Глава держави

Мир на Донбас принесе Україна

Президент України Петро Порошенко дав
інтерв’ю українським телеканалам, в якому
наголосив, що країна робить усе для встановлення миру. «Виграти ми можемо лише миром», — заявив Президент.
Відповідаючи на запитання, Глава держави підкреслив, що ніякої розбіжності думок
щодо пріоритету мирного розвитку подій у
трикутнику «Президент-Парламент-Уряд» немає. «Абсолютно тверде переконання і скоординовані дії, що нам потрібен мир», — відзначив він.
Президент наголосив на важливості для
України міжнародної підтримки. Він також відзначив єдиний підхід усіх лідерів Євросоюзу.
«Цінності завжди мають перевагу над грошима, і Євросоюз продемонстрував це протягом

«Укрпошта»: передплата-2015

Із 12 вересня 2014 року у відділеннях «Укрпошти»
розпочато передплату періодичних друкованих
видань на 2015 рік.

останніх чотирьох-п’яти місяців і продовжує
демонструвати», — наголосив Глава держави,
додавши, що гроші, які Росія продовжує вкладати у інформаційну атаку на Україну, викидаються на вітер.
Петро Порошенко відзначив важливість
прийняття Мінського меморандуму на шляху
до миру. За його словами, цей документ деталізує механізм припинення вогню і створює
передумови зупинки збройного протистояння.
«Впевненість мені дає те, що мешканці
Донецька, Луганська втомилися і ненавидять
усіх, хто зі зброєю, і вітають усіх, хто приносить мир. Мир на Донбас принесе Україна», —
наголосив Глава держави.
Відео із зустрічі дивіться на сайті:
vyshgorod.in.ua

А ти вже ПЕРЕДПЛАТИВ ««Âèøãîðîä
Âèøãîðîä»»
на 2015 рік?
Вартість передплати:
1 місяць — 7,05 грн + послуги пошти (п. п.) 0,90 грн;
3 місяці — 21,15 грн + п. п. 2,10 грн;
6 місяців — 42,30 грн + п. п. 2,55 грн;
1 рік — 84,60 грн + п. п 3,90 грн.
Увага! Із другого півріччя ціни зміняться
У Вишгороді відділ передплати
Центру поштового зв’язку №10 (пл. Т. Шевченка, 2)
працює: понеділок — п’ятниця,
з 8:30 до12: 30 і з 13:30 до 17:30. Тел: (04596) 54-349
Індекс газети «Âèøãîðîä»
у Каталозі місцевих періодичних видань 40007.
Передплата на 2014 рік не завершилась.
Ті, хто не встиг передплатити улюблену міську газету на весь
рік, можуть це зробити із жовтня.

Âèøãîðîä
Газета Вишгородської міської ради

www.vyshgorod.in.ua

Читай і пиши про СВОЄ місто
Виходить з 4 листопада 1995 року
Обережно, вибори!
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Офіційно

Заради миру
Наші інтерв’ю

Про встановлення
єдиного податку

> 6,11

Офіційно

Про скликання
XХХІХ сесії
Вишгородської міської
ради VІ скликання

Рішення від 12 червня 2014 р. № 35/5
Відповідно до статті 143 Конституції України,
статтей 7, 8, 10, 12, 14 розділу І, розділу І, глави 1
розділу ХІV та підрозділу 8 розділу ХХ Податкового
кодексу України, керуючись пунктом 24 статті 26 та
статті 69 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації Державної
податкової інспекції у Вишгородському районі, міська
рада ВИРІШИЛА:
1. Встановити у 2015 р. ставки єдиного податку
на території Вишгородської міської ради:
1.1. Для 1 групи платників єдиного податку — відповідно до ч. 1 ст. 293.2 Податкового кодексу України
— на території Вишгородської міської ради по видах
господарської діяльності (відповідно до додатку 1).
1.2. Для 2 групи платників єдиного податку — відповідно до ч. 2 ст. 293.2 Податкового кодексу України
— на території Вишгородської міської ради по видах
господарської діяльності (відповідно до додатку 2).
2. Це рішення набирає чинності з 01.01.2015
року.
3. Виконавчому комітету Вишгородської міської
ради забезпечити направлення копії цього рішення
до органу Державної податкової служби Вишгородського району.
4. Секретарю ради забезпечити оприлюднення
цього рішення в засобах масової інформації.
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань планування та
формування бюджету, управління комунальною власністю міста.
Міський голова В. РЕШЕТНЯК
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«Для нашого мера
«Джерело» — талановите і творче дитя»

Всеукраїнське об’єднання «Свобода»

Читайте
у наступному
номері

Запитання до Президента України

Коли Україна заживе по-новому

ÂÈØÃÎÐÎÄÑÜÊÀ ÏÎÊÐÎÂÀ

а-Фішка

«Коралі» запрошують на гостину

30 вересня 2014 року о 18 год у БК «Енергетик»
(м. Вишгород) — зустріч з народним депутатом України
Іриною ФАРІОН

11 жовтня у Вишгороді традиційно
відбуватиметься VI Всеукраїнський
фестиваль-конкурс «Вишгородська
Покрова», який цьогоріч поєднається
із відзначенням 20-річчя Вишгородського міського хору «Коралі».
Вишгородські пагорби в цей день
наповняться звуками духовної, патріотичної та народної пісні, у виконанні
«Коралів» та їхніх гостей — переможців
та учасників фестивалю «Вишгородська Покрова» попередніх років.
Також у рамках фестивалю відбу-

Офіційний сайт міськради: www.вишгород.com.ua

деться благодійна акція «Солоденьке
для маленьких», майстрування для дітей, запашні пригощання та ще кілька
цікавинок-сюрпризів.
Місце проведення: Собор Вишгородської Богородиці (УГКЦ).
Початок об 11:00.
Організатори:
Вишгородська
міська рада, громада Собору Вишгородської Богородиці, Вишгородський
міський центр творчості «Джерело»,
Вишгородський муніципальний хор
«Коралі» (ЦТ «Джерело»).

Розпорядження від 19 вересня 2014
року № 17
Керуючись п. 8 ч. 4 ст. 42 Закону
України «Про місцеве самоврядування
в Україні», скликати ХХХІХ сесію Вишгородської міської ради VІ скликання 30
вересня 2014 року о 10:00 у залі засідань адмінбудинку, пл. Т. Шевченка,
1 з таким порядком денним:
1. Про затвердження на посаду
першого заступника міського голови з
питань діяльності виконавчих органів
ради.
2. Про затвердження на посаду заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради.
3. Про внесення змін до персонального складу виконавчого комітету Вишгородської міської ради VІ скликання.
4. Про затвердження звіту використання коштів цільового фонду Вишгородської міської ради за шість місяців
2014 року.
5. Про внесення змін до рішення Вишгородської міської ради від
24.01.2014 р. № 29/1 «Про Вишгородський міський бюджет на 2014 рік».
6. Про затвердження міської Програми підтримки інтелектуально-творчого розвитку дітей на 2014 р.
7. Про внесення змін до міської Програми соціального захисту малозабезпечених верств населення.
8. Про додаткові заходи безпеки та
дотримання громадського спокою у м.
Вишгороді.
9. Про надання ПАТ «Київоблгаз»
на праві господарського відання газових мереж, об’єктів та споруд на них.
10. Про безоплатне прийняття до
комунальної власності територіальної
громади м. Вишгорода об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури.
11. Про безоплатне прийняття у
комунальну власність територіальної
громади м. Вишгорода та передачу на
баланс експлуатуючим підприємствам
об’єктів інженерної інфраструктури.
12. Про внесення змін до рішення
Вишгородської міської ради № 38/2 від
20.08.14 року «Про звільнення учасників антитерористичної операції, членів
їх сімей та членів сімей загиблих під час
здійснення антитерористичної операції
— мешканців м. Вишгорода від сплати
комунальних послуг».
13. Земельні питання.
Міський голова В. РЕШЕТНЯК

Електронна адреса газети «Вишгород»: ngvyshgorod@ukr.net
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Військова рада – за сильну армію

ПОЛІТбюро
Олеся ДОВГА
Майже всі політичні сили залучили
до своїх передвиборчих списків комбатів. Але одні партії роблять це заради піару, інші – для конкретної роботи.
омандири добровольчих батальйонів і справді продемонстрували хоробрість та здатність тримати оборону і, безперечно,
заслужили своє право представляти у
парламенті виборців. Експерти застерігають партійних лідерів: якщо ви взяли
їх до списку лише для того, аби пропіаритися, то будьте готові до того, що
після обрання до Верховної Ради вони
не будуть беззаперечно виконувати усі
вказівки.
Не стануть голосувати за когось іншого або віддавати власні картки. Бо
ці хлопці у своєму житті бачили стільки,
скільки пересічному депутатові й не снилося. Тож їх не купиш і не залякаєш.
Але є політичні сили, які запросили
комбатів із конкретною метою – щоб допомогли реформувати армію та підвищити обороноздатність країни. Бо хто ж
краще за військових, які мають значний
бойовий досвід, зможе вказати на основні помилки у нашій обороні та підказати, що і як треба робити.
Саме таких людей об’єднала Політична партія «Народний фронт». Мабуть, у
цьому списку найбільше командирів батальйонів. Усі вони нині працюють у спеціальному органі при партії — Військовій
раді, яку координує лідер, військовий
експерт Дмитро Тимчук.
Не чекаючи виборів, Військова рада
вже розпочала свою роботу із підготовки
проектів законів та першочергових кроків — як тактичних, так і стратегічних.
Перше, що визначили учасники Ради,

К

Нам пишуть

Суспільство

— причини, через які ми «маємо те, що
маємо».
І перша з них — цілковита неготовність як військового, так і центрального
керівництва держави до будь-якої військової агресії. Занадто довго ми жили
в омані, що нам нічого не загрожує, бо
ми — мирна позаблокова без’ядерна
держава, безпека якої гарантована міжнародними договорами. Саме тому ніхто
не був готовий до війни, тим більше, з
«братським народом».
Але така «безпечність» (безтурботність) — порушення відомої військової
істини. Про те, що армія будь-якої країни має готуватися не до найреальнішої,
а до наймасштабнішої загрози. Навіть
якщо вона видається геть неймовірною.
У даному випадку, на думку військових
експертів, ми мали бути готовими до
війни з Росією у той момент, коли вона
анексувала Крим.
Друга причина, на яку вказують члени Військової ради, — тотальна корупція у силових структурах. Цим, власне,
і пояснюється страшна некомпетентність
військового керівництва, хабарництво,
зрадництво та крадіжки.
На думку одного з учасників Військової ради, командира батальйону «Миротворець» Андрія Тетерука, боротьба з
корупцією та військова люстрація — це
те, що потрібно робити у першу чергу.
Адже саме через тих горе-генералів, які
купували свої посади за величезні гроші та потім просто «відбивали» їх, наші
військовослужбовці у зоні АТО зазнали
поразок та втратили сотні товаришів.
Що іще треба робити? Насамперед
— створити єдину структуру військової
організації, що об’єднає різні військові
формування під єдиним керівництвом,
із одним центром ухвалення рішень. До

Лист-подяка з АТО

Ірина ШУГАЙЛО, голова фонду
Благодійний фонд «З відкритим
серцем у майбутнє» щиро вдячний усім
небайдужим громадянам, які допомагають нашим бійцям у зоні АТО, а надто
— вишгородцям і мешканцям району.
крема подяка — голові Київської
обласної організації Політичної
партії «ВО «Батьківщина» Костянтину Бондарєву за надану фінансову
підтримку для придбання тепловізора
Pulsar Quantum HD 50S (ми передали бійцям 25 батальйону цей оптичний прилад,
що визначає об’єкт на дистанції до 1250 м

О

у будь-яку погоду і пору року, через кущі,
опади й туман,).
Кошти на тепловізор разом із народним депутатом збирали Асоціація рибалок-промисловиків Київського водосховища (голова — Микола Шинкаренко),
користувачі Київського водосховища
Тетяна Потоцька, Євген Курочка, Сергій Буяло, Людмила Савельєва, Наталія
Лавренок, Олександр Маруженко, Сергій
Вакульчик, Віталій Аверкін, Анатолій Слабоуз, Віктор Дяченко (зібрали 20 000 грн);
учні 3-Б класу Київської середньої школи
І-ІІІ ступенів № 244 (1 500 грн).
ТОВ «АГРОТЕХСОЮЗ» (Іван Дерга-

Колонка редактора

Азбука виборця
Марина
КОЧЕЛІСОВА,
головний
редактор
газети
«Вишгород»
Якось спробувала згадати, в якій
кількості виборів я брала участь особисто як виборець, працівник комісії
або журналіст — і... завдання виявилося не під силу. Що ж, спробую кваліфікувати їх за організацією і якістю.
На виборах у СРСР, власне, вибирати не було з кого. Кандидат до сільської/
міської/районної/обласної/Верховної
Ради — був один, перевірений з усіх

сторін, бо «висував» його трудовий колектив, а схвалював партком/міськком/
райком/обком або сам ЦК — центральний комітет КПРС (Комуністична партія
Радянського Союзу, згідно з «кращою
у світі і найдемократичнішою» радянською Конституцією, — керівна і спрямовуюча сила суспільства).
Явка на вибори була практично стовідсоткова, під музику, тим більше, що
з шостої ранку працював буфет із дефіцитними продуктами — і «перші ластівки» були ситі бутербродами з сухою
ковбасою, булькали пивом і йшли з повними «авоськами» (плетеними сіточками — авт.) зефіру в шоколаді і тютюнових виробів («Родопи» і «Стюардеси»

Члени Військової ради Дмитро Тимчук, Андрій Тетерук та Євген Дейдей
презентували свій план щодо посилення обороноздатності країни
цієї структури обов’язково мають бути
включені добровольчі батальйони. Саме
добровольці, справжні патріоти, повинні
стати основою нового українського війська і бойового резерву.
Стосовно стратегічних кроків, то, на
думку військовослужбовців, які входять
до Військової ради, потрібно подумати,
як захистити країну за допомогою системи колективної безпеки. Тому вступу
до НАТО альтернативи немає. А отже,
потрібна нова воєнна доктрина і стратегія національної безпеки. Потрібно
також розвивати Збройні сили України,
обертати їх на мобілізаційні школи. Щоб
українські солдати вміли не лише зводити дачі та фарбувати паркани генералам, а й тримати зброю та захищати

Батьківщину.
Окремий пункт, який розробили
учасники Військової ради, — формування бази партизанської війни. В усіх прикордонних районах має бути створена
мережа секретних пунктів управління,
складів із озброєнням та медикаментами. Такі загони мають швидко реагувати
на будь-яку загрозу з боку сусідніх держав.
Усі ці ініціативи будуть закріплені у
відповідних законах після проходження
«Народного фронту» до парламенту.
Саме такий підхід — практичні поради
та рекомендації від бойових офіцерів —
здатен принести Українській армії більше користі, ніж будь-які мертвонароджені кабінетні доктрини.

нюк) і ТОВ «А-ТЕРА» (Костянтин Хоменко), щиро вдячні вам за надання двох автомобілів марки OPEL Monterey та Nisan.
Волонтери нашого Фонду доставили їх у
зону АТО та передали воїнам 25-го батальйону. (Дизельне пальне для перевезення двох автомобілів у Дебальцеве
надали активісти Асоціації роботодавців
Вишгородщини Валерій Виговський і Павло Кондратюк.)
Також нашим бійцям було передано
декілька дальномірів, бінокль, термобілизну та інші необхідні речі.
Кошти на придбання термобілизни
(4 000 грн) зібрали та надали ліків (на суму
3 000 грн) небайдужі до проблем українських військових працівники Комунального закладу «Вишгородська ЦРЛ» та ВР

Центру первинної допомоги.
Приєднуйтесь до благодійників і волонтерів!
Наша адреса:
м. Вишгород, вул. Н. Шолуденка, 11,
кімната 7.
Тел. (067)547-23-84 (Ірина Шугайло);
(097)097-88-60 (Ірина Литовченко).
Реквізити для надання допомоги: Благодійний фонд «З ВІДКРИТИМ СЕРЦЕМ
У МАЙБУТНЄ» Код ЄДРПОУ 39275323
ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» Київська філія МФО 321842 р/р 26007053129896
валюта UAH (Українська гривня) р/р
26003053130221 валюта USD (Долар
США) р/р 26001053128279 валюта EUR
(Євро) Призначення платежу: Благодійна допомога військовим.

Обережно — ВИБОРИ
Газета «Вишгород» започатковує рубрику «Обережно — вибори»:
чи як не дати обдурити себе, щоб у нас не трапився Донбас
— болгарські сигарети, а то і — о, радість! — вже зовсім далекозакордонне
«Мальборо». Комісії з представників
трудових колективів працювали до 12
ночі, хоча 100-відсоткового голосування
досягали вже до шостої, а на поодиноких запізнілих у вісім вечора дивилися, як на бракоробів (а з тими, хто не
з’явився, розбиралися в тих же трудових
колективах: де, мовляв, твоя громадянська свідомість).
І ось о 24:00 з урн висипалися бюлетені. До десятка штук виявляли з
викресленим прізвищем (бувало, і дописували інше — а що? говорили ж політичні оглядачі по телевізору, що вибір і
полягає у викреслюванні і дописуванні).

Зіпсовані папірці представник райкому
особисто замінював на новенькі — абсолютно відкрито. А як же, відсоток участі
знижувати не можна! До чотирьох ранку,
підрахувавши все, комісія розходилася.
Результати публікували в газетах під рубрикою (назвою) «Народ і партія єдині».
Перші справжні вибори відбулися
вже в незалежній Україні. І відтоді яких
ми тільки виборів не бачили! Президентські і парламентські, в місцеві ради і в
міські голови, спільно і нарізно, чергові
і позачергові, із звичайними і в метр завдовжки бюлетенями.

Вишгород

Суспільство
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«Повертайтесь живими!», «Повертайтесь з перемогою!»,
«Ми пишаємось вами!»
Об’єднали зусилля

Вікторія ШМИГОРА
ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

Спільне відчуття біди та тривоги
за долю своєї країни змушує людей
об’єднувати зусилля для захисту від
ворога, який намагається знищити
Україну як державу, розірвати її територію на шматки.
ак як і українців по всій державі жителів Вишгородщини
не залишають байдужими події, які відбуваються на Донбасі. Там
більше двохсот наших земляків захищають Україну. Переважна більшість
із них — це добровольці, які служать у
11-му та 25-му батальйонах «Київська

Т

Русь». Тому не дивно, що над цими підрозділами взяли шефство волонтери,
підприємці та просто небайдужі жителі
Вишгорода.
Минулого тижня представникам
25-го батальйону «Київська Русь»
В’ячеславу Фурсі та Юрію Цессу житель
Вишгорода директор ТОВ «ТЕРА» Едуард Багмут передав автомобіль ГАЗ-66.
— Без допомоги волонтерів, підприємців, — зазаначив Едуард Багмут, — держава не змогла б домогтися
того рівня оснащення, який є сьогодні
в Збройних силах, Національній гвардії та добровольчих батальйонах. Наші
Збройні сили потребують ще дуже багатьох речей. На жаль, за останні 10 років

(зліва направо)
В’ячеслав Фурса, Юрій Цесс, Едуард Багмут, Петро Марценюк

(зліва направо)
Артем Сергеєв, Володимир Фурьяка, Микола Осипенко, Василь
Вдовиченко, Анатолій Мандзюк

Вдовиченко, Віталій Зайченко, Микола
Осипенко, Володимир Фурьяка, Юлія
Тригуб, Артем Сергеєв, Валерій Костюченко. Також щиро вдячний Олександру
Семенову, Віктору Добровольському,
Костянтину Андрощуку та Анатолію
Шоці за фінансову підтримку.
Щоб автомобіль не йшов у зону
АТО порожнім, вишгородські підприємці Олександр Семенов та Ігор Новоселецький завантажили його допомогою
нашим воякам. Наостанок Едуард Багмут передав В’ячеславу Фурсі прапор
України із побажаннями нашим землякам на передову: «Повертайтесь живими!», «Повертайтесь з перемогою!»,
«Ми пишаємось вами!»

