Петро Порошенко — новообраний Президент
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Петро Порошенко присягнув на вірність
українському народу на Конституції країни
і на старовинному Євангелії 16 століття.
Потім Главі держави вручили знаки президентської влади — гербову печатку і булаву Президента України. Після принесення
присяги Порошенку були представлені на
Софіївській площі Києва командувачі різ-

них родів українських військ.
Присутні вшанували хвилиною мовчання
загиблих за свободу і незалежність України —
Небесну сотню і українських військових. У своїй президентській промові Порошенко жорстко розкритикував попереднього Президента
Віктора Януковича — за словами Порошенка,
саме він винен у тому, що регіон опинився у

складному економічному становищі. Звернувшись до жителів Донбасу російською мовою,
Петро Порошенко пообіцяв, що найближчим
часом приїде в регіон з миром. Президент підкреслив, що вести переговори з бандитами
українська влада не буде, та наголосив, що
Києву необхідний «легітимний партнер по діалогу» на Донбасі.

Âèøãîðîä
www.vyshgorod.in.ua
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Чекаю від Президента...
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«Кожна квітка — гарна»
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Виставка студії «Ра»

ФОТО — Валентина ЧИСТЯК, «Вишгород»
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Про що мріють діти? Про сонце і квіти!
У нас
на сайті
Читайте на сайті
газети Вишгород»
vyshgorod.in.ua

Інавгураційна промова (повний текст)
Дитячі велоперегони
КМУ за 100 днів
Допомога при народженні
дитини
Здоровий патріотизм —
змалечку
І чимало іншого —

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

а-Фішка

Марафон
«Київська Русь»
21 червня з 22.00 до 24.00
в адмінбудівлі стадіону «Енергетик» та 22 червня з 00.00 до
6.00 на набережній Київського
водосховища (алея С. Поташника) відбудеться 10-й нічний марафон «Київська Русь».
Чекаємо прихильників здорового способу життя та всіх бажаючих.

З Днем медичного працівника!

Ви рятуєте від хвороб і гоєте рани

У третю неділю червня своє професійне свято відзначають медики — люди найгуманнішої у
світі професії, які, не жаліючи зусиль і часу, приймають на себе важкий тягар людського болю і
страждань, оберігають найцінніше, що є у людини, — життя.
Дорогі медпрацівники! Ваша роль у суспільстві —
завжди важлива і необхідна. Ви рятуєте від хвороб і гоєте рани, тож завжди користуєтесь любов’ю і повагою.
Щиро вдячний за ваші чуйні серця, повернуте хво-

рим здоров’я і врятовані життя.
Бажаю вам міцного здоров’я, адже будете здорові ви — будуть під надійним захистом і ваші пацієнти!
Щастя вам і вашим родинам! Підтримки від держави,
гідних зарплат і, звичайно ж, — успішної праці.
Нехай віра і оптимізм завжди будуть з вами! Нехай
любов не згасає у ваших серцях, а душі наповнюються
теплом.
Вишгородський міський голова
Віктор РЕШЕТНЯК

Мораторій не підтримали, детальний план відхилили,
про стадіон вирішили подумати на свіжу голову
Влас. інф.
Засідання 35 сесії Вишгородської міської ради шостого скликання розпочали 12
червня о 10:30 у складі 30 депутатів + міський голова (31-й депутат приєднався за
годину). Велика зала адмінбудинку була
заповнена вщерть, люди у камуфляжі і з
плакатами стояли вздовж вікон і стін.
дин із групи юнаків і дівчат із плакатами «ЗахистЕмо Київ» на запитання нашого кореспондента відпо-

О

Офіційний сайт міськради: www.вишгород.com.ua

вів, що представляє оболонський підрозділ
Київської міської громадської організації
«Наше право», а про мету і діяльність цієї ГО
можна дізнатися в інтернеті (www.law.lviv.ua
— Ред.). Яке саме із 47 питань порядку денного (див. офіційний сайт міськради www.
вишгород.com.ua) викликало такий інтерес,
виявилося одразу: група ТСН з телеканалу
1+1 покинула залу після його розгляду. Та
про все по черзі.
Міський голова Віктор Решетняк привітав іменинників травня і червня. Депутати

35 сесія: перше
пленарне засідання

внесли до порядку денного зняте на минулій
сесії питання передачі на баланс ВМКП «Водоканал» об’єктів інженерної інфраструктури
(і, врешті, його не прийняли) та додали питання про ПП «Медвідь-автотранс». А також
пристали на пропозицію мера — першими
розглянути детальний план території масиву
«Дніпро» (п. 8 порядку денного) та звернення ВСГО «Федерація футболу України» (п. 47
порядку денного), щоб відпустити фахівців і
зацікавлених у цих питаннях людей.
Далі — на стор. 3

Електронна адреса газети «Вишгород»: ngvyshgorod@ukr.net
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Вишгород

Микола ПРАВОБЕРЕЖНИЙ
ФОТО — Інтернет-ЗМІ

Цілком очевидно, що нинішня
Верховна Рада України доживає
останні дні. Агонія цього парламенту
має завершитися восени. Перевиборів Верховної Ради прагне більшість
громадян України, новообраний
Президент, це рекомендує і європейська спільнота. Але чи згідні самі
парламентарі покинути насиджені
місця? Аж ніяк! Більшість з них заплатила за мандати захмарні суми,
отримала у бізнесі преференції. І
куди ж тепер?
Ця дилема не дає спокою і депутату
Верховної Ради по виборчому округу №
96 Ярославу Москаленку, який вже пізнав солодкий смак влади. Вихід один
— готуватися до нових виборів. Проблема одна: як знову заслужити довіру
виборців після ганебного регіонівського

Чи не пора покаятися, пане Москаленко?
минулого. Хіба що перевести стрілки на
інших, постати борцем проти місцевих
«корупціонерів».
Як подумав, так і зробив. Ось чому
так різко стартувала розгнуздана кампанія дискредитації міського голови
Віктора Решетняка. У хід пішли запити
у Верховній Раді, до Генпрокуратури,
шквал критики на сесії міської ради,
шельмування у соціальних мережах
тощо. Ясно, як божий день — нардеп пішов ва-банк.
У пошуках істини ми повернемося
у недалеке минуле. У 2006 році новообраний міський голова В.Решетняк прийняв фактично місто-руїну. Це добре
пам’ятають вишгородці. Саме на основі
їх звернень, побажань і пропозицій була
вироблена стратегія розвитку Вишгорода на довгі роки. Ця програма діє і посьогодні.
Де і ким був тоді Ярослав Москаленко? За великим рахунком, ніде і ніким.
Пересічний бізнесмен, керівник ТОВ
«Синтез», а ще раніше — засновник МПП
«Альфа-Трейд» — дуже цікавої структури. Та про неї — у наступних публікаціях.
Але завдяки природній кмітливості і напористості він у тому ж 2006 році чітко
вловив політичну кон’юнктуру і пройшов
депутатом до Вишгородської районної
ради за партійним списком від Української народної партії. Запам’ятаємо
це — від партії національно свідомих
українців. Та недовго новоспечений
депутат співав оди патріотам-демократам. Наступною у його колекції стала
Соціалістична партія України. Саме з
цього партійного трампліну Я. Москаленко скочив на посаду голови районної
ради. Як віддячив він своїм соратникам
— окрема розмова. Вражає інше: за часів помаранчевої революції молодий і
амбітний політик уже з прицмаком підтримує «любих друзів», особливо обожнює губернатора Київської області
Віру Ульянченко. Такого вірного лицаря
революції в «Нашій Україні» треба було
ще пошукати.
Та не тут-то було. Коли «пацани» з
Донбасу почали набирати реальну силу
і показали, що «порожняк не гонять»,
Ярослав Миколайович без вагань змив
помаранчеве забарвлення і нарядився у
синьо-біле одягало Партії регіонів.
У цей час міський голова Віктор Решетняк займався прозою життя: вигрібав сміття з міста, асфальтував,
освітлював вулиці і гадки не мав про політичну кар’єру.
А для Я. Москаленка настав зірковий
час. Молодий регіонал швидко знайшов
підхід до Ю. Бойка — очільника обласної організації Партії регіонів і очолив
районний штаб цієї партії, а після «пра-

Голосування за диктаторські закони 16 січня 2014 р.
вильного» проведення місцевих виборів
(з 60 депутатів райради 31 місце «завоювали» регіонали) став першим заступником А. Присяжнюка, голови Київської
обласної держадміністрації.
Будемо відвертими — донецькі повірили йому і дозволили балотуватися до
Верховної Ради.
Оцінювати діяльність народного депутата Я. М. Москаленка будуть виборці. Як він обома руками голосував за
диктаторські закони, як пишався особистим знайомством з межигірською
Сім’єю, де був, коли снайпери вбивали
людей на Майдані…
Хто б що не казав, а вишгородці —
мудрі люди. Ця мудрість полягає в тому,
що у 2012 році Вишгород принципово
не проголосував ні за Партію регіонів,
ні, тим більше, за Ярослава Москаленка. Не повірили йому і в багатьох селах
району. Агітатори мало не зі штанів вистрибували, а результат нікчемний.
Чому так сталося? Та, мабуть, цю людину добре знали ще з крутих 90-х. Більше
всього, на осінніх виборах реваншу не
буде. Так і хочеться сказати: «Не тратьте, куме, сили!»
Згідно з Біблією, на Тайній Вечері Ісус Христос сказав своєму учневі
Петру: «Істинно кажу тобі, що в цю ніч,
перше, ніж проспіває півень, ти тричі
зречешся Мене і скажеш, що не знаєш

Мене». Петро все життя каявся за зраду.
Чотирьох партій зрікся Ярослав
Москаленко. Та, власне кажучи, в їх ідеї
він ніколи і не вірив. Вони служили йому
знаряддям для кар’єрного росту.
Під яким тепер прапором йтиме на
наступні вибори наш багатопартієць?
Не здивуємося, якщо він знайде підхід і
до будь-якої політичної сили, що відповідатиме його бізнесовим інтересам.
Дивлячись на метушню нардепа навколо Вишгородського міського голови,
хочеться порадити цьому державному
діячеві наступне. Для початку треба покаятися у своїх політичних гріхах перед
українським народом, перед виборцями 96-го округу. За те, що служив
опорою злочинного режиму. І якщо від
людей буде прощення, то далі має бути
примирення з усіма ближніми і твердий
намір виправити своє життя.
Щоб подолати свої гріховні звички,
треба не очорнювати людей, а робити
благочестиві вчинки. Цю християнську
істину має знати Ярослав Москаленко
— кавалер орденів преподобного Іллі
Муромця, преподобного Нестора Літописця, ордена Почаївської ікони Пресвятої Богородиці та інших церковних
відзнак. І лише тоді можна говорити
щось про інших людей.
Але покаяння не видно. Натомість іде
пресинг на вишгородську міську владу,

зокрема — на мера. Як це треба заздрити Віктору Решетняку, щоб у Фейсбуці
на весь світ самозакохано хвалитися:
«Це Я розбудував місто». Через слово —
я-я-я! «Скромність» просто зашкалює.
Взагалі, у цивілізованих країнах
скомпрометовані чиновники, ті, хто
співпрацював з диктаторським режимом, назавжди покидають політичну
арену. То, може, справді варто подумати про переїзд у Підмосков’я на Рубльовське шосе і далі подавати тенісні
м’ячики Баті, приятелювати з його сином Олександром Вікторовичем, попивати чайок із Пшонкою, Захарченком і
згадувати, як «керували» Україною.
За законами пропаганди, якщо немає переконливих фактів, то на виручку
приходять емоції, а ще більше — дезінформація. Їх не треба перевіряти,
підтверджувати, аналізувати. Вилив
бруд і — відмивайся. Це дуже вигідно.
Очорнюючи, можна виглядати охайним
і полум’яним борцем з місцевими «корупціонерами».
Років зо три тому Ярослав Москаленко, за версією журналістів, входив у
десятку «Ворогів преси в Україні». Життя навчило політика бути обачним з репортерами. От якби ще життя навчило
його не втручатися, не заважати роботі
місцевого самоврядування — були б усі
тільки раді.
(Далі буде)
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Привітали журналістів

ФОТОмить
Влас. інф.
ФОТО – Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

Професійне свято відзначили
працівники українських засобів масової інформації. Привітали і вишгородських журналістів, запросивши
до міського голови. Віктор Решетняк подякував працівникам місцевих ЗМІ за щоденну копітку працю
та побажав творчого натхнення.
Нагадаємо, щороку 6 червня в
Україні відзначають День журналіста.
Професійне свято було запроваджене
Указом Президента України № 251/94
від 25 травня 1994 року на честь прийняття Спілки журналістів України у
1992 році до Міжнародної федерації
журналістів.

НА ФОТО (зліва направо): Вишгородський міський голова Віктор Решетняк, член Національної спілки журналістів,
начальник відділу з гуманітарних питань Вишгородської міськради Володимир Ткач, заступник редактора газети
«Вишгород» Вікторія Шмигора, директор КП «Редакція газети «Вишгород» Віталій Кутаф’єв, головний редактор
газети «Вишгород» Марина Кочелісова, редактор газети «Слово» Володимир Потапов, директор районного
радіомовлення Катерина Олексій, директор ТРК «ВишеГрад» Ігор Беркун

Від першої особи

Віктор Решетняк: «Про «дерибан» найбільше
кричить той, хто сам ним і займається»
Не можу змовчати, читаючи
ганебні та нікчемні пасквілі народного депутата Ярослава Москаленка. Як у народі кажуть: чия
б корова...
Така ІБД (імітація бурхливої діяльності) спричинена насправді
дуже простими речами: Ярослав
Москаленко вимагає від мене землі для своїх сумнівних оборудок з
будівництвом та нерухомістю. А я їх
йому не даю. І не дам. Я не дозволю обернути Вишгород та прилеглі
до нього території на вотчину князя
Москаленка. Не бувати цьому.
Прикро, але ні я, ні Вишгородська міська рада не можуть повною мірою протистояти апетитам
лютізького підприємця, ласого до
річкових схилів. Так, це саме він
буквально загарбав берегову територію, де раніше була розташована дитяча спортивна школа – це на
в’їзді до дачного масиву «Дніпро».
Будь-хто може сьогодні прийти туди
і з-за паркану (адже ближче вас не
пустять!) помилуватися прекрасними катерами та заможними відпочивальниками, що під літніми тентами
неквапливо попивають пиво… А поряд уже зводяться справжні палаци.
І всім відомо, що то володіння пана
Москаленка.
А сьогодні цей пан, не домігшись
від мене та Вишгородської міської
ради ані спробою підкупу, ані шантажем, ані погрозами того, щоб захопити всі вільні земельні ділянки,
вдався до інших інструментів впливу. Він організовує депутатські запити до Генеральної прокуратури,
явно роблячи на цьому піар, та пише
брехливі статті у пресу.
Не вийде у Вас нічого, пане Москаленко.

Наш депутат

Вишгородська громада не дозволить водити себе за носа. Тут всі
ми знаємо одне одного та знаємо,
хто і на що здатен. Ефемерні бетонні
хмарочоси, якими Ви лякаєте містян, все одно не затьмарять уваги
до тих сумнівних оборудок, якими
Ви займаєтеся. І за Вашим мандатом народного депутата та партійним квитком Партії регіонів Вам сховатися не вдасться.
До речі, про партію. Раджу Вам,
якщо будете вступати в якусь нову
партію — не примушуйте людей
Вишгорода і району ставати Вашими однопартійцями. Сьогодні Ви
чистенький, як нічого і не було, а в
простих людей — головний біль від
перебування у Вашій партії.
Принагідно хочу подякувати Вам
за користування Вашим «Опелем»
2002 року випуску, і люб’язно повертаємо його відремонтованим, на
ньому не соромно і Вам буде їздити
на Грушевського, 5.
Я вдячний за Ваш депутатський
запит, за те, що привернули увагу
Генеральної прокуратури до проблем Вишгородщини, котру буквально рвуть на шматки такі горепатріоти, як Ви. Я сподіваюся на
всебічну перевірку та готую пакет
надзвичайно цікавих для слідства
документів, котрі допоможуть встановити, хто ж саме займається «дерибаном» вишгородських земель. Я
стверджую, що це і є Ярослав Москаленко.
Я не збираюся далі проводити
дискусії з народним депутатом, у
якого великі можливості, підтримка
інших депутатів. Для мене найголовніше — це оцінка моєї роботи не
високопосадовцями, а широким загалом вишгородців.

Мораторій не підтримали, детальний план
відхилили, про стадіон вирішили подумати
на свіжу голову
(Початок на стор. 1)
«Детальні плани — вимога часу і змін до
Земельного кодексу. Мета детального плану
— технічне впорядкування та юридично-правова основа розвитку територій», — наголосив
доповідач, заступник міського голови Олексій
Данчин. І надав слово головному архітектору
проекту детального плану масиву садівничих товариств «Дніпро». Сергій Маркітаненко розповів,
що проект вирішує комплекс соціальних питань:
пляжі, зелені зони, під’їзди; на дорадчих зустрічах та засіданнях комісій міськради були враховані всі зауваження, обмеження, охоронні зони,
а право власності, норми використання територій та статус земельних ділянок не змінюються.
А районний архітектор Дмитро Ликов пояснив, що статус масиву змінювався під час обговорень: спочатку розмірковували над житловим
кварталом (це потребує розгалуженої вуличнодорожньої та інженерної мереж), та потім все ж
зупинилися на території для садівництва, що має
певні перспективи. А завдяки детальному плану
розвитку території (який визначає те, що є, будівельні, санітарні, екологічні та юридичні норми,
а також перспективи) архітектор міста й району
матимуть більші можливості приймати виважені
рішення.
Депутат Олексій Момот повідомив, що профільна будівельна комісія проект не підтримала,
а голови садових товариств на обговоренні проекту не були і проти нього. Крім того, надавати 70
земельних ділянок на русловій дамбі (штучна піщана споруда) — безвідповідально і небезпечно.
Його підтримав колишній міський голова і
депутат міськради Олександр Кімлач (неконтрольоване винесення піску внаслідок господарської діяльності садівників змінює гідрогеологічну ситуацію та призводить до природних
катастроф, руйнації піщаної дамби між бетонкою й обвідним каналом), який зробив екскурс
в історію владно-фінансово-межово-земельних
обставин міста та звернувся до міського депутатського корпусу із закликом ввести мораторій
(до осені) на обговорення будь-яких земельних
і будівельних питань, тим паче, що держава — у
стані війни. У відповідь Сергій Маркітаненко наголосив, що проект погоджено з усіма відповідальними структурами, зокрема гідрогеологію
розглядав професор і доктор геологічних наук.
Присутні голови садових товариств і садівники не здавалися: берегові смуги роздані, зробити дороги шість метрів завширшки — не всюди

Поки не доведе до ладу – не заспокоїться
Людмила ЛЯШЕНКО, за дорученням
групи мешканців будинку
Моє перше знайомство з Володимиром Лісогором відбулося у дні передвиборчої кампанії 2010 року. Перше
враження було позитивним – зовні приємний, небагатослівний, контактний.
Знайомство продовжилося, коли жителі нашого будинку по вул. Б. Хмельницького, 9 відчули, що у нас є депутат.
клад В. Лісогора в упорядкування прибудинкових територій став
для нас досить відчутним. З допомогою депутата було полагоджено купу
занедбаних дворових об’єктів. На їхній
ремонт ми не сподівались, чесно кажучи.

