова категорія танцівників?
— Із віковими категоріями ми кожного
року експериментуємо. Наприклад, нинішнього — вперше набрали малечу від 2,5-3 років. І нам сподобалось, бо навіть у такому віці є
справді талановиті дітки.
А ще у цьому році стало на два викладачі
більше: це Софія Мельник і Марія Чура — також наші вихованці. І вікових категорій теж
побільшало: А) підготовча група «Малюки» від
2,5-3 років; Б) підготовча група від 3-5 років (2
групи); В) молодша група від 6-8 років (2 групи); Г) середня група від 9-11 років (2 групи);
Д) друга старша група від 12-15 років; Е) перша старша група від 16 років. У кожній віковій
групі — дві групи (крім старших груп і групи
«малюки»): одна для початківців, друга — кон-

цертний склад колективу. Обирайте, кому що
до вподоби.
— Не важко?
— На початку був маленький колектив,
потрібно було менше, а зараз нас 170 і, звичайно, труднощі є. Із деякими ми навчилися
боротися самостійно.
Постійно нам допомагає і підтримує міський голова Віктор Решетняк. Батьки дітей також не стоять осторонь проблем. Дякую їм за
розуміння, терпіння і підтримку. Вони класні.
У нас дружний робочий колектив: костюмер
Люда Чура, адміністратор Максим Пінчук,
хореографи Аліна Кульбаба, Софія Мельник,
Марія Чура. До речі, на усіх конкурсах звертають особливу увагу на сценічні костюми наших вихованців. Запитують, хто дизайнер, чи,
можливо, маємо власний цех? А насправді,
вся майстерня – це одна швейна машинка і
умілі ручки нашої Людмили.
Але найболючіша проблема — відсутність
власного Культурного центру з хорошою сценою. І це проблема не тільки нашого колективу.
Нам, щоб провести сольний концерт, потрібно зробити цілу купу безглуздих речей,
аби отримати сцену, наприклад, у кінотеатрі
«Мир». Дуже прикро, що вишгородці не мають
змоги бачити нас частіше. А деякі про нас взагалі не чули!
Нас знає вся Україна як сильний і професійний колектив. Ми змагалися з найсильнішими колективами України. Перемагали у
телевізійних конкурсах, у міжнародних, брали
участь у різних благодійних соціальних проектах.
От, наприклад, наш колектив запросили взяти участь у святкуванні Дня Європи 17
травня. Інші колективи, щоб потрапити на цей
захід, проходять кастинги, а нам просто зателефонували. Хотілося б, аби наше місто не
тільки знало, що є такий колектив, а й пишалося нами.
— Найбільше досягнення «Клерико»?
— Що стосується конкурсів, фестивалів,
воно ще попереду. Насправді, озираючись
назад, на певні пройдені етапи, часом думаю
«о-о-о, і таке було, і це ми робили», але ніколи не можна зупинятися і зациклюватися на
зробленому. Хтось розумний сказав: «Коли ти
досяг стелі, ти з жахом розумієш, що це — чиясь підлога», і над цим справді варто замислитись.
А взагалі, найбільше наше досягнення —
це те, що ми — одна велика Родина, Родина
«Клерико»! Що ми вже 12 років разом, що в
нас завжди є плани не тільки на майбутнє, а
навіть на завтра, і цих планів дуже багато.
Р.S: Безперечно, те що кожен творчий
колектив міста шукає шляхи вирішення
проблеми відсутності власного будинку
культури - похвально. Але було б чудово,
якби «Мир» або «Енергетик» передали місту. Погодьтесь, у своїй хаті і затишніше і
спокійніше.