Петро Марценюк, Едуард Багмут

Юлія Тригуб

Обережно — ВИБОРИ
Газета «Вишгород» започатковує рубрику «Обережно — вибори»:
чи як не дати обдурити себе, щоб у нас не трапився Донбас

Завалені листівками і газетами
під’їзди. Обклеєні плакатами огорожі. Біг-борди (які народ називає бігмордами), що нависають над жвавими
трасами. Усе це прикмети виборів.
Найбільш далекоглядні кандидати/
партії/блоки починають заздалегідь,
вкидаючи у засоби масової інформації
інтерв’ю, зустрічі, круглі столи і пресконференції про наболіле.
На популярних телешоу на весь
екран з’являється заповітна особа, яку
ви напевно побачите у списках кандидатів. (Скільки разів з’явиться, зале-

система забезпечення армії практично
знищена. Сьогодні війську як ніколи потрібна підтримка. Я і раніше допомагав
нашим захисникам, перераховуючи
кошти різним волонтерським організаціям, але коли побачив автомобіль
ГАЗ-66, у мене одразу виникла думка,
що він дуже потрібен нашим бійцям на
передовій. Разом із моїм товаришем,
також підприємцем, Петром Марценюком та його сином Віталієм ми викупили
його і підготували для передачі практично за тиждень.
Бажаючих допомогти було чимало. Люди працювали і після роботи, і у
вихідні. Велика подяка їм за небайдужість. Це Анатолій Мандзюк, Василь

жить від того, наскільки грубий гаманець у цієї самої особи або групи, яка
її просуває.)
Але найбільша жара починається,
коли вибори вже оголошені. Це «зоряна» пора політологів і політтехнологів,
які «кують» світлий образ «нашого» і
брудну пику «чужого». Це пітна оранка
спостерігачів від партій і блоків — вони
працюють у виборчих комісіях до, під
час і після виборів за гроші або за ідею
(тобто: за своє майбутнє в цій партії,
високу посаду чи власний бізнес).
Зустрічі кандидатів з виборцями на
округах — окрема тема. І усе прямо-таки за календарем: до шанованої народом або призабутої, а то і зовсім нової

Едуард Багмут передає прапор В’ячеславу
Фурсі із побажаннями на передову

Колонка редактора

Азбука виборця
дати кучкують пенсіонерів, школярів,
працівників культури або спортсменів
— і понеслося! По усіх хворих мозолях
пройдуться (а такі у кожній категорії —
не лише на пальцях).
Природно, що пообіцяють все те,
чого хочуть люди, — інформацію про
це подадуть у засоби масової інформації (ЗМІ). А як же! Народ має знати
своїх героїв. ЗМІ, як відомо, підрозділяються на державні, комунальні,
партійні (або суспільно-організаційні) і
приватні.
Офіційні ЗМІ представляють інтереси держави чи місцевого самоврядування, а решта — інтереси партій чи
бізнес-груп. Хто платить, той і музику

замовляє, і дівчину «танцює».
Навіть так звані «жовті» видання
щосили фінансують: серед ласих вуху
чи оку обивателя скандалів чудово і
непомітно закладаються потрібні стереотипи.
І дивляться, як люди реагують на
дану інформацію. «Клюнули» — тему
розгортають до нестями. Сумніваєтесь? Проаналізуйте хоча б російські
ЗМІ. Скільки громадян РФ вірять — завдяки ЗМІ — у те, що українці всі поголівно, починаючи з Києва, — неадекватні нацики?
Про виборчі технології, які використовують, аби нас обдурити чи
купити, — далі буде
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Наші інтерв’ю

Вишгород

«Для нашого мера
«Джерело» — талановите і творче дитя»
Валентина ЧИСТЯК
ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

Статус і зміст сьогоднішнього Вишгородського міського Центру творчості
«Джерело» — це велика заслуга мера
міста Віктора Решетняка. За короткий час
цей заклад із однієї кімнати, де проводив
репетиції хор «Коралі», став справжнім
осередком творчості і краси, де комфортно почуваються не лише діти, а і їхні батьки, дідусі та бабусі.
Про це сьогоднішня наша розмова з
директором Центру Наталією КИСІЛЬ.
— Наталіє Михайлівно, наскільки Ви
як керівник закладу відчуваєте підтримку
з боку міської влади і міського голови зокрема?
— Для мене найважливіше насамперед
те, що з боку міської влади немає обмеження
чи якихось рамок для нашої творчості. Маємо творчу свободу, і це дає широкий простір
для фантазії, для втілення всіх задумів. Керівники гуртків і студій разом зі своїми вихованцями пробують себе у різних формах:
виставках, конкурсах, фестивалях.
— Але для цього потрібна і матеріальна підтримка.
— Звісно. І ми знову ж таки її маємо, завдячуючи Вишгородському міському голові
Віктору Олександровичу Решетняку. Він радіє кожній нашій перемозі. Тому завжди знаходить можливість допомогти коштами, аби
вихованці «Джерела» якомога частіше брали

участь у конкурсах різних рівнів.
Завдяки фінансовій підтримці міста наші
колективи — шоу-студія мод «Фантазія»
(керівник Олеся Халаш) та вокальна студія
«Полузір’я» — виступили на міжнародному конкурсі «Зірковий олімп» у Полтаві, де
здобули призове місце, колектив сучасного танцю «Pa de danse» (керівник Катерина
Барладян) — на всеукраїнському фестиваліконкурсі «Квітневі викрутаси», звідки теж повернулися з перемогою.
Наш хор «Коралі» (керівник Олеся Потіцька) став відомим далеко за межами нашої держави. Адже дівчат, які пропагують
національну українську культуру, почули у
Польщі й Іспанії, Греції й Німеччині, Латвії та
Бельгії.
— Цікаво те, що до «Джерела» охоче
йдуть не лише діти. Сюди щодня навідуються і їхні батьки, дідусі та бабусі.
— Так. Особливість нашого закладу — у
тісній взаємодії, співпраці, співтворчості дітей, їхніх родин та органів місцевого самоврядування. І в цьому також маємо постійну
допомогу Віктора Олександровича, який
підтримав ініціативу наших керівників гуртків. Відтоді у Центрі творчості зелене світло
— міському хору «Ветеран» (керівник Ганна
Покровська), Спілці майстрів народного мистецтва вишивки міста Вишгорода (керівник
Олена Кольвах), Творчому об’єднанню «Світлиця».
Плануємо створити таке ж об’єднання
образотворчого напрямку. І тут сподіваємо-

ся на підтримку міської ради. До того ж, наші
вихованці разом зі своїми батьками беруть
участь у кожній виставці, що проходить у
Центрі творчості, у багатьох інших заходах,
у тому числі й загальноміських. Особливо
об’єднуються мами і бабусі навколо майстрині Олени Кольвах, керівників творчої студії
«Ра» Ольги та Олени Ралко.
— Мер міста у «Джерелі» частий гість?
— Міський голова буває у нас часто.
Дуже сподобалося йому на святі Вишгородського рушника. Тоді Спілка майстринь вишила рушник із місцевих родових орнаментів і подарувала місту. Було багато пісень і
теплих слів. Було як у справжнісінькій сім’ї
— по-домашньому тепло і затишно.
Вітав у нас і місцеві засоби масової інформації у день їхнього професійного свята.
І не тільки їх, а й наших гуртківців — юних
журналістів студії «Струмок».
Взагалі Віктор Олександрович — людина
уважна і небайдужа. Не залишився осторонь
і нашої акції, яку проводило «Джерело» на
підтримку вишгородців, котрі сьогодні перебувають у зоні АТО. Хоча знаємо, він особисто уже багато чим допоміг українським
воїнам.
— Сьогодні справді скрутна ситуація
в економіці на всіх рівнях. Як у нинішніх
умовах місцева влада турбується про
Центр дитячої творчості?
— Завдяки міському депутатському корпусу, міському голові, спонсорам діти Вишгорода навчаються у затишному, теплому,

відремонтованому приміщенні. Приведено
у належний вигляд зовнішній фасад будівлі,
облаштовано актову залу. Маємо гарні меблі
і необхідне обладнання.
І хоча нам потрібні музична апаратура,
сучасні ноутбуки, розуміємо, що сьогодні,
коли триває війна на Сході країни, є більш
важливі потреби державного рівня. Але знаємо, якщо у міської влади буде можливість
забезпечити Центр творчості необхідним обладнанням, вона це неодмінно зробить. Бо
для нашого мера «Джерело» — талановите
і творче дитя.

... на одній із джерельних виставок

Міський голова з хором «Коралі»

... на відкритті актової зали

... на вулиці Майстрів у День міста

... під час відзначення 5-річчя «Джерела»

Підтримай армію

Вишгород
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Броня
Марина КОЧЕЛІСОВА
ФОТО — Дмитро ЮРЧЕНКО,
спеціально для «Вишгорода»,
фотоархів НВО «Практика»,
спеціально для «Вишгорода»

Науково-виробниче
об’єднання
«Практика» — підприємство, що створене понад два десятиліття тому та,
беззаперечно, панує на вітчизняному
ринку спецзамовлень. Це були 20 років захисту — від бандитських куль,
пожеж, радіації.
Банківські сейфи і сховища, захисні двері, пункти обміну валюти та серверні кімнати, інкасаторські броньовані автомобілі та автівки віп-класу,
протипожежне обладнання — двері,
ворота, завіси, перегородки, люки
і клапани, а також обладнання для
атомних станцій… Перелік лише основних напрямків виробництва займе
кілька сторінок.
езмінний керівник, засновник і
власник «Практики» Олег Висоцький, за фахом фізик-ядерник і ліквідатор аварії на ЧАЕС, цілком
законно пишається тим, що спеціальні
бронедвері, зроблені на його заводі, є
частиною українського щита від радіоактивної загрози (вони встановлені на
об’єкті ЧАЕС). А «швидкі» від «Практики» вже гідно поцінували лікарі відділень
невідкладної допомоги.
Війна, що прийшла на українську
землю, за півтора місяці поставила підприємство на нові рейки. 16 серпня у
цьому змогли переконатися українські
журналісти. Із виробництвом, де на 7000
кв. м працюють 300 фахівців, нас ознайомив Олег Висоцький, а про інформаційну та реальну війни розповідали
координатори групи «Інформаційний
спротив» Дмитро Тимчук і Юрій Карін та
добровольці 25 батальону територіальної оборони «Київська Русь».

Н

Останні із знанням справи оглядали
броньовані автомобілі «швидкої допомоги» та пересувні операційні з автономним світлом і водопостачанням та подвійними дверима (для тепла), вежі-капсули
(на 5 осіб) для погранвійськ, блок-пости,
спостережно-командні пункти, які компактно оснащуються засобами — нічного та відеоспостереження, електронікою
та іншими спецсекретами (на замовлення), вантажівки для перевезення бійців
— із захищеними від осколків, снарядів і
мін броньованими двигунами, кабінами і
боксами на 20 осіб, спеціальними сидіннями і підголовниками.
Цивільні журналісти закидали керівника «Практики» запитаннями: чи не
зависокі сходинки у цій українській альтернативі «тиграм» (бронемашини РФ —
ред.) і отримували відповідь, що це для
більшої безпеки, та й чим вищий кліринг,
тим більша прохідність автівки. Керівник
розвідроти «Київської Русі» — «Брат»
— високо поцінував гідроізоляцію і тепловий захист виробів: «Солдат змерз
— уже не боєць».
Серед замовників «Практики» —
ОАЕ, Пакистан, Нігерія, Грузія, Азербайджан, Казахстан… Продукція світових
стандартів проходить випробовування
у власній лабораторії. Ми із цікавістю
спостерігали, як у п’яти камерах ріжуть,
шліфують, миють та гнуть і загартовують
у автоклавах, а потім випробовують на
міцність куленепробивне скло.
А вже за тиждень, 22 вересня, на навчальній базі Національної гвардії під
Києвом випробували новітній військовий
легковик виробництва НВО «Практика»
під промовистою назвою «Козак». Мобільний і легкий (вагою шість тонн замість звичних для броньовиків 16-ти),
цей броньований автомобіль має й протимінний захист. Броня — із надміцної
шведської сталі Armox 500 T, скло у вікнах — кількошарове зі спеціальними за-

хисними плівками, що убезпечують бійців
від обстрілів із автомата Калашникова та
снайперських гвинтівок і осколків.
(Журналісти з-понад 25 ЗМІ та бійці
добровольчих батальйонів «Донбас» і
«Шахтарськ» мали можливість особисто
переконатися і у надійності броньованого скла та пластин для бронежилетів).
Розробка та виробництво «Козака»
коштували понад два мільйони гривень.
Серійне виробництво коштуватиме дешевше.
Окрім вищезазначених, для потреб
армії НВО «Практика» пропонує легкі/
середні бронеавтомобілі (броньований
джип лоя вищого командного складу на
базі Toyota Land Cruoser 200); медичні
модулі для польового шпиталю; броньовані блок-пости і тамбур-шлюзи, де
передбачений захист навіть від прямого попадання снарядів; модульні кабіни
для переговорів із захистом від витоку
інформації; захисні елементи (багатошарові броневставки для бронежилетів
з антирикошетним і демпферним шарами, акумулятивні решітки для захисту від
РПГ, віконні модулі з кулестійким склом
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для бронетранспортерів сімейства БТР70/80).
Випробування
продемонстрували,
що вітчизняний виробник здатен забезпечувати Українську армію сучасними
засобами захисту. Яку техніку отримає
наша армія для перемоги — залежить
від держави. Та, поки що, і від волонтерів-благодійників.
***
Бронетехніка «Практики» (а це 16
машин, з яких 14 переобладнані безкоштовно) уже врятувала життя багатьом
українським солдатам, які потрапили під
обстріл. Броньовані транспортні автомобілі на базі КамАЗів і КрАЗів, санітарні
автомобілі для евакуації поранених на
базі ЗИЛів і ГАЗонів, а також броньовані
джипи передано Прикордонній службі та
Національній гвардії України, Медичному департаменту Міністерства оборони,
батальйону територіальної оборони «Київська Русь» і батальйону «Донбас». У
виробництві — бронемашини, замовлені
та оплачені Національною гвардією або
приватними замовниками (для потреб
добровольчих підрозділів).
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РОЗМІР СТАВОК ЄДИНОГО ПОДАТКУ
для 1 групи — відповідно до ч. 2 ст. 291.4 — на 2015 рік
на території Вишгородської міської ради

KOD

Вид діяльності за КВЕД (ДК 009:2005)

01
01.11.0
01.12.0
01.21.0
01.22.0
01.23.0
01.24.0
01.25.0
01.30.0
01.40.0
01.42.0
01.41.0
01.42.0
02
02.01.1
02.01.2
02.02.0
05
05.02
15
15.11.0
15.12.0
15.13.0
15.20.0
15.51.0
15.61.0
15.71.0
15.72.0
15.81.0
15.82.0
15.84.0
15.85.0
15.98.0
17.4
17.40.0
17.51.0
17.51.0
17.54.0
17.71.0
17.72.0
18
18.10.0
18.21.0
18.22.0
18.23.0
18.23.0
18.24.0
18.24.0
18.30.0
19
19.10.0
19.20.0

Сiльське господарство, мисливство та пов’язанi з ними послуги
Вирощування зернових і технiчних культур
Овочiвництво, декоративне садiвництво та вирощування продукцiї розсадникiв
Розведення великої рогатої худоби
Розведення овець, кiз, коней
Розведення свиней
Розведення птицi
Розведення iнших тварин
Змiшане сiльське господарство
Надання послуг у рослинництвi; облаштування ландшафту
Надання послуг у тваринництвi
Надання послуг у рослинництвi; облаштування ландшафту
Надання послуг у тваринництвi
Лiсове господарство та пов’язанi з ним послуги
Лiсiвництво та лiсозаготiвлi
Одержання продукцiї лiсового господарства
Надання послуг у лiсовому господарстві
Рибальство, рибництво та пов’язанi з ними послуги
Рибництво; надання послуг у рибництвi
Виробництво харчових продуктiв, напоїв
Виробництво м’яса
Виробництво м’яса свiйської птицi та кролiв
Виробництво м’ясних продуктiв
Виробництво рибних продуктiв
Переробка молока та виробництво сиру
Виробництво продуктiв борошномельно-круп’яної промисловостi
Виробництво готових кормiв для тварин, що утримуються на фермах
Виробництво готових кормiв для домашнiх тварин
Виробництво хлiба та хлiбобулочних виробiв
Виробництво сухарiв, печива, пирогiв i тiстечок тривал. зберігання
Виробництво какао, шоколаду та цукристих кондитерських виробів
Виробництво макаронних виробiв
Виробництво мінеральних вод та інших безалкогольних напоїв
Виробництво готових текстильних виробiв, крiм одягу
Виробництво готових текстильних виробiв, крiм одягу
Виготовлення килимів та килимових виробів за індивідуальним замовленням
Послуги з ремонту та реставрації килимів та килимових виробів
Додаткові послуги до виготовлення виробів за індивідуальним замовленням
Виробництво трикотажних пуловерiв, кардиганiв та аналогiчних виробiв
Виробництво трикотажних пуловерiв, кардиганiв та аналогiчних виробiв
Виробництво одягу; виробництво хутра та виробiв з хутра
Виготовлення виробів із шкіри за індивідуальним замовленням
Виробництво робочого одягу
Виробництво верхнього одягу
Виробництво спiднього одягу за індивідуальним замовленням
Виробництво спiднього одягу
Виробництво iншого одягу та аксесуарiв
Виготовлення головних уборів за індивідуальним замовленням
Виготовлення виробів з хутра за індивідуальним замовленням
Виробництво шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів
Вичинка хутрових шкур за індивідуальним замовленням
Виготовлення шкіряних галантерейних та дорожніх виробів за індивідуальним замовленням
Виготовлення взуття за індивідуальним замовленням
Оброблення деревини та виробництво виробiв з деревини, крiм меблiв
Лiсопильне та стругальне виробництво; просочування деревини
Виробництво фанери, плит та панелей, шпону
Виробництво дерев’яних будiвельних конструкцiй та столярних виробiв
Виготовлення теслярських та столярних виробів за індивідуальним замовленням
Виробництво дерев’яної тари
Виробництво iнших виробiв з деревини
Видавнича та полiграфiчна дiяльнiсть, тиражування записаних носiїв iнформацiї
Видання газет
Видання журналiв та перiодичних публiкацiй
Iншi види видавничої дiяльностi
Друкування газет
Iнша полiграфiчна дiяльнiсть
Виробництво інших виробів з пластмас
Виробництво iншої неметалевої мiнеральної продукцiї
Формування та оброблення листового скла
Виробництво ємностей зi скла
Виробництво та оброблення iнших скляних виробiв
Виробництво господарських та декоративних керамiчних виробiв
Виробництво цегли, черепиці та інших будівельних виробів з випаленої глини
Виробництво виробiв з бетону для будiвництва
Виробництво виробiв з гiпсу для будiвництва
Виробництво iнших виробiв з бетону, гiпсу та цементу
Оброблення декоративного та будiвельного каменю
Виробництво готових металевих виробiв
Виробництво будiвельних металевих виробiв
Виготовлення металовиробів за індивідуальним замовленням
Кування, пресування, штампування, профiлювання; порошкова металургiя
Оброблення та нанесення покриттiв на метали
Загальнi механiчнi операцiї
Виробництво машин та устаткування
Ремонт i технiчне обслуговування двигунiв та турбiн
Ремонт i технiчне обслуговування насосiв, компресорiв та гiдравлiчних систем
Ремонт, технiчне обслуговування та монтаж пiдiймально-транспортного устаткування
Ремонт i технiчне обслуговування iнших машин та устаткування загального призначення
Виробництво електричних ламп та освітлювального устаткування
Виробництво меблiв
Виробництво меблів для сидіння
Виготовлення меблів за індивідуальним замовленням

19.30.0
20
20.10.0
20.20.0
20.30.0
20.30.0
20.40.0
20.51.0
22
22.12.0
22.13.0
22.15.0
22.21.0
22.22.0
25.24.0
26
26.12.0
26.13.0
26.15.0
26.21.0
26.40.0
26.61.0
26.62.0
26.66.0
26.70.0
28
28.12.0
28.12.0
28.40.0
28.51.0
28.52.0
29
29.11.3
29.12.2
29.22.2
29.24.4
31.50.0
36
36.11.0
36.11.0
36.11.0
36.12.0
36.13.0
36.14.0
36.15.0
36.22.0
36.22.0
36.63.0
37
37.10.0
37.20.0
37.20.1
45
45.11.0
45.22.0
45.23.0
45.25.1
45.25.4
45.25.5
45.25.9
45.31.0
45.33.1
45.33.2
45.34.0
45.41.0
45.42.0
45.43.0
45.44.0
45.45.0
50
50.20.0
50.30.2
50.40.2
50.40.4
51
51.11.0
51.13.0
51.15.0
51.19.0
51.21.0
51.33.0
51.36.0

Офіційно
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Послуги з ремонту, реставрації та поновлення меблів
Виробництво меблів для офісів та підприємств торгівлі
Виробництво кухонних меблiв
Виробництво інших меблів
Виробництво матрацiв
Виробництво ювелiрних виробiв
Виготовлення ювелірних виробів за індивідуальним замовленням
Виробництво iншої продукцiї, не вiднесеної до iнших групувань
Оброблення вiдходiв
Обробка металевих відходів та брухту
Обробка неметалевих відходів та брухту
Обробка скла
Будiвництво
Розбирання та знесення будівель; земляні роботи
Виготовлення каркасних конструкцій і покрівель
Будівництво доріг, аеродромів та улаштування поверхні спортивних споруд
Інші спеціалізовані будівельні роботи
Монтаж металевих конструкцiй
Цегляна і кам’яна кладка
Iнші спеціальні будівельні роботи
Електромонтажні роботи
Монтаж систем опалення, вентиляцiї та кондицiонування повiтря
Водопровiднi, каналiзацiйнi та протипожежнi роботи
Інші монтажні роботи
Штукатурнi роботи
Столярнi та теслярськi роботи
Покриття пiдлог та облицювання стiн
Малярнi роботи та склiння
Iншi роботи із завершення будiвництва
Торгiвля автомобiлями та мотоциклами, їх технiчне обслуговування та ремонт
Технiчне обслуговування та ремонт автомобiлiв
Роздрiбна торгiвля автомобiльними деталями та приладдям
Роздрiбна торгiвля мотоциклами
Технiчне обслуговування та ремонт мотоциклiв
Оптова торгiвля i посередництво в оптовiй торгiвлi
Посередництво в торгiвлi сiльськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та напiвфабрикатами
Посередництво в торгівлі деревиною та будівельними матеріалами
Посередництво в торгiвлi меблями, побутовими товарами, залiзними та iншими металевими виробами
Посередництво в торгівлі товарами широкого асортименту
Оптова торгiвля зерном, насiнням та кормами для тварин
Оптова торгiвля молочними продуктами, яйцями, олiєю, тваринним маслом та жирами
Оптова торгівля цукром, шоколадними та кондитерськими виробами

Ставка на
2015 рік
% до мінімальної
заробітної плати
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Вишгород
Додаток № 1
до рішення Вишгородської міської ради
від 12 червня 2014 року № 35/5
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KOD

Вид діяльності за КВЕД (ДК 009:2005)