В
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можливо, та й взагалі, чи не за наш садівничий
рахунок хочете облаштувати територію?.. Пересічні громадяни рвалися до мікрофону, за який
врешті почалася трохи чи не бійка. Депутат Микола Коваль, врешті, не витримав: «Та ми вже
давно усе обговорили і не збираємось за цей
план голосувати». Інші довели правдивість його
слів: сім депутатів проголосували схвально, три
— утрималися, решта 22 були проти. Рішення не
ухвалили і розійшлися на перерву, під час якої
демонстранти з плакатами полишили залу.
Друге питання — реконструкція стадіону
«Енергетик» (з попередньою реконструкцію для
міських потреб стадіону біля школи «Сузір’я») —
викликала не менш бурхливе обговорення. Аргументи умовно поділялися на чотири групи:
1) прихильники безкоштовної масової фізкультури та спорту вимагали виділення коштів з
міської скарбнички на реконструкцію того, що є,
а новий критий манеж збудувати на новому місці;
2) тренери наполягали на початку реконструкції (за 20 років нічого не зробили, то почніть
хоч зараз!) і пропонували свій і батьківський
контроль за використанням футбольного поля
біля «Сузір’я» та у критому манежі;
3) депутати обстоювали детальний перелік
умов і зобов’язань із подальшим затвердженням
договору оренди;
4) місцеві громадські діячі висловлювали
занепокоєння втручанням районних структур,
а представник ФФУ Валерій Бабенко, котрий
ознайомив присутніх з проектом і термінами
його виконання, навіть запропонував оголосити
конкурс на більш футбольну назву критого манежу.
Врешті депутати ухвалили зібратися ввечері
на спільне засідання, а нове рішення (з відповідними правками) розглянути на другому пленарному засіданні — у п’ятницю, 13 червня, із самого ранку — так би мовити, на свіжу голову.
***
Всі інші 48 питань розглянули за півтори
години і прийняли відповідні рішення. Емоцій
додав хіба що виступ депутата Володимира Лісогора — з проектом рішення про створення
тимчасової контрольної комісії міськради по
вивченню ситуації, що склалася довкола реконструкції торговельного центру на просп. І . Мазепи, 1-а. Міські депутати перенесли розгляд
цього питання (через деяку заангажованість) на
невизначений термін.
Далі — у наступному номері

А коли наш депутат облаштував сходи, які
ведуть на вул. Ю. Кургузова до школи № 3,
і вони стали цілком придатними і безпечними для користування, нашій радості не
було меж. Раніше це була «гірка», по якій
на портфелях з’їжджали школярі, підскакуючи на відсутніх плитах, тепер – неслизька
плитка лягає під ноги і старому, і малому.
З ініціативи Володимира Лісогора та за
підтримки міського голови В. Решетняка
були прокладені нові алеї. Поруч із будинком – газони, засіяні травою, зручні лавочки у затінку дерев, де відпочивають жителі
Вишгорода. І, мабуть, не всі з них знають,
що цим вони зобов’язані депутату В. Лісогору.
Його завжди можна зустріти на об’єктах

міста. Він особисто все перевіряє – і в спеку, і в дощ, а не сидить у кабінеті. Завжди
доброзичливий, привітний, з посмішкою
зустрічає кожного, хто до нього звертається з проханням, і ніколи не відмовляє в
посильній допомозі. А напередодні свят не
забуває привітати чудовими подарунками,
за що літні люди йому безмежно вдячні.
Охоче допомагає Володимиру Петровичу у благодійній діяльності дружина,
дуже мила і небайдужа жінка. Хочеться
побажати цій подружній парі здоров’я,
вдалого бізнесу, сімейного щастя і благополуччя.
Ми пишаємося нашим депутатом. Хай
у Вишгороді буде якомога більше таких чудових людей.
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14 червня

2014 року
(Початок на стор. 1)

Влада
у мажоритарному окрузі № 12. Входив у
парламентську фракцію об’єднаних соціал-демократів, був обраний членом
Політбюро СДПУ(О).
На початку 2000 залишив СДПУ(О)
і створив фракцію, а згодом — партію
«Солідарність», яка восени того року
увійшла до Партії регіонального відродження «Трудова солідарність України»
(згодом — Партія регіонів). Порошенко
став співголовою утвореної партії, у березні 2001 року — заступником голови,
та через півроку залишив партійні лави
через принципову розбіжність поглядів.
У грудні 2001 партія «Солідарність»

Вишгород
професором Університету банківської
справи Національного банку України.
23 березня 2012 призначений Міністром економічного розвитку і торгівлі
України.
На виборах до Верховної Ради 2012
року був кандидатом у народні депутати
у окрузі №12. Із грудня 2012 року — народний депутат України 7-го скликання,
до парламенту пройшов самовисуванцем. Член Комітету з питань європейської інтеграції. Позафракційний.
Президентство
За результатами позачергових президентських виборів 2014 року отримав

Петро Порошенко —
новообраний Президент
ДЖЕРЕЛА: visty.in.ua, blogs.
korrespondent.net

кою факультету міжнародних відносин
та міжнародного права Київського університету ім. Шевченка (спеціальність
— міжнародні економічні відносини) навчався в аспірантурі та працював асистентом кафедри міжнародних економічних відносин Київського університету
імені Шевченка.
У 1990-1991 — заступник генерального директора Об’єднання малих підприємств та підприємців «Республіка».
У 1991-1993 керував АТ «Біржовий
дім «Україна».
У 1993-1998 був генеральним директором ЗАТ «Український промислово-інвестиційний концерн».
2002 року захистив кандидатську
дисертацію «Правове регулювання
управління державними корпоративними правами в Україні». Кандидат юридичних наук.
Автор монографій «Державне управління корпоративними правами в Україні. Теорія формування правовідносин»
та низки наукових публікацій. Співавтор
підручника «Сучасні міжнародні економічні відносини».
Політична кар’єра
Заслужений економіст України. Лауреат Державної премії України у галузі
науки і техніки.
У 1998 році Порошенко став членом
партії СДПУ(О), котру тоді якраз очолив
Віктор Медведчук, — 11-й у партійному
списку на виборах, однак мандат здобув

увійшла до опозиційного виборчого
блоку Віктора Ющенка «Наша Україна»
(Порошенко — керівник виборчого штабу), який на парламентських виборах
2002 року вперше одержав понад 25%
голосів виборців. За списком «Нашої
України» Порошенко у 2002 і 2006 роках
обирався народним депутатом, зазнав
удару по бізнесу. Очолював парламентські комітети з питань бюджету (20022005) та фінансів (2006-2007).
Із липня 2004 — заступник керівника
штабу коаліції «Сила народу», з моменту
створення партії «Наша Україна» — в її
керівництві.
8 лютого 2005 призначений на посаду секретаря Ради національної безпеки і оборони України. 5 вересня 2005
року після висунення проти нього звинувачень з боку колишнього Державного
секретаря Олександра Зінченка, подав
заяву про відставку, щоби займана посада не вбачалась як можливість тиску
на правосуддя. Наприкінці вересня подав позов на Олександра Зінченка. Суд
зобов’язав Зінченка принести публічні
вибачення Порошенку.
Із 22 лютого 2007 Порошенко — голова Ради Національного банку України.
9 жовтня 2009 Верховна Рада підтримала представлену Президентом
кандидатуру Петра Порошенка на посаду міністра закордонних справ, за це
проголосували 240 депутатів.
23 грудня 2009 обраний Почесним

54,7% голосів виборців, здобувши таким чином перемогу в першому турі. На
виборах виступав в альянсі з Віталієм
Кличком (про це було проголошено 29
березня 2014 — на з’їзді УДАРу). Слоган передвиборчої кампанії Порошенка
— «Жити по-новому».
Приведений до присяги 7 червня
2014.
Бізнес
Порошенко розпочав власний бізнес
з продажу какао-бобів. У 1990-і роки
він придбав кілька кондитерських підприємств. Згодом об’єднав їх у групу
«Рошен», що стала найбільшим виробником кондитерських виробів в Україні
(шість комбінатів в Україні і одна фабрика в Росії, Липецьк).
У даний час бізнес Порошенка також
включає в себе кілька автомобільних і
автобусних заводів (Луцький автомобільний завод, ВАТ, корпорацію «Богдан»), верф «Ленінська кузня», телеканал «5 канал» і низку інших підприємств.
Родина
Батько Порошенко Олексій Іванович
(1936 р. н.) — генеральний директор
концерну «Укрпромінвест»; мати Євгенія Сергіївна (1937-2004). Старший за
Петра брат Михайло загинув.
Дружина — Марина Анатоліївна
(1962 р.н.) — лікар-кардіолог; сини
Олексій (1985 р.н.) і Михайло (2001
р.н.); доньки Євгенія (2000 р.н.) та Олександра (2000 р.н.); онук (2014 р.н.).

Київрада: нові-старі обличчя

дінгз Лімітед» Олександр Грановський,
директори ТОВ «Бізнес Інвест Груп»
Геннадій Ільїн, ТОВ «Хоумленд» Георгій Ясинський, голова наглядової ради
ПАТ «Промзв’язок» Ігор Піковський, ПАТ
«ЗНКІФ «ВІК» Ігор Кононенко, президент «Української державної будівельної
корпорації «Укрбуд» Максим Микитась.
За списком Радикальної партії до
Київради пройшли 7 депутатів, зокрема,
директори ТОВ «Будівництво та реконструкція» Олександр Лапшов, ТОВ «Ітон
Груп» Олександр Вовченко. За списком
партії «Об’єднання «Самопоміч» — 5 депутатів, у тому числі генеральний директор львівської ПрАТ «Телерадіокомпанія
«Люкс» Роман Андрейко, генеральний
директор ТОВ «Маркасон» Андрій Логвин, заступник директора ТОВ «ЕфДжиАрі Юкрейн» Сергій Гусовський.
ВО «Свобода» у Київраді отримала в
цілому 6 мандатів — один у мажоритарному окрузі і п’ять за партійними списками (зокрема — голова Деснянської
районної держадміністрації Петро Кузик, директор ТОВ «Обрій» Олександр
Колесніченко). При цьому Юрій Левченко обраний депутатом двічі — в мажоритарному окрузі та за партійним списком.
За списком партії «Громадянська позиція», яка отримала три мандати, до
Київради обрано, зокрема, директора
ТОВ «Інформаційне агентство «Лігабізнес Інформ» Дмитра Бондаренка, заступника директора ТОВ «Національні

інновації» Олексія Гриценка, який є сином лідера цієї партії Анатолія Гриценка.
ВО «Батьківщина» в нинішньому
скликанні Київради отримала три мандати (глава Київської міськадміністрації
Володимир Бондаренко, відомий активіст, кореспондент інтернет-видання
«Українська правда» Ігор Луценко і беззмінний лідер партійної фракції у Київраді Тетяна Меліхова).
Партія «Нове життя», список якої
очолює народний депутат Леся Оробець, теж отримала три мандати.
Партія «Єдність» (два мандати) провела у Київраду екс-мера столиці Олександра Омельченка і президента ПАТ
«ДБК-Житлобуд» Петра Шилюка.
Також до Київради пройшли два
представники партії «Демократичний
альянс» — лідер партії Василь Гацько та
аналітик громадської організації «Центр
протидії корупції» Галина Янченко.
Загалом зі 120 мандатів депутатів
Київради партія «УДАР» отримала 78,
Радикальна партія Олега Ляшка — 7, ВО
«Свобода» — 6, партія «Самопоміч» — 5,
«Нове життя», «Громадянська позиція»
та ВО «Батьківщина» — по 3, «Єдність»,
«Демократичний альянс» і Демократична партія України — по 2, самовисуванці
— 9. При цьому за партійними списками
до Київради пройшли три народних депутати: Віталій Кличко, який одночасно
обраний Київським міським головою,
Олег Ляшко та Леся Оробець.

На інавгурації були присутні понад
20 лідерів різних країн. Російський президент Володимир Путін на церемонію
запрошений не був.
Біографія
Петро Олексійович Порошенко —
п’ятий Президент України. Раніше —
підприємець, народний депутат України
3-го, 4-го, 5-го і 7-го скликань, міністр
економічного розвитку і торгівлі України (з 23 березня до 24 грудня 2012
року), міністр закордонних справ України (9 жовтня 2009 — 11 березня 2010),
член Ради Національного банку України
(2007-2014).
Заслужений економіст України. Лауреат Державної премії України у галузі науки і техніки. Засновник концерну
«Укрпромінвест»; мільярдер.
Рання біографія
Петро Порошенко народився 26
вересня 1965 р. у родині керуючого
міською сільгосптехнікою і головного
бухгалтера (в управлінні сільського господарства) у місті Болграді, що на півдні Одеської області, на кордоні з Молдовою. Пізніше родина переїхала до
молдавського міста Бендери, де Петро
Порошенко закінчив середню школу. У
школі займався дзюдо, отримував нагороди на змаганнях з цього виду спорту.
Після закінчення в 1989 із відзна-

За матеріалами:
«Інтерфакс-Україна»
Опубліковано офіційні
результати
виборів мера
Києва і Київради. Також
оприлюднено
списки
депутатів Київської міської
ради, обраних
у мажоритарних округах і
за партійними
списками.
ером Києва обрано Віталія
Кличка.
У мажоритарних округах
від партії УДАР обрано 48 депутатів, серед них: кілька представників бізнесу,
зокрема: директори ТОВ «Фінансова
компанія «Рітейл-Кепітал» Андрій Мельничук, ТОВ «Зерона-Укр» Сергій Костюк, ТОВ «Агропромбудкапітал» Микола Негрич, Медичного центру «Біомед»
Ярослав Гулей, ТОВ «Кіномедіа» Олесь
Маляревич, ТОВ «Нові транспортні технології» Владислав Турець, ТОВ «Анта-
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рес Компанії» Олексій Беспалий, ТОВ
«Медіаполіс» Олексій Окопний, Асоціації «Український екологічний альянс»
Олег Костюшко, голова правління ПАТ
«Полюс» Василь Севериненко, голова
наглядової ради ПАТ «Фуршет» Ігор Баленко і його син-підприємець Артур Баленко, а також син відомої української
співачки Оксани Білозір, тимчасово безробітний Андрій Білозір.
Серед 9-ти самовисуванців-мажоритарників — редактор газети «Бульвар
Гордона» Дмитро Гордон, директор ТОВ
«Київоблжитлобуд» Вадим Столар, регіональний директор ТОВ «Епіцентр-К»
Володимир Гончаров, голова Спілки підприємств «Сузір’я» Олександр
Бродський, директор комунального
підприємства
«Житлоінвестбуд-УКБ»
В’ячеслав Непоп.
За мажоритарними округами пройшов і дехто з «молодої команди» ексмера Києва Леоніда Черновецького: самовисуванці Алла Шлапак та Олександр
Супруненко, висуванці Демократичної
партії України Сергій Кримчак і Віктор
Павлік.
За партійними списками до Київради від УДАРу пройшли 30 депутатів,
у тому числі представники бізнесу: голова Ради директорів «Ассофіт Хол-

Тема

Вишгород

Три мирних дні вдома
Із передової

Торі ШУМ
ФОТО – Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

21-річним вишгородцям Володимиру Яценку та Антону
Петренку на Сході служитиметься надійніше. Наприкінці
минулого тижня міський голова Віктор Решетняк передав
їм нині найнеобхідніші для військових засоби індивідуального захисту – бронежилети.
Окрім бронежилетів вручили землякам набори медикаментів та підствольні ліхтарі. Кошти на це виділили Асоціація роботодавців Вишгородщини, директор НВП «Технопроект» Віктор
Федосенко, депутат Вишгородської міської ради Олексій Поліщук. Передали й аптечки від головного лікаря Вишгородської
ЦРЛ Віктора Павленка та депутата міськради Юрія Попова.
Володимир Яценко каже, що йому пощастило: відпустили
на три дні додому. Мама та старший брат, які прийшли із Володею до райвійськкомату, не приховують, що три місяці його
військової служби для них були неймовірно довгими.
Коли призвали – хлопець не сумнівався ні хвилини: він має
бути там. От і зараз душа не на місці, хвилюється за бойових
товаришів.
«Ми не маємо права на поразку, – говорить Володимир
Яценко. – Ми на своїй землі, це додає сил». Коли чуєш таку
впевненість у голосі юного солдата, розумієш, що перемога
буде на нашій стороні. Розповідає, що дислокуються в лісі.
Зрозуміло, що умови не найкращі. Допомагають місцеві жителі, здебільшого ставляться позитивно.
За інформацією районного військового комісаріату, нині на
Сході понад триста солдатів, 50 офіцерів та 72 одиниці техніки
з Вишгородщини.

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

Політична і економічна ситуація
в нашій державі така, що чималий
прошарок здорового працездатного
населення змушений шукати роботу
далеко від дому. Батьки, що роками
не бачать своїх дітей, бо заробляють
на утримання родини за кордоном
або в інших регіонах Україні, частогусто працюють, живуть і відпочивають не в найкращих умовах.
овнішня і внутрішня еміграція — явище болюче, але не
безнадійне. У цьому ми переконалися на установчих зборах п’ятого
червня ц. р. У громадському приміщенні, люб’язно наданому парохом Собору
Вишгородської Богородиці о. Тарасом
Валахом, зібралися заробітчани Вишгорода — представники практично усіх
регіонів України.
Від стану їхнього здоров’я напряму
залежить і наше з вами життя, шановні
читачі, тому що так звані «гастарбайтери» працюють на транспорті і в сфері
харчування, у торгівлі і на будівництві.
Роботодавець економить на соціально-
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ЗАЯВА ПРО ЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ ДІЯЛЬНОСТІ
Об’єкт – Реконструкція ПС 110/10/6 кВ
«Вишгород» з ПЛ-110 кВ КГЕС - Вишгород-1,2.
Розташований на землях м. Вишгород Київської
області.
Мета проектованої діяльності – підвищення надійності електропостачання споживачів Київської області у відповідності до сучасних
стандартів та збільшення пропускної здатності
ПЛ-110 кВ для видачі потужності від Київської
ГЕС.
Засоби здійснення мети:
Реконструкція та технічне переоснащення
icнуючої ПС 110/10/6 кВ «Вишгород» із заміною
обладнання у відповідності до сучасних стандартів для підвищення надійності електропостачання споживачів Київської області.
Реконструкція ПЛ-110 кВ «КГЕС – Вишгород-1,2» із заміною опор дволанцюгових на одноланцюгові та заміною проводу на провід з більшою пропускною здатністю (2хАС-300/39).
Початковий пункт – портал КГЕС-1,2, кінцевий – портал ПС-110кВ «Вишгород». Орієнтовна
довжина ПЛ 110 кВ – 1км.
Реконструкція під’їзду до підстанції «Вишгород» від вул. Набережної. Виконання під’їзду - з
твердим покриттям.
Суттєві фактори, що впливають чи можуть
впливати на стан навколишнього природного середовища з урахуванням можливості
виникнення надзвичайних екологічних ситуацій.
Атмосферне повітря: забруднення атмосферного повітря буде відбуватись при реконструкції
ПЛ-110 кВ «КГЕС-Вишгород-1,2» та реконструкції ПС 110 кВ «Вишгород» від будівельних машин
та механізмів. При експлуатації викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря – відсутні.
Підземні та поверхневі води: забруднення
ґрунту та підземних і поверхневих вод як при експлуатації, так і при аваріях неможливе.
Ґрунти: не впливає.
Відходи: утворені будівельні відходи вивозяться згідно з лімітами, отриманими в Державному управлінні охорони навколишнього природного середовища в Київській області. При
експлуатації ПЛ-110 кВ «КГЕС-Вишгород-1,2» та
підстанції «Вишгород» відходи не утворюються,
оскільки об’єкт є розподільчим елементом системи передавання електроенергії і має відношення тільки до інженерних розподільчих мереж,
які не виробляють кінцевої продукції.
Геологічне середовище: не впливає.
Рослинний і тваринний світ: не впливає. Знесення існуючих зелених насаджень передбачене
в об’ємі забезпечення габаритів від діючої ПЛ з
наступним висаджуванням нових.
Соціальне середовище: позитивний вплив

(підвищення надійності електропостачання, забезпечення безпечних та зручних умов праці
експлуатаційного персоналу, високий рівень
технологічних процесів та якості будівельних та
монтажних робіт, передові методи експлуатації,
дотримання вимог екологічної безпеки та охорони навколишнього природного середовища).
Техногенне середовище: не впливає.
Виникнення надзвичайних екологічних ситуацій — не прогнозується.
Кількісні та якісні показники рівнів екологічного ризику та безпеки для життєдіяльності населення планованої діяльності, а
також заходи, що гарантують здійснення діяльності відповідно до екологічних стандартів і нормативів.
Атмосферне повітря:
При експлуатації – вплив відсутній.
Ґрунти та водні ресурси:
На ґрунти та водні ресурси – вплив відсутній.
Соціальне та техногенне середовище:
Вплив на соціальне середовище – позитивний.
Вплив на техногенне середовище – відсутній.
Перелік найзначніших впливів на стан НС та
комплексні заходи щодо їх зниження:
Забруднення приземного шару атмосферного повітря об’єкта шкідливими речовинами
від будівельних машин та механізмів при виконанні будівельних робіт (NO2, СO, вуглеводні
С12-С19) – дотримуються санітарні розриви між
будівельним майданчиком та житловими будинками.
Утворення та накопичення будівельних відходів – демонтовані матеріали навантажуються
на автомобілі та перевозяться у спеціальні місця
утилізації, що не уможливлює забруднення ґрунтів та ґрунтових вод фільтратами від твердих відходів.
Забруднення і знищення верхнього родючого
шару ґрунту з ділянок забудови – не відбувається, верхній родючий шар ґрунту в місцях, де він є
зрізується, та буде використаний при озеленені.
При виконанні природоохоронних заходів та
санітарних норм шкідливий вплив на довкілля
практично відсутній під час будівництва і експлуатації об’єкта.
Зобов’язання замовника щодо здійснення проектних рішень відповідно до норм і
правил охорони навколишнього середовища
і вимог екологічної безпеки на всіх етапах будівництва та експлуатації об’єкта планованої
діяльності.
На всіх етапах проектованої діяльності проектні рішення будуть здійснюватись в відповідності
з нормами і правилами охорони навколишнього
середовища і вимог екологічної безпеки.

Заробітчани усіх регіонів,
му пакеті, люди, що хочуть заробити, —
на особистому часі. А результат…
Гадаю, не треба пояснювати, що,
до прикладу, повноцінний відпочинок водія і безпека пасажирів — речі
взаємопов’язані. Що вже говорити про
таку важливу для кожного українського
громадянина подію, як вибори!
За законом, у виборах не за місцем
основної реєстрації можуть брати участь
особи, що нададуть підтвердження свого перебування в іншому регіоні, наприклад, довідкою з місця роботи. Хто
на 100 % переконаний, що таку довідку
роботодавець, на якого вони працюють
нелегально чи за принципом мінімальної
зарплати, цим людям надасть без зайвих розмов?
Інститут демографії та соціальних досліджень НАНУ оцінює сукупне населення Києва, разом із незареєстрованими
громадянами, у 3 144 тис. осіб (станом
на 01.01.2013 р.). Разом з навколишніми передмістями Київ утворює Київську
агломерацію із сукупним населенням
понад 4 млн мешканців. І майже половина із них — незареєстровані. Як живуть,
де відпочивають, беруть участь у духовному, культурному і спортивному житті

єднаймося!
громади, котрій надають купу потрібних
послуг заробітчани?
Сьогодні, коли навіть олігархи
об’єднуються у незалежні профспілки,
зробити це людям праці сам Бог велів.
Тим більш, що голова райради Ірина Побідаш, присутня на зборах, пообіцяла
посприяти у реєстрації вишгородської
районної профспілкової організації та
назвала кілька великих підприємств, які
можуть стати флагманами профспілкового руху у Вишгородському районі.