регіонали збирають підписи щодо
відставки Турчинова і вимагають
припинення АТО. Голова ВР: АТО
припинять, якщо сепаратисти складуть зброю і відпустять заручників
На знак протесту обидві фракції покидають залу ВР Підписано новий

контракт на реверс газу з Угорщини Версія трьох вибухів на газопроводі в Карпатах — теракт РФ
планує масовані навчання авіації
25 травня — у день виборів українського Президента
Далі. див. стор. 14

Стрічка подій 08-15.05.2014
(Початок див. стор. 2)
Салія і Оробець знято зі столичномерських перегонів, а за
день поновлено у списках кандидатів на пост Київського міського
голови і депутата Київради Верховна Рада: об’єднання «Відроджен-

ня держави»; нові правила виборів
— в умовах бойових дій і дестабілізації на Південному Сході та закон
щодо посилення охорони виборчих
комісій; ратифіковано угоду про
збільшення фонду «Укриття» ЧАЕС
на 63,4 млн доларів Комуністи і
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17 травня
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Вишгород

Місія доброчинності

Марина ГОНЧАРЕНКО,
голова батьківського комітету
1-А класу ВРГ «Інтелект»

І наша хата — не з краю!

ФОТО — автор, спеціально для «Вишгорода»

У наш складний час багато людей потребують допомоги і матеріальної, і особливо, моральної. Кожній
людині в скрутну годину потрібна дружня підтримка.
А що вже й казати про маленьких дітлахів, на яких несподівано звалилось забагато інформації щодо подій
у нашій країні.
І що людину робить сильнішою, як не взаємна допомога? Ось і наймолодші учні Вишгородської районної гімназії «Інтелект» не залишились осторонь чужої біди і вирішили поділитися, чим змогли, щоб наповнити теплом життя
своїх ровесників, що виховуються у дитячих будинках.
Учні 1-А класу разом зі своїм вчителем Валентиною
Форостовою та батьками долучилися до акції «Місія доброчинності», яка проходить у рамках Всеукраїнського
місячника Червоного Хреста, — зібрали одяг, іграшки,
канцтовари для дітей із сімей, які перебувають у складних
життєвих обставинах.
Хотілося б, щоб ніхто не залишився байдужим, брав
приклад із малечі, допомагав ближнім, бо тільки в єдності
і любові — наша сила.

«Я приїду до тебе,
матусю…»

Згадуючи минуле...

Золотий вік
Галина МАКАРЕНКО

У Благодійному фонді
Влас. інф.
ФОТО – Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»
Напередодні Дня Перемоги з ініціативи Анатолія Гальчука – голови Громадської ради, що при
Вишгородській РДА, ветерани міста зустрілися у
Благодійному фонді святої Ольги.
ут завжди раді ветеранам, тому завдяки президенту фонду Володимиру Малишеву подібні заходи – традиційні. Долучилися до
нинішнього і підприємці Микола Коваль та Микола
Литвиненко.
У теплій домашній атмосфері за святковим столом

Т

гостей привітали заступник голови Громадської ради
Таміла Орел, начальник відділу з гуманітарних питань
міськради Володимир Ткач, міський депутат Микола
Коваль, директор районного територіального центру
соціального обслуговування Наталія Рудько.
Згадували ветерани минулі роки, своїх товаришів,
багато з яких уже пішли в небуття. Так, не було серед
них нині колишнього заступника голів рад ветеранів міста і району Сергія Лагуненка, який завжди був
душею колективу, розважливою і безмежно доброю
людиною. У минулому році він пішов у небуття услід
за своєю дружиною. Пом’янули всіх хвилиною мовчання…

«Я приїду до тебе, матусю…»,
— як часто ми говоримо ці слова
нашим мамам, обіцяючи навідуватись частіше у рідну оселю. Через клопоти та справи, проблеми
і турботи не завжди дотримуємось цих обіцянок. Але в нашій
країні є травневий День матері,
в який вшанування усіх матерів
стало вже доброю традицією.
Самодіяльний колектив «Петрівочка» Старопетрівського Будинку
культури вирішив підготувати для
односельців святковий концерт.
Директор БК Ганна Васильківська
запросила до участі фольклорний
колектив «Золотий вік» з Вишгорода, виступи якого — завжди глибинно-українські.
Транспортом для поїздки з Вишгорода до Старих Петрівець забезпечив наш вишгородський співочий
колектив депутат Вишгородської
міської ради Юрій Колодзян. І от
старопетрівчани зібрались у Будинку культури цілими родинами. День
матері — це вже родинне свято, тож

Юні журналісти — про сім’ю

Спокій у країні
– щастя у родині

Студією журналістики міського центру творчості
«Джерело» керує Валентина Яковенко. Її вихованці часто вражають нас і роздумами, і словом. От і сьогодні
вони поділилися своїми думками на вічну тему.