51.43.2

Оптова торгівля радіотелевізійною апаратурою та засобами звуко- та відеозапису
Оптова торгівля меблями, покриттям для підлоги та неелектричними побутовими приладами
Оптова торгівля будівельними матеріалами
Роздрiбна торгiвля; ремонт побутових виробiв та предметiв особистого вжитку
Роздрiбна торгiвля в неспецiалiзованих магазинах
Роздрiбна торгiвля в неспецiалiзованих магазинах з перевагою продовольчого асортименту
Роздрiбна торгiвля в неспецiалiзованих магазинах без переваги продовольчого асортименту
Роздрiбна торгiвля в спецiалiзованих магазинах продовольчими товарами
Роздрiбна торгiвля фруктами та овочами, включаючи картоплю
Роздрiбна торгiвля м’ясом та м’ясними продуктами
Роздрiбна торгiвля хлiбом, хлiбобулочними та кондитерськими виробами
Роздрiбна торгiвля молоком, молочними продуктами та яйцями
Роздрiбна торгiвля iншими продовольчими товарами
Роздрiбна торгiвля в спецiалiзованих магазинах фармацевтичними, медичними, косметичними та парфумерними товарами
Роздрібна торгівля фармацевтичними товарами
Роздрібна торгівля медичними та ортопедичними товарами
Роздрібна торгівля косметичними та парфумерними товарами
Роздрiбна торгiвля у спецiалiзованих магазинах непродовольчими товарами
Роздрiбна торгiвля текстильними та галантерейними товарами
Роздрібна торгівля одягом
Роздрiбна торгiвля взуттям та шкiряними виробами
Роздрiбна торгiвля меблями та товарами для дому
Роздрiбна торгiвля меблями
Роздрібна торгівля побутовими товарами
Роздрiбна торгiвля iншими товарами для дому
Роздрiбна торгiвля побутовими електротоварами, радiо- та телеапаратурою
Роздрiбна торгiвля залiзними виробами, фарбами та склом
Роздрiбна торгiвля книгами, газетами та канцелярськими товарами
Роздрiбна торгiвля офiсним та комп’ютерним устаткуванням
Роздрiбна торгiвля годинниками та ювелiрними виробами
Роздрiбна торгiвля фотографiчним, оптичним та точним устаткуванням
Спеціалізована роздрібна торгівля спортивними товарами, риболовними снастями, туристським інвентарем, човнами та велосипедами
Спеціалізована роздрібна торгівля квітами, рослинами, насінням, добривами, домашніми
тваринами та кормами для них
Спеціалізована роздрібна торгівля сувенірами, кустарними виробами і виробами релігійного призначення
Роздрібна торгівля іншими непродовольчими товарами
Роздрiбна торгiвля уживаними товарами в магазинах
Роздрібна торгівля з лотків та на ринках
Роздрібна торгівля поза магазинами, н.в.і.г.
Ремонт взуття
Ремонт виробiв зi шкiри та iнших матерiалiв
Ремонт радiотелевiзiйної аудiо- та вiдеоапаратури
Ремонт iнших побутових електричних товарiв
Ремонт годинникiв
Ремонт ювелiрних виробiв
Ремонт та перероблення одягу
Ремонт iнших побутових виробiв та предметiв особистого вжитку (в т.ч. велосипедів)
Дiяльнiсть готелiв та ресторанiв
Дiяльнiсть готелiв
Надання інших місць для тимчасового проживання
Діяльність ресторанів
Дiяльнiсть кафе
Дiяльнiсть барiв
Діяльність їдалень
Послуги з постачання готової їжi
Дiяльнiсть наземного транспорту
Дiяльнiсть автомобiльного регулярного транспорту
Діяльність інших видів наземного пасажирського транспорту, що підпорядковується розкладу
Дiяльнiсть таксi
Діяльність нерегулярного пасажирського транспорту
Дiяльнiсть автомобiльного вантажного транспорту
Додатковi транспортнi послуги та допомiжнi операцiї
Функцiонування iнфраструктури автомобiльного та мiського транспорту
Послуги з органiзацiї подорожувань
Організація перевезення вантажів
Допоміжні послуги у сфері фінансового посередництва та страхування
Допоміжна діяльність у сфері страхування та пенсійного забезпечення (тільки для страхових агентів, сюйвейєрів, аварійних комісарів та аджастерів)
Операцiї з нерухомим майном
Здавання в оренду власного нерухомого майна
Земельні ділянки до 0,2 га
Житлові приміщення до 100 кв. м
Нежитлові приміщення до 300 кв. м.
Оренда машин та устаткування; прокат побутових виробiв i предметiв особистого вжитку
Оренда автомобiлiв
Оренда iнших наземних транспортних засобiв та устаткування
Прокат побутових виробiв та предметiв особистого вжитку
Дiяльнiсть у сферi iнформатизацiї
Консультування з питань iнформатизацiї
Розроблення стандартного програмного забезпечення
Iншi види дiяльностi у сферi розроблення програмного забезпечення
Оброблення даних
Діяльність, пов’язана з банком даних
Ремонт i технiчне обслуговування офiсної технiки
Ремонт i технiчне обслуговування електронно-обчислювальної технiки
Інша діяльність у сфері інформатизації
Дiяльнiсть у сферах права, бухгалтерського облiку, iнжинiрингу; надання послуг
пiдприємцям
Інша юридична діяльність
Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку
Дослiдження кон’юнктури ринку та виявлення суспiльної думки
Діяльність в сфері інжинірингу
Рекламна дiяльнiсть
Дiяльнiсть у сферi фотографiї
Послуги з оброблення плівок
Надання секретарських послуг та послуг перекладу
Надання інших комерційних послуг
Освiта
Позашкiльна освiта
Освіта дорослих та інші види освіти
Дiяльнiсть в сферi охорони здоров’я людини
Медична практика
Стоматологiчна практика
Iнша дiяльнiсть у сферi охорони здоров’я людини
Ветеринарна дiяльнiсть
Санітарні послуги, прибирання сміття та знищення відходів
Послуги, пов’язані з очищенням та прибиранням приміщень за індивідуальним замовленням
Дiяльнiсть у сферi культури та спорту, вiдпочинку та розваг
Виробництво фільмів
Розповсюдження фiльмiв
Демонстрацiя кiнофiльмiв
Дiяльнiсть у сферi радiомовлення та телебачення
Театральна та інша мистецька діяльність
Діяльність спортивних об’єктів
Інша діяльність у сфері спорту
Інші види рекреаційної діяльності
Надання iндивiдуальних послуг
Прання, оброблення бiлизни та iнших текстильних виробiв
Чищення та фарбування текстильних та хутряних виробiв
Надання послуг перукарнями та салонами краси
Органiзацiя поховань та надання пов’язаних з ними послуг
Дiяльнiсть по забезпеченню фiзичного комфорту
Надання iнших iндивiдуальних послуг, паркування
Діяльність домашніх господарств як виробників товарів для власного споживання
Послуги домашньої прислуги; (надання інших індивідуальних послуг)

51.47.1
51.53.2
52
52.1
52.11.0
52.12.0
52.2
52.21.0
52.22.0
52.24.0
52.27.1
52.27.2
52.3
52.31.0
52.32.0
52.33.0
52.4
52.41.0
52.42.0
52.43.0
52.44
52.44.1
52.44.2
52.44.9
52.45.0
52.46.0
52.47.0
52.48.1
52.48.2
52.48.3
52.48.4
52.48.6
52.48.7
52.48.9
52.50.0
52.62.0
52.63.0
52.71.1
52.71.2
52.72.1
52.72.2
52.73.1
52.73.2
52.74.1
52.74.9
55
55.10.0
55.23.0
55.30.1
55.30.2
55.40.0
55.51.0
55.52.0
60
60.21.1
60.21.9
60.22.0
60.23.0
60.24.0
63
63.21.2
63.30.0
63.40.0
67
67.20.0
70
70.20.0
71
71.10.0
71.21.0
71.40.0
72
72.10.0
72.21.0
72.22.0
72.30.0
72.40.0
72.50.1
72.50.2
72.60.0
74
74.11.0
74.12.0
74.13.0
74.20.1
74.40.0
74.81.0
74.81.0
74.85.0
74.87.0
80
80.21.3
80.42.0
85.1
85.12.0
85.13.0
85.14.0
85.20.0
90
90.00.3
92
92.11.0
92.12.0
92.13.0
92.20.0
92.31.1
92.61.0
92.62.0
92.72.0
93
93.01.1
93.01.2
93.02.0
93.03.0
93.04.0
93.05.0
96
96.09.0

Секретар ради

М. РЕШЕТНІКОВА
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ТЕЛЕпрограма

Вишгород

27 вересня 2014 року

ПОНЕДІЛОК 29 ВЕРЕСНЯ 2014 РОКУ

2+2
06:30, 07:00, 08:00,
09:00, 13:00, 18:30, 21:00
Новини
06:50 Доброго ранку,
Україно!
07:25, 07:40, 08:25, 08:40
Гiсть студiї
07:35 Країна on line
08:50 Паспортний сервiс
09:45, 19:00 Про головне
10:40 Чоловiчий клуб
11:20 Д/ф «Самотнiй
мандрiвник»
12:05 Т/с «П’ять хвилин
до метро»
13:20 Вiкно в Америку
13:50 Фольк-music
15:30 Euronews
16:00 Т/с «Сержант
Рокка»
18:05 Час-Ч
18:15 Новини. Свiт
18:55 З перших вуст
19:40 Шустер Live. Буднi
21:50 Чоловiчий клуб.
Бокс. Чемпiонат України.
Фiнал
22:55 Трiйка, Кено,
Секунда удачi
23:00, 00:00 Пiдсумки
23:30 На слуху

06:45, 07:15, 07:45,
08:10, 09:10 «Снiданок
з 1+1»
07:00, 07:30, 08:00,
08:30, 09:00, 12:00,
19:30 ТСН: «Телевiзiйна
служба новин»
07:10 «Особистий
рахунок»
07:35 «Маша i ведмiдь»
(1)
08:35, 21:00
«Чистоnews»
09:40 «Мiняю жiнку-7»
11:15 «Шiсть кадрiв»
12:25 «Розсмiши комiка»
13:30 Т/с «Терпкий смак
кохання» (1)
14:35 «Хоробрi серця»
16:45 «ТСН. Особливе»
17:10 Т/с «Величне
столiття. Роксолана 4» (1)
20:30 «Секретные
материалы - 2014»
21:25 Т/с «Свати» (1)
22:30 «Грошi»
23:35 «Сказочная Русь»
00:35 Т/с «Розвiдка» (3)

07:00 Криза. Подiї, що
змiнили свiт
10:00, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
11:00 Ван Клiберн
12:15 Дика Африка
14:00, 22:50 Монстри
всерединi мене
15:00, 18:30, 20:30
«Соцiальний пульс»
15:20, 18:40, 20:55
«Погода»
15:40 «Сильнi свiту цього»
16:00, 20:00 Поганий пес!
17:50 «Цивiлiзацiя
Incognita»
18:00 «Агропульс»
18:15 «зМIСТОвна
Україна»
18:45, 22:45
«Економiчний пульс»
19:00 В гостях у Д.
Гордона. Гаррi Каспаров
21:00 XX столiття вiйн
21:30 Портрети нацiї
22:00 Де ти був? Подiї, що
змiнили свiт
23:50 «Кумири»
00:00 «Красивi та
амбiцiйнi» (3)

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

06:35 Факти тижня
08:45 Факти. Ранок
10:25 Х/ф «Подвiйнi
неприємностi»
11:10, 13:20 Х/ф
«Няньки»
12:45, 15:45 Факти.
День
13:40 Х/ф «Спецназ
Мiста янголiв
(S.W.A.T.)»
16:15 Х/ф «Згадати
все»
18:45 Факти. Вечiр
19:20 Надзвичайнi
новини
20:30 Достало!
21:15 Факти. Вечiр
(росiйськомовний
випуск)
21:30 Свобода слова
00:25 Х/ф
«Повернення героя»
(2)

06:50, 07:10, 08:10
Ранок з Україною
07:00, 08:00, 09:00,
14:00, 17:45 «Новини»
15:00, 19:00 Подiї
07:15, 07:35, 08:10,
09:15, 13:50, 15:25,
17:10 Т/с «Слiд» (1)
08:35 «Ранок з
10:00 Т/с «Андрiйко»
IНТЕРом»
(1)
09:20, 12:25 Т/с «Все 18:00 Т/с «Дворняжка
спочатку»
Ляля» (1)
19:45 Ток-шоу
14:20 Д/с «Страх у
«Говорить Україна»
твоєму домi»
21:00 Т/с «Практика»
15:25 «Жди меня»
(1)
23:00 Подiї дня
18:10 Ток-шоу
23:30 Х/ф «Чорна
«Стосується кожного»
дiра» (2)
19:00 Т/с «Поки
08:30, 09:00, 12:00,

станиця спить»
20:00 «Подробицi»
20:40 Т/с «Отець
Матвiй»
22:40 Т/с «Кулiнар 2»
00:40 Х/ф «Жилець»

Валєра встиг
сказати: «Чікчірік, я в хатці», але цеглину це не
зупинило

(3)

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 «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»
19:20, 23:20 «Мiська
варта»
21:25 «Служба
порятунку»

06:30, 16:00 «Все буде
добре!»
08:15 «Зiркове життя.
Зiрковi весiлля»
09:20 Х/ф «Неймовiрнi
пригоди iталiйцiв в
Росiї»(1)
11:20 Х/ф «Будинок на
узбiччi»(1)
13:20 «Битва
екстрасенсiв»
14:55 «Все буде
смачно!»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
19:10 Т/с «Коли ми
вдома»(2)
20:05 «Куб - 5»
22:35 «Детектор
брехнi - 6»
00:20 «Один за всiх»

08:00 Кримська
кругосвiтка
08:35, 11:40 180 градусiв
09:00, 09:45 Погода в
Українi
10:15, 20:15 Випробувано
на собi
10:50 Аквапанорама
12:00 Чорноморський
об’єктив
12:45 Х/ф «Морський
пост» (1)
14:00 Молода гвардiя
15:00, 17:30, 19:30, 21:00
Служба новин «Хвиля»
15:10 М/с «Лiтаючий
будинок»
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
22:150 Регiони
22:40 Х/ф «У далекому
плаваннi» (1)

06:00 Saba erte ATRde
08:05 М/ф
10:15, 12:20, 12:55,
16:50, 19:50 Т/с
11:00, 14:00, 16:30,
18:30, 20:30 Служба
новин ZAMAN
11:15, 16:05 Д/ф
11:45 Acci biber
13:40 Тарих седаси
14:15, 21:00 Велике
кiно на АTR
19:10 Маю право
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Передплачуйте газету «Вишгород».

06:35 М/с «Новi
пригоди мисливцiв за
привидами»
07:00, 09:20 Т/с
«Татусевi дочки»
08:00, 16:35
ШОУМАНIЯ
11:20 Т/с «Воронiни»
14:20 Т/с «Останнiй з
Магiкян»
18:00, 00:30 Репортер
18:20, 23:35 Абзац!
19:00 Ревiзор
21:35 Супермодель
по-українськи

06:20 Х/ф «Три днi в
Одесi» (1)
08:30 Д/п «Знищенi
за мить»
10:30 Д/п «Зброя
майбутнього»
11:30 Д/п «Сучаснi
снайпери»
12:30 Д/п «Поля битви
тварин»
13:30 Д/п «Сувора
природа»
14:30 Т/с «Гончi-3» (1)
18:30, 21:30 Новини
«Спецкор»
19:00 Т/с «ППС-2» (1)
21:00 «ДжеДАI. Воїни
дорiг»
22:00 «Люстратор
7.62»
22:10 Х/ф «Вавiлон
н.е.» (1)

07:30 М/с «Сейлор
Мун» (1)
08:20 «Мультфiльми»
(1)
10:50, 00:15 Х/ф
«Навiщо ти пiшов»
12:45 Х/ф «Вони
помiнялися мiсцями»
(1)
14:20 «КВК-2014»
16:45 М/ф «Кунг-фу
Панда 2» (1)
18:15 «Звана вечеря»
19:10 «Орел i Решка.
Шопiнг»
20:10 «Орел i Решка.
На краю свiту»
21:00 «Розсмiши
комiка»
22:00 Х/ф
«Мексиканець» (1)
01:50 «Нiчне життя»

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

— Як охолодити гарячий
чай?
— Треба
включити
комп’ютер, зайти в інтернет,
і бац — чай
уже холодний

06:45 Х/ф

06:20, 10:20 М/с
«Маша i Ведмiдь» (1)
06:50, 09:20 М/с
08:25 «Правда
«Клуб Вiнкс: Школа
життя. Професiя
чарiвниць» (1)
07:45 Мультик з
сiльгосппрацiвник»
Лунтiком
08:55 «Агенти впливу»
08:25 М/с «Пiдлiтки
09:45 Т/с «Вулицi
мутанти черепашки
нiндзя» (1)
розбитих лiхтарiв 08:55 М/с «Каспер»
3» (1)
(1)
11:45 Т/с «Шериф» (1) 10:55 Єралаш
15:20 Т/с «Павутиння 12:00 Богиня шопiнгу
13:50, 19:00 Панянка- 7»
селянка
19:00, 21:40 «Свiдок» 14:50, 21:00 Країна У
15:50 Вiталька
19:30 Т/с «Вулицi
17:00 Т/с «Свiтлофор»
розбитих лiхтарiв
(1)
- 11»
20:00 Т/с «Кухня» (1)
22:00 Т/с «Демони Да 22:00 Розсмiши
комiка
Вiнчi» (2)
23:00 Т/с «Свiтлофор»
23:45 Т/с «Справжнiй
(2)
детектив» (3)
00:00 6 кадрiв
«Торпедоносцi» (1)

06:00 Бандитський
Київ
07:00, 15:00 У
пошуках iстини
07:50, 13:10 Таємницi
Третього Рейху
08:40, 18:30 Далеко i
ще далi
09:30, 22:50 Дива
природи
10:30 Мавпи-шахраї
11:30, 23:40 Планета
мавп
12:20, 17:30 Танки.
Великi битви
14:10 Мiстична
Україна
15:50, 21:10 Правила
життя
16:40, 22:00 Сучаснi
дива
19:20 Секретнi
територiї
00:30 Покер

06:55 Динамо
- неймовiрний
iлюзiонiст
07:50, 13:00, 18:30 Як
це влаштовано?
08:15, 08:45 Наука
магiї
09:10, 09:40 Акули
автоаукцiону з
Далласа
10:05, 10:35, 19:00,
19:30 Королi аукцiонiв
11:00 Крiзь простiр
i час з Морганом
Фрiменом
12:00, 00:00 Top Gear
13:30, 18:00 Як це
зроблено?
15:00, 15:30 Що було
далi?
16:00 Швидкi та гучнi
17:00 Махiнатори
20:00 Вижити разом
21:00 Виживання без
купюр
22:00 Рiчковi монстри
01:00, 01:25 Справжнi
шахраї

Наш індекс у Каталозі місцевих періодичних видань 40007

06:30, 07:00, 08:00,
09:00, 13:00, 18:30, 21:00
Новини
06:50 Доброго ранку,
Україно!
07:30, 07:40, 08:25, 08:40
Гiсть студiї
07:50 Ера бiзнесу
08:50 Паспортний сервiс
09:45, 19:00 Про головне
10:40 Уряд на зв’язку з
громадянами
11:25 Д/ф «Стефан
Турчак. Партитура долi»
12:05 Т/с «П’ять хвилин
до метро»
13:20, 18:05 Час-Ч
13:40 Хочу бути
14:00 Хто в домi хазяїн?
14:20 Українського роду
14:45 Чоловiчий клуб.
Бокс. Чемпiонат України.
Фiнал
16:00 Т/с «Сержант
Рокка»
18:15 Новини. Свiт
18:55 З перших вуст
19:40 Шустер Live. Буднi
21:50 Перша студiя
22:55 Трiйка, Кено,
Максима
23:00, 00:00 Пiдсумки
23:30 На слуху

06:30, 20:30 «Секретные
материалы - 2014»
06:45, 07:15, 07:45,
08:10, 09:10 «Снiданок
з 1+1»
07:00, 07:30, 08:00,
08:30, 09:00, 12:00,
19:30 ТСН: «Телевiзiйна
служба новин»
07:10 «Особистий
рахунок»
07:35 «Маша i ведмiдь»
(1)
08:35, 21:00
«Чистоnews»
09:40 «Чотири весiлля»
10:55, 21:25 Т/с «Свати»
(1)
12:25 «Розсмiши комiка»
13:25 Т/с «Терпкий смак
кохання» (1)
14:30, 15:40 «Сiмейнi
мелодрами - 4»
16:45 «ТСН. Особливе»
17:10 Т/с «Величне
столiття. Роксолана 4» (1)
22:30 «Територiя
обману»
23:35 «Мультибарбара»
00:30 Т/с «Розвiдка» (3)

05:45 Свобода слова
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20
Надзвичайнi новини
10:20 Т/с
«Департамент»
12:35, 13:20 Т/с
«Прокурорська
перевiрка»
12:45, 15:45 Факти.
День
14:05, 16:10, 21:30 Т/с
«Лiтєйний»
16:40 Т/с «Вулицi
розбитих лiхтарiв.
Менти-8»
18:45 Факти. Вечiр
20:30 Цивiльна
оборона
21:15 Факти. Вечiр
(росiйськомовний
випуск)
23:30 Х/ф «Швидше
кулi» (2)

06:00, 10:00, 11:15,
12:45 «Мультляндiя»
07:20 «Київ музика»
08:00, 15:00, 17:00,
19:00, 21:00, 23:00
«Столичнi телевiзiйнi
новини»
08:20 «Паспортний
стiл»
08:30, 19:30, 22:00
«Столиця»
10:20, 16:00, 17:40,
18:50 «Вiдкритий
мiкрофон»
13:20, 15:10, 23:25
«Громадська
приймальня»
16:20, 18:00 «У центрi
уваги»
17:10 «Зроблено у
Києвi»
19:20, 23:20 «Мiська
варта»
20:50 «Зроблено у
Києвi. Спецпроект»
21:25 «Київськi iсторiї»

07:35, 23:40 Х/ф
«Медове кохання»(1)
11:05 Х/ф «Там, де
живе кохання»(1)
13:00 «Битва
екстрасенсiв»
15:00 «Все буде
смачно!»
16:00 «Все буде
добре!»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
19:00 Т/с «Коли ми
вдома»(2)
19:55, 22:45 «Врятуйте
нашу сiм’ю - 2»

06:05 Персона. Iрина
Цивiна
06:35 Персона. Ярослав
Бойко
07:05, 18:45, 22:45
«Економiчний пульс»
07:10, 15:40 «Сильнi свiту
цього»
07:30, 15:00, 18:30, 20:30
«Соцiальний пульс»
07:50, 15:20, 18:40, 20:55
«Погода»
10:00, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
11:00, 21:30 Портрети
нацiї
11:30, 22:00 Де ти був?
Подiї, що змiнили свiт
12:15, 21:00 XX столiття
вiйн
13:10 «Цивiлiзацiя
Incognita»
14:00, 22:50 Монстри
всерединi мене
16:00, 20:00 Поганий пес!
17:45 «Соцiальний статус:
ваша пенсiя»
18:20 «Агропульс»
19:00 В гостях у Д.
Гордона. Гаррi Каспаров
23:50 «Кумири»

07:00, 07:30, 08:00,
08:30, 09:00, 12:00,
14:00, 17:45 «Новини»
07:15, 07:35, 08:10,
08:35 «Ранок з
IНТЕРом»
09:20, 20:40 Т/с
«Отець Матвiй»
11:15, 12:25 Д/с
«Слiдство вели...
з Леонiдом
Каневським»
13:25, 14:20 Д/с
«Страх у твоєму домi»
14:40 «Судовi справи»
15:50 «Сiмейний суд»
18:10 Ток-шоу
«Стосується кожного»
19:00 Т/с «Поки
станиця спить»
20:00 «Подробицi»
22:40 Т/с «Кулiнар 2»
00:40 Х/ф «Дикiсть
2» (3)

06:00, 07:00, 08:00,
09:00, 15:00, 19:00
Подiї
06:50, 07:10, 08:10
Ранок з Україною
09:15, 14:10, 15:25,
17:10 Т/с «Слiд» (1)
10:00, 21:00 Т/с
«Практика» (1)
12:00, 19:45 Ток-шоу
«Говорить Україна»
13:10 Т/с «ОСА» (1)
18:00 Т/с «Красуня
Ляля» (1)
23:00 Подiї дня
23:30 Т/с «Мент у
законi 7» (1)

06:00, 18:00, 20:00
«Єдина країна! Єдина
країна!»
07:30, 12:05, 15:00,
17:30, 19:30, 21:00
Служба новин «Хвиля»
08:00, 15:10 М/с
«Лiтаючий будинок»
08:30, 15:40 М/с
«Пригоди Робiка»
08:55 Подорож у
чарiвний край
10:15 Чекаю гостей
10:50 Адреналiн
11:40 Феєрiя мандрiв
12:45 Х/ф «Вогнi Баку»
(1)
14:00 Молода гвардiя
16:00 Круїзнi лайнери рай в океанi
16:50, 22:30
Астропрогноз
17:00, 21:30 Реальний
свiт
22:00 Чорноморський
об’єктив
22:40 Х/ф «Великий
утiшник» (1)
00:10 Легенди
росiйського року

06:00 Saba erte ATRde 08:30 Ранковий

Їду я такий
вчора на Феррарі і раптом… будильник!