Представник обласної організації однієї із Всеукраїнських профспілок Руслан
Грінченко розповів не лише про статутні
права, можливості та обов’язки заробітчан, а й про вигоди роботодавців і пообіцяв організувати дискусії, семінари,
круглі столи щодо законодавчого та реального захисту людини праці.
Контактний телефон для всіх охочих
взяти участь у новому профспілковому
русі: (098) 322-94-89 (Степанія Григорівна Сідляр)
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… Повної люстрації всіх гілок влади.
Посилення обороноздатності української армії. Україна має подбати про
свою безпеку — вступити до НАТО або
відновити статус ядерної держави. Це,
звісно, дорого, та потенціал і передумови у нас є. Дуже очікую, щоб у нашій
країні запрацювали закони (Дмитро
ЮРЧЕНКО, фотограф)
… Миру. Але не будь-якою ціною, не
ціною країни чи власної гідності українців.
… Якісно нової освіти та системи
оздоровлення, занять спортом — починаючи з дитсадка, бо здорова нація
починається із сьогоднішніх немовлят.
Екологічних виробництв.
Більших повноважень місцевій владі. Партнерства у стосунках з іншими
країнами — ніхто не має права диктувати Україні, як їй жити (Марина КОЧЕЛІСОВА, головний редактор газети «Вишгород»)
… Стабільності. Та не такої розбіжності у статках: коли один заплатив 600
грн комунальних — і від пенсії залишилося стільки ж, і на це людина має жити
місяць; а інший будує численні палаци.
Якщо Президент України Петро Порошенко це змінить, то його носитимуть на руках. Ні — то на руках же і винесуть з посади (Галина МАКАРЕНКО,
соціальний працівник і журналіст)
… Аби він став справді НАРОДНИМ
Президентом (Анатолій ЧЕРНЯХІВСЬКИЙ, освітянин, громадський діяч,
поет)
… Роботи для молоді — із зарплатнею, на яку можна прогодувати родину,
вивчити дітей, змістовно відпочити. Та
щоби пенсія була достатня, щоби не до-

Глас народний

велося заробляти на існування до скону
(Олена ЛИТВИНЧЕНКО, пенсіонерка)
… Грамотної політичної діяльності —
спрямованої на мир. Уміння домовлятися і почути всіх. Поліпшення економіки,
зовнішньої політики, змін законодавчої
бази — надто у сфері малого бізнесу.
А насамперед — змін у законотворчій діяльності. Повернення комітетів, які
раніше були у складі Верховної Ради,
наприклад — контролю за якістю продуктів харчування, ліків і товарів широкого вжитку.
Обов’язково — реформ судової системи: введення суду присяжних і при-

ні — прямий ворог України (Левко
ЛУК’ЯНЕНКО, дисидент)
… Свіжих облич у владі; унеможливлення корупційних схем; запровадження новітніх технологій — а
відтак
перспектив:
національних
економічних програм відродження і
розвитку промисловості та сільського господарства, стабілізації гривні,
максимальної зайнятості населення — створення нових робочих місць
із урахуванням специфіки регіону та
потреб часу, із запровадженням туристичних схем, зокрема — зеленого
туризму (Валерій ВИГОВСЬКИЙ, за-

Чекаю від Президента…

рівняння прав суддів з іншими громадя- ступник голови Асоціації роботодавнами, тобто судді мають бути так само ців Вишгородщини)
підзаконні, як і будь-який громадянин,
… Чекаю, що новий Президент
без жодних привілеїв перед суспіль- приділятиме більше уваги людям
ством.
похилого віку, особливо одиноким,
Стимулювання і підтримки молодих забезпечить їм гідну старість, адже
родин — аби більше українців народжу- вони своє життя віддали роботі, розвалося. Нині ж в Україні демографічний будові нашої держави.
спад (Олександр ПИЛИПЕНКО, радіоІ не забуде про інвалідів — чимало
технік)
з них дієздатні, готові приносити ко… Зупинити кровопролиття і кон- ристь державі та хочуть і можуть самі
флікти.
на себе заробляти (Алла ПЕРЕВЕРНе люди для влади, влада — для лю- ТАЙЛО, пенсіонерка)
дей.
… Від нового Президента чекаю:
Потрібна негайна реформа житло- євроінтеграції — насамперед еконово-комунального господарства! (Воло- мічної: так, щоб і інвестиції в Україну
димир ЛІСОГОР, депутат)
прийшли, і вітчизняний виробник та
…Викорінення корупції – не на сло- підприємець не постраждали; спровах, які ми чуємо день за днем і рік за щення дозвільної системи — власне,
роком, а на ділі (Микола БІЛОУС, фото- її демонтажу та скорочення кількоскореспондент)
ті чиновників;
має функціонувати
…Підтримки молодих родин у за- прозорий ринок землі, для того, аби
безпеченні житлом, отриманні без- кожен громадянин держави міг здійЛіра
відсоткових кредитів. Освітньої ре- снити своє конституційне право на
Ольга ДЯЧЕНКО
форми у європейському напрямку, володіння землею (Олександр СЕМЕ***
починаючи зі шкіл і закінчуючи ВУЗ- НОВ, голова Спілки підприємців Виш— Вова! Не делай маме нервы! –
ами (Марина ПРОКОПЕНКО, сту- городщини)
З білбордів закликає одесит.
дентка)
… Стабільності на Сході України.
Микола другий був і Петро первий…
… Дива (Андрій МОЛДАВЧУК, му- Решта — розберемося (Галина НАЖивучий шовінізму паразит.
ГОРНА, журналіст)
зикант)
У «собірателів земель» хвороба,
… Легальних зарплат і відрахувань
…Впровадження ефективної меТака невиліковна маячня,
дичної реформи, яка б поліпшила до Пенсійного та інших фондів; зникА, може, по-сучаснішому, хобі.
якість лікування, забезпечила б по- нення такого ганебного для нашого
То Грузія на карті, то Чечня.
вноту і доступність медичних послуг суспільства явища, як заробітчанство
З високого Кремля, мабуть, видніше,
— закордонне і внутрішньоукраїнське
(Валентина ЦЮЦЮРА, пенсіонерка)
Коли й кому свій обробить город.
… Нічого. Були не вибори, а за- (трудова іміграція), коли батьки і маНа інших ярликів своїх навішать,
тягування у часі, що призведе до но- тері роками не бачать власних дітей і
Зі зброєю «свій» захищать народ.
вого соціального вибуху дуже скоро не виховують їх, а заробляють важкою
Київську Русь згадати неодмінно.
працею копійчину далеко від рідного
(Мирослава ТОРЧУК, бухгалтер)
Ото такі історії знавці.
… Припинення війни і економіч- дому (Степанія СІДЛЯР, мешканка
Новоросія тут, не Україна,
ного зростання, адмінреформи та Львівщини, що працює в Київській
І в наш город «любові» камінці.
перевиборів влади усіх рівнів (Віта- області)
Не так давно вважали старшим братом, лій КУТАФ’ЄВ, директор КП)
… Повернення Криму в Україну.
Мов, спільна мати – Православна Русь.
… Від нового Президента нічого УКРАЇНСЬКОЇ України — з національІсторію так сфальсифікувати.
не чекаю, бо він прийшов до влади ними традиціями й культурою, перевіМи зникли на догоду там комусь.
внаслідок революції. Революція — реними часом (Сергій ПРОКОПЕНКО,
Не всі сторінки наші героїчні,
це насилля, а інволюція, що насту- заступник Вишгородської районної орАле це – наша слава і ганьба.
пає потім, — руйнація. Найкращі змі- ганізації Всеукраїнського Товариства
Обійми братні – в Запорозькій Січі,
ни у суспільстві — еволюційні, тобто «Просвіта»)
І комунізм з дідівського горба.
… Скорочення апарату чиновників
закономірним шляхом без насилля
Освоювали Півночі, Сибіру
— і водночас підвищення зарплати їм і
(Ольга ДУМАНСЬКА, викладач)
Багатства «брата» за свою любов
… Насамперед чекаю, що По- працівникам ЗМІ — це дуже важка і поДо України, честь свою і віру,
рошенко переконає Захід змуси- трібна робота.
То що ж тепер? Освоювати знов?
Пропаганди здорового способу
ти відступити РФ, яка на сьогодСпасибі за турботу з автоматом,
Стрічка подій 6—12.06.2014
Помолимося в неспокійний час,
Позбав нас, Боже, від такого «брата»,
У центрі Донецька застрелили бас. Слов’янськ залишився без питної
Спаси і сохрани від кулі нас!
Максима Петрухіна – помічника голо- води – пошкоджено магістральний во***
ви Верховної Ради самопроголошеної допровід Євросоюз виділяє Україні 500
Донецької народної республіки Дениса млн євро відповідно до нової програми
Отямтеся, запроданці і зайди!
Пушиліна Артобстріл у Краматорську, з макрофінансової допомоги Голова
Ми не дозволим повернуть ярмо.
стрілянина в Слов’янську. Понад 10 ти- Київської міськдержадміністрації ВоОбійдемось без вашої поради
сяч українців за останні три місяці поки- лодимир Бондаренко подав у відставку
Свій шлях, дасть Бог, самі оберемо.
нули свої будинки на Південному Сході
У Москві відбувся мітинг на підтримку
Які були в нас промахи, помилки –
України Віче Майдану оголосило «на- ДНР і ЛНР. ЛНР звернулася до Росії з
Це наше все, і нам воно болить.
Писав Шевченко про Москви підстилки… родний наказ» Порошенку: забезпечити проханням про визнання її незалеждуховність і мораль для всіх і кожного; ності Кабмін створює єдину базу для
Пройшли крізь серце ті слова умить.
створити правову державу на основі за- біженців зі Сходу – при переселенні їх
Рядитися не варто в доброчинців,
гальнолюдських цінностей – щоб закон ретельно перевіряють Чергові перегоЗ лихого ока тільки стріли зла.
був одним для всіх Мирні переговори вори РФ – Україна – ЄС щодо газу закінТопталось стільки яничар-ординців,
щодо Південного Сходу: представни- чилися нічим Компанія Ахметова приВставала Україна і цвіла!
ки України, Росії та ОБСЄ досягли вза- грозила знеструмити Крим (сумарний
О, нене рідна! Ти така терпляча!
єморозуміння за ключовими етапами борг Кримської залізниці, КримтролейТа є ж бо вірні дочки і сини!
виконання плану Президента України буса та водоканалів перевищив 100 млн
Веди до сонця немічних, незрячих,
Петра Порошенка Через обстріл зупи- грн) Порошенко допускає проведення
Дітей своїх безславних пригорни.
нився канал Сіверський Донець – Дон- круглого столу в Донецьку – за участю

На теми дня

Вишгород
Віктор КУЧЕРУК

Побажання

Ліра

А. Ш…
За волю, за славу, за честь України,
За світле й щасливе майбутнє її
Ти батьківську хату свідомо покинув
І десь під Ізюмом у полі стоїш.
Не знаючи страху, ні втоми, ні ласки,
Заціпивши зуби, напруживши зір, —
Вслухаєшся чутко і в шелест, і в хряскіт,
Сумлінно вартуючи наш капонір.
Неначе вовки позбиралися в зграї
І рискають всюди чужинців гурти, —
Беруть у полон і безжально вбивають
Людей, що не хочуть біді присягти.
Учора стріляли з кущів переярку,
І ледве лишився живим побратим,
Бо черга ворожа, як травокосарка,
Лиш слід свій смертельний
лишила на нім.
Терпляче маскуючи лютості вискал
І в шкіру овечу закутавши тло, —
Можливо, і нині звір цілиться зблизька
В твоє іще юне, красиве чоло.
Будь пильним і мужнім, бо мати сумує,
А також гордиться тобою до сліз
І молиться Богу — Всевишній почує,
І радісна буде від тебе їй вість.
Хай співи пташині тебе обступають
І зелень вкриває полів та дібров,
Нехай не проллється у рідному краї
Синів України зажурою кров!
16.05.2014

Настанова доньці
Україна — це я із тобою
І негаснучий вічно наш рід.
Це — досвітні вогні за рікою,
І зорі понад обрієм слід.
Україна — це в лузі калина
І високі Дніпра береги, —
Різнотрав’я пахучі стеблини
І пташів’я дзвінке навкруги.
Україна — вона наша мати,
Світла радість і тиха жура,
Це дерзання, здобутки і втрати,
І бажання одвічне добра.
Україна — це Вишгород наший
Вікодавній, принадний, святий, —
Без усіх рукотворних прикрашень
Зору милий і серцю близький.
Україна — це горде минуле
І щасливі майбутнього дні.
Це — сусіди дбайливі і чулі,
Їхні радощі й болі сумні.
Україну — ти чуєш і бачиш,
Коли містом щоденно ідеш…
Побажай їй наснаги й удачі,
І люби аж до скону без меж!
05.10.2009
життя — причому, спорт має бути безкоштовним і доступним насамперед
для дітей (Валентина ЄРЕМЕНКО, журналіст)
Від редакції. Важка ноша у Порошенка, і булава — нелегка: треба і країну зберегти, і миру досягти, і вивести
економіку з кризи, і європейський вибір
України реалізувати. На нового Президента дивляться з вірою і надією. Хай не
буде розчарувань!

різних сторін конфлікту МВС України
звинуватило Януковича в передачі РФ
секретної інформації З моменту появи
терористів на Донбасі загинуло 210 осіб
У Запоріжжі суд заарештував
– МОЗ
на 2 місяці підозрюваного у створенні
терористичної організації Лідер збірної України з фехтування Ольга Харлан
завоювала свою сьому золоту медаль
на чемпіонаті Європи. У фінальному
матчі Харлан в напруженому поєдинку
перемогла російську шаблістку Катерину Дяченко (15:12) Українка Еліна
Світоліна у 19 років стала найкращим
юніором світового тенісу Порошенко
заявив Путіну про неприпустимість перетину українського кордону танками з
РФ Абітурієнти з Донбасу мають перереєструватися на ЗНО Із 1 липня вода і
каналізація подорожчають

ТЕЛЕпрограма

Вишгород

14 червня

2014 року

ПОНЕДІЛОК 16 ЧЕРВНЯ 2014 РОКУ

2+2
07:00, 08:00, 15:00
Новини
07:30, 23:30 На слуху
08:35 Кориснi поради
09:15 Футбол.
Чемпiонат свiту-2014.
Швейцарiя - Еквадор
11:20 Футбол.
Чемпiонат свiту-2014.
Францiя - Гондурас
14:00 Вiкно в Америку
14:55, 21:40 Дiловий
свiт
15:10 Брифiнг Кабмiну
України
16:00 Футбол.
Чемпiонат свiту-2014.
Аргентина - Боснiя i
Герцеговина
18:00 Футбольна самба
18:55 Футбол.
Чемпiонат свiту-2014.
Нiмеччина - Португалiя
21:00 Пiдсумки дня
21:50 Д/ф «Вiвальдi.
Феномен «Пiр року»
22:55 Трiйка, Кено,
Секунда удачi
23:00, 00:00 Пiдсумки

07:10, 08:05, 09:10

06:35, 08:15 Факти
тижня
«Снiданок з 1+1»
07:45, 08:45 Факти.
07:00, 08:00, 09:00,
Ранок
19:30 ТСН
09:15, 19:25
10:00 М/ф «Алладiн»
Надзвичайнi новини
10:25 Х/ф «Афоня»
10:00 Т/с
12:20 Х/ф «Хочу
«Прокурорська
замiж»
перевiрка»
14:15 Т/с «Величне
11:55, 13:25 Х/ф
столiття. Роксолана
«Вторгнення»
12:45, 15:45 Факти.
- 2»
День
16:45 «ТСН.
14:20, 16:15 Х/ф
Особливе»
«Лузери»
17:10 Т/с
16:40 Х/ф «Хлопчаки«Фатмагюль»
нальотчики»
20:30, 21:30 Т/с
18:45 Факти. Вечiр
«Поцiлуймося»
20:30 Дiстало!
22:30 «Грошi»
21:20 Свобода слова
00:05 Т/с «Атлантида» 00:15 Х/ф
«Коломбiана» (2)
(2)

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

06:35, 16:00 «Все буде
добре!»
08:30, 18:30
«Неймовiрна правда
про зiрок»
09:45 «Зiркове життя.
Смертельнi розваги»
10:40 Х/ф «Пригоди
Шерлока Холмса i
доктора Ватсона» (1)
13:35, 20:00 «Слiдство
ведуть екстрасенси»
14:40 «Битва
екстрасенсiв»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
20:55 Т/с «Метод
Фрейда» (1)
22:35 «Вагiтна у 16»
23:30 «Доньки-матерi»

07:00, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
09:00 Мiсцями дикої
природи
10:00 В пошуках
легенди: чорний
леопард
11:00 «Андрiй
Ромоданов: «Проза i
поезiя мозку»
12:15 «Секрети
закулiсся з
Олександром
Ржавським»
13:10, 16:00 Дивовижнi
мешканцi саду
14:00 Повернення у дикi
прерiї
15:00, 18:30, 21:00
«Соцiальний пульс»
17:45 Акули Гордона
18:50, 22:25
«Економiчний пульс»
19:00 В гостях у Д.
Гордона. Олексiй
Леонов
21:30 Кондолiза Райс
22:30 Монстри
всерединi мене
23:35 «Свiтськi хронiки»
00:00 «Красивi та
амбiцiйнi» (3)

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

07:55, 15:10
Мультфiльм
08:35, 11:40 180
градусiв
10:15 Аквапанорама
10:45 Феєрiя мандрiв
12:00 Кордони
12:45 Х/ф «Маскарад»
14:30 Вiдповiдi
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 Адреналiн
22:15 Регiони
22:40 Х/ф «Кето й
Коте»

06:00, 06:35, 07:35

08:30 «Правда життя.

Saba erte ATRde

Професiя лiкар»

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

07:00, 09:00, 15:00,
19:00 Подiї

14:00, 17:45 Новини
07:15, 07:35, 08:10,
08:35, 09:20 «Ранок з
IНТЕРом»

07:15 Ранок з
Україною
09:10, 14:00, 15:20,

10:00, 12:25 Т/с
«Танцi марiонеток»
14:20 «Сiмейний суд»
15:20 «Жди меня»

17:10 Т/с «Слiд»
10:00 Т/с «Квиток на
двох»

18:05 «Стосується
кожного»
19:00 Т/с «Поки
станиця спить»

18:00 Т/с «Врятувати
боса»
19:40 Ток-шоу

20:00 «Подробицi»
20:40 Т/с «Вiра. Надiя.
Любов»
23:35 Т/с «Скандал

«Говорить Україна»
20:50 Т/с «Країна 03»
23:00 Подiї дня

2» (2)
00:30 Х/ф «Обличчя
терору» (3)

23:30 Х/ф «Мерзла
земля» (2)
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Передплачуйте газету «Вишгород».
07:00, 08:00, 15:00
Новини
07:30 Ера бiзнесу
07:35, 23:30 На слуху
08:25 Паспортний
сервiс
08:35 Кориснi поради
09:15 Футбол.
Чемпiонат свiту-2014.
Гана - США
11:20 Футбол.
Чемпiонат свiту-2014.
Iран - Нiгерiя
13:40 Не вiр худому
кухарю
14:05 Як це?
14:55, 21:40 Дiловий
свiт
15:10 Брифiнг Кабмiну
України
15:20 Час-Ч
16:00 Футбол.
Чемпiонат свiту-2014.
Нiмеччина - Португалiя
18:00 Футбольна самба
18:55 Футбол.
Чемпiонат свiту-2014.
Бельгiя - Алжир
21:00 Пiдсумки дня
21:50 Д/ф «У майстернi
Мондрiана»
22:55 Трiйка, Кено,
Максима
23:00, 00:00 Пiдсумки

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

06:30, 09:35,
15:00, 18:30, 21:00
«Соцiальний пульс»
07:00, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
09:00 Акули Гордона
10:00 Поганий пес!
11:00 Кондолiза Райс
12:15 «Моднi iсторiї з
Оксаною Новицькою»
13:10, 16:00
Дивовижнi мешканцi
саду
14:00, 22:30 Монстри
всерединi мене
17:45 «Соцiальний
статус: ваша пенсiя»
18:50, 22:25
«Економiчний пульс»
19:00 В гостях у Д.
Гордона. Анатолiй
Коньков
20:00
Найпривабливiшi коти
i собаки
21:30 Ангела Меркель
23:35 «Свiтськi
хронiки»
00:00 «Красивi та
амбiцiйнi» (3)

07:45, 08:45 Факти.