Наталія ВОЙТЮК,
учениця
7-Б класу

Люблю бути вдома

«Інтелект»
Для мене сім’я –
це найрідніші люди. Я
живу в щасливій родині, де всі поважають та підтримують
одне одного.
Коли я виросту, в мене з’явиться
ще одна сім’я, в якій
я буду не донькою і сестричкою, а турботливою
мамою та дружиною. Я хочу, щоби майбутня моя
сім’я також була щасливою.
Своїх дітей навчатиму змалечку говорити
правду, як мене вчить тато, якого, на жаль, зараз
немає поряд через ситуацію в Україні. Мені його
дуже не вистачає. Я б хотіла, щоб він швидше повернувся, і щоб моїх рідних більше ніколи не мобілізовували через заворушення в державі.

Денис ПОЛЯКОВ,
учень 7-Б класу
гімназії «Інтелект»
Люблю бути вдома, у своїй
сім’ї, яка дуже дружна. Ми майже ніколи не сваримось, завжди
допомагаємо одне одному.
Багато уваги нам з братом
приділяє мама — з нею розважаємось, вчимо уроки. Щоб віддячити їй, я прибираю квартиру,
ходжу в магазин, можу приготувати щось смачненьке.
Коли виросту, матиму невелику сім’ю, де не буде сварок, а лише взаємодопомога і добрі стосунки. Досить часу
проводитиму зі своїми дітьми, аби їм було весело і не самотньо.

і атмосфера у залі також була посправжньому родинна, невимушена
і тепла.
Виступ «Золотого віку» — літературно-музична композиція — з
віршованими рядками про маму, які
читала Тамара Шевченко, і українськими народними піснями. А коли
залунали акорди пісні «Я приїду до
тебе, матусю…», зал ледве стримував сльози і щиро аплодував аматорам.
Господарі — учасники художньої
самодіяльності Старопетрівського
БК, яким акомпанував музичний керівник Володимир Ткаченко, — так
виконали запальні та душевні пісні,
а також кілька сценок «сімейних баталій», що глядачі відгукнулися вибухами веселого сміху.
Учасники самодіяльних колективів подарували старопетрівчанам
гарний відпочинок і переконані, що
створений ними добрий настрій
допоможе їм долати сьогоднішні
і суспільні, і родинні негаразди, а
підтримка однодумців сприятиме
реалізації подальших творчих планів.

Cім’я починається
з суспільства
Ірина ЯКОВЕНКО,
учениця 9-А класу
гімназії «Інтелект»
Родина – найдорожче, що
є в житті. Близькі люди завжди оточують мене теплом.
Не уявляю себе без рідних,
які завжди підтримають, порадять, втішать, коли щось не
виходить.
Прийде час – і я стану
дорослою, матиму свою родину. Маленькою я часто уявляла себе в ролі дружини та
матері, мріяла про двох дітей – хлопчика та дівчинку, чоловіка, який
буде для них зразковим батьком, а для мене – тим плечем, на яке
завжди можна обіпертися. Хотіла мати таку ж дружну, веселу, життєрадісну сім’ю, як моя.
Зараз мої бажання трохи інші. Мрію про спокій у своїй державі
— нашій спільній домівці. Хочу, щоб мої майбутні діти мешкали у
справді незалежній Україні, де можна висловлювати власну думку і
не боятися наслідків. Мрію жити та створити сім’ю в демократичному суспільстві і не хвилюватися про майбутнє нащадків.