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, 22:35, 23:15
Бiзнес-час
07:30, 08:30, 09:45, 10:30,
11:30, 12:30, 13:45, 14:30,
15:30, 17:30, 18:30, 22:30,
23:30 Час. Важливо
07:50 Автопiлот-новини
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
16:15, 17:05 Єдина родина
18:10 Мiсцевий час
20:05, 21:10 Час. Пiдсумки
дня
21:40 Час-Тайм

7

06:30, 06:45, 07:15, 07:35,
07:45, 08:10, 08:20, 08:35,
Репортер
08:45 Ранок на П’ятому
07:05, 09:20 Т/с
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
«Татусевi дочки»
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
08:00, 16:35
19:00, 20:00, 21:00, 22:00,
ШОУМАНIЯ
23:00, 00:00 Час новин
11:20 Т/с «Щасливi
07:10, 08:15, 22:35, 23:15
Бiзнес-час
разом»
07:30, 08:30, 09:30, 10:30,
18:20, 23:50 Абзац!
11:30, 12:30, 13:30, 14:30,
19:00 Т/с «Воронiни» 15:30, 16:30, 17:30, 18:30,
22:30, 23:30 Час. Важливо
21:00 Т/с «Фiзрук»
22:00 Х/ф «Година Пiк 07:50 Автопiлот-новини
08:40 Трансмiсiя-новини
3» (2)
09:35, 10:35, 11:35, 12:35,
00:50 Х/ф «Пастка» (2) 13:35, 14:35, 15:35, 20:05,
21:10 Час. Пiдсумки дня
Хлопці, наступного місяця я вихо- 10:25, 14:25, 15:25
джу заміж. Буде маленька вечір- Погода у свiтi
ка й запрошені лише найближчі. 16:10 Трансмiсiя
17:15 Драйв-новини
Не треба подарунків; приведіть 17:35 Особливий погляд
тільки когось, хто одружиться зі 18:10 Мiсцевий час
21:40 Час-Тайм
мною
00:32 Кримiнальнi новини

07:00, 18:00, 00:45

08:05 М/ф

«Свiдок»

10:15, 12:20, 12:55,

09:00 «Випадковий

16:50, 19:50 Т/с

свiдок»

11:00, 14:00, 16:30,

10:00 Т/с «Коломбо»

18:30, 20:30 Служба

(1)

новин ZAMAN

12:00, 15:00, 19:00,

11:15, 16:05 Д/ф

21:40 «Свiдок»

11:50 Sherfe fashion

12:30 «Що робити?»

13:40 Дастархан

13:15, 19:30 Т/с

14:15, 21:00 Велике

«Вулицi розбитих

кiно на АTR

лiхтарiв - 11»

19:00 Mizmizlar

15:15 Т/с «Зовнiшнє

У мене є цікаве багаторічне
хобі,
але дружина
вимагає, щоб
я від нього закодувався

спостереження»
22:00 Т/с «Демони Да
Вiнчi» (2)
23:45 Т/с «Справжнiй
детектив» (3)
00:50 Т/с «CSI: НьюЙорк - 4» (2)

06:20, 10:20 М/с
«Маша i Ведмiдь» (1)
06:50, 09:20 М/с
«Клуб Вiнкс: Школа
чарiвниць» (1)
07:45 Мультик з
Лунтiком
08:25 М/с «Пiдлiтки
мутанти черепашки
нiндзя» (1)
08:55 М/с «Каспер»
(1)
10:55 Єралаш
12:00 Богиня шопiнгу
13:50, 19:00 Панянкаселянка
14:50, 21:00 Країна У
15:50 Вiталька
17:00 Дайош
молодьож!
18:00, 23:00 Т/с
«Свiтлофор» (2)
20:00 Т/с «Кухня» (1)
22:00 Розсмiши
комiка
00:00 6 кадрiв

2+2

06:10 «33 квадратних
метри»
06:35 Т/с «Спецзагiн
Кобра 11» (1)
08:35 «ДжеДАI. Воїни
дорiг»
09:00, 18:30, 21:00
Новини «Спецкор»
09:30 «Люстратор
7.62»
09:40 Кiнофайли.
«Ментовськi вiйни-3»
(1)
16:30 Т/с «ППС-2» (1)
18:50 Лiга Чемпiонiв.
ЦСКА (Москва) Баварiя (Мюнхен)
21:25 Лiга Чемпiонiв.
Шахтер - Порту
(Португалiя)
23:40 Про Лiгу
Чемпiонiв + огляд
iгрового дня

06:30 «TOP SHOP»
07:30 М/с «Сейлор
Мун» (1)
08:20 Т/с «Хто у домi
господар» (1)
09:50 «Мультфiльми»
(1)
10:15 Х/ф «Вони
помiнялися мiсцями»
(1)
12:00 Т/с «Всi жiнки вiдьми» (1)
13:50, 22:00 Т/с
«Доктор Хаус»
15:30, 20:10 «Орел i
Решка. На краю свiту»
16:30, 19:10 «Орел i
Решка. Шопiнг»
17:20, 21:00
«Розсмiши комiка»
18:15 «Звана вечеря»
01:20 Т/с «Мертвi,
як я»

07:00, 15:00 У
пошуках iстини
07:50, 13:10 Таємницi
Третього Рейху
08:40, 18:30 Далеко i
ще далi
09:30 Африканськi
рiчки
10:30 Екватор
11:30, 23:40 Планета
мавп
12:20, 17:30 Танки.
Великi битви
14:10 Мiстична
Україна
15:50, 21:10 Правила
життя
16:40, 22:00 Сучаснi
дива
19:20 Секретнi
територiї
22:50 Дива природи
00:30 Д/ф «Теорiя
безсмертя»

06:00, 14:00 Золота
лихоманка
06:55, 07:20 Що було
далi?
07:50, 13:00, 18:30 Як
це влаштовано?
08:15 Вижити разом
09:10, 20:00 Швидкi
та гучнi
10:05, 10:35, 19:00,
19:30 Мисливцi за
релiквiями - ломбард
11:00 Виживання без
купюр
12:00, 00:00 Top Gear
13:30, 18:00 Як це
зроблено?
15:00 Мiсто
шкереберть
16:00 Мисливцi за
автомобiлями
17:00, 21:00
Махiнатори
22:00 Вуличнi
перегони
23:00, 23:30,Склади:
битва в Канадi
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06:30, 07:00, 08:00,
09:00, 13:00, 18:30, 21:00
Новини
06:50 Доброго ранку,
Україно!
07:25, 07:40, 08:25, 08:40
Гiсть студiї
09:45, 19:00 Про головне
10:40 Перша шпальта
11:15 Т/с До 65-рiччя
утворення КНР.
Китайська скарбничка.
«Китай на кiнчику язика»
1с. «Дари природи»
12:05 Т/с «П’ять хвилин
до метро»
14:10, 18:05 Час-Ч
14:30 Як ваше здоров’я?
15:40 Х/ф До 65-рiччя
утворення КНР.
Китайська скарбничка.
«Конфуцiй»
18:15 Новини. Свiт
19:40 Шустер Live. Буднi
21:50 Д/ф «Контингент.
Єгипет. Нескiнченна вiйна
на Сходi» ф. 5
22:40 Мегалот
22:50 Суперлото, Трiйка,
Кено
23:00, 00:00 Пiдсумки

06:30, 20:30 «Секретные
материалы - 2014»
06:45, 07:15, 07:45,
08:10, 09:10 «Снiданок
з 1+1»
07:00, 07:30, 08:00,
08:30, 09:00, 12:00, 19:30
ТСН: «Телевiзiйна служба
новин»
07:10 «Особистий
рахунок»
07:35 «Маша i ведмiдь»
(1)
08:35, 21:00 «Чистоnews»
09:40 «Чотири весiлля»
10:55, 21:25 Т/с «Свати»
(1)
12:25 «Розсмiши комiка»
13:25 Т/с «Терпкий смак
кохання» (1)
14:30, 15:40 «Сiмейнi
мелодрами - 4»
16:45 «ТСН. Особливе»
17:10 Т/с «Величне
столiття. Роксолана 4» (1)
22:30 «Iнспектор
Фреймут»
00:30 Т/с «Розвiдка» (3)

06:35, 08:00, 16:50
Т/с «Вулицi розбитих
лiхтарiв. Менти-8»
07:45, 08:45 Факти.
Ранок
09:15, 19:20
Надзвичайнi новини
10:30 Т/с
«Департамент»
12:45, 15:45 Факти.
День
13:20 Т/с
«Прокурорська
перевiрка»
14:30, 16:10, 21:25 Т/с
«Лiтєйний»
18:45 Факти. Вечiр
20:25 Депутат пiд
прикриттям. Прем’єра
21:10 Факти. Вечiр
(росiйськомовний
випуск)
23:20 Х/ф «Широко
крокуючи-3.
Правосуддя одинака»
(2)

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

06:20, 18:00, 22:00

06:05 Родом з України.
Лiонелла Пир’єва
06:35 Родом з України.
Олег Стриженов
07:30, 15:00, 18:30, 20:30
«Соцiальний пульс»
07:05, 18:45, 23:00
«Економiчний пульс»
07:10, 15:40 «Сильнi свiту
цього»
10:00, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
11:00, 22:10 Портрети нацiї
11:30 Де ти був? Подiї, що
змiнили свiт
12:15, 21:00 XX столiття
вiйн
13:10 «Соцiальний статус:
ваша пенсiя»
14:00, 23:05 Монстри
всерединi мене
17:50 «Цивiлiзацiя
Incognita»
18:00 «Агропульс»
18:15 «зМIСТОвна Україна»
19:00 В гостях у Д.
Гордона. Василь Турянчик
20:00 Нашi улюбленцi
21:30 Шлях до перемоги
- Нанкiн
21:45 «Глобал - 3000»

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 «Ранок з
IНТЕРом»
09:20, 20:40 Т/с
«Отець Матвiй»
11:15, 12:25 Д/с
«Слiдство вели...
з Леонiдом
Каневським»
13:25, 14:20 Д/с
«Страх у твоєму домi»
14:40 «Судовi справи»
15:50 «Сiмейний суд»
18:10 Ток-шоу
«Стосується кожного»
19:00 Т/с «Поки
станиця спить»
20:00 «Подробицi»
22:40 Т/с «Кулiнар 2»

06:00, 07:00, 08:00,

05:25, 05:55, 07:55, 08:50,
17:25, 17:55, 19:55, 21:25
Прогноз погоди
05:30, 07:30, 12:05,
15:00, 17:30, 19:30, 21:00
Служба новин «Хвиля»
06:00, 18:00, 20:00
«Єдина країна! Єдина
країна!»
08:00, 15:10 М/с
«Лiтаючий будинок»
08:30, 15:40 М/с
«Пригоди Робiка»
08:55 Шкiльнi iсторiї
10:15 Випробувано на
собi
10:50 Аквапанорама
11:40 Феєрiя мандрiв
12:45 Х/ф «Повiтряний
вiзник» (1)
14:00 Молода гвардiя
16:00 Круїзнi лайнери рай в океанi
17:00 Будьте здоровi!
21:30 Як працюють
машини
22:00 Адреналiн
22:15 Регiони
22:40 Х/ф «Одна родина»
(1)

06:00 Saba erte ATRde
08:05 М/ф
10:15, 12:20, 12:55,
16:50, 19:50 Т/с
11:00, 14:00, 16:30,
18:30, 20:30 Служба
новин ZAMAN
11:15, 16:05 Д/ф
11:50 Sherfe fashion
13:40 Тарих седаси
14:15, 21:00 Велике
кiно на АTR
19:10 Маю право

09:00, 15:00, 19:00
Подiї
06:50, 07:10, 08:10
Ранок з Україною
09:15, 14:10, 15:25,
17:10 Т/с «Слiд» (1)
10:00, 21:00 Т/с
«Практика» (1)
12:00, 19:45 Ток-шоу
«Говорить Україна»
13:10 Т/с «ОСА» (1)
18:00 Т/с «Красуня
Ляля» (1)
23:00 Подiї дня
23:30 Т/с «Мент у
законi 7» (1)
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07:00, 18:00 Репортер
07:05, 09:20 Т/с
«Вiкна-Новини»
«Татусевi дочки»
06:55, 16:00 «Все буде 08:00, 16:35
ШОУМАНIЯ
добре!»
11:20, 19:00 Т/с
08:50 «Зiркове життя.
«Воронiни»
Битва за дiтей»
18:20, 00:05 Абзац!
09:55 «Врятуйте нашу 21:00 Т/с «Фiзрук»
22:00 Ревiзор
сiм’ю - 2»
01:05 Служба розшуку
12:50 «Битва
дiтей
екстрасенсiв.
Чоловiки проти жiнок»
15:00 «Все буде
смачно!»
19:00 Т/с «Коли ми
вдома»(2)
19:55, 22:45
«МастерШеф - 4»
00:15 Нiчний ефiр

Піднімаючись
пішки на 14
поверх, вантажник Сергій
підібрав 100
синонімів до
с л о в о с п ол у чення «погані
ліфтери»

Блондинка
влаштувала
ДТП. Приїхав
даїшник:
— Права?
Блондинка
відповідає:
— Ну, звичайно — я права!

08:30 Ранковий
«Свiдок»
09:00 «Випадковий
свiдок»
10:30 Т/с «Коломбо»
(1)
12:00, 15:00, 19:00,
21:40 «Свiдок»
12:30 «Що робити?»
13:20, 19:30 Т/с
«Вулицi розбитих
лiхтарiв - 11»
15:15 Т/с «Зовнiшнє
спостереження»
22:00 Т/с «Демони Да
Вiнчi» (2)
23:45 Т/с «Справжнiй
детектив» (3)
00:50 Т/с «CSI: НьюЙорк - 4» (2)

06:30, 20:30 «Секретные
материалы - 2014»
06:45, 07:15, 07:45,
08:10, 09:10 «Снiданок
з 1+1»
07:00, 07:30, 08:00,
08:30, 09:00, 12:00,
19:30 ТСН: «Телевiзiйна
служба новин»
07:10 «Особистий
рахунок»
07:35 «Маша i ведмiдь»
(1)
08:35, 21:00
«Чистоnews»
09:40 «Чотири весiлля»
10:55, 21:25 Т/с «Свати»
(1)
12:25 «Розсмiши комiка
- 3»
13:25 Т/с «Терпкий смак
кохання» (1)
14:30, 15:40 «Сiмейнi
мелодрами - 4»
16:45 «ТСН. Особливе»
17:10 Т/с «Величне
столiття. Роксолана 4» (1)
22:30 «Право на владу»
00:45 Х/ф «Ховайся» (2)

06:40, 08:00, 16:45
Т/с «Вулицi розбитих
лiхтарiв. Менти-8»
07:45, 08:45, 12:45
Факти. Ранок
09:15, 19:20
Надзвичайнi новини
10:35 Т/с
«Департамент»
13:20 Т/с
«Прокурорська
перевiрка»
14:25, 16:10, 21:25 Т/с
«Лiтєйний»
15:45 Факти. День
18:45 Факти. Вечiр
20:25 Iнсайдер.
Прем’єра
21:10 Факти. Вечiр
(росiйськомовний
випуск)
23:25 Х/ф «Каратель.
Територiя вiйни» (2)
01:20 Голос Америки

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

06:20, 16:00 «Все буде 07:00, 18:00 Репортер
07:05, 09:20 Т/с
добре!»
«Татусевi дочки»
08:05 «Зiркове життя.
08:00, 16:35
Зiрковi зради»
ШОУМАНIЯ
11:20 Т/с «Щасливi
09:05 Х/ф «Там, де
разом»
живе кохання»(1)
18:20, 02:25 Абзац!
11:00 Х/ф
19:00 Т/с «Воронiни»
21:00 Т/с «Фiзрук»
«Довгоочiкуване
22:00 Х/ф «Бумер» (2)
кохання»(1)
00:15 Х/ф «Бумер
12:55 «Битва
2» (2)
екстрасенсiв.

06:05 Родом з України.
Марина Могилевська
06:35 Родом з України.
Аристарх Лiванов
07:05, 18:45, 22:45
«Економiчний пульс»
07:10, 13:10, 15:40,
17:45 «Сильнi свiту
цього»
07:30, 15:00, 18:30,
20:30 «Соцiальний
пульс»
07:50, 15:20, 18:40,
20:55 «Погода»
10:00, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
11:00, 21:30 Портрети
нацiї
11:30, 22:00 Де ти був?
Подiї, що змiнили свiт
12:15, 21:00 XX столiття
вiйн
14:00, 22:50 Монстри
всерединi мене
16:00, 20:00 Нашi
улюбленцi
18:00 «Агропульс»
18:15 «Безпека працi»
19:00 В гостях у Д.
Гордона. Василь
Турянчик
23:40 «Свiтськi хронiки»

07:00, 07:30, 08:00,
08:30, 09:00, 12:00,
14:00, 17:45 «Новини»
07:15, 07:35, 08:10,
08:35 «Ранок з
IНТЕРом»
09:20, 20:40 Т/с
«Отець Матвiй»
11:15, 12:25 Д/с
«Слiдство вели...
з Леонiдом
Каневським»
13:25, 14:20 Д/с
«Страх у твоєму домi»
14:40 «Судовi справи»
15:50 «Сiмейний суд»
18:10 Ток-шоу
«Стосується кожного»
19:00 Т/с «Поки
станиця спить»
20:00 «Подробицi»
22:40 Т/с «Кулiнар 2»
00:40 Х/ф «8
мiлiметрiв-2» (3)

06:00, 07:00, 08:00,

06:00, 18:00 «Єдина
країна! Єдина країна!»
07:30, 12:05, 15:00,
17:30, 19:30, 21:00
Служба новин «Хвиля»
08:00 Будьте здоровi!
08:30, 15:40 М/с
«Пригоди Робiка»
08:55 Подорож у
чарiвний край
10:15 Випробувано
на собi
10:50 Адреналiн
11:40 Феєрiя мандрiв
12:45 Х/ф «Солiстка
балету» (1)
14:00, 20:00 Молода
гвардiя
15:10 М/с «Лiтаючий
будинок»
16:00 Шуба-дубаZOO!!!
16:20, 22:00
Чорноморський
об’єктив
16:50, 22:30
Астропрогноз
17:00, 21:30 Реальний
свiт
22:40 Х/ф «Крейсер
«Варяг»» (1)

06:00 Saba erte ATRde
08:05 М/ф
10:15, 12:20, 12:50,
16:50 Т/с
11:00, 14:00, 16:30,
18:30, 20:30 Служба
новин ZAMAN
11:15, 16:05 Д/ф
11:50 Dizayn efendi
13:40 Прогулянки
по Криму з О.
Гайворонським
14:20, 21:00 Велике
кiно на АTR
19:00 Ток-шоу
Л. Буджурової
«Гравiтацiя»

Подiї
06:50, 07:10, 08:10
Ранок з Україною
09:15, 14:10, 15:25,
17:10, 22:00 Т/с
«Слiд» (1)
10:00 Т/с «Практика»
(1)
12:00 Ток-шоу
«Говорить Україна»
13:10 Т/с «ОСА» (1)
18:00 Т/с «Красуня
Ляля» (1)
19:55 Футбол. Лiга
Європи УЄФА.
«Динамо» (Україна) «Стяуа» (Румунiя)
23:00 Подiї дня
23:30 Т/с «Мент у
законi 7» (1)

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, 22:35, 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
07:50 Автопiлот-новини
08:40 Трансмiсiя-новини
09:35, 10:35, 11:35, 12:35,
13:35, 14:35, 15:35, 20:05,
21:10 Час. Пiдсумки дня
16:35 Зооакадемiя
17:10 Мiграцiйний вектор
17:35, 18:35, 23:35, 00:35
Машина часу
18:10 Мiсцевий час
21:40 Час-Тайм
22:15 Лiсова варта

06:20, 10:20 М/с
«Маша i Ведмiдь» (1)
06:50, 09:20 М/с
«Клуб Вiнкс: Школа
чарiвниць» (1)
07:45 Мультик з
Лунтiком
08:25 М/с «Пiдлiтки
мутанти черепашки
нiндзя» (1)
08:55 М/с «Каспер»
(1)
10:55 Єралаш
12:00 Богиня шопiнгу
13:50, 19:00 Панянкаселянка
14:50, 21:00 Країна У
15:50 Вiталька
17:00 Дайош
молодьож!
18:00, 23:00 Т/с
«Свiтлофор» (2)
20:00 Т/с «Кухня» (1)
22:00 Розсмiши
комiка
00:00 6 кадрiв

06:10 «33 квадратних
метри»
06:35 Т/с «Спецзагiн
Кобра 11» (1)
08:35, 21:00 «ДжеДАI.
Воїни дорiг»
09:00, 18:30, 21:30
Новини «Спецкор»
09:30, 22:00
«Люстратор 7.62»
09:40 Х/ф «Без права на
провал» (1)
11:25 Х/ф «У небi нiчнi
вiдьми» (1)
13:05 Д/п «Фантастична
зброя»
14:10 Д/п «Гiгантськi
монстри»
15:30 Д/п «Народженi
вбивати»
16:30 Х/ф «Три днi поза
законом» (1)
19:00 Т/с «ППС-2» (1)
22:10 Т/с «Боєць.
Народження легенди»
(2)
00:15 Х/ф «Останнiй
хижак Юрського
перiоду» (3)