06:35, 08:40, 19:00 Т/с
«Воронiни»
07:00 Пiдйом
11:40 Х/ф «Скубi Ду»
13:15 Х/ф «Скубi Ду 2»
15:15 Х/ф «П’ятий
елемент» (2)
18:00 Репортер
18:20 Абзац!
20:00 Ревiзор
22:40 Ревiзор постшоу
00:00 Педан-Притула
шоу

06:00, 10:00, 11:15,

06:30, 07:30, 16:30,
18:30, 20:30 Zaman
08:05 М/ф
10:15, 14:20, 15:05,
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
16:50 Велике кiно на
ATR
19:10 Маю право
21:00 Х/ф

06:25, 09:30 М/с
«Маша i ведмiдь» (1)
06:50, 10:00 М/с
09:00 «Агенти впливу» «Клуб Вiнкс: Школа
чарiвниць» (1)
09:50 Х/ф «За
07:45 Мультик з
останньою межею»
Лунтiком
08:25 М/с «Черепашки
(1)
мутанти нiндзя» (1)
11:45 Т/с «Я йому
08:55 М/с «Гуфi i його
команда» (1)
вiрю»
10:55 Єралаш
15:15 Т/с «Павутиння 12:00 Т/с «Маленькi
таємницi» (1)
- 3»
14:00 Вiталька
19:00, 21:40 «Свiдок» 15:00, 21:00 Країна У
15:55 Дайош
19:30 Т/с «Вулицi
молодьож!
розбитих лiхтарiв
17:20, 20:00 Т/с
«Кухня» (1)
- 12»
17:45 Т/с «Два батька i
22:00 Х/ф
два сини» (1)
«Елементарно - 2» (2) 18:10, 22:55 Т/с
«Свiтлофор» (2)
23:45 Т/с «Закон
19:05 Розсмiши комiка
20:35 Т/с «Два батька i
i порядок. Вiддiл
два сини» (2)
особливих справ 22:00 6 кадрiв
23:55 Дурнєв+1
12» (2)

10:20, 16:00, 17:40,

12:45, 15:45 Факти.

19:20 «Вiдкритий

ведуть екстрасенси»

Особливе»

День

мiкрофон»

17:10 Т/с

13:15 Дiстало!

13:20, 15:10, 23:25

«Фатмагюль»

14:15, 16:15 Т/с

«Громадська

20:30, 21:30 Т/с

«Платина»

«Поцiлуймося»

18:45 Факти. Вечiр

12:45 «Мультляндiя»

19:30, 00:00 ТСН

08:00, 15:00, 17:00,

07:20 «Київ музика»
19:00, 21:00, 23:00

Надзвичайнi новини

«Столичнi телевiзiйнi

11:00 Т/с «Татусi»

10:00, 16:45 Т/с

новини»

12:05, 13:05 «Сiмейнi

«Опери»

08:20 «Паспортний

мелодрами - 3»

11:50, 22:15 Т/с

стiл»

14:05 Т/с «Величне

«Прокурорська

«Алладiн»

столiття. Роксолана
- 2»
16:45 «ТСН.

22:30 «Мiняю жiнку

08:30, 19:30, 22:00
«Столиця»

перевiрка»

приймальня»
16:20, 18:00 «У центрi
уваги»

13:45, 00:25 «Зваженi
та щасливi - 2»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
20:55 Т/с «Метод

20:15 Т/с «Дiзнавач-2» 17:10 «Зроблено у

Фрейда» (1)

23:20 Х/ф «Пункт

Києвi»

22:35 «Кохана, ми

(2)

призначення» (2)

21:25 «Київськi iсторiї» вбиваємо дiтей»

07:00, 07:30, 08:00,
08:30, 09:00, 12:00,
14:00, 17:45 Новини
07:15, 07:35, 08:10,
08:35, 09:20 «Ранок з
IНТЕРом»
10:00 Т/с
«Повернення
Мухтара-2»
12:25, 14:20 Д/с
«Слiдство вели...
з Леонiдом
Каневським»
14:50 «Судовi справи»
15:45 «Сiмейний суд»
18:05 «Стосується
кожного»
19:00 Т/с «Поки
станиця спить»
20:00 «Подробицi»
20:40 Т/с «Вiра. Надiя.
Любов»
23:35 Т/с «Скандал
2» (2)
00:30 Х/ф «Iноземець
2: Чорний свiтанок»
(2)

06:15, 13:10 Т/с

- 9»
00:20 Т/с «Атлантида»

06:00, 18:00, 20:00
«Єдина країна! Єдина
країна!»
07:30, 12:05, 15:00,
07:00, 09:00, 15:00,
17:30, 19:30, 21:00
19:00 Подiї
Служба новин «Хвиля»
07:55, 08:50, 17:25,
07:15 Ранок з
17:55, 19:55, 21:25
Україною
Прогноз погоди
08:00, 15:10
09:15, 14:00, 15:20,
Мультфiльм
17:10 Т/с «Слiд»
08:30, 15:40 М/с
«Пригоди Робiка»
10:00 Т/с «Просте
08:55 У свiтi
справдженої мрiї
життя»
10:15 Чекаю гостей
12:00, 19:40 Ток-шоу 10:50 Адреналiн
11:40 Феєрiя мандрiв
«Говорить Україна»
12:45 Х/ф «Том Сойер»
18:00 Т/с «Врятувати 14:10 Регiони
14:30 Вiдповiдi
боса»
16:00 Круїзнi лайнери
20:50 Т/с «Країна 03» - рай в океанi
17:00, 21:30 Реальний
21:55 Футбол. ЧС
свiт
2014. Бразилiя 22:00 Кордони
22:40 Х/ф «Пирогов»
Мексика
00:10 Вiд заходу до
00:00 Великий футбол свiтанку

«ОСА»

06:30 «TOP SHOP»
07:30 «Мультфiльми»
08:15 М/с
«Смiшарики»
08:40 Х/ф «Перукарка
i чудовисько»
10:40 Х/ф «Принци
повiтря»
12:00 Х/ф «Король
повiтря»
14:00 «КВК»
16:15 «Вечiрнiй
квартал»
18:10 «Звана вечеря»
19:10 «Орел i Решка»
21:00 «Розсмiши
комiка»
22:00 Х/ф «Супер
8» (2)
00:00 Х/ф «Секс Гуру»
(2)

06:00 Легенди
бандитського Києва
07:30, 17:50 У пошуках
iстини
08:20 Пiдземнi
марсiани
09:10, 16:10 Скарби
вашого горища
10:00, 17:00 У пошуках
пригод
11:00, 22:50 Невiдома
Австралiя
12:00 Таємнича
Африка
12:50, 23:40
Смертельна зустрiч
13:40 Воїни
14:30, 22:00 НЛО з
минулого
15:20, 19:30
Фантастичнi iсторiї
18:40 Таємницi
столiття
20:20 Спiймати
прибульця
21:10 Шукачi
00:30 Покер

06:55, 14:00 Голi та
наляканi
07:50, 18:00 Як це
зроблено?
08:15, 08:45 Крутiше не
придумаєш
09:10 Не намагайтеся
повторити
10:05, 10:35 Королi
аукцiонiв
11:00 Динамо неймовiрний iлюзiонiст
12:00, 00:00 Top Gear
13:00, 13:30 Справжнi
шахраї
15:00 Швидкi та гучнi
16:00 Махiнатори
17:00, 17:30 Гiрше
нiкуди
18:30 Потрiбна зборка
19:00, 19:30, 20:00
Мисливцi за релiквiями
20:30 Мисливцi за
складами
21:00 Майстри
виживання
22:00 Бруднi грошi
22:30 Вантажнi вiйни
23:00 Золота лихоманка

Наш індекс у Каталозі місцевих періодичних видань 40007

09:10 «Снiданок з 1+1» Ранок
07:00, 08:00, 09:00,
08:15 Свобода слова
09:15, 19:25

06:40 Х/ф «Не
вiдступати i не
здаватись» (1)
08:30 Д/п «Гнiв
планети»
10:30 Д/п
«Протистояння
тварин»
11:30 Д/п «Сто один
пес»
12:30 Д/п «Зброя
майбутнього»
13:30 Д/п «Надзвичайнi
вiйни»
14:30 Т/с «Iкорний
барон» (1)
18:30 «Новини 2+2»
19:00 Т/с «Ментовськi
вiйни-3» (1)
21:00 «ДжеДАI»
21:25 Х/ф «Полювання
на звiра» (2)
23:20 Х/ф «Чужий» (2)

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

06:45, 16:00 «Все буде 06:35, 08:40, 19:00 Т/с
«Воронiни»
добре!»
07:00 Пiдйом
08:40, 18:30
09:00, 16:05 Т/с «Не
«Неймовiрна правда
родись вродлива»
про зiрок»
11:00 Т/с «Щасливi
10:00 «Зiркове життя. разом»
15:00, 22:00 Т/с
Допитися до слави»
«Молодiжка»
10:55 Х/ф «Неймовiрнi
18:00, 01:40 Репортер
пригоди iталiйцiв у
18:20, 23:00 Абзац!
23:55 Х/ф «Перстень
Росiї» (1)
12:50, 19:55 «Слiдство мушкетерiв»

10:00, 10:35 М/ф

06:30, 06:45, 07:15, 07:35,
07:45, 08:10, 08:20, 08:35,
08:45 Ранок на П’ятому
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, 22:00,
23:00 Час новин
07:10, 08:15, 22:35, 23:15
Бiзнес-час
07:30, 08:30, 09:45, 10:30,
11:30, 12:30, 13:45, 14:30,
15:30, 16:30, 17:30, 18:30,
22:30, 23:30 Час. Важливо
07:40, 18:25, 23:25 Час спорту
08:40 Трансмiсiя-новини
09:15, 13:15 Час: пiдсумки
тижня з В. Гайдукевичем
10:35, 18:35, 23:35 Велика
полiтика
11:35 Тема/Хронiка тижня
12:35, 17:35 В кабiнетах
14:35 Кiно з Янiною
Соколовою
15:45 Мамина школа
16:35 Машина часу
18:10 Мiсцевий час
19:30, 20:10, 21:10 Час.
Пiдсумки дня
21:40 Час-Тайм

7

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

Я
починаю
розуміти Наполеона, який
спав по 4 години на добу.
Тому він був
дивний, агресивний і хотів
убивати

— Сидоров,
ти
навіщо
зранку так напився?
— Ви помиляєтеся, шеф.
— У чому?!
— Це я тільки
похмелився…

06:05 Х/ф «Невловима
четвiрка» (1)
08:30 Ранковий
«Свiдок»
09:00, 04:00
«Випадковий свiдок»
10:00 Т/с «Коломбо»
(1)
12:00, 15:00, 19:00,
21:40, 02:10, 03:30
«Свiдок»
12:30, 03:05 Т/с
«Детективи»
13:05, 19:30 Т/с
«Вулицi розбитих
лiхтарiв - 12»
15:15 Т/с «Таємницi
слiдства - 11» (1)
22:00 Т/с «Шах i мат»
(2)
23:45 Т/с «Закон
i порядок. Вiддiл
особливих справ 12» (2)

06:30, 06:45, 07:15,
07:35, 07:45, 08:10,
08:20, 08:35, 08:45
Ранок на П’ятому
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,
22:00, 23:00 Час новин
07:10, 08:15, 22:35,
23:15 Бiзнес-час
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
07:40, 18:20, 23:25 Час
спорту
07:50 Автопiлот-новини
08:40 Трансмiсiя-новини
09:35, 19:30, 20:10,
21:10 Час. Пiдсумки дня
10:35, 11:35, 12:35,
13:35, 14:35, 15:35,
16:50 Час: пiдсумки дня
16:10 Трансмiсiя
17:15 Драйв-новини
17:35 Особливий погляд
18:10 Мiсцевий час
21:40 Час-Тайм

06:25, 09:30 М/с
«Маша i ведмiдь» (1)
06:50, 10:00 М/с
«Клуб Вiнкс: Школа
чарiвниць» (1)
07:45 Мультик з
Лунтiком
08:25 М/с «Черепашки
мутанти нiндзя» (1)
08:55 М/с «Гуфi i його
команда» (1)
10:55 Єралаш
12:00 Т/с «Маленькi
таємницi» (1)
14:00 Вiталька
15:00, 21:00 Країна У
15:55 Дайош
молодьож!
17:20, 20:00 Т/с
«Кухня» (1)
17:45 Т/с «Два батька i
два сини» (1)
18:10, 22:55 Т/с
«Свiтлофор» (2)
19:05 Розсмiши комiка
20:35 Т/с «Два батька i
два сини» (2)
22:00 6 кадрiв
23:55 Надто грубо для
Ю-туб’а

2+2

06:20 Х/ф «Хліб, золото,
наган» (1)
07:35, 09:30 Т/с
«Джокер» (1)
08:35, 21:00 «ДжеДАI»
09:00, 18:30 «Новини
2+2»
16:30 Т/с «Ментовськi
вiйни-3» (1)
19:00 Т/с «Ментовськi
вiйни-4» (1)
21:25 Т/с «Цiлком
таємно» (2)
00:25 Х/ф «Павуки» (3)

06:30 «TOP SHOP»
07:30 Т/с «Хто у домi
господар»
09:00 «Мультфiльми»
09:50 М/с
«Смiшарики»
10:00 Х/ф «Король
повiтря»
12:00 Т/с «Всi жiнки вiдьми»
13:50 Т/с «Дикий

Сьогодні,
прибираючи
у
квартирі,
знайшов старий залізний
конструктор.
Вгадайте,
чим я займатимусь увесь
вечір?

ангел»
15:20 Т/с «Комiсар
Рекс»
17:15, 21:00
«Розсмiши комiка»
18:10 «Звана вечеря»
19:10 «Орел i Решка»
22:00 Т/с «Доктор
Хаус» (2)
01:20 Т/с «Гiмнастки»
(2)

06:00 Легенди
бандитського Києва
07:30, 17:50 У
пошуках iстини
08:20 Мiсячнi дорiжки
09:10, 16:10 Скарби
вашого горища
10:00, 17:00 У
пошуках пригод
11:00 Таємнича
Африка
12:00 Вражаюча
Атлантика
12:50, 23:40
Смертельна зустрiч
13:40, 00:30 Воїни
14:30, 22:00 НЛО з
минулого
15:20, 19:30
Фантастичнi iсторiї
18:40 Таємницi
столiття
20:20 Листи з космосу
21:10 Шукачi
22:50 Невiдома
Пiвденна Америка

06:55, 07:20, 14:00,
14:30 Гiрше нiкуди
07:50 Як це зроблено?
08:15 Майстри
виживання
09:10 Золота
лихоманка
10:05, 10:35, 20:00
Мисливцi за релiквiями
11:00 Смертельнi
острови
12:00, 00:00 Top Gear
13:00, 13:30 Справжнi
шахраї
15:00 П’ята передача
16:00 Махiнатори
17:00 Рiчковi монстри
18:00 Як це зроблено?
Спецвипуск
19:00, 19:30 Битви за
контейнери
20:30 Мисливцi за
складами
21:00 Нове життя хотродiв
22:00 Бруднi грошi
22:30 Вантажнi вiйни
23:00 Неймовiрний
хмарочос
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14 червня

ТЕЛЕпрограма

2014 року

07:00, 08:00, 15:00
Новини
07:30, 23:30 На слуху
08:25 Паспортний сервiс
09:10 Футбол. Чемпiонат
свiту-2014. Бельгiя Алжир
10:00 У ПЕРЕРВI:
Включення з Кабмiну
України
11:20 Футбол. Чемпiонат
свiту-2014. Росiя - Корея
13:40 Як Ваше здоров’я?
14:55, 21:40 Дiловий свiт
15:10 Брифiнг Кабмiну
України
15:20 Час-Ч
16:00 Футбол. Чемпiонат
свiту-2014. Бразилiя Мексика
18:00 Футбольна самба
18:55 Футбол. Чемпiонат
свiту-2014. Австралiя Нiдерланди
21:00 Пiдсумки дня
21:45 Слiдство. Iнфо
22:10 Д/ф «Красоти
Тулоу»
22:55 Суперлото, Трiйка,
Кено
23:00, 00:00 Пiдсумки

06:45, 07:10, 08:05,
09:10 «Снiданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00,
19:30, 23:55 ТСН
10:00, 10:35 М/ф
«Алладiн»
10:55 «Шiсть кадрiв»
11:10 Т/с «Татусi»
12:15, 13:15 «Сiмейнi
мелодрами - 3»
14:15 Т/с «Величне
столiття. Роксолана
- 2»
16:45 «ТСН.
Особливе»
17:10 Т/с
«Фатмагюль»
20:30, 21:30 Т/с
«Поцiлуймося»
22:30 «Чотири весiлля
- 3»
00:20 Т/с «Атлантида»
(2)

06:20 Т/с «Таксi»
06:50 Т/с
«Леся+Рома»
07:45, 08:45 Факти.
Ранок
08:00 Зiрка YouTube
09:15, 19:25
Надзвичайнi новини
09:50, 16:40 Т/с
«Опери»
11:50, 13:25, 22:15
Т/с «Прокурорська
перевiрка»
12:45, 15:45 Факти.
День
14:05, 16:15 Т/с
«Платина»
17:35 Т/с «Убивча
сила»
18:45 Факти. Вечiр
20:15 Т/с «Дiзнавач-2»
23:20 Х/ф «Пункт
призначення-2» (2)

06:30 « Соцiальний
пульс»
06:55, 18:50, 22:55
«Економiчний пульс»
07:00, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
09:00 «Соцiальний
статус: ваша пенсiя»
09:45, 15:00, 18:30,
21:00 «Соцiальний
пульс»
10:10, 20:00
Найпривабливiшi коти
i собаки
11:10 Ангела Меркель
12:15 «Свiтськi хронiки»
13:10, 16:00 Дивовижнi
мешканцi саду
14:00, 23:00 Монстри
всерединi мене
17:45 Акули Гордона
19:00 В гостях у Д.
Гордона. Анатолiй
Коньков
21:30 Вiдлуння
22:00 Портрет Хiлларi
Клiнтон
00:00 «Красивi та
амбiцiйнi» (3)

07:00, 07:30, 08:00,
08:30, 09:00, 12:00,
14:00, 17:45 Новини
07:15, 07:35, 08:10,
08:35, 09:20 «Ранок з
IНТЕРом»
10:00 Т/с
«Повернення
Мухтара-2»
12:25, 14:20 Д/с
«Слiдство вели...
з Леонiдом
Каневським»
14:50 «Судовi справи»
15:45 «Сiмейний суд»
18:05 Ток-шоу
«Стосується кожного»
19:00 Т/с «Поки
станиця спить»
20:00 «Подробицi»
20:40 Т/с «Вiра. Надiя.
Любов»
23:35 Т/с «Скандал
2» (2)
00:30 Х/ф «Пастка»

06:15, 13:10 Т/с

06:00, 06:35, 07:35

«ОСА»

Saba erte ATRde

06:00, 10:00, 11:15,
12:45 «Мультляндiя»

добре!»

19:00 Т/с «Воронiни»

07:20 «Київ музика»

08:55, 18:30

07:00 Пiдйом

08:00, 15:00, 17:00,

«Неймовiрна правда

09:00, 16:05 Т/с «Не

19:00, 21:00, 23:00

про зiрок»

родись вродлива»

«Столичнi телевiзiйнi

10:15 «Зiркове життя.