Стрічка подій 08-15.05.2014
(Початок див. стор. 2)
Ще один ультиматум бойовиків
ДНР: до 21:00 15 травня вивести українські війська з Донецької області, інакше обіцяють нещадний наступ «НародПовідомлення
но-визвольної армії»

про замінування аеропорту Бориспіль,
пасажирів і персонал евакуйовано, вибухівку не знайдено 115 виборчих дільниць у 75 країнах світу (зокрема шість —
у РФ, найактивніші: Португалія, Італія,
Греція, Ізраїль) дозволять громадянам

України взяти участь у позачергових виборах Президента України, якого оберуть на 5 років На Каннському фестивалі найбільшу увагу приділяють Україні
Понад 50 % українців підтримують бойкот російських товарів (опитування)

ВР: «Суверенна європейська Україна»
вимагає від парламенту негайно зняти
депутатську недоторканість Царьова.
А також розглянути законопроект про
сенсорну кнопку
Далі. див. стор. 15

Людина

Вишгород
У ці травневі сонячні, теплі дні, коли
квітне земля, ми — учителі Вишгородської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 — згадуємо свою колегу, Учителя з великої літери Поташник Міру
Ізрайлівну.
ва місяці не дожила Міра Ізрайлівна до 15 травня — свого ювілейного дня народження. Неможливо повірити, що перестало битися
серце доброї, щирої, небайдужої людини,
чуйної колеги, надійного друга. Врівноважена, доброзичлива, милосердна, відповідальна і принципова, Міра Поташник була
завжди готова прийти на допомогу.

Д

Народилася вона у звичайній сільській
родині с. Іванків Київської області. Змалечку бачила, як важко працюють батьки, як
вони стараються зробити все, щоб дитина
отримала освіту, здійснила свою мрію стати
вчителем!
І Міра наполегливо до цього йшла. Була
вона по життю оптимісткою, стійко переносила тяжкі повоєнні часи, коли батько не
повернувся з фронту. Найкращою була у
навчанні і студенткою Київського педагогічного інституту імені М. Горького.
Справжнє щастя прийшло до дівчини,
коли зустріла своє кохання – найдорожчого
чоловіка Семена і народила довгождану до-

нечку Жанну. Тоді відчула себе найщасливішою жінкою, дружиною, матір’ю.
Сімейний затишок і улюблена робота
давали енергію й силу для творчості, ініціативу і духовний зріст. Такою і запам’ятали
Міру Ізрайлівну її учні: ерудованою, інтелігентною, високоосвіченою вчителькою та
шляхетною жінкою.
Як важко віднайти слова,
Та не тому, що їх бракує,
А через пам’ять, що жива,
Та біль, у серці що вирує.
Світла пам’ять про Міру Ізрайлівну залишиться в серцях всіх, хто її знав, цінував,
поважав, любив…

2014 року
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Наша Міра

Світла пам’ять

Новий пам’ятник відкрили у Старих Петрівцях

На честь Великої Перемоги

Ти чекай мене
Чуєш…
Ти чекай мене,
Над усе чекай,
Коли смуток огорне,
Жовтий дощ стіка…
І в спекотну каламуть,
В заметіль, у сніг,
Коли інших вже не ждуть,
Вже й забувши їх…
І коли листів нема
Із далечини,
Інші вже не ждуть дарма,
Стомлені вони…
Повернуся, тільки жди
І не зич добра.
Тим, хто каже: «Далі йди»,
«Вже забуть пора…».
Хай повірять мати й син,
Що нема мене.
Друзі втішаться отим
«Було — й промине»…
Сядуть в коло при вогні
І ковтнуть вина
На помин душі. Та ні,
Ти чекай одна.
Ти чеканням повернеш
Із смертельних лав.
«Поталанило. Еге ж!» —
Скаже, хто не ждав.
Не дано збагнути їм
В літо вогняне,
Як чеканням ти своїм
Вберегла мене.
Як вцілів я, вижив як,
Знаємо без слів.
Просто ти чекала так,
Як ніхто не вмів.