06:00 Бандитський
Київ
07:00, 15:00 У
пошуках iстини
07:50, 13:10 Таємницi
Третього Рейху
08:40, 18:30 Далеко i
ще далi
09:30, 14:10 Вражаючi
кадри
10:30 Таємнича
Африка
11:30, 23:40 Планета
мавп
12:20, 17:30 Танки.
Великi битви
15:50, 21:10 Правила
життя
16:40, 22:00 Сучаснi
дива
19:20 Секретнi
територiї
22:50 Дива природи
00:30 Покер

06:30 «TOP SHOP»
07:30 М/с «Сейлор
Мун» (1)
08:20 Т/с «Хто у домi
господар» (1)
09:50 «Мультфiльми»
(1)
10:15 Т/с «Всi жiнки вiдьми» (1)
13:50, 22:00 Т/с
«Доктор Хаус»
15:30, 20:10 «Орел i
Решка. На краю свiту»
16:30, 19:10 «Орел i
Решка. Шопiнг»
17:20, 21:00
«Розсмiши комiка»
18:15 «Звана вечеря»
01:20 Т/с «Мертвi,
як я»

06:55 Мiсто
шкереберть
07:50, 13:00 Як це
влаштовано?
08:15 Швидкi та гучнi
09:10 Мисливцi за
автомобiлями
10:05, 10:35, 20:00,
20:30 Склади: битва
в Канадi
11:00 Махiнатори
12:00, 00:00 Top Gear
13:30 Як це
зроблено?
14:00, 14:30, 15:00,
15:30, 16:00, 16:30,
17:00, 17:30, 18:00,
18:30, 19:00, 19:30,
22:00, 22:30 Вантажнi
вiйни
21:00, 21:30, 23:00,
23:30 Гаражне золото
01:00 Справжнi
шахраї

Наш індекс у Каталозі місцевих періодичних видань 40007

06:50 Доброго ранку,
Україно!
07:30, 07:40, 08:25, 08:40
Гiсть студiї
08:50 Паспортний сервiс
09:45, 19:00 Про головне
10:40 Д/ф «Гармонiя
протирiч Тетяни
Яблонської»
11:15 Т/с Китайська
скарбничка. «Китай на
кiнчику язика» 2с. «Iсторiя
основної їжi»
12:05 Т/с «П’ять хвилин
до метро»
13:20, 18:05 Час-Ч
13:40 Школа Мерi
Поппiнс
14:30 Надвечiр»я з Т.
Щербатюк
16:00 Х/ф Китайська
скарбничка. «Якщо
кохаєш»
18:15 Новини. Свiт
18:55 З перших вуст
19:40 Шустер Live. Буднi
21:50 «Схеми» з Наталiєю
Седлецькою
22:55 Трiйка, Кено,
Максима
23:00, 00:00 Пiдсумки
23:30 На слуху

09:00, 15:00, 19:00

Вишгород
2+2

Чоловiки проти жiнок»
15:00 «Все буде
смачно!»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
19:00 Т/с «Коли ми
вдома»(2)
19:55, 22:45 «Зваженi
та щасливi - 4»
00:40 Нiчний ефiр

Якщо у вас
правильна
осанка,
розумні очі і загадкова
посмішка, отже
ви вже помітили, що вас
фотографують

08:30 Ранковий
«Свiдок»
09:00 «Випадковий
свiдок»
10:10 Т/с «Коломбо» (1)
12:00, 15:00, 19:00,
21:40 «Свiдок»
12:30 «Що робити?»
13:20, 19:30 Т/с
«Вулицi розбитих
лiхтарiв - 11»
15:15 Т/с «Слiпий - 3»
22:00 Т/с «Демони Да
Вiнчi» (2)
23:45 Т/с «Справжнiй
детектив» (3)
00:50 Т/с «CSI: НьюЙорк - 4» (2)

З постійним зростанням аліментів від колишнього чоловіка у
Надії почала закрадатися думка,
що, може, колишній не такий уже
алкаш і імпотент…
***
— Дівчино, у вас такі гарні ноги.
— Свої помий, такі ж будуть

2+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, 00:00 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
07:50 Автопiлот-новини
08:40 Трансмiсiя-новини
08:50 Драйв
09:35, 10:35, 11:35, 12:35,
13:35, 14:35, 15:35, 20:05,
21:10 Час. Пiдсумки дня
10:25, 14:25 Погода у свiтi
17:10 Територiя закону
17:35 Лiсова варта
18:10 Мiсцевий час
18:30 Вiкно в Європу
21:40 Час-Тайм
00:32 Кримiнальнi новини

06:10 «33 квадратних
метри»
06:35 Т/с «Спецзагiн
Кобра 11» (1)
08:35, 21:00 «ДжеДАI.
Воїни дорiг»
09:00, 18:30, 21:30
Новини «Спецкор»
09:30 «Люстратор
7.62»
09:40 Х/ф «Завтра
була вiйна» (1)
11:35 Х/ф «Подвiйний
обгiн» (1)
13:15 Д/п «Код Єви»
14:25 Д/п «Гiгантськi
монстри»
15:30 Д/п «Народженi
вбивати»
16:30, 19:00 Т/с
«ППС-2» (1)
22:00 Лiга Європи
УЄФА. Сент-Етьєн
- Днiпро. Пряма
трансляцiя
00:05 Про Лiгу Європи
+ огляд iгрового дня

06:20, 10:20 М/с
«Маша i Ведмiдь» (1)
06:50, 09:20 М/с
«Клуб Вiнкс: Школа
чарiвниць» (1)
07:45 Мультик з
Лунтiком
08:25 М/с «Пiдлiтки
мутанти черепашки
нiндзя» (1)
08:55 М/с «Каспер»
(1)
10:55 Єралаш
12:00 Богиня шопiнгу
13:50, 19:00 Панянкаселянка
14:50, 21:00 Країна У
15:50 Вiталька
17:00 Дайош
молодьож!
18:00, 23:00 Т/с
«Свiтлофор» (2)
20:00 Т/с «Кухня» (1)
22:00 Розсмiши
комiка
00:00 6 кадрiв

06:00 Бандитська
Одеса
07:00, 15:00 У
пошуках iстини
07:50, 13:10 Таємницi
Третього Рейху
08:40, 18:30 Далеко i
ще далi
09:30, 14:10 Вражаючi
кадри
10:30 Звуки морiв
11:30, 23:40 Очима
пiнгвiнiв
12:20, 17:30 Танки.
Великi битви
15:50, 21:10 Правила
життя
16:40, 22:00 Сучаснi
дива
19:20 Секретнi
територiї
22:50 Очима
дельфiнiв
00:30 Таємнича Росiя

06:30 «TOP SHOP»
07:30 М/с «Сейлор
Мун» (1)
08:20 Т/с «Хто у домi
господар» (1)
09:50 «Мультфiльми»
(1)
10:15 Т/с «Всi жiнки вiдьми» (1)
13:50, 22:00 Т/с
«Доктор Хаус»
15:30, 20:10 «Орел i
Решка. На краю свiту»
16:30, 19:10 «Орел i
Решка. Шопiнг»
17:20, 21:00
«Розсмiши комiка»
18:15 «Звана вечеря»
01:20 Т/с «Мертвi,
як я»

06:00, 14:00 Золота
лихоманка
06:55, 07:20 Володарi
розуму
07:50, 13:00, 18:30 Як
це влаштовано?
08:15, 08:45 Склади:
битва в Канадi
09:10 Колекцiонери
автiвок
10:05, 10:35, 11:00,
11:30, 19:00, 19:30
Гаражне золото
12:00, 00:00 Top Gear
13:30, 18:00 Як це
зроблено?
15:00 Крiзь простiр i час
з Морганом Фрiменом
16:00 Нове життя хотродiв
17:00 Махiнатори
20:00 Смертельний
улов
21:00 Сибiрська
рулетка
22:00 Герої серед нас
23:00, 23:30 Лiквiдатор
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2+2
06:30, 07:00, 08:00,
09:00, 13:00, 18:30, 21:00
Новини
06:50 Доброго ранку,
Україно!
07:25, 07:40, 08:25, 08:40
Гiсть студiї
08:50 Паспортний сервiс
09:45, 19:00 Про головне
10:40 «Схеми» з Наталiєю
Седлецькою
11:15 Т/с Китайська
скарбничка. «Китай
на кiнчику язика»
3с. «Дивовижнi
перетворення»
12:05 Т/с «П’ять хвилин
до метро»
13:20 Час-Ч
14:00 Театральнi сезони
14:35 Вiра. Надiя. Любов
15:30 Euronews
16:00 Х/ф Китайська
скарбничка. «Схiдний
вiтер з дощем»
18:15, 01:25 Новини. Свiт
18:55 З перших вуст
19:40 Шустер LIVE (ч.1)
21:40 Шустер LIVE (ч.2)
00:00, 01:00 Пiдсумки

06:30 «Секретные
материалы - 2014»
06:45, 07:15, 07:45, 08:10,
09:10 «Снiданок з 1+1»
07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
09:00, 12:00, 19:30 ТСН:
«Телевiзiйна служба
новин»
07:10 «Особистий
рахунок»
07:35 «Маша i ведмiдь» (1)
08:35 «Чистоnews»
09:40 «Чотири весiлля»
10:55 Т/с «Свати» (1)
12:25 «Розсмiши комiка
- 3»
13:25 Т/с «Терпкий смак
кохання» (1)
14:30, 15:40, 04:25, 05:10
«Сiмейнi мелодрами - 4»
16:45 «ТСН. Особливе»
17:10, 02:50 Т/с «Величне
столiття. Роксолана - 4»
(1)
20:30 «Сказочная Русь»
21:20 «Мультибарбара»
21:45 «Вечiрнiй Київ 2013»
23:10 «Свiтське життя»
00:15 Х/ф «Прислуга» (1)
05:55 «Телемагазин»

04:05 Т/с «Вiйськовий
шпиталь»
04:50 Служба розшуку
дiтей
04:55 Факти
05:30 Свiтанок
06:35, 08:00 Т/с «Вулицi
розбитих лiхтарiв.
Менти-8»
07:45, 08:45 Факти.
Ранок
09:15, 19:20
Надзвичайнi новини
09:45, 13:20 Т/с «Гетери
майора Соколова»
12:45, 15:45 Факти.
День
16:10 «Гетери
майора Соколова»
Пригодницький
телесерiал
18:45 Факти. Вечiр
20:15 Х/ф
«Протистояння» (2)
22:00 Факти. Вечiр
22:15 Х/ф «Вiд колиски
до могили» (2)
00:10 Голос Америки

06:00, 10:00, 11:15,
05:30 Х/ф «Ти iнодi
05:55, 06:55 Kids Time 06:30, 06:45, 07:15, 07:35,
07:45, 08:10, 08:20, 08:35,
12:45 «Мультляндiя» згадуй»(1)
06:00 М/с «Пригоди
08:45 Ранок на П’ятому
07:20 «Київ музика»
06:40 Огляд преси
Джекi Чана»
07:00 Х/ф «34-й
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
08:00, 15:00, 17:00,
06:35 М/с «Новi
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
швидкий»(1)
19:00, 21:00, 23:00
пригоди мисливцiв за 15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
«Столичнi телевiзiйнi 08:40 Х/ф «Трактир на
19:00, 20:00, 21:00, 22:00,
привидами»
23:00, 00:00, 01:00, 03:00,
новини»
П’ятницькiй»(1)
04:00 Час новин
07:00, 18:00, 00:25
08:20, 10:20, 16:00,
07:10, 08:15, 22:40, 23:20,
Репортер
10:15 Х/ф
17:40, 18:50, 21:25
00:15 Бiзнес-час
07:30, 08:30, 09:30, 10:30,
07:05, 09:20 Т/с
«Вiдкритий мiкрофон» «Довгоочiкуване
11:30, 12:30, 13:30, 14:30,
«Татусевi дочки»
08:30, 19:30
15:30, 16:30, 17:30, 18:30,
кохання»(1)
22:30, 23:30, 00:30 Час.
«Столиця»
08:00, 16:35
12:10
Х/ф
«Iндус»
Важливо
13:20, 15:10, 23:25
ШОУМАНIЯ
07:40, 18:20, 23:25, 00:25,
18:00, 22:00 «Вiкна«Громадська
11:20 Т/с «Воронiни» 06:20 Час спорту
09:35, 10:35, 11:35, 12:35,
приймальня»
Новини»
18:20 Абзац!
13:35, 14:35, 15:35, 16:35,
16:20, 18:00 «У центрi
20:05, 21:10, 01:15, 04:15
19:00
Супермодель
19:00 Т/с «Коли ми
уваги»
Час. Пiдсумки дня
по-українськи
17:15 Мотор
вдома»(2)
17:10 «Прогулянки
17:35, 18:35 Машина часу
21:00 Т/с «Фiзрук»
мiстом»
19:55, 22:45
18:10, 02:40, 05:45
21:20 Проект Перфект Мiсцевий час
19:20, 23:20 «Мiська
«Нацiональне талант21:40, 03:30, 06:00 Час22:35 Х/ф «Мама не
варта»
Тайм
шоу «Танцюють всi!-7» горюй» (2)
21:35 «Столиця.
22:10 Особливий погляд
Спецпроект»
00:20 «Куб - 5»
00:30 Х/ф «Бумер» (2) 00:32 Кримiнальнi новини

06:34 Родом з України.
Аркадiй Iнiн
07:05, 18:45, 23:00
«Економiчний пульс»
07:10, 13:40, 15:40
«Сильнi свiту цього»
10:00, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
11:00, 21:45 Портрети
нацiї
11:30, 22:30 Де ти був?
Подiї, що змiнили свiт
12:15, 21:00 XX столiття
вiйн
13:10 «Безпека працi»
14:00 Монстри всерединi
мене
16:00, 20:00 Нашi
улюбленцi
17:50 «Кумири»
18:00 «Агропульс»
18:15 «зМIСТОвна
Україна»
19:00 В гостях у Д.
Гордона. Василь
Турянчик
21:30 Шлях до перемоги
- Нанкiн
23:05 Монстри всерединi
мене - 3

05:35 Т/с «Повернення
Мухтара-2»
07:00, 07:30, 08:00,
08:30, 09:00, 12:00,
14:00, 17:45 «Новини»
07:15, 07:35, 08:10,
08:35 «Ранок з
IНТЕРом»
09:20 Т/с «Отець
Матвiй»
11:15, 12:25 Д/с
«Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»
13:25, 14:20 Д/с
«Страх у твоєму домi»
14:40 «Судовi справи»
15:50 «Сiмейний суд»
18:10 «Стосується
кожного»
19:00 Т/с «Поки
станиця спить»
20:00 «Подробицi»
20:40 Ток-шоу «Чорне
дзеркало»
22:35 Т/с «Кулiнар 2»
00:35 Х/ф «Нiч над
Манхеттеном» (2)

06:00, 07:00, 08:00,

04:40 Будинок живих
iсторiй
05:30, 07:30, 12:05,
15:00, 17:30, 19:30, 21:00
Служба новин «Хвиля»
06:00, 18:00, 20:00
«Єдина країна! Єдина
країна!»
08:00, 15:10 М/с
«Лiтаючий будинок»
08:30, 15:40 М/с
«Пригоди Робiка»
08:55 Шкiльнi iсторiї
09:15, 09:50, 10:30, 11:05,
12:30 Телепродаж
09:45 Погода в Українi
10:15, 02:50 Випробувано
на собi
10:50 Аквапанорама
11:40 Шуба-дуба-ZOO!!!
12:45, 03:05 Х/ф
«Стародавнiй водевiль»
(1)
14:00 Молода гвардiя
16:00 Круїзнi лайнери рай в океанi
17:00, 21:30 Як працюють
машини
22:00 Адреналiн
22:15 Регiони
22:40 Х/ф «Таємничий
острiв» (1)

09:00, 15:00, 19:00,
03:00 Подiї
06:50, 07:10, 08:10
Ранок з Україною
09:15, 14:10, 15:25,
17:10, 21:00 Т/с
«Слiд» (1)
10:00 Т/с «Практика»
(1)
12:00, 19:45 Ток-шоу
«Говорить Україна»
13:10 Т/с «ОСА» (1)
18:00, 05:20 Т/с
«Красуня Ляля» (1)
23:00 Подiї дня
23:30 Т/с «Мент у
законi 7» (1)
03:45 Срiбний
апельсин
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07:00 Шустер LIVE
11:30 Подорожуй першим
12:05 Т/с «П’ять хвилин
до метро»
13:05 Свiтло
13:40 Хочу бути
14:00 Дитячi iсторiї.
«Велика крадiжка»
14:30 Українського роду
14:45 Прем»єра. Нотатки
на глобусi
15:10 Нацiональний вiдбiр
на Мiжнародний конкурс
сольних виконавцiв
«Sanremo Junior 2015»
(ч.2)
16:15 Д/ф «Пол
Смiт, дизайнер та
джентельмен»
17:30 В гостях у
Д.Гордона
18:30 Книга ua
19:00 Х/ф Китайська
скарбничка. «Гора Будди»
21:00 Новини
21:40 Чоловiчий клуб
22:10 Моя країна
22:50 Суперлото, Трiйка,
Кено
23:00 Вiд першої особи.
Пiдсумки
00:05 Гумористичний
клуб «Золотий гусак»

06:10 «Шiсть кадрiв»

05:15 Факти

07:00, 19:30 ТСН:

05:50 Х/ф «Дiти

06:00 «Соцiальний
пульс»
06:10 «Свiтськi хронiки»
06:35 Х/ф «Вечiрня
сукня»
10:00 Портрети нацiї
10:30 Де ти був? Подiї,
що змiнили свiт
11:15 Х/ф «Снiданок у
Тiффанi»
14:10 За сiм морiв
15:00 Вiйни за китiв.
Операцiя «Блакитний
тунець»
16:15 «Цивiлiзацiя
Incognita»
16:40 Вперед, на Олiмп!
17:00 Концерт «Мелодiя
двох сердець»
18:20 «Глобал - 3000»
19:00 Криза. Подiї, що
змiнили свiт
20:00 Вся розкiш
азiйських країн
21:05 Кайлi Мiноуг:
принцесами не
народжуються
22:00 Х/ф «Пiд
гiпнозом» (2)
00:15 «Вихiдний, пiсля
опiвночi»

«Телевiзiйна служба
новин»
08:00, 08:25 М/с
«Пригоди ведмедикiв
Гаммi» (1)

09:00 Цивiльна

10:05 Х/ф «Джерело

09:55 Депутат пiд

щастя» (1)

прикриттям

15:50, 21:20 «Вечiрнiй
квартал»
18:30 «Розсмiши

12:45 Факти. День

комiка - 5»

18:45 Факти. Вечiр

20:15 «Українськi

19:15 Надзвичайнi

сенсацiї»

новини. Пiдсумки

23:20 Х/ф «Мiцнiй
горiшок - 3: Вiдплата»

06:00, 08:00, 16:55

«Штрафбат»

08:00 Iнсайдер

порятунку»
17:05 «Крок до зiрок.
Нам 15 рокiв»
19:00, 21:00, 23:00
«Столичнi телевiзiйнi

20:10 Т/с «Штрафбат» новини»
Фiнал

19:40, 21:20, 23:20

01:55 Х/ф «Селюки з

23:05 Х/ф

«Столиця»

Беверлi-Хiллз» (1)

«Протистояння» (2)

00:50 «У центрi уваги»

05:55 Ток-шоу «Чорне
дзеркало»
07:25 «Школа доктора
Комаровського.
Невiдкладна
допомога»
08:00 «Школа доктора
Комаровського 5»
08:30 Д/ф «Усик»
09:30 «Новини»
10:00 Х/ф «Вiрнi
друзi»
12:05 Т/с «Одружити
Казанову»
15:50 Т/с «Iнша сiм’я»
20:00 «Подробицi»
20:30 Концерт «Мiсце
зустрiчi»
22:30 «Великий
бокс. Олександр
Усик - Денiел Брюер.
Поєдинок за участю
Андрiя Котельника»

06:10 Таємницi зiрок

06:00 «Єдина країна!
Єдина країна!»
08:25, 01:00 180
градусiв
09:05 У свiтi
справдженої мрiї
10:15 Чекаю гостей
10:45, 01:40 Шуба-ДубаZOO!!!
11:40, 02:50 Адреналiн
12:00 Чорноморський
об’єктив
12:45, 03:05 Х/ф
«Тринадцять» (1)
14:20 Купаж
15:00 Вiдбиття
15:30 Як працюють
машини
16:00 Випробувано на
собi
16:20 Таємницi руїн
17:30 Х/ф «Три
товаришi» (1)
19:00 Реальний свiт
19:30 Феєрiя мандрiв
20:05 Круїзнi лайнери рай в океанi
21:05 Регiони
21:30 Молода гвардiя
22:40 Х/ф «Доля
Марини» (1)

(2)

07:00, 15:00, 19:00,
03:50 Подiї
07:15, 09:15 Т/с
«Iнтерни» (1)
10:00 Один за сто
годин
11:00 Хочу до
Меладзе
13:00, 15:20 Т/с «А
снiг кружляє» (1)
17:10, 19:40 Т/с
«Селюки» (1)
22:00 Х/ф
«Мережива» (1)
00:05 Х/ф «Долина
троянд» (1)

08:30 Ранковий
«Свiдок»
09:00, 03:50
«Випадковий свiдок»
09:30 Т/с «Двоє зi
скриньки»
13:10 Т/с «Вулицi
розбитих лiхтарiв
- 11»
15:00, 19:00 «Свiдок»
19:30 Х/ф
пiранью»
21:50 Х/ф «Агент 117:
шпигунське гнiздо»
(2)
23:45 Х/ф
«Непристойна
пропозицiя» (2)

15:30 «Служба

гри»

«Слiпий - 3»

06:00 Малята-твiйнята
06:20, 10:20 М/с
«Маша i Ведмiдь» (1)
06:50, 09:20 М/с
«Клуб Вiнкс: Школа
чарiвниць» (1)
07:45 Мультик з
Лунтiком
08:25 М/с «Пiдлiтки
мутанти черепашки
нiндзя» (1)
08:55 М/с «Каспер» (1)
10:55 Єралаш
12:00 Богиня шопiнгу
13:50, 19:00 Панянкаселянка
14:50 Країна У
15:50 Вiталька
17:00 Дайош
молодьож!
18:00 Т/с «Свiтлофор»
(2)
20:00 Х/ф «Бандитки»
(1)
21:55 Х/ф «Недитяче
кiно» (2)
23:45 6 кадрiв
01:00 17+