15:00, 22:00 Т/с

новини»

У полонi батькiвської

08:20, 10:20,

слави»

16:00, 17:40, 19:20

11:10 Х/ф

«Вiдкритий мiкрофон» «Домробiтниця» (1)
08:30, 19:30, 22:00

13:00, 19:55 «Слiдство

«Столиця»

ведуть екстрасенси»

13:20, 15:10, 23:25

13:55, 00:25 «Зваженi

«Громадська

та щасливi - 2»

приймальня»

18:00, 22:00 «Вiкна-

16:20, 18:00 «У центрi Новини»
уваги»

17:10 «Київськi iсторiї» Фрейда» (1)
21:25 «Мiсто добра»

Передплачуйте газету «Вишгород».
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20:55 Т/с «Метод

06:00, 18:00, 20:00
«Єдина країна! Єдина
країна!»
07:30, 12:05, 15:00,
07:00, 09:00, 15:00,
17:30, 19:30, 21:00
19:00 Подiї
Служба новин «Хвиля»
08:00, 15:10 Мультфiльм
07:15 Ранок з
08:30, 15:40 М/с
«Пригоди Робiка»
Україною
08:55 Шкiльнi iсторiї
09:15, 14:00, 15:20,
10:15 Наша географiя
10:50 Аквапанорама
17:10 Т/с «Слiд»
11:40, 02:45 Феєрiя
мандрiв
10:00 Т/с «Просте
12:45, 03:05 Х/ф
життя»
«Насреддiн у Бухарi»
14:10, 22:15 Регiони
12:00, 19:40 Ток-шоу
14:30 Вiдповiдi
16:00 Круїзнi лайнери «Говорить Україна»
рай в океанi
18:00 Т/с «Врятувати 16:50, 22:30
Астропрогноз
боса»
17:00 Будьте здоровi!
20:50 Т/с «Країна 03» 21:30 Як працюють
машини
21:55 Футбол. ЧС
22:00 Адреналiн
22:40 Х/ф «Сильва»
2014. Iспанiя - Чилi
00:10 Вiд заходу до
00:00 Великий футбол свiтанку

07:00, 08:00, 15:00 Новини
07:25 Ера будiвництва
07:30 Ера бiзнесу
07:35, 23:30 На слуху
08:25 Паспортний сервiс
08:35 Кориснi поради
09:15 Футбол. Чемпiонат
свiту-2014. Австралiя Нiдерланди
11:20 Футбол. Чемпiонат
свiту-2014. Камерун Хорватiя
13:40 «Надвечiр’я» з Т.
Щербатюк
14:45 Euronews
14:55, 21:40 Дiловий свiт
15:10 Брифiнг Кабмiну
України
15:20 Час-Ч
16:00 Футбол. Чемпiонат
свiту-2014. Iспанiя - Чилi
18:00 Футбольна самба
18:55 Футбол. Чемпiонат
свiту-2014.Колумбiя- Котд’Iвуар
21:00 Пiдсумки дня
21:50 Книга.ua
22:15 Д/ф «Київська
старовина. Свiт
мистецтва»
22:55 Трiйка, Кено,
Максима
23:00, 00:00 Пiдсумки
00:20 Вiд першої особи

06:45, 07:10, 08:05,
09:10 «Снiданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00,
19:30, 23:50 ТСН:
«Телевiзiйна служба
новин»
10:00, 10:35 М/ф
«Алладiн»
10:55 «Шiсть кадрiв»
11:10 Т/с «Татусi»
12:15, 13:15 «Сiмейнi
мелодрами - 3»
14:15 Т/с «Величне
столiття. Роксолана
- 2»
16:45 «ТСН.
Особливе»
17:10 Т/с
«Фатмагюль»
20:30, 21:30 Т/с
«Поцiлуймося»
22:30 «Територiя
обману» - «Сучасний
ремонт i матерiали»
00:10 Т/с «Атлантида»
(2)

06:40 Т/с

06:30, 09:35,
15:00, 18:30, 21:00
«Соцiальний пульс»
06:55, 18:50, 22:25
«Економiчний пульс»
07:00, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
09:00 Акули Гордона
10:00 Найпривабливiшi
коти i собаки
11:00 Портрет Хiлларi
Клiнтон
12:15 «Ронiн. Ток-шоу з
Дмитром Видрiним»
13:10, 16:00 Дивовижнi
мешканцi саду
14:00, 22:30 Монстри
всерединi мене
17:45 «Соцiальний
статус: вашi права i
пiльги»
19:00 В гостях у Д.
Гордона. Михайло
Фоменко
20:00 Мiй пекельний кiт
21:30 Ясiр Арафат
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 Т/с
«Повернення
Мухтара-2»
12:25, 14:20 Д/с
«Слiдство вели...
з Леонiдом
Каневським»
14:50 «Судовi справи»
15:45 «Сiмейний суд»
18:05 Ток-шоу
«Стосується кожного»
19:00 Т/с «Поки
станиця спить»
20:00 «Подробицi»
20:40 Т/с «Вiра. Надiя.
Любов»
23:35 Т/с «Скандал
2» (2)
00:30 Х/ф
«Пограбування поiталiйськи»

06:15, 13:10 Т/с

07:00, 16:00 «Все буде 06:35, 08:40, 10:55,

«Молодiжка»
18:00 Репортер
18:20, 23:00 Абзац!
23:55 Х/ф
«Мерехтливий» (2)

—
Слухай,
Джоне, я не
знаю, хто такі
українці, але
цукерки для
них сам Президент
робить!

22:35 «Хата на тата»

06:30, 07:30, 16:30,
18:30, 20:30 Zaman
08:05 М/ф
10:15, 14:20, 15:05,
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
16:50 Велике кiно на
ATR
19:10 Маю право
21:00 Х/ф

08:30 Ранковий
«Свiдок»
09:00 «Випадковий
свiдок»
10:00 Т/с «Коломбо»
(1)
12:00, 15:00, 19:00,
21:40 «Свiдок»
12:30, 03:10 Т/с
«Детективи»
13:05, 19:30 Т/с
«Вулицi розбитих
лiхтарiв - 12»
15:15 Т/с «Таємницi
слiдства - 11» (1)
22:00 Т/с «Тiло як
доказ - 3» (2)
23:45 Т/с «Закон
i порядок. Вiддiл
особливих справ 12» (2)
00:45 Т/с «CSI: ЛасВегас - 9» (2)

06:00, 10:00, 11:15,

13:25 Дивитись усiм!
14:10, 16:15 Т/с

приймальня»

«Платина»

16:20, 18:00 «У центрi

15:45 Факти. День

уваги»

07:45, 08:45, 12:45
Факти. Ранок
08:00 Зiрка YouTube
09:15, 19:25
Надзвичайнi новини
09:55 Т/с «Опери»
10:50, 16:40 Т/с
«Убивча сила»
11:50, 22:15 Т/с
«Прокурорська
перевiрка»

18:45 Факти. Вечiр

06:30, 06:45, 07:15, 07:35,
07:45, 08:10, 08:20, 08:35,
08:45 Ранок на П’ятому
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, 22:00,
23:00 Час новин
07:10, 08:15, 22:35, 23:15
Бiзнес-час
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
07:40, 18:20, 23:25 Час
спорту
07:50 Автопiлот-новини
08:40 Трансмiсiя-новини
09:35, 19:30, 20:10, 21:10
Час. Пiдсумки дня
10:35, 11:35, 12:35,
13:35, 14:35, 15:35 Час:
пiдсумки дня
16:35 Зооакадемiя
17:10 Мiграцiйний вектор
17:35, 18:35, 23:35
Машина часу
18:10 Мiсцевий час
21:40 Час-Тайм

06:40 Т/с «Спецзагiн
Кобра 11» (1)
08:35, 21:00 «ДжеДАI»
09:00, 18:30 «Новини
2+2»
09:30 Х/ф «Дума про
Ковпака». 1c. (1)
11:25 Х/ф «Дума про
Ковпака». 2c. (1)
13:30 Д/п «Карлики у
Всесвiтi»
14:05 Д/п «ВМФ
СССР. Хронiка
перемоги»
14:40 Д/п «Таємницi
розвiдки»
15:30 «Українськi
сенсацiї»
16:30, 19:00 Т/с
«Ментовськi вiйни-4»
(1)
21:25 Т/с «Цiлком
таємно» (2)
00:25 Х/ф «Муха» (2)

06:25, 09:30 М/с «Маша
i ведмiдь» (1)
06:50, 10:00 М/с
«Клуб Вiнкс: Школа
чарiвниць» (1)
07:45 Мультик з
Лунтiком
08:25 М/с «Черепашки
мутанти нiндзя» (1)
08:55 М/с «Гуфi i його
команда» (1)
10:55 Єралаш
12:00 Т/с «Маленькi
таємницi» (1)
14:00 Вiталька
15:00, 21:00 Країна У
15:55 Дайош молодьож!
17:20, 20:00 Т/с «Кухня»
(1)
17:45 Т/с «Два батька i
два сини» (1)
18:10, 22:55 Т/с
«Свiтлофор» (2)
19:05 Розсмiши комiка
20:35 Т/с «Два батька i
два сини» (2)
22:00 6 кадрiв
23:55 Надто грубо для
Ю-туб’а

07:30, 17:50 У
пошуках iстини
08:20 Битва за марс
09:10, 16:10 Скарби
вашого горища
10:00, 17:00 У
пошуках пригод
11:00 Таємнича
Африка
12:00 Африканськi
рiки: дари дощiв
12:50, 23:40
Смертельна зустрiч
13:40 Воїни
14:30, 22:00 НЛО з
минулого
15:20, 19:30
Фантастичнi iсторiї
18:40 Таємницi
столiття
20:20 Мiсячнi дорiжки
21:10 Шукачi
22:50 Невiдома
Пiвденна Америка
00:30 Покер

06:30 «TOP SHOP»
07:30 Т/с «Хто у домi
господар»
09:00 «Мультфiльми»
09:50 М/с
«Смiшарики»
10:10 Т/с «Всi жiнки вiдьми»
13:50 Т/с «Дикий
ангел»
15:20 Т/с «Комiсар
Рекс»
17:15, 21:00
«Розсмiши комiка»
18:10 «Звана вечеря»
19:10 «Орел i Решка»
22:00 Т/с «Доктор
Хаус» (2)

06:55, 14:00 Рiчковi
монстри
07:50 Потрiбна зборка
08:15 Нове життя
ретро-автомобiлiв
09:10 Неймовiрний
хмарочос
10:05, 10:35 Битви за
контейнери
11:00 Мисливцi за
автомобiлями
12:00, 15:00, 00:00 Top
Gear
13:00, 13:30 Справжнi
шахраї
16:00 Махiнатори
17:00, 17:30 Шалена
риболовля
18:00 Як це зроблено?
Спецвипуск
19:00, 19:30, 20:30
Мисливцi за складами
20:00 Мисливцi за
релiквiями
21:00, 21:30 Лiквiдатор
22:00 Бруднi грошi
22:30 Вантажнi вiйни
23:00 Мiсто
шкереберть

Наш індекс у Каталозі місцевих періодичних видань 40007

06:45, 16:00 «Все буде 06:35, 08:40, 19:00 Т/с
«Воронiни»
12:45 «Мультляндiя» добре!»
07:00 Пiдйом
07:20 «Київ музика»
08:40, 18:30
09:00, 16:05 Т/с «Не
08:00, 15:00, 17:00,
«Неймовiрна правда
родись вродлива»
19:00, 21:00, 23:00
11:00 Т/с «Щасливi
про зiрок»
«Столичнi телевiзiйнi
09:55 «Зiркове життя. разом»
новини»
15:00, 22:00 Т/с
Дружина на мiльйон»
08:20, 10:20,
«Молодiжка»
10:55 Х/ф «Торкнутися 18:00 Репортер
16:00, 17:40, 19:20
18:20, 23:00 Абзац!
«Вiдкритий мiкрофон» неба»
23:55 Х/ф «У зонi
12:45,
19:50
«Слiдство
08:30, 19:30, 22:00
смертельної
«Столиця»
ведуть екстрасенси»
небезпеки» (2)
13:20, 15:10, 23:25
13:45, 00:25 «Зваженi
— Ого, а що
«Громадська
та щасливi - 2»

«Леся+Рома»

Вишгород
2+2

17:10 «Служба

20:15 Т/с «Дiзнавач-2» порятунку»

18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
20:50 Т/с «Метод
Фрейда» (1)

23:20 Х/ф «Пункт

21:25 «Прогулянки

22:35 «Давай

призначення-3» (2)

мiстом»

поговоримо про секс»

06:00, 18:00 «Єдина
країна! Єдина країна!»
«ОСА»
07:30, 12:05, 15:00,
17:30, 19:30, 21:00
07:00, 09:00, 15:00,
Служба новин «Хвиля»
08:00 Будьте здоровi!
19:00 Подiї
08:30, 15:40 М/с
«Пригоди Робiка»
07:15 Ранок з
08:55, 11:40, 02:45
Україною
Феєрiя мандрiв
09:15, 09:50,
09:15, 14:00, 15:20,
10:30, 11:05, 12:30
Телепродаж
17:10 Т/с «Слiд»
09:45 Погода в Українi
10:15 Наша географiя
10:00 Т/с «Просте
10:50 Адреналiн
12:45 Х/ф «Приватне
життя»
життя Петра
12:00, 19:40 Ток-шоу Виноградова»
14:10 Регiони
«Говорить Україна»
14:30 Вiдповiдi
18:00 Т/с «Врятувати 15:10 Мультфiльм
16:00 Шуба-дубаZOO!!!
боса»
16:20, 22:00 Кордони
20:50 Т/с «Країна 03» 16:50, 22:30
Астропрогноз
21:55 Футбол. ЧС
17:00, 21:30 Реальний
свiт
2014. Уругвай - Англiя
20:00 Молода гвардiя
00:00 Великий футбол 22:40 Х/ф «Iван»

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 Т/с
11:00, 14:00 Служба
новин ZAMAN
11:30 Dizayn efendi
12:00, 12:45 Т/с
«Дороги Iндiї»
13:30, 16:05 Д/ф
16:50 Велике кiно на
ATR
21:00 Х/ф

— Привіт,
давай познайомимось!
— I don’t
understand
you.
— Tak
zrozymilishe?

це там таке на
видноколі?
— Це можливості, які несуться вдалечінь...
— Як красиво

08:30 Ранковий
«Свiдок»
09:00, 04:25
«Випадковий свiдок»
10:00 Т/с «Коломбо»
(1)
12:00, 15:00, 19:00,
21:40 «Свiдок»
12:30, 03:30 Т/с
«Детективи»
13:05, 19:30 Т/с
«Вулицi розбитих
лiхтарiв - 12»
15:15 Т/с «Таємницi
слiдства - 11» (1)
22:00 Т/с «Лютер - 3»
(2)
00:00 Т/с «Закон
i порядок. Вiддiл
особливих справ 12» (2)

06:30, 06:45, 07:15, 07:35,
07:45, 08:10, 08:20, 08:35,
08:45 Ранок на П’ятому
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, 22:00,
23:00 Час новин
07:10, 08:15, 22:35, 23:15
Бiзнес-час
07:30, 08:30, 09:30, 10:30,
11:30, 12:30, 13:30, 14:30,
15:30, 16:30, 17:30, 18:25,
22:30, 23:30 Час. Важливо
07:40, 18:20, 23:25 Час
спорту
07:50 Автопiлот-новини
08:40 Трансмiсiя-новини
08:50 Драйв
09:35, 19:30, 20:10, 21:10
Час. Пiдсумки дня
10:35, 11:35, 12:35,
13:35, 14:35, 15:35 Час:
пiдсумки дня
17:10 Територiя закону
17:35 Велика полiтика
18:10 Мiсцевий час
18:30 Вiкно в Європу
21:40 Час-Тайм
00:35 Кiно з Янiною
Соколовою

06:25, 09:30 М/с «Маша
i ведмiдь» (1)
06:50, 10:00 М/с
«Клуб Вiнкс: Школа
чарiвниць» (1)
07:45 Мультик з
Лунтiком
08:25 М/с «Черепашки
мутанти нiндзя» (1)
08:55 М/с «Гуфi i його
команда» (1)
10:55 Єралаш
12:00 Т/с «Маленькi
таємницi» (1)
14:00 Вiталька
15:00, 21:00 Країна У
15:55 Дайош молодьож!
17:20, 20:00 Т/с «Кухня»
(1)
17:45 Т/с «Два батька i
два сини» (1)
18:10, 22:55 Т/с
«Свiтлофор» (2)
19:05 Розсмiши комiка
20:35 Т/с «Два батька i
два сини» (2)
22:00 6 кадрiв
23:55 Надто грубо для
Ю-туб’а
00:50 Бiйцiвський Клуб

2+2

06:15 «Обережно,
модерн!»
06:40 Т/с «Спецзагiн
Кобра 11» (1)
08:35, 21:00 «ДжеДАI»
09:00, 18:30 «Новини
2+2»
09:30 Х/ф «Дума про
Ковпака». 3c. (1)
11:05 Х/ф «Дума про
Ковпака». 4c. (1)
12:50 Д/п «Зорянi
духи»
13:50 Д/п «Винищувач
Як-3»
14:05 Д/п «ВМФ
СССР. Хронiка
перемоги»
14:40 Д/п «Таємницi
розвiдки»
15:30 «Українськi
сенсацiї»
16:30, 19:00 Т/с
«Ментовськi вiйни-4»
(1)
21:25 Т/с «Цiлком
таємно» (2)
00:25 Х/ф «Муха-2»
Треуг

06:30 «TOP SHOP»
07:30 Т/с «Хто у домi
господар»
09:00 «Мультфiльми»
09:50 М/с
«Смiшарики»
10:10 Т/с «Всi жiнки вiдьми»
13:50 Т/с «Дикий
ангел»
15:20 Т/с «Комiсар
Рекс»
17:15, 21:00
«Розсмiши комiка»
18:10 «Звана вечеря»
19:10 «Орел i Решка»
22:00 Т/с «Доктор
Хаус» (2)

06:00, 12:00, 00:00 Top
Gear
06:55, 07:20, 14:00,
14:30 Шалена
08:20 Спiймати
риболовля
прибульця
07:50 Потрiбна зборка
08:15, 08:45, 22:30
09:10, 16:10 Скарби
Вантажнi вiйни
вашого горища
09:10 Мiсто
шкереберть
10:00, 17:00 У
10:05, 10:35, 20:30
пошуках пригод
Мисливцi за складами
11:00, 22:50 Невiдома 11:00, 11:30 Мисливцi
за релiквiями Пiвденна Америка
ломбард
13:00, 13:30 Справжнi
12:50, 23:40
шахраї
Смертельна зустрiч
15:00 Джессi Джеймс:
гараж з нуля
13:40 Воїни
16:00 Махiнатори
14:30, 22:00 НЛО з
17:00 Хлопцi з Юкону
18:00 Як це зроблено?
минулого
Спецвипуск
15:20, 19:30
19:00, 19:30 Лiквiдатор
20:00 Мисливцi за
Фантастичнi iсторiї
релiквiями
18:40 Таємницi
21:00 Вдома на
деревах
столiття
22:00 Бруднi грошi
20:20 Битва за марс 23:00 Як влаштована
Земля
21:10 Шукачi

07:30, 17:50 У

пошуках iстини

ТЕЛЕпрограма

Вишгород
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2+2
06:00, 21:25 Шустер LIVE
07:00, 08:00, 15:00
Новини
07:25 Ера бiзнесу
07:30, 00:30 На слуху
08:25 Паспортний сервiс
08:35 Кориснi поради
09:15 Футбол.Чемпiонат
свiту-2014. Колумбiя Кот-д›Iвуар
11:20 Футбол. Чемпiонат
свiту-2014. Уругвай Англiя
13:40 Музична академiя.
Євробачення
14:45 Euronews
14:55 Дiловий свiт
15:10 Брифiнг Кабмiну
України
15:20 Час-Ч
16:00 Футбол. Чемпiонат
свiту-2014. Японiя Грецiя
18:00 Футбольна самба
18:55 Футбол. Чемпiонат
свiту-2014. Iталiя Коста-Рика
21:00, 05:35 Пiдсумки
дня

06:45, 07:10, 08:05,
09:10 «Снiданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00,
19:30 ТСН
10:00, 10:35 М/ф
«Алладiн»
10:55 «Шiсть кадрiв»
11:05 Т/с «Татусi»
12:10, 13:10 «Сiмейнi
мелодрами - 3»
14:10 Т/с «Величне
столiття. Роксолана
- 2»
16:45 «ТСН.
Особливе»
17:10 Т/с
«Фатмагюль»
20:30 «Сказочная
Русь»
21:15 «Вечiрнiй Київ
- 2014»
23:10 «Свiтське життя»
00:15 Х/ф «Казино» (2)

06:45 Т/с
«Леся+Рома»
07:45, 08:45 Факти.
Ранок
08:00 Зiрка YouTube
09:15, 19:25
Надзвичайнi новини
09:55, 16:40 Т/с
«Убивча сила»
11:55, 22:15 Т/с
«Прокурорська
перевiрка»
12:45, 15:45 Факти.
День
13:25 Дивитись усiм!
14:05, 16:15 Т/с
«Надзвичайна
ситуацiя»
18:45 Факти. Вечiр
20:15 Т/с «Дiзнавач-2»
23:20 Х/ф «Пункт
призначення-4» (2)
00:55 Т/с
«Послiдовники»

06:30, 09:45, 18:30,
21:00 «Соцiальний
пульс»
07:00, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
09:00 «Соцiальний
статус: вашi права i
пiльги»
10:10, 20:00 Мiй
пекельний кiт
11:10 Ясiр Арафат
12:15 «Щоденник для
батькiв»
13:10, 16:00 Дивовижнi
мешканцi саду
14:00, 22:30 Монстри
всерединi мене
17:45 Акули Гордона
18:50, 22:25
«Економiчний пульс»
19:00 В гостях у Д.
Гордона. Михайло
Фоменко
21:30 «Обозна вiйна».
Фiльм Павла Шеремета
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 Т/с
«Повернення
Мухтара-2»
12:25, 14:20 Д/с
«Слiдство вели...
з Леонiдом
Каневським»
14:50 «Судовi справи»
15:45 «Сiмейний суд»
18:05 Ток-шоу
«Стосується кожного»
19:00 Т/с «Поки
станиця спить»
20:00 «Подробицi»
20:40 Т/с «Всупереч
усьому»
00:40 Х/ф «Коханню
всi вiки...» (2)

06:15, 13:10 Т/с

06:00, 06:35, 07:35

08:30 Ранковий

«ОСА»

Saba erte ATRde

«Свiдок»

06:35, 08:40, 11:00,
починається з дороги» 19:00 Т/с «Воронiни»
07:00 Пiдйом
07:20 «Київ музика»
(1)
09:00, 16:05 Т/с «Не
08:00, 15:00, 17:00,
07:45 Х/ф «Змiєлов»
родись вродлива»
19:00, 21:00, 23:00
15:00, 22:00 Т/с
«Столичнi телевiзiйнi (1)
«Молодiжка»
09:35,
18:55
новини»
18:00 Репортер
08:20, 10:20, 16:00,
«Неймовiрна правда
18:20 Абзац!
17:40, 19:20, 21:25
про зiрок»
23:00 Х/ф «21 i
«Вiдкритий мiкрофон»
10:50 Х/ф «Кохання та бiльше» (2)
08:30, 19:30
00:55 Х/ф «Удар по
розлука» (1)
«Столиця»
невинностi» (3)
18:00, 22:00 «Вiкна13:20, 15:10, 23:25
06:00, 10:00, 11:15,

«Громадська

Новини»

приймальня»

19:55 Х/ф «Час щастя»

16:20, 18:00 «У центрi
уваги»
17:10 «Прогулянки

СУБОТА 21 ЧЕРВНЯ 2014 РОКУ

06:00, 19:30, 02:05
ТСН
07:00 «Хто там?»
08:10, 08:35 М/с «Гуфi
та його команда»
09:00 «Свiтське життя»
10:00 Х/ф «Непутяща
невiстка»
13:50 «Сказочная
Русь»
14:20 «Вечiрнiй Київ
- 2014»
16:20 «Вечiрнiй
квартал»
18:30 «Розсмiши
комiка - 5»
20:15 «Українськi
сенсацiї. Они
обокрали Украину»
21:20 «Вечiрнiй
квартал у Туреччинi»
23:25 Х/ф «Каратепацан» (2)

06:00, 18:20 «Цивiлiзацiя
Incognita»
06:10 Х/ф «Подвиг
розвiдника»
09:00 Мiй пекельний кiт
10:00 «Свiтськi хронiки»
10:55 Х/ф «Циклон «
почнеться уночi»
13:00 За сiм морiв
13:45 Монстри
всерединi мене
15:00 Бойовi слони
16:00 Нашестя медуз
17:00 «Ронiн. Ток-шоу з
Дмитром Видрiним»
17:50 Захоплююча
зоологiя
18:30 «Соцiальний пульс
вихiдних»
19:00 Мiсцями дикої
природи
20:00 Великi монархи
Єгипту
21:00 Кiлька
миттєвостей вiйни
22:00 «Секрети
закулiсся з
Олександром
Ржавським»
22:30 Х/ф «Чекай на
мене» (2)

06:25 Х/ф «Коханню

21:35 «Столиця.