17 травня

Галина МАКАРЕНКО
ФОТО — Богдан ПИСЬМЕННИЙ,
спеціально для «Вишгорода»
9-го травня у селі Старі Петрівці урочисто відкрили пам’ятник на могилі Невідомого солдата.
До меморіального комплексу на братській могилі прийшли ветерани Великої Вітчизняної, військовослужбовці, котрим уже

у післявоєнні роки довелось тримати в руках бойову зброю, працівники
місцевих підприємств та
організацій, представники громадських організацій, мешканці села,
щоб вшанувати пам’ять
загиблих у роки Великої
Вітчизняної та віддати
належну шану живим захисникам Вітчизни.
Після
завершення
мітингу його учасники
хресною ходою, яку очолив настоятель храму
Казанської ікони Пресвятої Богородиці протоієрей Василь (Хомин),
попрямували до кладовища, до могили невідомих солдатів — захисників села. Саме тут
ще один пам’ятник встановили на могилі
Невідомого солдата, дякуючи старанням
виконкому Старопетрівської сільської ради
та місцевої громадськості.
Старопетрівський сільський голова
Олександр Єрема, звертаючись до присутніх, подякував усім, хто особисто долучився до спорудження пам’ятника, наголосив,
наскільки важлива пам’ять про полеглих за-

хисників Вітчизни — вони заплатили своєю
кров’ю і своїм життям, щоб у нашій країні
був мир і спокій. А наскільки мир і злагода важливі, ми відчуваємо сьогодні кожної
хвилини, слідкуючи за повідомленнями з
гарячих точок у східних областях України.
Не забувають в селі і про ветеранів та
учасників війни, вдів загиблих, допомагаючи вирішувати їхні соціально-побутові проблеми.
Печально-щемливої, а заодно і життєстверджуючої нотки у захід додали учні
місцевої школи літературною композицією.
У ній звучала жалоба за полеглими і переконаність у тому, що кров була пролита недаремно, щирі слова вдячності молоді за Перемогу над ворогом і впевненість у тому, що
воїни Великої Вітчизняної своєю мужністю і
самовідданістю продовжили героїчні традиції українського народу, наповнили їх новим
змістом — захист Вітчизни залишається актуальним і у сьогоднішньому, здавалося б,
мирному сьогоденні.
Настоятель місцевого храму протоієрей Василь відправив поминальну літургію
за загиблими воїнами та освятив новий
пам’ятник — хай стане він ще одним нагадуванням величності подвигу воїнів-визволителів та важливості захисту Вітчизни від
усіляких агресорів.

Не хочу заощаджувати на бронежилет!

(На підтримку українських військових та їхніх
родин телеканал 1+1 зняв емоційний кліп. Переклад «Жди меня» Костянтина Симонова зробив
Юрій ГОНЧАРЕНКО, головний редактор журналу
«Зерно»)

Урок миру

Квіти від щирого серця вдячних за
мир нащадків — учаснику бойових дій,
справжньому солдату Перемоги Івану
Черткову, який патріотично подякував
українською
Марина КОЧЕЛІСОВА
ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

Сьомого травня цього року я не забуду ніколи. Тому що побувала у ВРГ
«Інтелект» на справжньому уроці миру.
Літературно-музична композиція, яку
підготували старшокласники гімназії під

Цьогорічний День Перемоги надовго запам’ятається не лише глядачам, а й учасникам виступів

керівництвом і за сценарієм Ірини Радченко та Світлани Бєльченко і танцювальний ансамбль 5 класів, схвилювала не
лише старших за віком, а й школярів.
кби ви побачили, шановні читачі, як учні середніх класів слухали
«Журавлі», «Смаглявку», «Баладу
про матір», «Ех, війна, що ти, підла, накоїла»,

Я

«Василя Тьоркіна», «Стоїть над горою Альоша», як не відривали очей від «Вальсу з медсестрою», як аплодували віршу «Перемога»,
танцю «Є у мене одна країна»!
Щемливий «Чуєш, ти чекай мене…» викликав сльози без перебільшення в усіх жінок
у залі. Директор гімназії Інна Шубко, котра
говорила про те, що мир і взаєморозуміння,

як ніколи, важливі для усіх нас сьогодні, не
одразу змогла розпочати свою промову —
голос переривався від стримуваних ридань.
А мене з моменту, коли на сцену у пілотках
і кітелях вийшли 17-річні юнаки (і серед них
— мій син), дотепер не полишає одна думка:
«Не хочу заощаджувати на бронежилет!»
Люди, бережіть мир!