06:00 Бандитський
Київ
07:00, 15:00 У
пошуках iстини
07:50, 13:10 Таємницi
Третього Рейху
08:40, 18:30 Далеко i
ще далi
09:30, 14:10 Вражаючi
кадри
10:30 Дива природи
11:30, 23:40 Очима
пiнгвiнiв
12:20, 17:30 Танки.
Великi битви
15:50, 21:10 Правила
життя
16:40, 22:00 Сучаснi
дива
19:20 Секретнi
територiї
22:50 Очима
дельфiнiв
00:30 Покер

06:00 «Люблю готувати»
06:30 «TOP SHOP»
07:30 М/с «Сейлор Мун»
(1)
08:20 Т/с «Хто у домi
господар» (1)
09:50 «Мультфiльми» (1)
10:15 Т/с «Всi жiнки вiдьми» (1)
13:50 Т/с «Доктор Хаус»
15:30, 19:10 «Орел i
Решка. На краю свiту»
16:30 «Орел i Решка.
Шопiнг»
17:20, 22:40 «Розсмiши
комiка»
18:15 «Звана вечеря»
20:10 «КВК-2014»
23:35 «Велика рiзниця»
01:20
«Прожекторперiсхiлтон»

06:00, 14:00 Золота
лихоманка
06:55, 21:00 Крiзь
простiр i час з
Морганом Фрiменом
07:50, 13:00, 18:30 Як
це влаштовано?
08:15, 08:45 ПортерРiдж
09:10 Нове життя хотродiв
10:05, 10:35, 19:00,
19:30 Лiквiдатор
11:00 Сибiрська
рулетка
13:30, 18:00 Як це
зроблено?
15:00 Динамо.
Неймовiрний iлюзiонiст
16:00, 16:30 Акули
автоаукцiону з Далласа
17:00 Махiнатори:
п’ятiрка найкращих
20:00 Повстання машин
22:00, 22:30 Що було
далi?
23:00, 23:30 Королi
аукцiонiв

Наш індекс у Каталозі місцевих періодичних видань 40007

10:55, 13:00 Т/с

шпигунiв-3. Кiнець

05:20, 15:15 Т/с

«Полювання на

— Як життя?
— Погано,
вони мене не
помічають.
— Жінки?
— Гроші

05:50 «Вiкна-Новини»
06:25 Х/ф «Старики«Мультляндiя»
розбiйники»(1)
07:20 «Київ музика»
08:00 «Караоке на
Майданi»
10:00, 01:35 «Якiсне
09:00 «Все буде
життя»
смачно!»
10:30 «Зроблено у
11:35 «Танцюють
всi!-7»
Києвi»
15:05 «Зваженi та
11:00 «Run.OK»
щасливi - 4»
11:35, 19:20, 22:40
19:00 «Х-Фактор - 5»
«Вiдкритий мiкрофон» 22:15 Т/с «Коли ми
13:30 «Київськi iсторiї» вдома»(2)

09:00 «Свiтське життя» оборона

14:25 «Вечiрнiй Київ»

05:00, 11:15, 16:05
Д/ф
06:00 Saba erte ATRde
08:05 М/ф
10:15, 12:20, 12:55,
16:50, 19:50 Т/с
11:00, 14:00, 16:30,
18:30, 20:30 Служба
новин ZAMAN
11:50 Будьте здоровi!
13:40 Тарих седаси
14:15, 21:00 Велике
кiно на АTR
19:10 Маю право

06:00 Мультфiльми (1)
06:10 «33 квадратних
метри»
06:35 Т/с «Спецзагiн
Кобра 11» (1)
08:35, 21:00 «ДжеДАI.
Воїни дорiг»
09:00, 18:30, 21:30
Новини «Спецкор»
09:30, 22:00
«Люстратор 7.62»
09:40 Х/ф «Людина з
бульвару Капуцинiв»
(1)
12:00 Х/ф «Смугастий
рейс» (1)
14:00 «Нове Шалене
вiдео по-українськи»
15:00 «Облом UA.
Новий сезон»
16:30 Т/с «ППС-2» (1)
18:50 ЧУ 8 Тур.
Волинь - Ворскла
22:10 Х/ф «Брати
Грiмм» (2)
00:25 Х/ф
«Акулозавр» (2)

05:55 Нереальнi iсторiї
08:00, 10:00 Ревiзор
12:30 Уральськi
пельменi
15:45 Т/с «Останнiй з
Магiкян»
18:55 М/ф «Король
сафарi»
20:40 М/ф «Альоша
Попович i Тугарин
Змiй»
22:30 Стенд Ап Шоу
23:25 Х/ф «Мамо не
горюй 2» (2)

Їдучи у відрядження на місяць,
мама попросила сина поливати
квіти раз на три дні. Місячна норма опадів випала на квіти за 10
хвилин до її повернення
***
Є люди, яких мені так не вистачає в моєму житті, але я ніколи
не скажу їм про це, просто тому,
що знаю — їм добре й без мене

07:05 Balcoqraq

05:00 Т/с «Слiпий - 3»
08:00 Т/с «Двоє зi
скриньки»
по Криму з О.
11:30 «Речовий
доказ». Неймовiрна
Гайворонським
втеча
08:30 Будьте здоровi!
12:00 «Головний
09:00 Acci biber
свiдок»
12:50 «Випадковий
09:35 Sherfe fashion
свiдок»
10:05 Gonul eseri
13:30 «Правда життя.
Професiя працiвник
10:30 Дастархан
атракцiонiв»
10:50 Татли сес
14:00 «Колекцiя
11:40 Mizmizlar
екстриму»
15:00 Т/с «Вулицi
12:20 Т/с
розбитих лiхтарiв 16:00 Yirla, sazim
3» (1)
16:45 Tarih sedasi
19:00 «Спецiальний
17:05 Золоте столiття «Свiдок»
19:30 Т/с «По гарячих
кiно на ATR
слiдах - 2»
23:00 «Голi та смiшнi»
18:45, 21:10 Велике
00:00 Х/ф «Агент 117:
кiно на ATR
шпигунське гнiздо»
20:30 Bu afta
(2)
08:15 Прогулянки

06:30, 18:10, 04:50
Мiсцевий час
06:40, 14:35, 18:35, 19:35,
22:35, 01:15, 01:40, 05:10,
05:40 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, 00:00, 01:00, 02:00,
04:00, 05:00 Час новин
07:20, 22:20, 23:20
Бiзнес-час
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,
00:30, 01:35, 02:35, 03:30,
04:45, 05:30 Час. Важливо
11:45, 23:35 Iсторiя успiху
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, 00:35 Велика
полiтика
21:35, 03:00, 06:00 Вiкно
в Америку

06:00, 11:25 М/ф
«Залiзяки» (1)
07:30 Байдикiвка
08:30 М/с
«Смiшарики» (1)
09:00 Мультик з
Лунтiком
09:40 М/с «Дашадослiдниця» (1)
10:05 М/с «Вперед,
Дiєго, вперед!» (1)
10:35 М/с «Кумi-кумi»
(1)
10:55 М/ф «Без
Валентинiв день» (1)
13:20 М/ф «Аладдiн i
король розбiйникiв»
(1)
15:05 Обережно, дiти!
16:05 Х/ф «Оптом
дешевше» (1)
18:05 Х/ф «Бандитки»
(1)
20:00 Розсмiши
комiка
22:00 6 кадрiв
00:00 Х/ф «Недитяче
кiно» (2)

2+2

06:00 Мультфiльми (1)
06:15 «33 квадратних
метри»
07:15 «Нове Шалене
вiдео по-українськи»
08:35 «ДжеДАI. Воїни
дорiг»
09:00 Новини
«Спецкор»
09:30, 21:30
«Люстратор 7.62»
10:00 Кiнофайли.
«Ментовськi вiйни-3»
(1)
16:30 Х/ф «Амерiкенбой» (1)
19:20 ЧУ 8 Тур.
Чорноморець Металург Д
22:30 Х/ф «Охоронець
для доньки» (1)
01:00 Х/ф
«Тиранозавр ацтекiв»
(3)

06:00 «Люблю
готувати»
06:30 «TOP SHOP»
07:30 «Мультфiльми»
(1)
09:30 М/ф «Котиаристократи» (1)
11:00 «Рецепти
щастя»
12:00 Х/ф «Дiтишпигуни» (1)
13:30
«ВусоЛапоХвiст»
15:00 «Орел i Решка»
17:00 «Орел i Решка.
Шопiнг»
18:00 Т/с «Свахи»
20:00 «КВК»
22:15 Х/ф «Зiткнення
з безоднею» (2)
00:30 Т/с
«Надприродне» (2)

06:00 Як це
влаштовано?
06:25 Вижити разом
07:00 У пошуках
07:20 Рiчковi монстри
09:10, 09:40 Вантажнi
iстини
вiйни
08:40 Вражаючi кадри 10:05, 10:35, 20:00,
20:30 Склади: битва
10:30 Справжнi
в Канадi
багатства Землi
11:00, 11:30 Гаражне
золото
12:30 Таємний свiт
12:00 Махiнатори
золота
13:00 Швидкi та гучнi
13:30 Очима
14:00 Вуличнi
перегони
дельфiнiв
15:00, 15:30, 16:00,
15:30 Дожити до
16:30, 17:00, 17:30,
18:00, 18:30, 19:00,
свiтанку
19:30 Шукачi скарбiв
16:30 Далеко i ще далi
Америки
19:20 Правила життя 21:00, 21:30 ПортерРiдж
21:00 Мисливцi за
22:00 Пильнуй
скарбами
23:00 Крiзь простiр
i час з Морганом
23:00 Примарнi
Фрiменом
кораблi
00:00 Повстання
00:00 Що? Де? Коли? машин
06:00 Бандитська
Одеса
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2+2
06:40 Крок до зiрок
07:45, 23:30
Гумористичний клуб
«Золотий гусак»
08:10 Шеф-кухар країни
09:15 Як це?
09:35 Хто в домi хазяїн?
10:25 Х/ф «Якщо кохаєш»
12:20 Т/с «П’ять хвилин
до метро»
13:05 Православний
вiсник
13:40 Школа Мерi
Поппiнс
14:00 Дитячi iсторiї.
«Обiтниця»
14:20 Фольк-music
15:45 Дреди епохи. Д/ф
«Летицiя та її вовки»
16:45 Театральнi сезони
17:30 В гостях у Д.
Гордона
18:30 Подорожуй першим
19:00 Х/ф Китайська
скарбничка. «Воїни Неба
i Землi»
21:00 Новини
21:40 Перша шпальта
22:10 Моя країна
22:55 Трiйка, Кено,
Максима

06:00 Х/ф «Давнiй
06:25 Док. фiльм
06:00, 08:00
06:10 М/ф «Барток
знайомий»(1)
Пречудовий» (1)
«Мультляндiя»
07:30 Х/ф
07:35 Мультфiльм (1) «Морськi глибини»
06:50 «Повнота
08:00, 08:25 М/с
«Непоправний брехун,
07:05 Анекдоти порадостi життя»
«Пригоди ведмедикiв
або Казка з хорошим
07:20, 11:20 «Київ
українськи
Гаммi» (1)
кiнцем»(1)
музика»
09:00 Лотерея «Лото- 07:55 Зiрка YouTube
09:00 «Все буде
09:15
«Здрастуй,
забава»
смачно!»
10:10 ТСН:
09:05 Козирне життя рiдне село»
11:00 «Караоке на
09:50 «Столиця.
«Телевiзiйна служба
Майданi»
на
дачi
новин»
Спецпроект»
11:55 «МастерШеф - 4»
11:00 «Свiт навиворiт - 09:30 Дивитись усiм! 13:30 «Прогулянки
15:40 «Х-Фактор - 5»
3: Танзанiя, Ефiопiя
19:00 «Битва
мiстом»
12:10 «Ескiмоска - 2: 10:30 Х/ф «Скелелазка
15:30, 17:00, 19:00 «У екстрасенсiв»
Пригоди в Арктицi» (1) i останнiй iз 7-ої
21:15 «Один за всiх»
центрi уваги»
12:20 «Маша i
22:25 «Вiкна-Новини».
17:50,
18:50,
ведмiдь» (1)
колиски»
Спецрепортаж
19:50,
20:50,
22:50
13:00 Т/с «Байки
23:30 Х/ф «З привiтом,
12:35,
13:00
Т/с
«Вiдкритий мiкрофон» Козаностра»(1)
Мiтяя» (1)
16:40 «Iнспектор
18:00, 20:00, 22:00,
01:25 Х/ф «Шерлок
«Департамент»
Фреймут»
23:55 «Столиця»
Холмс i доктор
12:45 Факти. День
18:25 «Українськi
Ватсон»(1)
21:00, 23:00, 00:50
сенсацiї»
«СТН-тижневик»
18:45 Факти тижня
19:30 «ТСН-Тиждень»
21:30, 23:30,
21:30 «Хоробрi серця» 20:20 Х/ф «Захисник»
01:20 «СТН-спорт23:30 Х/ф «Лабiринт
22:10 Х/ф «Паркер»
тижневик»
Фавна» (3)

06:00, 20:00, 04:15
«Цивiлiзацiя Incognita»
06:10 Х/ф «Снiданок у
Тiффанi»
10:00 Вся розкiш
азiйських країн
11:15 Армiя
11:30 Х/ф «Вечiрня
сукня»
14:00 За сiм морiв
15:00 Крокодил убивця
16:00 Дика Африка
17:00 Концерт «Мелодiя
двох сердець»
18:20 «Моднi iсторiї з
Оксаною Новицькою»
18:50 «Мистецтво i час»
19:00 Криза. Подiї, що
змiнили свiт
20:15 «Кумири»
20:40 «Свiтськi хронiки»
21:05 «Таке спортивне
життя»
21:40 «Сильнi свiту
цього»
22:00 Х/ф «Гальмо» (2)
00:00 «Вихiдний, пiсля
опiвночi»

05:35 «Великий
бокс. Олександр
Усик - Денiел Брюер.
Поєдинок за участю
Андрiя Котельника»
08:00 «уДачний
проект»
08:40 «Готуємо
разом»
09:30 «Недiльнi
новини»
10:00 «Орел i Решка.
Незвiдана Європа»
11:00 «Великий бокс.
Олександр Усик Денiел Брюер»
12:00 Т/с «Одружити
Казанову»
16:00 Концерт «Мiсце
зустрiчi»
18:00 Х/ф «Ромашка,
кактус, маргаритка»
20:00 «Подробицi
тижня»
22:00 Програма
«Чорно-бiле»
23:00 Т/с «Серце
матерi» (2)

05:50 М/с «Губка Боб
Прямокутнi штани»
07:35 Х/ф «Дiти
шпигунiв 2»
09:05 М/с «Дракони:
Вершники Дурня»
11:05 М/ф «Король
сафарi»
12:50 1000 жiночих
бажань
13:50 Т/с «Татусевi
дочки»
15:45 Проект Перфект
17:00 Т/с «Останнiй з
Магiкян»
19:00 М/ф «Альоша
Попович i Тугарин Змiй»
20:40 М/ф «Добриня
Микитiч i Змiй Горинич»
22:00 Х/ф
«Стритрейсери»

07:20, 08:20, 22:15, 23:20,
00:15 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,
20:30, 22:30, 23:30, 00:30,
01:35, 02:35, 03:30, 04:35
Час. Важливо
08:35, 20:35, 02:15 В
кабiнетах
09:10, 12:35, 01:40
Велика полiтика
09:35, 15:35 Вiкно в
Америку
11:35, 17:35, 22:35, 02:40
Кiно з Янiною Соколовою
13:35 Мотор
14:35, 03:40, 04:15
Феєрiя мандрiв
18:30 Вiкно в Європу
19:15, 20:05 Єдина
родина
21:00 Час: пiдсумки тижня
з В. Гайдукевичем
21:40 Час-Тайм
22:20 Територiя закону

06:00 Мультфiльми (1)
06:30 Журнал Лiги
Чемпiонiв УЄФА 20142015
07:00 «Маски-шоу»
09:00 «Нове Шалене
вiдео по-українськи»
10:00 «Облом UA.
Новий сезон»
11:00 «Люстратор
7.62»
12:00 «Бушидо»
14:00 Х/ф «Амерiкенбой» (1)
16:20 Х/ф «Охоронець
для доньки» (1)
19:15 ЧУ 8 Тур.
Динамо - Шахтер
21:30 «Профутбол»
23:15 Х/ф «Слiд
смертi» (2)

06:00 «Люблю
готувати»
06:30 «TOP SHOP»
07:30 «Мультфiльми»
(1)
08:30 М/ф «Котиаристократи» (1)
10:00 «Розсмiши
комiка»
11:00 «Рецепти щастя»
11:50 «ВусоЛапоХвiст»
13:20 «Орел i Решка.
Шопiнг»
14:20 «Орел i Решка»
16:15 Т/с «Свахи»
18:10 «Вечiрнiй
квартал»
20:00 М/ф
«Мадагаскар 2» (1)
21:40 «КВК»
23:50 Х/ф «Пробач за
кохання» (2)

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

Чистка подушок, ковдр.
Продаж постільної білизни
(пров. Квітневий, 1.
Тел: (050) 823-34-58

06:30 Подiї
07:10 Таємницi зiрок
08:05 Т/с «Практика»
(1)
13:00 Т/с «Селюки»
(1)
16:50 Х/ф
«Мережива» (1)
19:00 Подiї тижня c
Олегом Панютою
20:55 Подiї тижня.
Спецiальний
репортаж
21:20 Хочу до
Меладзе
23:30 Великий футбол
01:20 Т/с «Мент у
законi 7» (1)

06:00 Д/ф
06:35 Ezan sedasi
07:05 Balcoqraq
08:15 Прогулянки
по Криму з О.
Гайворонським
08:30 Дизайн-efendi
09:00 Acci biber
09:35 Sherfe fashion
10:05 Gonul eseri
10:30 Дастархан
10:50 Татлi сес
11:40 bu afta
12:20 Т/с
16:00 Yirla, sazim
16:45 Tarih sedasi
17:05 Радянське кiно
на ATR
18:45, 21:10 Велике кiно
на ATR
20:30 Zaman-пiдсумки

26.09.2014 р. о 14:00 у сесійній залі Вишгородської
районної ради відбудеться науково-практична конференція, присвячена 25-річчю утворення Народного Руху України. Запрошуємо колишніх рухівців, усіх
громадян, причетних до українських національно-визвольних змагань.
Оргкомітет

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

Втрачене посвідчення дитини з багатодітної
родини, серія АІ №019613, видане Вишгородською райдержадміністрацією 10.06.2013 р. на
ім’я Ігора Ігоровича НЕГОДЕНКА, вважати недійсним

12 місяців здоров’я

08:00 Кримська
кругосвiтка
09:05 У свiтi справдженої
мрiї
10:15 Чекаю гостей
10:45 Шкiльнi iсторiї
11:40 Будьте здоровi!
12:00, 17:40 Феєрiя
мандрiв
12:45 Х/ф «Сильва» (1)
15:00 Х/ф «Три товаришi»
(1)
16:20 Шуба-дуба-ZOO!!!
18:10 Кабрiолет
20:05 Круїзнi лайнери рай в океанi
21:05 Чорноморський
об’єктив
22:00 Легенди
росiйського року
22:40 Х/ф «Веселi хлопцi»

04:40 Х/ф «Iз життя
начальника карного
розшуку» (1)
06:10 Т/с «Вулицi
розбитих лiхтарiв 3» (1)
07:55 Т/с «По гарячих
слiдах - 2»
11:30 «Легенди
карного розшуку».
Лiсовi «перевертнi»
12:00 «Агенти впливу»
12:50 «Спецiальний
«Свiдок»
13:20 Х/ф
«Полювання на
пiранью»
15:30 Т/с «Шериф» (1)
19:00 Т/с «Павутиння
- 6»
22:45 «Випадковий
свiдок»
23:00 «Головний
свiдок»
00:00 Х/ф «Раптор»
(3)

06:25 М/с «Ескiмоска»
(1)
07:30 Байдикiвка
08:30 М/с
«Смiшарики» (1)
09:00 Мультик з
Лунтiком
09:40 М/с «Дашадослiдниця» (1)
10:05 М/с «Вперед,
Дiєго, вперед!» (1)
10:35 М/с «Фiксики»
(1)
11:05 М/ф «Аладдiн i
король розбiйникiв»
(1)
12:50 Х/ф
«Бiлоснiжка» (1)
14:00 Х/ф «Оптом
дешевше» (1)
15:55 Панянкаселянка
20:00 Розсмiши
комiка
22:00 6 кадрiв
00:00 РайЦентр

24 вересня відзначила свій ювілей директор Вишгородської музичної школи
Анжеліка Львівна БАРНИЧ!
Хай мудрість літ не стане тягарем,
Нехай душі не вигасне зірниця,
Хай повниться до краю день за днем
Добра і щастя золота криниця.
Нехай наснаги вам дає земля
Десятки літ ще мріяти, творити,
Хай рідна пісня серце окриля
В здоров’ї, радості
Ще стільки літ прожити.

Традиційний в Україні грибний сезон
розпочався. Вересень-жовтень — найгарячіша пора у грибників.
І так само традиційно в цей час у медичних закладах реєструють найбільше випадків отруєнь грибами. Більшість — через
Вважати недійсними загублені документи
на ім’я Ігора Ігоровича КІПРОВА: Диплом
«Спеціаліст» КВ № 35437904 та Додаток
до нього 12 КП № 217948, видані Національним Університетом Харчових Технологій 30 грудня 2008 р.; Диплом «Бакалавр» КВ № 33193945 та Додаток до
нього 02 ВО № 890463, видані Національним Університетом Харчових Технологій 2
лютого 2008 р.

Вважати недійсним загублене свідоцтво
про право власності на житло, видане Вишгородською райдержадміністрацією від
19.06.1993 р. на ім’я Тетяни Миколаївни ПОНОМАРЕНКО, розташоване за адресою: м.
Вишгород, вул. Шолуденка, 6, кв. 22.

вживання пластинчатих отруйних грибів
(насамперед, блідої поганки), які помилково сприймають за їстівні печериці та сироїжки.
Проте отруєння можуть спричинити
і їстівні гриби, які не пройшли належної
термічної обробки або виросли на забруднених територіях чи уздовж швидкісних
трас. Адже бліда поганка у багатьох регіонах просто не росте, наприклад, на півдні.

Безкоштовні оголошення

ІНШЕ
Штукатурка, декор.
Тел: (099) 960-84-55, (096) 195-06-99
Меблі на замовлення. Якість, гарантія,
помірні ціни. Тел: (096) 702-51-82

ПРОДАМ
Колектив музичної школи

Проте основні масові отруєння припадають
саме на ці місцевості.
Отруєння неїстівними грибами переважно є смертельним навіть при своєчасному зверненні по медичну допомогу.
Смертельною вважається навіть мінімальна доза отрути. Тому обов’язково треба
мити руки після дотику до грибів. Немало
випадків, коли грибна отрута передавалась
на інші продукти через немиті руки.