00:25 Х/ф «Золоте

Спецпроект»

теля» (1)

«Юрмала 2013»
18:00, 21:00 Х/ф

06:00, 08:00
Комбат. Винищення» «Мультляндiя»
07:20 «Київ музика»
08:00 Зiрка YouTube
09:45 «Актуальна
09:10 Квартирне
тема»
10:00 «Якiсне життя»
питання
10:30 «Зроблено у
10:05 Дача
Києвi»
10:30 Х/ф
11:00 «Run.OK»
11:35, 19:20
«Бермудський
«Вiдкритий мiкрофон»
трикутник»
13:30 «Київськi iсторiї»
12:25, 13:15, 20:05 Т/с 15:30 «Служба
«Дiзнавач-2»
порятунку»
16:55 «Концерт
12:45 Факти. День
М.Поплавського «Я
18:45 Факти. Вечiр
люблю тебе, Україно!»
19:15 Надзвичайнi
19:00, 21:00, 23:45
«Столичнi телевiзiйнi
новини. Пiдсумки
новини»
22:05 Х/ф «Бiла iмла»
19:40 «Столиця»
23:55 Х/ф «Химера»
21:20 Х/ф «Син полку»
00:05 «У центрi уваги»
(2)

«Чоловiк на годину»
20:00 «Подробицi»
22:55 «Великий бокс.
Макс Бурсак - Мартiн
Маррей»
00:00 Т/с «Слiди
апостолiв»

Тато
освоїв
ммс.
Тепер
мені в 2:30
ночі
приходять мої дитячі фото з написом: «А була
така скромна
дівчинка»

06:30, 07:30, 16:30,
18:30, 20:30 Zaman
08:05 М/ф
10:15, 14:20, 15:05,
19:40 Т/с
11:00, 14:00 Служба
новин ZAMAN
11:30 Прогулянки
по Криму з О.
Гайворонським
12:00, 12:45 Т/с
«Дороги Iндiї»
13:30, 16:05 Д/ф
16:50 Велике кiно на
ATR
19:10 Маю право
21:00 Х/ф

А ви зможете пояснити
своїм дітям,
що телеканали раніше переключалися
плоскогубцями?

06:25, 09:30 М/с
«Маша i ведмiдь» (1)
06:50, 10:00 М/с
09:00 Т/с «Детективи «Клуб Вiнкс: Школа
чарiвниць» (1)
Т.Устинової.
07:45 Мультик з
«Розлучення та дiвоче
Лунтiком
прiзвище» (1)
08:25 М/с «Черепашки
мутанти нiндзя» (1)
13:00 Т/с «Вулицi
08:55 М/с «Гуфi i його
розбитих лiхтарiв
команда» (1)
10:55 Єралаш
- 12»
15:00, 19:00 «Свiдок» 12:00 Т/с «Маленькi
таємницi» (1)
15:15, 04:10 Т/с
14:00 Вiталька
15:00 Країна У
«Таємницi слiдства 15:55 Дайош
12» (1)
молодьож!
19:30 Х/ф «Закоханий 17:15, 19:05 Розсмiши
комiка
i беззбройний» (1)
18:10, 22:55 Т/с
21:15 Х/ф
«Свiтлофор» (2)
«Знайомство з
20:00 Х/ф «Один
вдома 3» (1)
Факерами» (2)
21:55 6 кадрiв
23:30 Х/ф «Нiч над
23:55 Х/ф «Банди
Нью-Йорка» (2)
Манхеттеном» (2)

06:40 Т/с «Спецзагiн

07:30 Т/с «Хто у домi

Кобра 11» (1)

господар»

08:35 «ДжеДАI»

09:00 «Мультфiльми»

09:00, 18:30 «Новини

09:50 М/с

2+2»

«Смiшарики»

09:30 Х/ф «Золота

10:10 Т/с «Всi жiнки вiдьми»

мiна (1)
12:40 «Нове Шалене

13:50 Т/с «Дикий
ангел»

вiдео по-українськи»
15:20 Т/с «Комiсар
14:25 «Облом UA.
Рекс»
Новий сезон»
16:30 Т/с «Ментовськi
вiйни-4» (1)

17:15 «Розсмiши
комiка»
18:10 «Звана вечеря»

19:00 Т/с «Iкорний

19:10 «Орел i Решка»

барон» (1)

20:10 «КВК-2014»

23:00 Х/ф «Дрейф» (2) 22:20 «Люди П’ятницi»

07:30, 17:50 У
пошуках iстини
08:20 Листи з космосу
09:10, 16:10 Скарби
вашого горища
10:00 У пошуках
пригод
11:00 Таємнича
Африка
12:00 Африканськi
рiки: дари дощiв
12:50, 23:40
Смертельна зустрiч
13:40, 00:30 Воїни
14:30, 22:00 НЛО з
минулого
15:20, 19:30
Фантастичнi iсторiї
17:00 Далеко i ще далi
18:40 Таємницi
столiття
20:20 НЛО. Контакт
першого ступеня
21:10 Шукачi
22:50 Невiдома
Пiвденна Америка

06:55, 14:00 Хлопцi з
Юкону
07:50 Потрiбна зборка
08:15 Золошукачi Аляски
09:10 Як влаштована
Земля
10:05, 10:35 Лiквiдатор
11:00, 11:30 Шукачi
скарбiв Америки
12:00, 00:00 Top Gear
13:00, 13:30 Справжнi
шахраї
15:00, 15:30 Акули
автоаукцiонiв з Далласа
16:00 Махiнатори
17:00 Голi та наляканi
18:00 Як це зроблено?
Спецвипуск
19:00, 19:30 Королi
аукцiонiв
20:00 Мисливцi за
релiквiями
20:30 Мисливцi за
складами
21:00 Динамо неймовiрний iлюзiонiст
22:00 Бруднi грошi
22:30 Вантажнi вiйни
23:00 Не намагайтеся
повторити

Наш індекс у Каталозі місцевих періодичних видань 40007

06:35 Х/ф «Мортал

07:00, 19:00, 03:00
Подiї
07:10, 09:00 Т/с
08:00 «Школа доктора «Iнтерни»
09:50 Один за сто
Комаровського»
годин
08:35 Д/ф «Форпост»
10:50 Х/ф «Любов до
09:30 «Новини»
запитання»
12:50 Х/ф «Мама
10:00 Х/ф «Любовi
виходить замiж»
цiлюща сила»
14:50, 19:40 Т/с «Лист
12:00 Т/с «Всупереч
очiкування»
21:55 Футбол. ЧС
усьому»
2014. Німеччина 16:00 «Мiжнародний
Гана
00:00 Великий футбол
фестиваль гумору

22:35 Х/ф «Час
щастя-2» (1)

06:00, 18:00 «Єдина
країна! Єдина країна!»
07:30, 12:05, 15:00, 17:30,
19:30, 21:00 Служба
07:00, 09:00, 15:00,
новин «Хвиля»
07:55, 08:50, 17:25, 17:55,
19:00 Подiї
19:55, 21:25 Прогноз
07:15 Ранок з
погоди
08:00, 15:10 Мультфiльм
Україною
08:30, 15:40 М/с
«Пригоди Робiка»
09:15, 14:00, 15:20,
08:55 Шкiльнi iсторiї
17:10 Т/с «Слiд»
09:15, 09:50, 10:30, 11:05,
12:30 Телепродаж
10:00 Т/с «Просте
09:45 Погода в Українi
10:50 Аквапанорама
життя»
11:40 Шуба-дуба-ZOO!!!
12:00, 19:40 Ток-шоу 12:45, 03:05 Х/ф «Острiв
скарбiв»
«Говорить Україна»
14:10, 22:15 Регiони
18:00 Т/с «Врятувати 14:30 Вiдповiдi
16:00 Круїзнi лайнери боса»
рай в океанi
20:50 Т/с «Країна 03» 16:50, 20:50 Астропрогноз
17:00, 21:30 Як працюють
машини
21:55 Футбол. ЧС
20:00, 02:45 Феєрiя
2014. Швейцарiя мандрiв
20:20 XTV show
Францiя
22:00 Адреналiн
00:00 Великий футбол 22:30 Х/ф «Учитель»

всi вiки...»

(1)

мiстом»

Передплачуйте газету «Вишгород».
06:05 Шустер LIVE
09:15 Футбол.
Чемпiонат свiту-2014.
Iталiя - Коста-Рiка
11:20 Футбол.
Чемпiонат свiту-2014.
Швейцарiя- Францiя
13:25 В гостях у Д.
Гордона
14:40 Музична
академiя.
Євробачення
16:00 Футбол.
Чемпiонат свiту-2014.
Гондурас - Еквадор
18:00 Футбольна
самба
18:55 Футбол.
Чемпiонат свiту-2014.
Аргентина - Iран
21:000 Пiдсумки дня
21:45 Концертна
програма
22:50 Мегалот
22:55 Суперлото,
Трiйка, Кено
23:00 Вiд першої
особи
23:35 Гумористичний
клуб «Золотий гусак»

06:10 Х/ф «Все

12:45 «Мультляндiя»

06:30, 06:45, 07:15, 07:35,
07:45, 08:10, 08:20, 08:35,
08:45 Ранок на П›ятому
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, 22:00,
23:00, 00:00 Час новин
07:10, 08:15, 22:40, 23:20
Бiзнес-час
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
07:40, 18:20, 23:25 Час
спорту
07:50 Автопiлот-новини
08:40 Трансмiсiя-новини
09:35, 19:30, 20:10, 21:10
Час. Пiдсумки дня
10:35, 11:35, 12:35, 13:35,
14:35, 15:35, 16:35 Час:
пiдсумки дня
17:15 Мотор
17:35, 18:35 Машина часу
18:10 Мiсцевий час
21:40 Час-Тайм
22:10 Особливий погляд

06:00 «Єдина країна!
Єдина країна!»
07:30 Служба новин
«Хвиля»
07:55, 08:45, 17:25, 18:55,
20:00, 21:00 Прогноз
погоди
08:00 Кабрiолет
08:25 180 градусiв
08:50, 22:30 Астропрогноз
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 Адреналiн
12:00, 21:05 Кордони
12:45 Х/ф «Дiти капiтана
Гранта»
14:15 Мелодiї XX столiття
15:30 Мультфiльм
16:00 Наша географiя
16:20 Таємницi руїн
17:30 Х/ф «Назустрiч
життя»
19:00 Реальний свiт
19:30 XTV show
20:05 Круїзнi лайнери рай в океанi
21:30 Молода гвардiя
22:40 Х/ф «О шостiй
годинi вечора пiсля вiйни»

08:05 «Караоке на
Майданi»
09:00 «Все буде смачно!»
10:10 «Хата на тата»
12:05 «Кохана, ми
вбиваємо дiтей»
14:00 Х/ф «Час щастя» (1)
16:05 Х/ф «Час щастя-2»
(1)
17:55 Х/ф «Тато
напрокат» (1)
22:00 «Вагiтна у 16»
22:55 «Доньки-матерi»
23:55 «Давай поговоримо
про секс»

06:25 М/с «Том i
Джеррi»
07:30, 10:00 Ревiзор
12:40 Ревiзор постшоу
14:00, 22:50 Хто
зверху-2
15:50 Т/с «Воронiни»
18:10 Х/ф «Острiв» (2)
20:40 Х/ф «Суддя
Дредд 3Д»
00:45 Х/ф «21 i
бiльше» (2)

Якщо ви не дуже молоді, але
дуже багаті, чарівна двадцятирічна удова із задоволенням
стане і вашою удовою…
***
Посварилася з чоловіком. Не
перу, не прибираю, не готую ...
Господи! Тільки б він миритися
не надумав!

06:30, 18:10 Мiсцевий час
06:40, 14:35, 18:35, 19:35,
22:35 Машина часу
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, 22:00,
23:00 Час новин
07:10, 08:10, 18:25, 23:25
Час спорту
07:20, 22:20, 23:20 Бiзнесчас
07:30, 08:30, 09:30, 10:40,
11:30, 12:30, 13:30, 14:30,
15:30, 16:30, 17:30, 18:30,
19:30, 20:30, 22:30, 23:30
Час. Важливо
08:35, 16:35, 20:35 В
кабiнетах
09:15 Мамина школа
09:35 Укравтоконтинент
10:10 Вiкно в Європу
11:10 Трансмiсiя
11:45, 23:35 Iсторiя успiху
13:10 Драйв
13:35 Iнтелект.ua
15:35 Кiно з Янiною
Соколовою
17:15 Мiграцiйний вектор
17:35 Феєрiя мандрiв
19:15, 20:20 Тема/Хронiка
тижня
21:10 Велика полiтика
21:35 Вiкно в Америку

07:30 Байдикiвка
08:30 М/с
«Смiшарики» (1)
«Розлучення та дiвоче 09:00 Мультик з
07:25 Дитячий блок
Лунтiком
прiзвище» (1)
08:40 Прогулянки
09:40 М/с «Даша11:30 «Речовий
по Криму з О.
дослiдниця» (1)
доказ».
Фiаско
10:05 М/с «Вперед,
Гайворонським
Дiєго, вперед!» (1)
бензинового короля
09:00 Кулiнарне шоу
10:35 М/с «Фiксики»
12:00 «Головний
(1)
«Acci biber»
свiдок»
11:30 М/ф «12
09:35 Sherfe fashion
завдань Астерiкса» (1)
12:55, 03:15
10:00 Gonul eseri
12:55 Х/ф «Розумна
«Випадковий свiдок»
селянська донька» (1)
10:25 Золоте столiття
13:35 «Правда
14:00 Єралаш
кiно
14:55 Х/ф «Остров
життя. Професiя
Нiм» (1)
12:40 Т/с
театральний актор»
16:35 Х/ф «Бригада
15:45 Yirla, sazim
М» (1)
14:05 «Крутi 90-тi»
18:05 Х/ф «Один
16:30 Tarih sedasi
15:00 Т/с «Вулицi
вдома 3» (1)
16:50 Концерт
розбитих лiхтарiв» (1) 20:00 Розсмiши
18:15 Mizmizlar
19:00 Т/с «Каменська комiка
22:00 Уральскi
18:45, 21:10 Велике
- 4»
пельменi
кiно на ATR
22:30 Т/с «Людина
23:15 Х/ф «Перл
Харбор» (1)
20:30 Bu afta
вiйни»
06:00 Д/ф

07:30 Т/с «Детективи

07:00 Ezan sedasi

Т.Устинової.

2+2

06:15 «Обережно,

06:30 «TOP SHOP»

модерн!»

07:30 «Мультфiльми»

07:15 «Нове Шалене

08:50 М/с

вiдео по-українськи»

«Смiшарики»

09:00 «Облом UA.
Новий сезон»
11:00 Т/с «Втiкати!»
(1)
19:00 Х/ф «Втiкачi» (2)

09:30 М/ф «Барбi:
Принцеса i Жебрачка»
11:00 Х/ф «Сон
Лiппеля»

21:00 Х/ф «Три днi на

13:00

втечу» (2)

«ВусоЛапоХвiст»

23:30 Х/ф «88 хвилин» 15:00 «Орел i Решка.
(2)

У ДТП блондинка отримала травми,
несумісні з її
життям: відкритий перелом обох підборів

06:00 Легенди
бандитської Одеси
08:00 Танки. Великi
битви
10:00, 21:30 II свiтова:
апокалiпсис
13:00 Невiдома
Пiвденна Америка
16:00 Далеко i ще далi
18:50 НЛО з минулого
00:30 Мiсто, яке
зрадили

Дай
людині
другий шанс
— і вона подарує
тобі
такий досвід,
що після цього ніхто і ніколи не отримає
від тебе навіть першого
шансу

Курортний сезон»
16:50 «Орел i Решка.
Шопiнг»
17:50 М/ф «Спiрiт:
Душа прерiй»
19:15 «Вечiрнiй
квартал»
21:10 «КВК»
23:45 Х/ф «Термiнал»

06:00, 11:30 Нове життя
ретро-автомобiлiв
06:55 Майстри
виживання
07:50, 16:00
Золотошукачi Аляски
08:45, 09:10 Лiквiдатор
09:40, 10:05 Мисливцi
за релiквiями - ломбард
10:35, 11:00, 19:30,
22:30 Вантажнi вiйни
12:30 Нове життя хотродiв
13:30 Мисливцi за
автомобiлями
14:30, 15:00 Убивчi
дилеми
15:30 Потрiбна зборка
18:00 Реальнi
далекобiйники
19:00, 22:00 Бруднi
грошi
20:00 Мисливцi за
релiквiями
20:30 Мисливцi за
складами
21:00 Самогонники
23:00 Динамо неймовiрний iлюзiонiст

14 червня
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2+2
06:40, 07:20, 08:40 Спорт
06:50 Д/ф «На Його
територiї...»
07:30 Ток-шоу «Дружина»
09:15 Футбол. Чемпiонат
свiту-2014. АргентинаIран
11:20 Футбол. Чемпiонат
свiту-2014. Нiгерiя Боснiя i Герцеговина
13:25 В гостях у
Д.Гордона
14:25 Д/ф «Останнiй
напис»
15:20 Дiловий свiт.
Тиждень
16:00 Футбол. Чемпiонат
свiту-2014. Нiмеччина
- Гана
18:00 Футбольна самба
18:55 Футбол. Чемпiонат
свiту-2014. Бельгiя - Росiя
21:00 Пiдсумки дня
21:30 Х/ф «Два бiйцi»
22:55 Трiйка, Кено,
Максима
23:00 Ера бiзнесу.
Пiдсумки
23:35 Х/ф «Син полку»
00:55 Футбол. Чемпiонат
свiту-2014. США Португалiя

07:35 Мультфiльм
08:10, 08:35 М/с «Гуфi
та його команда»
09:00 Лотерея «Лотозабава»
10:10 ТСН:
«Телевiзiйна служба
новин»
11:00 «Свiт навиворiт 5: Iндонезiя»
12:05 М/ф «Маша i
ведмiдь»
14:55 «Мiняю жiнку
- 9»
16:25 Х/ф «Рiдна
кровиночка»
18:25 «Українськi
сенсацiї. Они
обокрали Украину»
19:30, 05:25 «ТСНТиждень»
21:00 «Мiй малюк
зможе»
22:10 Х/ф «Улюблена
дочка тата Карло»
00:15 Х/ф «Квiтка зла»

07:05 Х/ф «Втiкачi»

06:30 Х/ф «Циклон»
почнеться уночi»
09:00 Великi монархи
Єгипту
10:00 «Будь в курсi!»
10:40 «Щоденник для
батькiв»
11:20 Х/ф «Подвиг
розвiдника»
14:00 За сiм морiв
15:00 Хижаки глибин
16:00 Вiйнi за морських
котикiв
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 Крах Третього
рейху
22:05 Х/ф «Батько
солдата» (2)
00:00 «Вихiдний, пiсля
опiвночi»

07:50 «Великий бокс.
Макс Бурсак - Мартiн
Маррей»
08:55 «Школа доктора
Комаровського.
Невiдкладна
допомога»
09:30 «Недiльнi
новини»
10:00, 04:15 Т/с
«Гидке каченя»
14:00 Х/ф «Чоловiк на
годину»
18:00 Х/ф «Не в
хлопцях щастя»
20:00 «Подробицi
тижня»
21:45 Т/с «Без права
на вибiр»

07:00 Таємницi зiрок
07:55 Х/ф «Мама
виходить замiж»
09:50 Т/с «Країна 03»
15:00, 20:30 Т/с «Лист
очiкування»
19:00 Подiї тижня
23:00 Х/ф «Любов до
запитання»

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

08:50 Х/ф
«Американський
нiндзя-4. Повне
винищення»
10:50, 13:15 Т/с
«Платина»
12:45 Факти. День
18:45 Факти тижня
20:20 Х/ф
«Законослухняний
громадянин»
22:20 Х/ф «Пункт
призначення-5» (2)
00:05 Х/ф «Пункт
призначення-4» (2)

Твердження,
що джентльменів не зустрінеш у наш
час, неправдиве! Сьогодні я, наприклад, бачив,
як
чоловік
тримав
парасольку над
дружиною,
поки та міняла колесо

Запрошуємо на постійну роботу:
— продавців
— касирів
— кухарів
— пекарів

— пакувальників
— вантажників
— комірників
— адміністраторів

— бригадирів
з виробництва

Офіційне працевлаштування,
своєчасна заробітна плата.
Тел: (096) 546-13-61, (093) 694-74-40

На хлібопекарню
(м. Вишгород) потрібні:
пекарі, вантажники,
водії категорії «В».
Тел: (066) 919-48-27
ТЕРМІНОВО ПОТРІБНІ
ПАКУВАЛЬНИКИ, ВАНТАЖНИКИ
РОБОТА В СТАРИХ ПЕТРІВЦЯХ,
СВОЄЧАСНА ЗАРОБІТНА ПЛАТА,
БЕЗКОШТОВНА РОЗВОЗКА,
МЕДИЧНА КНИЖКА ОБОВ’ЯЗКОВО!
ЗВЕРТАТИСЯ ЗА ТЕЛ: (063) 360-07-88 –Анна,
(067) 215-18-14- Юлія
Вважати недійсним втрачений студентський
квиток КВ № 07918850, виданий КНУТД на ім’я
Катерини Ігорівни ГАВРИЛКО
Міліція Київського метрополітену запрошує
на службу чоловіків до 25 років, (служба в ЗС
України, середня освіта). Іногороднім надаємо
гуртожиток. Зарплата — від 2500 грн.
Тел.: (097) 635-58-47, (063) 150-26-94
Більше всіх в інтернеті про історичну справедливість кричать ті, у кого в школі з історії була максимум «трійка»
***

Геній, який спить у мені, щойно перекинувся на
інший бік...