Стрічка подій 08-15.05.2014

САД
(Уривок)
В огні нестерпної навали
рубали, різали наш сад...
А ми дивилися назад

і за минулим сумували...
Руками власними тюрму
творили ми собі одвічну...
О, будьте прокляті, кому
назад повернуто обличчя!
Брати нас брали на штики

за слово, правдою повите...
Ви ж розумієте, — віки
не знали ми, чиї ми діти!..
Хтось застромив у серце шило,
в чеканні марному весни...
В саду розкішному лишились

одні пеньки та бур’яни.
Кати на струни наші жили
тягли із рук, як сон, блідих...
І з нас співців собі купили,
щоб грати їм на струнах тих.
Володимир Сосюра, Харків, 1928
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Мозаїка
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Вишгород

Дайте шанс Дмитру ходити
Наталія РУДЬКО,
директор Вишгородського районного
територіального центру соціального обслуговування
(надання соціальних послуг)
Діму Манашка, який, попри свою інвалідність, веде
досить активний спосіб життя, займається громадською
роботою, добре знають у Вишгороді, у районі і в області, і
намагаються допомогти вирішити не тільки його проблеми, а й реалізувати його суспільно-цікаві проекти.
авжди підтримують Діму у вирішенні нагальних питань місцеві підприємці, депутати усіх рівнів. Бо
Дмитро — талановита, зацікавлена життям людина
з широким кругозором, у нього чимало цікавих ідей щодо соціальної роботи, підтримки людей з особливими потребами.
Сьогодні Дмитро розмірковує над тим, як надавати їм психологічну допомогу, і тісно співпрацює в цьому питанні з відділенням соціально-медичних послуг, яке працює при Вишгородському районному територіальному центрі соціального
обслуговування (надання соціальних послуг).
Але сьогодні самому Дмитру Манашку потрібна допомога
— щоб поновити втрачене здоров’я, треба пройти обстеження
і відповідне лікування, на початковому етапі якого треба щонайменше 5 тисяч гривень.
Матеріальну допомогу у розмірі тисячі гривень виділила хлопцеві райдержадміністрація за програмою «Турбота».
«Приємно було отримати мені допомогу і від депутата обласної ради Олександра Приходька, — розповідає Діма. — Попри
на те, що вже не працює головою Вишгородської райдержадміністрації, він не забуває про земляків, допомагає. Дізнавшись про мої проблеми, підтримав мене матеріально. А ще
я надзвичайно схвильований допомогою депутата обласної
ради Тетяни Подашевської та начальника Київського обласного департаменту охорони здоров’я Олега Ременника — саме
дякуючи їм, я мав змогу безкоштовно пройти магнітно-резонансне обстеження в обласній лікарні, за яке треба було заплатити три з половиною тисячі гривень. Кажу Тетяні Леоні-

Увага!

З

Врятуємо життя!
Ярославський Андрюша (12.12.2013 р. н.). Діагноз: хронічна гранулематозна хвороба. Єдиний
шлях до нормального здорового життя — це пересадка кісткового мозку в Ізраїлі. І чим раніше, тим
краще.
Відкрито збір коштів на трансплантацію кісткового мозку. Благаємо допомогти врятувати Андрюшу!
Дякуємо від усього серця за будь-яку поміч!
https://vk.com/club70163203
Приват: 5168 7420 6644 0821 Марина Сергіївна
Томіліна (Ярославська)
Тел: (093) 994-62-60 — мама Марина