Вишгородський районний суд Київської області оголошує конкурс на заміщення
вакантної посади судового розпорядника. Вимоги до кандидата: вища освіта
(спеціаліст) за спеціальністю «Правознавство». Додаткова інформація за телефоном: (04596) 22-710
Як важко
віднайти слова,
Та не тому,
що слів бракує,
А через пам’ять,
що жива,
Та біль у серці,
що вирує…
18 вересня 2014
року після тяжкої хвороби на 77-му році
пішла за межу вічності СИДОРЕНКО Катерина Сидорівна. Світла та порядна,
чесна та доброзичлива, зразок людської
гідності, працелюбності, любові до людей.

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

06:00 Як це
влаштовано?
06:25, 19:00
Сибiрська рулетка
07:20 Виживання без
купюр
08:15, 23:00 Герої
серед нас
09:10, 09:40, 14:00,
14:30, 22:00, 22:30,
01:55, 02:20 Що було
далi?
10:05 Крiзь простiр
i час з Морганом
Фрiменом
11:00 Повстання
машин
12:00, 12:30, 15:00,
15:30, 16:00, 16:30,
17:00, 17:30, 20:00,
20:30 Наука магiї
13:00, 21:00 Пильнуй
18:00 Смертельний
улов
00:00 Вуличнi
перегони

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

Не збирайте гриби вздовж доріг

Ігор РИБЕЦЬ, інспектор
Вишгородського районного відділу ГУ
ДСНС України у Київській області

06:00 Бандитський Київ
07:20 У пошуках iстини
09:00 Формула-1
11:00 Мисливцi за
скарбами
13:00 Дожити до
свiтанку
15:00 Дикi стежки
Британiї
16:00 Далеко i ще далi
18:50 Секретнi
територiї
21:30 Справжнi
багатства Землi
23:30 Таємний свiт
золота
00:30 Мiстична Україна

Життя
присвятила людям
Сумуємо…

Її мудрі поради завжди допомагали в
житті.
Все життя пропрацювала дитячою
медичною сестрою. Її душевної теплоти
вистачало на всіх маленьких пацієнтів.
У скорботі схиляємо голови перед її добрим іменем, молимось за упокій її душі.
Пам’ять про Катерину Сидорівну назавжди залишиться у наших серцях.
Кума Людмила, похресниця Ольга

мотор від мотоцикла МТ-10, коробка,
запчастини нові. Тел: 48-246, (098) 455-94-42
Будівельний вагон 6х3 м2, електропроводка.
Тел: (067) 682-65-97, (063) 654-09-65
Одежу для хлопчика. Не дорого, б/в,
від 3 до 10 років. Тел: 5-15-88
Недорого натуральну дубленку, 48 розмір,
жіночу. Тел: (067) 736-83-27

ЗДАМ
Кімнату. Тел: (098) 458-34-57

НАЙМУ
1-2 кімнатну квартиру (гарний стан)
у господаря. Тел: (067) 236-71-41
однокімнатну квартиру. Тільки у господарів
Тел: (066) 517-04-17 Олексій

Утилізація
небезпечних відходів
Еколого-юридична компанія надає
послуги з утилізації небезпечних
відходів для підприємств, установ
та організацій м. Вишгорода.
Ми утилізуємо:
люмінесцентні лампи; стару оргтехніку та електроніку; масла,
хімію, фарби, клеї; будь-яку забруднену тару; АКБ, шини, скло,
пластмасу.
Ліцензія Мінприроди України
АЕ 287033, АЕ 287049
eco-util.com
Тел.: (044) 383-62-90,
(050) 450-03-79

Вишгород
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Офіційно

РОЗМІР СТАВОК ЄДИНОГО ПОДАТКУ
для 2 групи — відповідно до ч. 2 ст. 291.4 — на 2015 рік
на території Вишгородської міської ради

KOD

Вид діяльності за КВЕД (ДК 009:2005)

01
01.11.0
01.12.0
01.21.0
01.22.0
01.23.0
01.24.0
01.25.0
01.30.0
01.40.0
01.42.0
01.41.0
01.42.0
02
02.01.1
02.01.2
02.02.0
05
05.02
15
15.11.0
15.12.0
15.13.0
15.20.0
15.51.0
15.61.0
15.71.0
15.72.0
15.81.0
15.82.0
15.84.0
15.85.0
15.98.0
17.4
17.40.0

Сiльське господарство, мисливство та пов’язанi з ними послуги
Вирощування зернових та технiчних культур
Овочiвництво, декоративне садiвництво та вирощування продукцiї розсадникiв
Розведення великої рогатої худоби
Розведення овець, кiз, коней
Розведення свиней
Розведення птицi
Розведення iнших тварин
Змiшане сiльське господарство
Надання послуг у рослинництвi; облаштування ландшафту
Надання послуг у тваринництвi
Надання послуг у рослинництвi; облаштування ландшафту
Надання послуг у тваринництвi
Лiсове господарство та пов’язанi з ним послуги
Лiсiвництво та лiсозаготiвлi
Одержання продукцiї лiсового господарства
Надання послуг у лiсовому господарства
Рибальство, рибництво та пов’язанi з ними послуги
Рибництво; надання послуг у рибництвi
Виробництво харчових продуктiв, напоїв
Виробництво м’яса
Виробництво м’яса свiйської птицi та кролiв
Виробництво м’ясних продуктiв
Виробництво рибних продуктiв
Переробка молока та виробництво сиру
Виробництво продуктiв борошномельно-круп’яної промисловостi
Виробництво готових кормiв для тварин, що утримуються на фермах
Виробництво готових кормiв для домашнiх тварин
Виробництво хлiба та хлiбобулочних виробiв
Виробництво сухарiв, печива, пирогiв i тiстечок тривалого зберiгання
Виробництво какао, шоколаду та цукристих кондитерських виробів
Виробництво макаронних виробiв
Виробництво мінеральних вод та інших безалкогольних напоїв
Виробництво готових текстильних виробiв, крiм одягу
Виробництво готових текстильних виробiв, крiм одягу
Виготовлення килимів та килимових виробів за індивідуальним замовленням
Послуги з ремонту та реставрації килимів та килимових виробів
Додаткові послуги до виготовлення виробів за індивідуальним замовленням
Виробництво трикотажних пуловерiв, кардиганiв та аналогiчних виробiв
Виробництво трикотажних пуловерiв, кардиганiв та аналогiчних виробiв
Виробництво одягу; виробництво хутра та виробiв з хутра
Виготовлення виробів із шкіри за індивідуальним замовленням
Виробництво робочого одягу
Виробництво верхнього одягу
Виробництво спiднього одягу за індивідуальним замовленням
Виробництво спiднього одягу
Виробництво iншого одягу та аксесуарiв
Виготовлення головних уборів за індивідуальним замовленням
Виготовлення виробів з хутра за індивідуальним замовленням
Виробництво шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів
Вичинка хутрових шкур за індивідуальним замовленням
Виготовлення шкіряних галантерейних та дорожніх виробів за індивідуальним
замовленням
Виготовлення взуття за індивідуальним замовленням
Оброблення деревини та виробництво виробiв з деревини, крiм меблiв
Лiсопильне та стругальне виробництво; просочування деревини
Виробництво фанери, плит та панелей, шпону
Виробництво дерев’яних будiвельних конструкцiй та столярних виробiв
Виготовлення теслярських та столярних виробів за індивідуальним замовленням
Виробництво дерев’яної тари
Виробництво iнших виробiв з деревини
Видавнича та полiграфiчна дiяльнiсть, тиражування записаних носiїв iнформацiї
Видання газет
Видання журналiв та перiодичних публiкацiй
Iншi види видавничої дiяльностi
Друкування газет
Iнша полiграфiчна дiяльнiсть
Виробництво інших виробів з пластмас
Виробництво iншої неметалевої мiнеральної продукцiї
Формування та оброблення листового скла
Виробництво ємностей зi скла
Виробництво та оброблення iнших скляних виробiв
Виробництво господарських та декоративних керамiчних виробiв
Виробництво цегли, черепиці та інших будівельних виробів з випаленої глини
Виробництво виробiв з бетону для будiвництва
Виробництво виробiв з гiпсу для будiвництва
Виробництво iнших виробiв з бетону, гiпсу та цементу
Оброблення декоративного та будiвельного каменю
Виробництво готових металевих виробiв
Виробництво будiвельних металевих виробiв
Виготовлення металовиробів за індивідуальним замовленням
Кування, пресування, штампування, профiлювання; порошкова металургiя
Оброблення та нанесення покриттiв на метали
Загальнi механiчнi операцiї
Виробництво машин та устаткування
Ремонт i технiчне обслуговування двигунiв та турбiн
Ремонт i технiчне обслуговування насосiв, компресорiв та гiдравлiчних систем
Ремонт, технiчне обслуговування та монтаж пiдiймально-транспортного устатковання
Ремонт i технiчне обслуговування iнших машин та устаткування загального призначення
Виробництво електричних ламп та освітлювального устаткування
Виробництво меблiв
Виробництво меблів для сидіння
Виготовлення меблів за індивідуальним замовленням
Послуги з ремонту, реставрації та поновлення меблів
Виробництво меблів для офісів та підприємств торгівлі
Виробництво кухонних меблiв
Виробництво інших меблів
Виробництво матрацiв
Виробництво ювелiрних виробiв
Виготовлення ювелірних виробів за індивідуальним замовленням
Виробництво iншої продукцiї, не вiднесеної до iнших групувань
Оброблення вiдходiв
Обробка металевих відходів та брухту
Обробка неметалевих відходів та брухту
Обробка скла
Будiвництво
Розбирання та знесення будівель; земляні роботи
Виготовлення каркасних конструкцій і покрівель
Будівництво доріг, аеродромів та улаштування поверхні спортивних споруд
Інші спеціалізовані будівельні роботи
Монтаж металевих конструкцiй
Цегляна і кам’яна кладка
Iнші спеціальні будівельні роботи
Електромонтажні роботи
Монтаж систем опалення, вентиляцiї та кондицiонування повiтря
Водопровiднi, каналiзацiйнi та протипожежнi роботи
Інші монтажні роботи
Штукатурнi роботи
Столярнi та теслярськi роботи
Покриття пiдлог та облицювання стiн
Малярнi роботи та склiння
Iншi роботи із завершення будiвництва
Торгiвля автомобiлями та мотоциклами, їх технiчне обслуговування та ремонт
Технiчне обслуговування та ремонт автомобiлiв
Роздрiбна торгiвля автомобiльними деталями та приладдям
Роздрiбна торгiвля мотоциклами
Технiчне обслуговування та ремонт мотоциклiв
Оптова торгiвля i посередництво в оптовiй торгiвлi
Посередництво в торгiвлi сiльськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та напiвфабрикатами
Посередництво в торгівлі деревиною та будівельними матеріалами
Посередництво в торгiвлi меблями, побутовими товарами, залiзними та iншими
металевими виробами
Посередництво в торгівлі товарами широкого асортименту
Оптова торгiвля зерном, насiнням та кормами для тварин
Оптова торгiвля молочними продуктами, яйцями, олiєю, тваринним маслом та жирами
Оптова торгівля цукром, шоколадними та кондитерськими виробами

17.51.0
17.51.0
17.54.0
17.71.0
17.72.0
18
18.10.0
18.21.0
18.22.0
18.23.0
18.23.0
18.24.0
18.24.0
18.30.0
19
19.10.0
19.20.0
19.30.0
20
20.10.0
20.20.0
20.30.0
20.30.0
20.40.0
20.51.0
22
22.12.0
22.13.0
22.15.0
22.21.0
22.22.0
25.24.0
26
26.12.0
26.13.0
26.15.0
26.21.0
26.40.0
26.61.0
26.62.0
26.66.0
26.70.0
28
28.12.0
28.12.0
28.40.0
28.51.0
28.52.0
29
29.11.3
29.12.2
29.22.2
29.24.4
31.50.0
36
36.11.0
36.11.0
36.11.0
36.12.0
36.13.0
36.14.0
36.15.0
36.22.0
36.22.0
36.63.0
37
37.10.0
37.20.0
37.20.1
45
45.11.0
45.22.0
45.23.0
45.25.1
45.25.4
45.25.5
45.25.9
45.31.0
45.33.1
45.33.2
45.34.0
45.41.0
45.42.0
45.43.0
45.44.0
45.45.0
50
50.20.0
50.30.2
50.40.2
50.40.4
51
51.11.0
51.13.0
51.15.0
51.19.0
51.21.0
51.33.0
51.36.0
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2015 рік % до
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51.43.2
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51.53.2
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20
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20
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52.71.2
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52.73.2
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52.74.9
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55.10.0
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55.30.1
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55.52.0
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52.48.7

60.21.9
60.22.0
60.23.0
60.24.0
63
63.21.2
63.30.0
63.40.0
67
67.20.0
70
70.20.0
71
71.10.0
71.21.0
71.40.0
72
72.10.0
72.21.0
72.22.0
72.30.0
72.40.0
72.50.1
72.50.2
72.60.0
74
74.11.0
74.12.0
74.13.0
74.20.1
74.40.0
74.81.0
74.81.0
74.85.0
74.87.0
80
80.21.3
80.42.0
85.1
85.12.0
85.13.0
85.14.0
85.20.0
90
90.00.3
92
92.11.0
92.12.0
92.13.0
92.20.0
92.31.1
92.61.0
92.62.0
92.72.0
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93.01.1
93.01.2
93.02.0
93.03.0
93.04.0
93.05.0
96
96.09.0
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Додаток № 2
до рішення Вишгородської міської ради
від 12 червня 2014 року № 35/5

Вид діяльності за КВЕД (ДК 009:2005)
Оптова торгівля радіотелевізійною апаратурою та засобами звуко- та відеозапису
Оптова торгівля меблями, покриттям для підлоги та неелектричними побутовими приладами
Оптова торгівля будівельними матеріалами
Роздрiбна торгiвля; ремонт побутових виробiв та предметiв особистого вжитку
Роздрiбна торгiвля в неспецiалiзованих магазинах
Роздрiбна торгiвля в неспецiалiзованих магазинах з перевагою продовольчого
асортименту
Роздрiбна торгiвля в неспецiалiзованих магазинах без переваги продовольчого
асортименту
Роздрiбна торгiвля в спецiалiзованих магазинах продовольчими товарами
Роздрiбна торгiвля фруктами та овочами, включаючи картоплю
Роздрiбна торгiвля м’ясом та м’ясними продуктами
Роздрiбна торгiвля хлiбом, хлiбобулочними та кондитерськими виробами
Роздрiбна торгiвля молоком, молочними продуктами та яйцями
Роздрiбна торгiвля iншими продовольчими товарами
Роздрiбна торгiвля в спецiалiзованих магазинах фармацевтичними, медичними,
косметичними та парфумерними товарами
Роздрібна торгівля фармацевтичними товарами
Роздрібна торгівля медичними та ортопедичними товарами
Роздрібна торгівля косметичними та парфумерними товарами
Роздрiбна торгiвля у спецiалiзованих магазинах непродовольчими товарами
Роздрiбна торгiвля текстильними та галантерейними товарами
Роздрібна торгівля одягом
Роздрiбна торгiвля взуттям та шкiряними виробами
Роздрiбна торгiвля меблями та товарами для дому
Роздрiбна торгiвля меблями
Роздрібна торгівля побутовими товарами
Роздрiбна торгiвля iншими товарами для дому
Роздрiбна торгiвля побутовими електротоварами, радiо- та телеапаратурою
Роздрiбна торгiвля залiзними виробами, фарбами та склом
Роздрiбна торгiвля книгами, газетами та канцелярськими товарами
Роздрiбна торгiвля офiсним та комп’ютерним устаткуванням
Роздрiбна торгiвля годинниками та ювелiрними виробами
Роздрiбна торгiвля фотографiчним, оптичним та точним устаткуванням
Спеціалізована роздрібна торгівля спортивними товарами, риболовними снастями, туристським інвентарем, човнами та велосипедами
Спеціалізована роздрібна торгівля квітами, рослинами, насінням, добривами,
домашніми тваринами та кормами для них
Спеціалізована роздрібна торгівля сувенірами, кустарними виробами і виробами релігійного призначення
Роздрібна торгівля іншими непродовольчими товарами
Роздрiбна торгiвля уживаними товарами в магазинах
Роздрібна торгівля з лотків та на ринках
Роздрібна торгівля поза магазинами, н.в.і.г.
Ремонт взуття
Ремонт виробiв зi шкiри та iнших матерiалiв
Ремонт радiотелевiзiйної аудiо- та вiдеоапаратури
Ремонт iнших побутових електричних товарiв
Ремонт годинникiв
Ремонт ювелiрних виробiв
Ремонт та перероблення одягу
Ремонт iнших побутових виробiв та предметiв особистого вжитку (в т.ч. велосипедів)
Дiяльнiсть готелiв та ресторанiв
Дiяльнiсть готелiв
Надання інших місць для тимчасового проживання
Діяльність ресторанів
Дiяльнiсть кафе
Дiяльнiсть барiв
Діяльність їдалень
Послуги з постачання готової їжi
Дiяльнiсть наземного транспорту
Дiяльнiсть автомобiльного регулярного транспорту
Діяльність інших видів наземного пасажирського транспорту, що підпорядковується розкладу
Дiяльнiсть таксi
Діяльність нерегулярного пасажирського транспорту
Дiяльнiсть автомобiльного вантажного транспорту
Додатковi транспортнi послуги та допомiжнi операцiї
Функцiонування iнфраструктури автомобiльного та мiського транспорту
Послуги з органiзацiї подорожувань
Організація перевезення вантажів
Допоміжні послуги у сфері фінансового посередництва та страхування
Допоміжна діяльність у сфері страхування та пенсійного забезпечення (тільки
для страхових агентів, сюйвейєрів, аварійних комісарів, та аджастерів)
Операцiї з нерухомим майном
Здавання в оренду власного нерухомого майна
Земельні ділянки до 0,2 га
Житлові приміщення до 100 кв.м
Нежитлові приміщення до 300 кв.м.
Оренда машин та устаткування; прокат побутових виробiв i предметiв особистого вжитку
Оренда автомобiлiв
Оренда iнших наземних транспортних засобiв та устаткування
Прокат побутових виробiв та предметiв особистого вжитку
Дiяльнiсть у сферi iнформатизацiї
Консультування з питань iнформатизацiї
Розроблення стандартного програмного забезпечення
Iншi види дiяльностi у сферi розроблення програмного забезпечення
Оброблення даних
Діяльність, пов’язана з банком даних
Ремонт i технiчне обслуговування офiсної технiки
Ремонт i технiчне обслуговування електронно-обчислювальної технiки
Інша діяльність у сфері інформатизації
Дiяльнiсть у сферах права, бухгалтерського облiку, iнжинiрингу; надання послуг
пiдприємцям
Інша юридична діяльність
Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку
Дослiдження кон’юнктури ринку та виявлення суспiльної думки
Діяльність в сфері інжинірингу
Рекламна дiяльнiсть
Дiяльнiсть у сферi фотографiї
Послуги з оброблення плівок
Надання секретарських послуг та послуг перекладу
Надання інших комерційних послуг
Освiта
Позашкiльна освiта
Освіта дорослих та інші види освіти
Дiяльнiсть в сферi охорони здоров’я людини
Медична практика
Стоматологiчна практика
Iнша дiяльнiсть у сферi охорони здоров’я людини
Ветеринарна дiяльнiсть
Санітарні послуги, прибирання сміття та знищення відходів
Послуги, пов’язані з очищенням та прибиранням приміщень за індивідуальним
замовленням
Дiяльнiсть у сферi культури та спорту, вiдпочинку та розваг
Виробництво фільмів
Розповсюдження фiльмiв
Демонстрацiя кiнофiльмiв
Дiяльнiсть у сферi радiомовлення та телебачення
Театральна та інша мистецька діяльність
Діяльність спортивних об’єктів
Інша діяльність у сфері спорту
Інші види рекреаційної діяльності
Надання iндивiдуальних послуг
Прання, оброблення бiлизни та iнших текстильних виробiв
Чищення та фарбування текстильних та хутряних виробiв
Надання послуг перукарнями та салонами краси
Органiзацiя поховань та надання пов’язаних з ними послуг
Дiяльнiсть по забезпеченню фiзичного комфорту
Надання iнших iндивiдуальних послуг, паркування
Діяльність домашніх господарств як виробників товарів для власного споживання
Послуги домашньої прислуги; (надання інших індивідуальних послуг)
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Невідома війна

Ольга ПОГРЕБЕЦЬ
Минуло майже сім десятиліть
після завершення однієї із найжорстокіших і найкровопролитніших в
історії воєн, що забрала мільйони
людських життів. І важливою складовою перемоги над німецько-фашистськими загарбниками були
партизанський рух і боротьба підпілля, які спалахнули в окупованих
ворогом районах. Власне, ця епопея
мала як героїчні, так і трагічні сторони. Якщо про першу розповідали
охоче і докладно, то другу старалися замовчувати. Тож не дивно, що
події, пов’язані з рухом опору в тилу
ворога, і зараз залишаються по суті
«невідомою війною».
роки Великої Вітчизняної на
всій території України зароджувалися і діяли сотні великих і малих партизанських формувань
та підпільних груп, чия боротьба була
відповіддю на спробу ворога захопити й
поневолити нашу землю. Об’єднували
вони в своїх рядах десятки тисяч озброєних патріотів, які завдавали ударів по
фашистських комунікаціях, гарнізонах і
важливих стратегічних об’єктах, відволікали на себе чималі сили противника, не давали можливості перекидати
додаткові сили на фронти і тим самим
порушували нормальне забезпечення
військ на фронті, тримали ворога у постійній напрузі.
Усього в Україні в перші місяці
війни було створено 2 583 партизанських загони і диверсійно-розвідувальних групи. На Київщині, зокрема, діяло
20 партизанських загонів.
18 вересня 1941 р. Вишгород захопили німецько-фашистські завойовники. Вони встановили жорстокий режим
(за роки окупації знищені 7 785 будов,
14 сіл). У цей час жителі району вели
непримиренну боротьбу проти фашистів. У Димері організували партизанський загін «Перемога», в Сухолуччі,
Нових Петрівцях, Лютежі, Демидові діяли партизанські групи.
У Вишгороді діяла підпільна група під командуванням Є. Худіна, яка
мала зв’язок із загоном «Перемога»,
розташованим у Вишедубечанському
районі.
Одна із відомих підпільників —
наша землячка Міля Гриненко. У Вишгороді вона закінчила 7-річну школу,
поїхала до столиці, щоб вступити до
інституту, та .... почалася війна. Мілю
відправили в німецьке рабство, але їй
вдалося втекти і повернутися до Вишгорода. За допомогою чоловіка Міліної
сестри Федора (який брав участь у підпільній роботі) отримала довідку, що
не придатна до важкої фізичної праці.
Дівчина стала листоношею в управі, вільно пересувалася по окупованій
території, не викликаючи у ворога
підозри. Знала, де розташовані його
основні формування. Встановивши
зв’язок із партизанським загоном «Перемога», молода партизанка збирала
цінну інформацію, домовлялася про
доставку зброї, медикаментів, одягу та
продовольства. Взяла участь у ризикованій операції з підриву моста через
Дніпро, по якому мали пройти німецькі
ешелони на Сталінград.
12 вересня 1943 р. дівчину схопили, коли вона переправляла зброю в
загін (її видав агент німецької поліції
Ян Чубченко, який проник у партизанські ряди). Молоду підпільницю катували, вимагаючи викликати партизан.
Але у списку, складеному Мілею, були
прізвища тих, кого давно не було на
світі, та посібників німецького режиму.
Її провели вулицями рідного села,
босу, напівроздягнену, але вона йшла
із гордо піднятою головою. На шию по-
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27 вересня 2014 року

вісили табличку «Партизанка» і в лісі
біля села Горенки Києво-Святошинського району біля хати лісника повісили на дубі. А потім спалили…
Відважну партизанку посмертно
нагороджено медаллю «За бойові заслуги». Одна з вулиць Вишгорода названа на її честь.
…На території нашого району діяло кілька загонів — 1-й Бородянський,
загін Тарамущенка, імені Щорса, на
лівому березі — об’єднання Героя Радянського Союзу Сидора Ковпака.