06:00, 08:00
«Мультляндiя»
06:50 «Повнота
радостi життя»
07:20, 11:20 «Київ
музика»
09:15 «Run.OK»
09:50, 17:40
«Столиця»
13:30 «Прогулянки
мiстом»
15:30 «Гаряча лiнiя
«102»
16:55 «Унiверситет
культури»
18:35 Х/ф «Син полку»
21:00, 00:00 «СТНтижневик»
21:30, 00:30 «СТНспорт-тижневик»
22:00 Х/ф «Готель
Мейна» (2)

07:10 Х/ф «Чорний

06:50 М/ф «Фантазiя»

принц» (1)

09:00 М/ф «Замбезiя»

06:40 Наша географiя
06:55, 18:40, 21:35
Реальний свiт
08:00, 17:40 Кримська
кругосвiтка
08:50, 22:30
Астропрогноз
09:05 У свiтi
справдженої мрiї
09:15, 09:50,
10:30, 11:05, 12:30
Телепродаж
10:15 Чекаю гостей
10:45 Шкiльнi iсторiї
11:40 Будьте здоровi!
12:00, 21:05 Кордони
12:45 Х/ф «Син полка»
14:00 Молода гвардiя
15:00 Х/ф «Назустрiч
життя»
16:20 Шуба-дуба-ZOO!!!
16:40 Мультфiльм
17:05 Як працюють
машини
19:10 Таємницi руїн
20:05 Круїзнi лайнери рай в океанi
22:00 Легенди
росiйської долi
22:40 Х/ф «Чекай мене»

06:00 Д/ф

09:00 «Все буде
смачно!»

10:40 М/ф «Том i

10:30 Т/с «Метод

Джеррi: фiльм»

Фрейда» (1)

12:15 Файна Украйна

14:50 Х/ф «Тато

14:20 Хто зверху-2

напрокат» (1)

16:15 Т/с «Воронiни»

19:00 «Битва
екстрасенсiв»

18:15 Х/ф «Руйнiвник»

20:30 Х/ф «Лабiринти

(2)

кохання» (2)

20:40 Х/ф «Фахiвець»

22:05 Х/ф «Торкнутися

(2)

неба» (2)
23:00 Х/ф «В облозi

23:55 Х/ф
«Iнтердiвчина» (2)

2» (2)

06:40, 10:35, 16:35, 23:35
Машина часу
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, 22:00, 23:00,
00:00 Час новин
07:20, 08:20, 22:15, 23:20
Бiзнес-час
07:30, 08:30, 09:30, 10:30,
11:30, 12:30, 13:30, 14:30,
15:30, 16:30, 17:30, 18:25,
19:30, 20:30, 22:30, 23:30 Час.
Важливо
07:35 180 градусiв
08:35, 20:35 В кабiнетах
09:10, 12:35, 19:35 Велика
полiтика
09:35, 15:35 Вiкно в Америку
11:10 Технопарк
11:35, 17:35, 22:35 Кiно з
Янiною Соколовою
13:35 Мотор
14:35 Феєрiя мандрiв
18:30 Вiкно в Європу
21:00 Час: пiдсумки тижня з В.
Гайдукевичем
21:40 Час-Тайм
22:20 Територiя закону

06:15 Х/ф «Блокада»

06:30 «Мультфiльми»
08:30 М/ф «Барбi:

(1)

Принцеса i Жебрачка»
13:00 «Бушидо»
15:00 Д/п «Вiннi
Джонс та Дика Раша»

10:00 «Їмо вдома»
11:30 Х/ф «Малюки»
13:10 «Орел i Решка.
СРСР»

17:00 Х/ф «Вiйна

15:50 М/ф «Спiрiт:
Душа прерiй»

драконiв» (1)
19:00 Х/ф «Чорна

17:15 Х/ф «Термiнал»
19:50 Х/ф «Монстро»

дiра» (1)

(2)

21:00 Х/ф «Чужi» (2)

21:15 Х/ф «За межею»
(2)

00:00 Х/ф

23:45 Х/ф «Любий
«Бладрейн-2» (3)

Джон» (2)

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

08:05 Т/с «Каменська
- 4»
11:30 «Легенди
карного розшуку».
Вiйна «невидимок»
12:00 «Агенти впливу»
12:50 Х/ф
«Днiпровський рубiж»
(1)
15:20 Т/с «Я йому
вiрю»
19:00 Т/с «Павутиння
- 4»
22:45 «Випадковий
свiдок»
23:30 «Rise As One».
Перемир’я у Свiтовiй
вiйнi
00:00 Х/ф «Абсолютне
зло» (3)

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

07:30 Байдикiвка
08:30 Мультик з
Лунтiком
09:40 М/с «Дашадослiдниця» (1)
10:05 М/с «Вперед,
Дiєго, вперед!» (1)
10:35 М/с «Фiксики»
(1)
11:10 М/ф «Фея
Дiн-Дiн та загублений
скарб» (1)
12:25 Х/ф «Бригада
М» (1)
13:55 Х/ф «Хакери»
(1)
15:55 Х/ф «50 перших
поцiлункiв» (1)
17:45 Х/ф «Перл
Харбор» (1)
21:00 Х/ф «Банди
Нью-Йорка» (2)
23:55 Х/ф «Привид
опери» (1)

Добрую, искреннюю, великолепную женщину Татьяну Шевченко
поздравляем с рождения днем. Желаем порхать — как бабочка,
цвести — как роза весной, сиять — как солнце. Пусть радуют родные
и близкие заботой, пониманием, теплом и уважением. Вы прекрасны,
изящны, неотразимы всегда.
Хай завжди тебе любить, щедро цінить доля,
В радості спливають лебеді-роки,
Щастя і здоров’я не зрадять ніколи,
Збудуться найкращі мрії і думки.
Скільки в небі зірок, у природі квітів Стільки тобі любові, ніжності, тепла,
Стільки усміхатись, успіхам радіти,
Стільки в домі ласки, сонця і добра.
Уважаем за жизнерадостность и оптимизм, любим за добрый
нрав и щедрость души! Поздравляем с лучшим праздником в году,
желаем здоровья и всего самого замечательного!
Желаем в этот день счастья и добра, ощутить всю полноту жизни,
радостно встречать утро и сохранить это чувство до самой поздней
ночи. Хотим пожелать в жизни все успеть и с годами не стареть, а молодеть. Сохранить здоровье и бодрость и прожить много-много лет!
Колеги

Головне управління юстиції в Київський області
оголошує конкурс на заміщення тимчасової посади:
Державного виконавця відділу державної виконавчої служби Вишгородського районного
управління юстиції.
Основні вимоги до кандидата:
громадянство України;
вища юридична освіта за
освітньо-кваліфікаційним рівнем
магістра, магістра, спеціаліста;
стаж юридичної роботи не
менше одного року;
вільне володіння українською
мовою;
вільне володіння комп’ютером.
Перелік документів,
які подаються:
2 фотокартки;
декларація про доходи;
автобіографія;
копія паспорта;
копія ідентифікаційного коду;

копія трудової книжки;
копія диплому про освіту.
Особи, які відповідають основним вимогам і бажають взяти
участь у конкурсі, можуть звертатися по додаткову інформацію
до головного управління юстиції
в Київський області за адресою:
м. Київ, вул. Ярославська, 5/2,
за телефоном 463-75-97 або до
Вишгородської виконавчої служби в Київській області за адресою: м. Вишгород, вул. Н. Шолуденка, 6, тел. 574-74.
Документи приймаються за
адресою: м. Київ, вул. Ярославська, 5/2 протягом 30 календарних днів із дня оголошення про
проведення конкурсу.
Виконавча служба
Вишгородського районного
управління юстиції

06:00 Скарб.UA
07:00 Україна: забута
iсторiя
08:00 Танки. Великi
битви
10:00, 21:30 II свiтова:
апокалiпсис
13:00 Невiдома Пiвденна
Америка
15:00 Формула-1
17:00 Далеко i ще далi
18:50 Мiсто, яке зрадили
19:40 Битва за Київ
20:30 Вони боролися за
Батькiвщину
00:30 Т/с «Борджiа:
iсторiя клану»

06:25, 06:55, 19:30,
22:30 Вантажнi вiйни
07:20 Смертельнi
острови
08:15, 08:45 Лiквiдатор
09:10, 09:40 Крутiше
не придумаєш
10:05, 10:35 Наука
магiї
11:00, 12:00 Динамо
- неймовiрний
iлюзiонiст
13:00, 13:30 Шукачi
скарбiв Америки
14:00, 15:00, 16:00,
17:00 Золотошукачi
Аляски
ТРК
18:00 У розрiзi
19:00, 22:00 Бруднi
«Више Град»
грошi
на постійну
роботу потрібні: 20:00 Мисливцi за
релiквiями
оператор;
20:30 Мисливцi за
відеоінженер; складами
ведучий
21:00, 21:30 Убивчi
дилеми
програм
23:00 Хлопцi з
Тел:
(04596) 25-489 пушками
00:00 Самогонники

Безкоштовні оголошення

ІНШЕ
Домашній майстер.
Тел: (063) 100-90-08
Ремонт квартир, сантехнічні/
зварювальні роботи, електрика,
вагонка. Тел: (067) 945-06-40
Послуга доглядальниці (медична
освіта) Тел: (067) 660-18-94,
(063) 195-30-02, (066) 730-24-11
Віддам кошенят у хороші руки
(063) 532-42-03
Вихователь шукає роботу няні (літо).
Тел: (04596) 23-549, (067) 249-43-63

ПРОДАМ
Гараж, кооператив
«Гідромеханізатор».
Тел: (050) 415-53-31
Будинок, ділянку 60 сот. Ровжі.
Тел: (04596) 5-21-01
Будівельний вагон
(електропроводка, металевий каркас,
утеплений).
Тел: (067) 682-65-97
3-кімнатну квартиру, 64 м2, смт Димер.
519 тис. грн (067) 253-18-33
Гараж, кооператив «Екран».
Тел: (066) 341-23-71

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

Вишгород
Микола СЕРГІЙЧУК
ФОТО — автор, спеціально для «Вишгорода

Під час спілкування з представниками української громади в Аргентині
наші співрозмовники з гордістю відзначали, що з-поміж них є багато таких, хто добився відчутних здобутків у
виробничій сфері.
Згадувалися, скажімо, прізвища братів Драників (завод «Електропульсор»),
Олеськіва (завод із виробництва пластмас «Дін-пласт»), Рудників (текстильна
фабрика у Буенос-Айресі), Густава Гробокопателя (президента групи «Лос Гробо»,
яка є власником 130 тисяч гектарів орних
земель в Аргентині, Уругваї та Парагваї,
лідера з виробництва зернових культур в
Аргентині), Рамона Гренюка (засновника
та власника компанії, що є однією з найбільших в Аргентині виробників та експортерів чаю та мате), Хорхе Нестора (члена
ради директорів компанії-виробника і
експортера чаю мате та сільськогосподарської продукції, засновника і віцепрезидента Асоціації виробників тютюну
провінції Місіонес, голови Аргентинськоукраїнської торговельно-промислової палати, який обіймав різні державні посади
в уряді провінції Місіонес), Дієго Маруняка (Почесного консула України у провінції
Місіонес, засновника і президента компа-

(Початок у №№16,18, 21’2014)

З журналістського блокнота
нії «Кооператіва Табакалера де Місіонес»
— найбільшого в країні експортера тютюну та цитрусових, власника підприємстварозплідника фруктових та декоративних
рослин, плантацій чаю мате, тютюну, цитрусових та лісонасаджень).
…Повертаючись до Посадоса, завернули до великого двору. Владика запропонував нам познайомитися ще з
одним виробником-українцем Михайлом
Герулою. Першим ступив на аргентинську землю з роду Герулів дід Михайла
Василь. Освоївшись на новому місці, родина почала займатися виробництвом
сільськогосподарської продукції. З часом
заснувала першу у Місіоні фабрику з виробництва чаю.
Син Михайла Оскар, який зустрів нас
на подвір’ї підприємства, запропонував
ознайомитися з процесом виробництва
продукції.
Він розповів, як ростуть кущі, як з них
зрізують зелене гілля, сушать його, коптять для запаху й перемелюють у порошок. А щоб було зрозуміло й дохідливо,
водив нас по дільницях, розповідаючи,
як отримують чай у товарному вигляді.
Насамперед збирають культуру з плантацій у період з січня до вересня. Зелене
гілляччя звозять до прийомного бункера,
звідки по транспортеру воно подається
до подрібнювальної камери. Далі маса

14 червня

подається до наступної дільниці. При цьому вона підсушується і з неї вилучаються
грубі стебла, котрі відсортовуються, пресуються й перетворюються на паливо.
Тим часом подрібнена сировина далі проходить термічну обробку, після чого пакується у мішки, в яких вилежується вісім
місяців. Потім настає вирішальний етап,
коли висушену речовину завантажують
у бункер для заключного циклу обробки.
Переходимо у сусіднє приміщення, де
готову продукцію фасують у пакети і готують для відправки за призначенням. За
словами Оскара, чай, а також іншу супутню продукцію жерба мате з маркою їхнього підприємства по встановлених квотах
відправляють до споживачів в Аргентину
та в Сирію. За місяць з конвеєра фабрики виходить 700 тонн продукції. Сировину
підприємство вирощує частково на своїх
плантаціях, решту закупляє у суміжників
за встановленою ціною — 3 песос за кілограм.
Як сказав Оскар, 50 відсотків від прибутку йде на сплату податків.
Всього в колективі зайнято 400 робітників, у тому числі 12 інженерно-технічних
працівників. Серед працюючих — і члени
родини. Окрім господаря Михайла Герула
та вже згаданого сина Оскара, виробничими процесами переймаються його дружина Сельсія, син Алексіс, дочки Марія-
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Сельсія і Грісельда-Елізабет.
Родина займається також рибництвом, поставляючи щодня у торгівлю та
заклади громадського харчування майже
1 тонну риби.
…Вже після обідньої пори, повертаючись до Посадоса, вирішили перекусити в
придорожньому кафе. Його господар Реналдо, бразилець за національністю, довідавшись, що ми з України, почав жваво
цікавитися подіями в нашій державі. Задовольнивши свій інформаційний інтерес,
звернувся до нас із наступними словами:
— Знаєте, у нашій окрузі мешкає багато людей з українським корінням. Багато
з них і досі послуговуються материнською
мовою, часто збираються разом, співають пісень, свято бережуть і примножують
традиції, свої звичаї й обряди.
А ще вони дуже сумлінні й працьовиті. Кожен дає собі раду. Свого часу вони
доклали багато праці, зусиль, вміння і
таланту для освоєння цих земель, побудували на них змістовне життя. Такими ж
є їхні діти. Скажу відверто: ви — справді
чудовий народ! Твердо вірю, з часом у вас
в Україні життя налагодиться і все буде
добре…
Після цих слів Реналдо якось подоброму, щиро й оптимістично посміхнувся.
Далі буде

ШЛЯХАМИ УКРАЇНСЬКОЇ ДІАСПОРИ

Зроблено українцями

9 листопада
рокуроку
14 червня20132014
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Календар

Чи знаєте ви, що…

15 червня – День медичного працівника, День батька
17 червня – Всесвітній день боротьби з опустелюванням і засухою
18 червня – День дільничного інспектора міліції
20 червня – Всесвітній день біженців
21 червня – Міжнародний день скейтбордингу, День літнього сонцестояння

Вартовим здоров’я

Вітання

Дорогі медичні працівники Вишгородського району!
З нагоди Вашого професійного свята — Дня медичного працівника — прийміть щирі вітання та безмежну вдячність за ваші чуйні
серця, за врятовані життя, за повернуте здоров’я мешканців нашого району.
Прийміть побажання міцного здоров’я і миру вам, вашим рідним і близьким.
Нехай збудуться ваші задуми, а віра і оптимізм завжди залишаються з вами.
Адміністрація КЗ «Вишгородська ЦРЛ», КЗ «Вишгородський
РЦПМСД», профспілкова організація медичних працівників
Вишгородського району

Привітай найріднішого

Громадянам при підвищенні тарифів
Право на отримання компенсації додаткових
витрат на оплату комунальних послуг (централізованого опалення, централізованого постачання гарячої води та газопостачання) матимуть
сім’ї, у яких середньомісячний сукупний дохід за
попередні шість місяців не перевищував величини прожиткового мінімуму для сім’ї, що визначається як сума прожиткових мінімумів для кожного члена сім’ї відповідно до його належності
до основних соціальних і демографічних груп
населення (діти віком до 6 років — 1032 грн; діти
віком від 6 до 18 років — 1 286 грн; працездатні
особи — 1 218 грн; особи, які втратили працездатність — 949 грн) і розраховується як різниця
між розміром плати за послуги (у межах норм
споживання) до та після підвищення тарифів.
При цьому застосовується норма користування
загальною площею житла та норми споживання
комунальних послуг, з урахуванням яких призначається субсидія.

Цікавинки

У третю неділю червня у багатьох країнах
відзначають День батька.
Уперше його святкували 19 червня 1910
року у США. Ініціатор впровадження свята
– місіс Додд із Вашингтона. Її батько після
смерті дружини виховував шістьох дітей.
Національним святом цей день у США
став 1966 року, коли президент США Ліндон
Джонсон оголосив третю неділю червня національним святом. Із часом й інші країни,
де декларується повага до сімейних цінностей, слідом за Сполученими Штатами почали
відзначати цей день, вшановуючи чоловікабатька. У багатьох країнах це свято запровадили, як і в Штатах, у червні, однак є багато
країн, у яких татусів ушановують і в інші дні та
місяці року.
В Україні День батька відзначають у третю
неділю вересня.
За експертними даними нині в країні понад 250 тис. самотніх батьків, які виховують
дітей.