Дмитро МАНАШОК з Наталією РУДЬКО
дівні: «Не знаю, як Вам і дякувати за вашу допомогу!» А вона
мені: «Найбільша мені вдячність — побачити тебе щасливим.
Вилікуєшся, поділишся тоді своїм щастям — і це мені буде
найкраща нагорода». Я мало не розплакався від такої щирості.
Хочу сердечно подякувати Тетяні Леонідівні, Олегу Ісаковичу і
Олександру Олексійовичу за їх небайдужість, співпереживання до чужої біди, чужих проблем».
Це і справді добре, коли є люди, завжди готові допомогти
іншим.
Просимо усіх небайдужих також підтримати талановитого юнака. Дай Боже, після операції хлопець полишить інвалідний візок! З Дмитром Манашком можна зв’язатися через
наш центр (Тел: (04596) 5-15-82; м. Вишгород, вул. Грушевського, 1).

Заповіднику — 20 років

Музей — це дзеркало ставлення суспільства до своєї культури й історії

1
(Початок — див. стор. 1)
Тож директор Ірина Пироженко запросила чимало гостей, а настоятель церкви
свв Бориса і Гліба, доцент Київської духовної академії УПЦ МП, кандидат богословських наук Димитрій Денисенко благословив високе зібрання.
Місцеву владу представляли заступник голови РДА Валентина Духота, голова
райради Ірина Побідаш і начальник відділу
з гуманітарних питань апарату виконкому
міськради Володимир Ткач, який передав
щирі вітання й побажання від Вишгородського міського голови Віктора Решетняка. Вітали музей і виступали з доповідями
очільники культури, археологи та архітек-

тори, представники Українського товариства охорони пам’яток історії та культури,
освітяни, науковці, працівники архівів, відомі фахівці й студенти.
Йшлося про нагальні проблеми ВІКЗ,
неприпустимість забудови історичних
територій, про збереження ландшафтів,
археологічні дослідження у Вишгороді і на
території Межигір’я, створення унікального музею Київської Русі, конкурс ідей, ба
— навіть про реформування органів місцевої і державної влади.
Історична секція, зокрема, розглядала сучасний стан території Межигірського
монастиря (доповідач — заввідділом краєзнавства Київського обласного центру з

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

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

ТАЛОН БЕЗПЛАТНОГО ОГОЛОШЕННЯ
17.05.2014 року
ТЕКСТ ОГОЛОШЕННЯ
(в газеті друкується не
більше 7 слів)
№ рубрики___________
на «__»_________2013р.

писати
друкованими
літерами

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

Останній термін подання безкоштовних оголошень - вівторок до 12.00

охорони та наукових досліджень пам’яток
Олена Бреяк). А доктор історичних наук,
професор,
член-кореспондент
НАНУ
Олександр Моця (Інститут археології) запропонував звернутися до Голови Верховної Ради, щоби нинішнє Межигір’я стало парком-музеєм і підпорядковувалося
Вишгородському заповіднику, котрий,
відповідно, отримав статус національного. Ухвалу за результатами роботи конференції прийняли одноголосно.
Докладніше чит. і більше фотографій
див. на сайті ВІКЗ
www.vyshgorod-museum.org.ua
та газети «Вишгород»
www.vyshgorod.in.ua
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1. На засіданні археологічної секції в історичному музеї особливо зацікавилися
результатами археологічних розкопок на
території Вишгородського городища
2. Перед початком конференції можна
було ознайомитися з історією ВІКЗ, придбати науково-історичну літературу видавництва «Яніна» та авторську кераміку,
поспілкуватися з цікавими людьми
3. Грамоту працівнику заповідника Ганні
Бубко вручив Ігор Подолянець, начальник
управління культури, національностей та
релігій КОДА. Відзначили колектив, директора і шістьох працівників, які найдовше тримають бренд музею

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

P. S.

Ваші дані
(в газеті не друкуються)
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Радіти
треба
сьогодні,
бо завтра
буде ще
краще
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