Ще десять років тому в Україні про декретну відпустку для татусів практично ніхто не міг і подумати. На Заході така практика
вже давно вважається справою
звичною. У світі існує спеціальна
організація «Чоловіки в декреті». Згідно з її даними, у Фінляндії
оплачувана відпустка для представників сильної статі, пов’язана
з народженням дитини, надається з 1987 року та становить 152
дні, у Швеції – 13 місяців.
вросоюз збирається ввести обов’язкову декретну
відпустку для чоловіків,
аби уникнути жіночої дискримінації.
У Німеччині, де в останні роки відчувається дефіцит дитячих садків, уряд
заохочує татусів нарівні з мамами
йти в декрет, гарантуючи грошову

Є

Як у Вишгороді рибку ловили
Минулими вихідними на Київському водосховищі у вправності
змагались рибалки. Організатор —
Київська обласна федерація з лову
риби фідером, Вишгородська міська рада.
ідер (від англійського feed
— годувати), або ловля з
годівницею; по-перше, це
спеціальне вудлище, по-друге, сама

Ф

Соціальна допомога

допомогу і зберігаючи за батьком робоче місце, на яке чоловік без втрат
для власної кар’єри повертається з
«батьківської відпустки». Там, якщо
декрет бере тато, то гроші на дитину
виплачують не 12, а 14 місяців.
У Швеції, наприклад, за законом,
батьки можуть вибирати, яким чином
поділити між собою належні півтора року оплачуваної декретної відпустки. І молоді батьки, що йдуть у
декрет, – це норма. Шведський тато
зобов’язаний хоча б місяць, але «відсидіти» у відпустці з дитиною.
У Британії уряд виплачує одному з
батьків 106 фунтів на тиждень впродовж дев’яти місяців, незалежно від
того, хто виховує дитину – мама чи
тато. Також британський парламент
збирається законодавчо закріпити
право батька і матері на річну оплачувану декретну відпустку на двох.
В Америці в останні роки почастішали випадки, коли тато йде

На годівницю

ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

Докладна інформація про заходи щодо
соціального захисту населення в умовах підвищення цін та тарифів на природний газ і
тепло на сайті Мінсоцполітики:
http://www.mlsp.gov.ua/labour/control/uk/
publish/article?art_id=160378&cat_id=36392

«Відчайдушні домогосподарі»: декретний чоловік

Зі святом, татусю!

Влас. інф.

Вишгород

годівниця і монтаж, до якого вона кріпитиметься.
За Кубок з лову риби фідером змагалось 13 команд із різних куточків України. Перше місце посіла команда із Дніпропетровська, друге — із Запоріжжя,
на третьому місці — кияни. Переможців
привітав Вишгородський міський голова Віктор Решетняк.
Учасники та організатори відзначили особливості водоймища, констатували, що рибка примхлива і на приманку йшла неохоче.

в декрет. За даними соціологічних
опитувань, багато чоловіків бажають
поєднати приємне з корисним: приділити більше часу сім’ї і відпочити
від виснажливих кар’єрних перегонів.
Та найсвідомішими татусями виявилися фіни. У Фінляндії дві третини чоловіків присвячують себе нащадкам. До їх числа входять колишні
спікер парламенту Пааво Ліппонен,
міністр внутрішніх справ Вілле Ітяля,
міністр юстиції Йоханнес Коскінен.
Тож тато у декреті. Чому б і ні?
Якщо у мами виходить краще заробляти гроші, а у тата – виховувати дітей? Забудьте принципи і дурні
стереотипи! Якщо і чоловіка, і жінку
це влаштовує, і всім від цього добре – тоді щастя в особистому житті
й успіхів у кар’єрі! Принаймні, тішить
той факт, що в нашій країні існує право вибору, і тільки від вас залежить,
як ви ним скористаєтесь.

КОЛО жінки

Вишгород
Червоний Хрест і соцпослуги

Галина МАКАРЕНКО
ФОТО — автор, «Вишгород»

Керівництво Вишгородського районного територіального центру соціального обслуговування (надання
соціальних послуг) постійно проводить моніторинг обслуговування
підопічних центру соціальними робітниками.
Як правило, відвідини підопічних пе-

Міські подвір’я
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Співпраця заради допомоги

реростають у тепле спілкування, під час
якого одинокі люди похилого віку розповідають про свої проблеми і потреби,
висловлюють надії на краще майбутнє і
для себе, і для усієї держави. А в останні
дні багато хто навіть дає настанови новому Президенту держави Петру Порошенку, серед яких найперша — приділяти більше уваги людям похилого віку,
особливо тим, хто на старості літ лишився одиноким, забезпечити їм гідну
старість, адже вони десятиліття свого
життя віддали роботі, розбудові нашої
держави.
На обслуговуванні у територіальному центрі — понад 700 осіб: одиноких,
хворих людей похилого віку, інвалідів,
до яких соціальні робітники центру приходять додому. Ще 25 осіб перебувають
у стаціонарному відділенні постійного
проживання, і це їхній останній прихисток у земному житті.
«До таких людей потрібен особливий підхід, — розповідає директор територіального центру Наталія Рудько.

— Вони обділені увагою і, найчастіше,
наші соціальні робітники — чи не єдині,
хто їх навідує і допомагає. Саме тому
при всілякій нагоді наголошую нашим
співробітникам, що треба бути дуже
уважними і терплячими в роботі, ставитись до наших підопічних, як до власних
батьків.
І, треба сказати, наші робітники у
переважній більшості добросовісно виконують свої посадові обов’язки, допомагають підопічним вести домашнє господарство, приносять продукти та ліки,
організовують медичну допомогу чи
медичне обстеження. Це підтверджує і
наше спілкування з підопічними — вони
вдячні соцробітникам за допомогу, за
те, що терпляче ставляться до їхніх старечих «вибриків». Єдине, що не влаштовує наших робітників, — так це те, що не
мають змоги приходити кожного дня, а
лише кілька разів на тиждень, як прописано у їх посадових обов’язках».
Нинішні відвідини підопічних працівники центру поєднали з привітанням із

Зеленими святами та вручили невелику
гуманітарну допомогу, яку організувала Київська обласна організація Товариства Червоного Хреста України. Для
багатьох із підопічних миючі та гігієнічні засоби, сік стануть відчутною допомогою, адже практично всі отримують
мінімальну пенсію. Такі ж засоби та сік
передано і до стаціонарного відділення
постійного проживання, що розташоване в Димері.
«Від імені наших підопічних, — говорить Наталія Рудько, — хочу висловити
подяку Тамілі Орел та Олегу Гуленку —
керівникам районної та обласної організацій Товариства Червоного Хреста
України за їхню небайдужість, співпереживання та розуміння потреб людей
похилого віку».
Територіальний центр і Товариство
Червоного Хреста давно і плідно співпрацюють у напрямі підтримки людей
похилого віку, і директор терцентру Наталія Рудько висловлює сподівання, що
така співпраця продовжиться і надалі.

«Кожна квітка — гарна»

Марина КОЧЕЛІСОВА
ФОТО (на Шкільній — і не тільки) —Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

Пелагеї Луговській нізащо не даси її 77 років.
Променисті очі, засмагле обличчя, просто-таки
дівоча фігура. Цю струнку жінку можна побачити
біля першого під’їзду її будинку у будь-який час і
будь-яку пору року. Вона завжди — серед квіток і
сама гарна, як квітка.
першому під’їзді на вул. Шкільній, 7 вона живе
10 років — переїхала до дочки, котра з перших днів була у Чорнобилі, тож нині потребує
маминої допомоги. А руки у мами — золоті.
Пелагея Костянтинівна — родом із Полтавщини
(колись її рідне село входило до Харківської губернії),
40 років прожила у с. Любимівка (Дніпропетровська
область), 30 із них — відпрацювала дояркою. Дачної
ділянки у дочки у Вишгороді немає, а мама — справжня українська жінка: ні хвилини — без праці, а що вже
до роботи на землі — закохана змалечку.
Та й сусіди поруч — роботящі, Оля давно плекає
квітки під вікном, тож було до кого приєднатися. Посадила два горіхи, три дубки, вишеньки, глід, шипшину. А що вже квітів! «Анютині очка, троянди, морозко,
льон, півники, мальви, шавлія… — для мене всі квітки
гарні, кожна — по-своєму, — каже Пелагея Костянтинівна. — Розсадила чорнобривці, веселі хлоп’ята, петунію, портулак, білі і жовті ромашки, м’яту, маки. Їсти
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14 червня

зварю — і до свого саду-городу…»
Навесні вона перемішує куряк і біо-гумус та підгодовує свій сад-город. Ходила до мера, щоби зробили
парканчик навколо газонів і клумб, на яких почали влаштовувати парковки для своїх автівок несумлінні водії.
Віктор Решетняк пообіцяв — і легкий паркан врятував
квіти (та й квартири першого поверху) від диму і бруду.
Пелагея Луговська не лише просить, а й допомагає. Міські комунальники косять траву — вона виходить згрібати. Посміхається: «Щоб чистенько було».
Жінка осудливо хитає головою: «Люди бувають
безсовісні. Он, із 7 та 8 поверху кидають пляшки, недопалки: і брудно від того, і небезпечно. Хіба ж так
можна робити?»
Пелагея Костянтинівна — худорлява, бо щодня —
«квіткова зарядка»: прополює клумби і газони, які вона
розвела не лише під своїми вікнами, а й далі, вздовж
будинку й тротуару. Бузок поламали — порівняла кущики ножицями: хай ростуть молоді пагони! Насіяла
вдома айстри — виросла акація (!), тож висадила її при
дорозі, хай захищає будинок від пилу.
Повз нас проходять сусіди, вітаються з Пелагеєю
Костянтинівною, яка ніжно, мов голівок онуків, торкається кручених паничів, флоксів, нічної красуні (зірочки). На грядках — доріжки, щоб не потовкти буйноцвіття, поміж квіток походжають санітари-голуби в
пошуках шкідників, ворона-хазяйка ганяє котів, яких
теж манять пахучі «джунглі» — красу роздивитися і по-

нюхати.
Насіння з квітів Пелагея Луговська збирає, часто й
купує. Бува, що й старша дочка висилає з Дніпропетровська. Обмінюється з іншими закоханими у квітки
садівниками — їх уже цілий клуб утворився: он сусідка
з 10 поверху дала вазон розсади, що прижився за будинком.
Про квіти Пелагея Костянтинівна може розповідати
годинами. Одні одцвітають, інші зацвітають. Матіола і
вечірниця мають приємний запах, надто — надвечір чи
після дощу. Мишачий гіацинт, каланхое та лілію треба
підв’язати. Сім-вісім сортів мальв розмістити так, аби
гарно поєднувалися кольори.
Питаю садівницю, про що вона мріє. Відповідає:
«От би ЖЕК зробив кран у підвалі, щоб цю красу поливати. Шланга купимо самі».
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Фестиваль

Джерело збирає друзів
Валентина ЯКОВЕНКО,
методист ЦТ «Джерело»
ФОТО – Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

Фестиваль під такою назвою,
який проводить Вишгородський
міський Центр творчості «Джерело»
напередодні
Міжнародного
дня захисту дітей, уже стає традиційним. Головне для організаторів
– об’єднати дітей Вишгорода, залучивши їх до творчості, прищеплювати почуття любові до рідного міста і своєї Вітчизни.
І це вдається стовідсотково. Поперше, джерельні колективи збирають
своїх шанувальників. І якщо дорослі
глядачі радіють за дітлахів, що навчилися гарному співу чи танцям, то малеча не стримує емоцій і пускається в
танок разом із артистами під музику
кожного художнього номера.

Великі перемоги

По-друге, цього разу і виступаючі,
і маленькі глядачі об’єдналися в один
великий творчий колектив, узявши до
рук кольорову крейду, – за лічені хвилини на бруківці перед адмінбудинком
розцвів веселий український віночок із
різнокольорових квітів.
Завжди матеріально підтримують
такі заходи міський голова Віктор Решетняк, депутати міської ради Валерій Виговський та Юрій Колодзян. Ось
і цього разу було все необхідне, аби
фестиваль пройшов успішно.
Різноманітні художні номери, весела музика, динамічні танці викликали
безліч позитивних емоцій у дітей та дорослих. А «Джерело», каже директор
закладу Наталія Кисіль, щиро радітиме
своїм шанувальникам і у році наступному. А ще – двері закладу завжди широко відкриті для всіх, хто хоче йти стежиною творчості і краси.

«Кшатрій — це захисник, а не агресор»
Наразі про такий вид
спорту, як кікбоксинг,
знає мало хто. Займаються переважно карате
й рукопашним боєм. Загалом, це порівняно молодий вид єдиноборств.
З’явився він у сімдесяті роки минулого
століття одночасно на
двох континентах – у
Європі й США. Активно
розвивався на території колишнього Радянського Союзу. Проте у
дев’яностих розпочався
його занепад.
Більш сильні осередки у Білорусі й Росії
збереглися. Натомість
український кікбоксинг
довелося реанімувати.
Зараз наші спортсмени
— серед найкращих.

Вікторія ШМИГОРА
ФОТО – архів клубу «Кшатрій»

Із 5 по 11 травня на острові Сантаріні, що у Греції, відбувся чемпіонат світу з кікбоксингу за версією
Всесвітньої кікбоксерської федерації
WPKA. Збірну України представляла
команда у складі 32 спортсменів із
6 регіонів України, зокрема й один
спортсмен із Вишгорода. Усього в
чемпіонаті взяли участь 620 спортс-

менів із 31 країни.
Українська збірна посіла перше командне місце у змаганнях та привезла
на батьківщину 41 медаль – 20 золотих,
11 срібних і 10 бронзових. Із них 4 золотих, 5 срібних і 1 бронзова медаль – заслуга наших земляків.
Друге командне місце належить Греції, третє – Іспанії.
Вишгородський кікбоксер Ігор Кашка приніс українській збірній одне золото та дві бронзи. Підтримував моло-

дого спортсмена тренер Сергій Шпак.
Минулого року його вихованці привезли
з Афін п’ять золотих медалей, чотири
срібних і сім бронзових.
У Вишгородському клубі «Кшатрій»
уже протягом шести років загартовують
дух і тіло. Загалом кікбоксинг – чоловічий вид спорту, хоча є й жінки-кікбоксери. У «Кшатрії» і представниці слабкої
статі тренують. Хоча важко називати
дівчат, які обрали для себе кікбоксинг,
слабкою статтю.

Нині бойовим мистецтвом займається 35 юнаків та дівчат. Із них 11 кандидатів у майстри спорту, троє – майстри
спорту міжнародного класу, 22 чемпіони
України, двократний та трикратний чемпіони Європи.
Тренер Сергій Шпак розповідає, що
боєць має бути з великим серцем у духовному розумінні: «Кшатрій – це захисник, а не агресор.
Зброя в руках поганої людини — це
біда і для неї, і для інших».
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Про що мріють діти? Про сонце і квіти!

Валентина ЯКОВЕНКО,
методист ЦТ «Джерело»
ФОТО — Валентина ЧИСТЯК, «Вишгород»,
Дмитро ЮРЧЕНКО,
спеціально для «Вишгорода»

Затишне зелене подвір’я Вишгородського міського Центру творчості
«Джерело» розцвіло усіма барвами
— студія творчості «Ра» демонструвала роботи своїх вихованців.
ідкриваючи виставку, директор Центру Наталія Кисіль відзначила досягнення студійців
і керівників — Ольги Ралко та Олени
Ралко: вона продемонструвала одну з
останніх ексклюзивних дитячих робіт —
саморобну книжечку. Це — результат
співпраці юних журналістів та художників: 12-річний Ілля Поляков (студія журналістики «Струмок») написав казку, а

В

ілюструвала її 11-річна Олександра Цибуля (студія «Ра»).
Охочих подивитися виставку зібралося багато — батьки, студійці, їхні братики, сестрички, бабусі, просто цікаві.
Затримувалися не лише біля робіт авторів, яким від трьох років, а й біля гурту
у національних костюмах — це фольклорний колектив «Співаночка» зі своїм
керівником Валентиною Демочко (на
фото вгорі ліворуч), не жалкуючи голосів, посмішок і виразних рухів, дарували
всім жартівливі українські пісні і «Многая літа» — організаторам заходу.
Сама ж виставка вражала розмаїттям, адже були тут картини, написані
пастеллю (розміщені у коридорі закладу), олією, колективні композиції із
солоного тіста — у техніці ліплення, із
пластиліну — об’ємне ліплення з декоруванням намистинами та чимало іншо-

го.
А оскільки джерельні види творчості облюбували не лише діти, а й батьки, вже традиційно їхні роботи на виставках — поруч. Ось «Янгол» і «Весна»
— малюнки олією п’ятирічної Софійки
Анохіної, яка рік займається у студії. А
ось «Берізки», «Мальовничий край» — її
мами Наталії. Софійчин братик Степанко, якому два з половиною рочки, також
із задоволенням малює (вони втрьох на
фото внизу праворуч).
— У мене дуже гарні враження від
побаченого, — каже Наталія Анохіна. —
Роботи надзвичайно позитивні, такі ж як
і діти та їхні наставники.
— Здається, робіт менше, ніж зазвичай, але, мабуть, тому що вони не в
залі, а на просторому подвір’ї. А це так
красиво — серед зелені, під променями
ласкавого сонечка, — додає Катерина

Троянди з лікувальним ефектом

Федоряк, картини якої — «Троянди»,
«Морський пейзаж» — поруч із творчістю її п’ятирічного сина Федора.
Директор закладу Наталія Кисіль
(на фото в центрі нижнього ряду) також
вражає своїми здібностями. Хоч надзвичайно зайнята, але знаходить час
для улюбленого заняття — образотворчого мистецтва. У її картинах — «Поле»,
«Човник» — безліч простору і тонке відчуття краси довкілля.
Дітлахи мали можливість не лише
споглядати вже готові твори — кожен
став співавтором колективного полотна. Звучали слова пісні «Ми діти твої,
Україно!», а малеча виключно яскравими кольорами зображувала найбажаніше — сонце, квіти, сердечка.
Ця картина, як сказала художній керівник Центру Олена Сікорська, стане
справжнім символом зустрічі.

Жінка 21 століття

Торі ШУМ
ФОТО — Валентина ЧИСТЯК, «Вишгород»

Попри те, що в родині медиків не
було, Світлана Жовтобрюх з дитинства мріяла стати лікарем. По закінченні школи сумнівів щодо вибору
професії не виникло: вступила до Луганського державного медичного університету. Оскільки в усьому любить
точність, вирішила стати лікаремрентгенологом.
рацьовитість,
невичерпна
енергія, ентузіазм, наполегливість відкрили Світлані Іванівні
нову сторінку її біографії: продовжила
навчання в Українській військово-медичній академії; служила начальником медичного пункту командного пункту ППО
у Києві. Ось уже п’ять років працює лікарем-рентгенологом у Вишгородській
центральній районній лікарні.
На все вистачає часу цій чуйній, толерантній пані. Адже вона не тільки хороший фахівець, а й кохана дружина і взірцева мати. Разом із чоловіком Ігорем
виховують трьох чудових дітей: доньку

П

Валентину і двох синів – Максима та Івана.
Дивуєшся, як така тендітна жінка кругом встигає. Окрім роботи, родини, важливе місце в її житті відведене творчості — кілька років очолювала об’єднання
«Світлиця», що співпрацює із Вишгородським міським центром творчості «Джерело». Любить вишивати.
Для улюблених робіт обирає яскраві,
але водночас ніжні кольори, що передають її душевне тепло. А вишиває Світлана Іванівна здебільшого троянди. Її донька Валентина також гарна рукодільниця

— в’яже та шиє іграшки.
До 8 Березня у лікарні Світлана Жовтобрюх організувала виставку вишитих
робіт працівників ЦРЛ. Із колегами люблять подорожувати. Минулого року побували у романтичному Парижі, цього

року насолоджувались щедрим італійським сонцем.
Світлана Жовтобрюх — сучасна жінка. Вона із тих, хто встигають кар’єру робити і дітей ростити, про себе та інших
не забувати і власноруч прикрашати світ.
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Сигнали служби 101

Вишгород

ГЕМОСТОП рятує солдату життя

На воді відпочивайте
безпечно

Шановні підприємці, керівники установ, церковні громади, благодійні фонди, шановні вишгородці!
Долучіться до шляхетної справи: упаковка порошку,
що зупиняє кровотечу, коштує 240 грн. Таких упаковок
потрібно чимало.

Усім
миром

Є змога додати щось особисте (наприклад, передачу
знайомому бійцю на передову) —
приходьте: м. Київ, вул. Трьохсвятительська, 7
пишіть: votcher.j@ukr.net
телефонуйте: 067-432-66-06 (Юлія Вотчер, Київ) або
067-647-80-05 (Мирослава, Вишгород)

Ігор РИБЕЦЬ,
інспектор Вишгородського районного відділу
ГУ ДСНС України у Київській області
Відпочинок на воді повинен бути тільки у
спеціально відведених місцевими органами
виконавчої влади та обладнаних для цього
місцях.
Безпечніше відпочивати у світлий час доби, купатися – у тиху, безвітряну погоду за температури води не нижче +18 С, повітря — не нижче +24 С.
Після прийняття їжі купатися можна не раніше,
ніж через 1,5-2 години, заходити у воду – повільно, аби тіло адаптувалося до зміни температури.
Не варто знаходитись у воді більше 15 хвилин,
а також купатися поодинці біля крутих, стрімчастих і зарослих берегів.
Перед тим, як стрибати у воду, переконайтесь
у безпеці дна і достатній глибині водоймища.
Категорично забороняється:
— залазити на попереджувальні знаки, буї, бакени;
— стрибати у воду з човнів, катерів, споруджень, не призначених для цього;
— пірнати з містків, дамб, причалів, дерев, високих берегів;
— використовувати для плавання такі небезпечні засоби, як дошки, колоди, камери від автомобільних шин, надувні матраци та ін.
— підпливати близько до плавзасобів, які проходять неподалік від місць купання;
— допускати у воді ігри, пов’язані з обмеженням руху рук і ніг;
— купатися у нетверезому стані;
— допускати переохолодження тіла, що буває
головною причиною трагічних випадків;
— залишати біля води дітей без нагляду.
Виконання цих правил убезпечить ваше життя
та життя ваших дітей. Дотримуйтесь їх і будете задоволені відпочинком!

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

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