Партизанський рух в Україні на
початку війни: розвінчання міфів
Юрій НІКОЛАЄЦЬ,
Володимир ЩЕРБАТЮК, кандидати історичних наук
Історія переконливо доводить, що рух Опору виникає стихійно і багаторазово посилюється за умов невиправданих репресій, які чинять окупаційні війська. Отже,
масовим із початку бойових дій він стати, як правило, не
може.

Петро ЖУЛАНОВ,
голова Вишгородської ради ветеранів
Напередодні Дня партизанської слави в районній бібліотеці з ініціативи та за безпосередньої
участі учасника бойових дій у роки ВВВ полковника Івана Черткова відбулася зустріч ветеранів
війни, праці та військової служби Вишгорода з
учнями старших класів міських шкіл. Тема круглого столу: «Партизани Радянської України в боротьбі з німецько-фашистськими загарбниками
в роки Великої Вітчизняної війни 1941-1945 р.р.».
Працівник районної бібліотеки Ольга Погребець
ознайомила учнів із партизанським рухом на Вишгородщині. Про життя Сидора Ковпака і боротьбу
партизанів під його керівництвом докладно розказав
Іван Чертков. Василь Демчук підкреслив особливу
роль з’єднання Ковпака під час рейдів по Україні,
які не тільки наносили нищівні удари по німецьких
тилах, а й зміцнювали віру населення в швидку пе-

ремогу над німецько-фашистськими загарбниками.
Про дії партизан у Білорусії розповіла Зінаїда
Ступак. З доповіддю виступив полковник Василь
Демчук, який звернув увагу присутніх на участь
партизан у визволенні чверті міст України: зокрема,
Одеси, Рівного, Миколаєва, Черкас, Сталіно (нині
Донецьк).
З великим інтересом учасники зустрічі слухали
розповідь автора цієї статті про Героя Радянського
Союзу, розвідника і партизана майора Кузьму Гнідаша.
Микола Захарчук розповів про дії партизан на
Київщині, про те, що 1-й Бородянський загін став
грозою для фашистів, і коли вони намагалися скинути наші війська в Дніпро на Лютізькому плацдармі,
на допомогу радянським воїнам прийшли партизани.
У партизанському русі брали участь і діти шкільного віку, тож доповідач запросив учнів шкіл відвідати музей Героя Радянського Союзу Ніни Сосніної у
Малині.

22 вересня — День партизанської слави

ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

Складова Українського визвольного руху
1920–1950 років, зокрема Партизанська війна 19451954 рр.— боротьба Української повстанської армії
(УПА).
Питання про офіційне визнання УПА воюючою
стороною у Другій світової війні та пов’язане з цим
питанням надання ветеранам УПА пільг на державному рівні (декілька західних областей вже прийняли це рішення на своєму рівні) досі залишаються
невирішеними.
Із 2005 року в Україні офіційно святкуються річниці створення УПА (14 жовтня 1942 р., свято Покрови Пресвятої Богородиці).
Ставлення до історії УПА в українському суспільстві впродовж років незалежності коливається
між позитивним (борці за незалежність) і протилежним (німецькі колаборанти): сама оцінка часто спиЗавдяки підтримці партизан радянська армія не тільки вигнала німецько-фашистських загарбників зі
своєї землі, а й переможно пройшла
країнами Європи, несучи визволення її
народам, і переможно завершила розгром ворога на території Німеччини.
22 вересня на календарі День партизанської слави — день пам’яті загиблих і вшанування живих патріотів.

Три статті на одну тему
Управління інформації Київської ОДА
День пам’яті жертв фашизму —
це данина пам’яті десятків мільйонів
людей, які загинули в Другій світовій
війні: мільйонів солдатів, яких фашистські лідери зіштовхнули один з
одним, та ще більше — мирних жителів, загиблих під бомбами, від хвороб
та від голоду.
Україна — одна з найбільш постраждалих від фашизму у роки Другої світової війни держав. Понад вісім мільйонів
українців були вбиті, померли від пора-

Вишгород

рається на пропагандистські штампи обох сторін.
Хтось вважає їх героями, а хтось — зрадниками, та
методам підпільної і партизанської боротьби УПА
можна повчитися.
Партизанська війна — різновид війни, бойові
дії якої здебільшого поза лінією фронту, які ведуться окремими особами або збройними формуваннями, що не входячи до складу регулярних збройних
сил, добровільно беруть участь у боротьбі з іноземними загарбниками або в громадянській війні
на окупованій території.
В інтернет-виданні Вікіпедія кожен охочий може
знайти відомості про склад і очільників УПА, її взаємодію з польською Армією Крайовою, збройними
формуваннями ОУН (м) і Бульби-Боровця, німецькими військами та радянськими партизанами, зокрема діяльність ОУН на Донеччині тощо.

Військові, які з тих чи інших причин поверталися до рідних осель, кинувши фронт, або відстали від своїх частин —
це був (у багатьох випадках) командний склад Червоної
Армії, найбільш підготовлений до ведення активної боротьби проти загарбників. 1941 року в Україні перебувала величезна кількість військовополонених. Невеликій частині з них
вдалося вирватися з концентраційних таборів і пристосуватися до життя в селі.
Швидке просування ворога, драматичне становище на
фронтах, брак відповідного досвіду й навичок, відсутність

Ніколи знову
нень та голоду, зникли безвісти у ті жахливі роки.
Війна прийшла на українські землі 1
вересня 1939 року — разом із першими німецькими бомбами, що впали на
Львів, а 22 червня 1941 року руйнували
Київ — і лише 28 жовтня 1944 року війна
полишила Україну. Український напрямок був головним на Східному фронті —
у різний час від 50 до 75 % усіх дивізій
вермахту та половина усіх радянських
сил діяли саме в Україні.
Близько 7 мільйонів українців воювали із гітлерівською Німеччиною та її со-

найпростіших видів озброєння, амуніції, засобів зв’язку призвели до того, що більшість партизанських загонів формувалася абияк. Основною причиною арештів та провалів у
діяльності підпільних організацій була зрада та порушення
конспірації.
До літа 1942 року на території України діяли близько десятої частини створених владою підпільних груп, або лише
дві тисячі осіб. Майже 30 тисяч учасників руху Опору загинуло, потрапило у табори смерті або змушено було зректися
боротьби. На території Західної України, де міцно закріпилася ОУН, дії радянських партизан не мали належної народної
підтримки, хоча у радянських партизанських загонах на цій
території, звичайно, були й місцеві жителі.
Винищувальні батальйони створювалися для боротьби з
ворожими шпигунами й так званими «розповсюджувачами
провокаційних чуток». Бійці цих формувань мали перевіряти
всіх «підозрілих» осіб, затримувати порушників паспортного
режиму, боротися з дезертирами, а також із тими, хто намагався ухилитися від призову до лав Червоної армії. Ці загони
були зобов’язані протистояти мародерам та особам, які займалися пограбуванням соціалістичної власності, боротися
з ворожою агітацією, затримувати пілотів підбитих ворожих
літаків, протидіяти паніці серед цивільного населення. Надзвичайна їхня завантаженість не дозволяла приділити достатньо часу для підготовки до партизанських дій. Згідно
з офіційними даними, протягом восьми днів після початку
бойових дій на території України було створено 651 винищувальний батальйон загальною чисельністю 118 023 чоловіки
(планувалося створити 760 батальйонів).
Загалом, похапцем створені в Україні партизанські загони здебільшого мали на озброєнні лише гвинтівки, карабіни та револьвери, незначну кількість набоїв, а також гранат,
пляшок із запальною сумішшю та ще менше вибухівки та мін.
Поганим прикладом для майбутніх партизанів було те,
що частина підпільних райкомів КП(б)У, які мали організовувати партизанську боротьбу на окупованих фашистами
землях, не виконувала покладених на них обов’язків. Так
було, наприклад, і з Путивльським підпільним райкомом
партії (Сумська область), який без дозволу виїхав на Схід, а
партизанам С. А. Ковпака та С. Руднєва довелося починати
боротьбу на свій страх і ризик.
О. Федоров з гіркотою згадував про те, що не всі люди,
яких намітили на підпільну роботу, виправдали покладені на
них надії. Український історик А. Трубайчук відзначав, що
ліквідації більшості радянських підпільних обкомів та райкомів окупаційними службами «значною мірою сприяли факти
зради колишніх партійних функціонерів», які були залишені в
тилу. Протягом 1941 року ЦК ЛКСМУ питаннями організації
підпілля взагалі не займався — рядові патріоти-партизани
часто брали на себе виконання всієї роботи.
Для протистояння партизанам загарбники формували
особливі підрозділи. Так, із дев’яти три дивізії групи армій
«Південь» призначалися для охорони важливих об’єктів тилу.
Окупанти залучали місцевих жителів до загонів поліції
та охорони. Пізніше, коли партизанський рух набув розмаху, загарбники тримали у тилових районах досить чисельні
військові підрозділи, в тому числі і сформовані в основному
з радянських полонених так звані східні та тюркські батальйони (на початку 1943 р. їх вже було понад 200).
Вже 1942 р. радянські партизанські загони починають
готуватися ретельніше, ніж це було в перші місяці війни, а
бойовий дух бійців (особливо після перших перемог наприкінці 1941 р.) підвищується. Ставлення населення до партизанської боротьби поступово змінювалося на краще.
Мова не йде про ті так звані партизанські загони, які
створювалися вже перед самим приходом Червоної Армії
з метою виправдати свою пасивну позицію під час окупації.
Маються на увазі й диверсійні групи, які закидалися у ворожий тил після ретельної підготовки і завдавали шкоди окупантам більше, ніж тисячі погано підготованих партизанів на
початку війни.
Рух Опору в Україні набрав силу у 1943-1944 роках. І
спільно з радянськими військами партизани брали активну
участь у визволені рідного краю. Наприклад, під час КорсуньШевченківської операції спільно із частинами 136-ї Київської
дивізії діяли створені 1943 року партизанські загони Лисянщини під керівництвом Аркадія Макартичана (комісар Григорій Яременко), імені Щорса (командир Кузьма Легкодух) та
імені Кутузова (командир Пилип Яковлєв).
Створювати партизанські загони було зовсім нелегкою
справою, і твердження деяких радянських істориків про те,
що вже з перших днів війни із загарбниками почалася широка народна партизанська боротьба з ворогом, не відповідає
дійсності. Про масовість партизанського руху можна говорити, починаючи лише з кінця 1942 р., коли переважна частина
населення України переконалася в тому, що фашисти несуть
їм справжнє рабство.

юзниками, і внесок наших співвітчизників у перемогу над фашизмом був одним
із визначальних. Кожен другий загинув
на радянсько-німецькому фронті, кожен
другий із тих, хто залишився живий, став
на все життя інвалідом. У партизанських
формуваннях завершили свій життєвий
шлях від 40 до 60 тис. українців.
Та, як це не боляче, фашизм у найгірших своїх проявах піднімає голову й у
наші дні. Зневага до ліберальних цінностей, систематичне нехтування правами
людини, однопартійна система, мілітаризм, культ «особистості», війни та сили,
державна пропаганда у ЗМІ і зовнішня
агресія — всі ці ознаки об’єднують Третій рейх і пануючий тепер у Росії режим.
Знову, як у 1939 році, Україна однією

з перших відчуває агресію фашистського режиму на собі — тільки цього разу
зі Сходу. Ми протистоїмо намаганням
зруйнувати нашу державу, але потрібно
об’єднати сили всього демократичного
світу, щоб не допустити повторення жахливих подій Другої світової війни.
У 2014 році у Києві на офіційних заходах з нагоди річниці Перемоги над
нацистською Німеччиною вперше було
вжито європейську символіку пам’яті полеглих у війні — червоний мак. Він символ як європейський, так і український,
адже в народних піснях та переказах
України саме червоні маки зацвітають
там, де пролилась козацька кров, і є
символом пам’яті за полеглими в бою за
рідну землю.

КОЛО жінки

Вишгород

Мотаємо ляльку-оберіг

Майстер-класи
Валентина ЧИСТЯК
ФОТО – архів ТО «Світлиця»,
спеціально для «Вишгорода»

Творчість безмежна і невичерпна. Це знову довели майстрині творчого об’єднання «Світлиця» та Спілки майстрів народного
мистецтва вишивки м. Вишгорода,
взявши участь у XIV міжнародній
спеціалізованій виставці «Медвін:
рукоділля та хобі», що проходила
днями у «КиївЕкспоПлазі».
айстрині прагнули не заробити на виготовленому
власноруч, а показати
свою творчість і навчити охочих виготовляти маленькі шедеври. Зокрема, ляльку-мотанку, яку з любов’ю
і навіть дещо трепетно створює народна майстриня Олена Кольвах.
Цей сакральний оберіг дістався
нам у спадок від предків, які крутили
її з домотканого полотна, пофарбованого соком буряка, бузини, пасльону чи іншого природного барвника. Виготовлення ляльки пов’язане
з обрядом плодючості. Тобто дарували її з побажанням продовження
роду, появи на світ Божий нового
життя. Якби навчали цьому меш-

М

канців на Сході України, якби ще
зі шкільної парти розповідали про
життєстверджуючі народні традиції
та обряди, там би справді цінували
людське життя, любили українську
землю, відчували Україну, переконана керівник Спілки Олена Кольвах.
Вони там, мабуть, ніколи не мотали ляльку… – каже майстриня, яка
готова це виправити хоч сьогодні.
Вона готувалася провести майстерклас для дітей-переселенців зі Сходу, які сьогодні живуть на Київщині.
Але їх із невідомих причин, на жаль,
не привезли.
Проте, як завжди, було чимало
охочих серед гостей виставки. Із задоволенням вони долучилися і до
безкоштовного навчання в усіх наших майстринь – Валентини Висоцької (декупаж), Галини Базяк (вироби з фетру), Алли Матвієнко (м’яка
іграшка), Тетяни Швидкої (валяння).
А мешканці та гості Вишгорода
мотали ляльку-малюка минулої суботи у центрі міста. Кошти від цієї
благодійної акції будуть спрямовані
на потреби вишгородців, що перебувають у зоні АТО.
Докладніше — на 16 стор. Більше фото див. на сайті газети

Терцентр розширює сферу послуг
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Ліра
Ганна АНДРІЙЧУК, м. Вишгород
***
Милий мій, коханий,
любий і бажаний,
Для України сьогодні
дуже важкий час.
Ти поїхав з дому
залишив домівку і маленьких діток,
Захищать поїхав
Рідний наш Донбас.

Путіне, скажу тобі:
Ми свою неньку-Україну
Будем боронити –
Від старого, до малого,
хто вміє ходити.
Там, високо в небі над Донбасом
птах орел літав і кружляв.
Внизу він побачив, як на землю
солдат молодий упав.

В Бога я благаю,
Стоя на колінах,
Щоб життя зберіг вам —
Молимось за вас,
Щоб кулі обминали,
а вороги щезли,
як роса на сонці,
І навік осталась
Неділима наша Україна.
Живими чекаєм всіх вас,
рідний наш.
***
Стогне від снарядів російських
земля Українська,
в роздумах і тривозі людство землі.
Нас, українців,
на коліна ніхто не поставить!

Орел з неба бачить, що боєць лежить,
він піддав до нього, став з ним говорить:
– Молодий козаче, чого ти лежиш?
Чи в голівку ранений,
Чи ніжка болить?
– Ой, орлику-дружечку,
Мене не питай,
Полети до моїх рідних,
звістку передай.
Скажи рідним й друзям,
щоб всі знали,
Що за волю України
я вірно стояв,
І за неї рідну
Я життя віддав.

Благодійність

Потрібні одяг і взуття великих розмірів
Влас. інф.
У Вишгороді кількість переселенців із
зони АТО на Сході України чи не щодня
зростає. Хтось приїхав на власній машині, хтось потягом, а когось привезли
волонтери — у чому вискочив з розбитої
снарядами домівки.
Звісно, найперше звертаються у відділення Пенсійного фонду, управління соціального захисту, до уповноважених у районі, Центру зайнятості, до Вишгородської
міської ради.

Приходять і у Вишгородську районну
організацію Червоного Хреста України. До
медико-соціального центру на вул. В. Симоненка, 5 (тел: (04596) 52-638) звертаються
не лише по медичні й соціальні послуги. Переселенцям вкрай потрібні осінні й зимові
одяг і взуття. Найбільшим попитом користуються великі розміри.
Шановні вишгородці! Перегляньте свій
домашній гардероб. Непотрібна вам річ
може врятувати людину від холоду й дощу.
А слова вдячності благословлять ваші родини.

«Як Ви почуваєтесь?»

Наталія РУДЬКО, директор
Вишгородського РТЦСО
ФОТО — архів Центру, спеціально для
«Вишгорода»

Донедавна у Вишгородському територіальному центрі соціального
обслуговування (надання соціальних
послуг) основними були відділення
соціальної допомоги вдома та стаціонарне відділення для постійного проживання. Сьогодні ж активно
розвиваються іще два відділення —
соціально-побутової адаптації, яке
відкрилось минулого року, та соціально-медичних послуг, роботу якого
запроваджено з року нинішнього.
сихолог територіального центру Олена Мельник систематично зустрічається з підопічними територіального центру. Чи
індивідуальне спілкування, чи бесіда
за круглим столом — але це завжди
цікава і корисна розмова, яка дозволяє
правильно розставити акценти у якійсь
проблемі, знайти вірне рішення. «Ми
приходимо на ці розмови, як на своєрідний екзамен, — розповідає Тетяна
К. — Адже, хоч відмітки нам ніхто і не
ставить, але часто доводиться говорити
про деякі навіть потаємні і хвилюючі для
нас речі. Але, знаєте, коли про наболіле говориш вголос та й ще коли хтось
збоку може дати оцінку твоїй поведінці
(об’єктивну, хоча і не завжди приємну),
то досягаєш рівноваги у своїх ваганнях,
знаходиш точку опору, щоб власноруч
розв’язувати проблеми…»
Примітно, що працівники відділень

П

територіального центру не відокремлюються у своїй діяльності, а всю роботу
планують і всі заходи проводять спільно.
Скажімо, нещодавно два відділення — соціально-побутової адаптації та
соціально-медичних послуг — провели
у приміщенні історичного музею круглий
стіл на тему «Активне довголіття». Завідуюча відділення соціально-медичних
послуг Вікторія Федірко та психолог терцентру Олена Мельник озвучили рецепти гарного настрою, а учасники заходу
запропонували свої рецепти подовження активного суспільного життя. Один
із найпростіших — обіймати, брати за
руку, ніжно торкатися плеча не менше
шести разів на день, когось із рідних чи
подругу або сусідку. Надто це важливо
для літніх людей — отримувати позитив
і любов.
Спільно всі три відділення центру
також обслуговують підопічних і вдома.

Саме такою групою — соціальний робітник, лікар сімейної медицини та психолог — навідуються до одиноких літніх
людей, які перебувають на обслуговуванні у центрі. І, треба сказати, це багато в чому допомагає повернути інтерес
до життя. Скажімо, як Неонілі Кочелісовій — у свої 87 років багаторічна лежача
хвора, після того, як її почала відвідувати психолог терцентру Олена Мельник, а
потім і лікар сімейної медицини Вікторія
Федірко, Неоніла Василівна згадала, що
свого часу непогано малювала, попросила дати їй папір та олівець — і ми вже
можемо насолоджуватись її маленькими
шедеврами (див. фото).
Під опікою нашого центру і стаціонарне відділення для постійного проживання
— його часто відвідують Олена Мельник, Вікторія Федірко, а також психіатр
районної лікарні Олександр Іванов, який
співпрацює з територіальним центром.

Одинокі хворі літні люди, які тут знаходяться, з матеріального та побутового
боку забезпечені всім необхідним, але
їм також у багатьох випадках не вистачає уваги та спілкування, вони зневірились у людській щирості і добропорядності. Наші працівники допомагають їм
повернути позитивний погляд на життя,
знайти і в сьогоднішніх нелегких (у всіх
відносинах) реаліях якусь іскорку позитиву і зігрітись цією іскоркою не лише
самому, а й обігріти тих, хто поруч.
Особливою турботою в останні місяці
стали для нашого територіального центру учасники і родини учасників АТО та
переселенці зі східних областей України
— саме через центр вони отримують матеріальну гуманітарну допомогу, працює
з ними і наш психолог. Одним словом
— намагаємось підтримати цих людей,
допомогти повернутись до нормального
життя.
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Презентації

Тарпани Ігоря Павлюка

Юридична абетка

Дитина-сирота отримала спадщину

Оксана НЕДІЛЬКО, завідувач
інформаційно-комунікаційного
сектору Вишгородської ОДПІ
До Вишгородської ОДПІ звернулась мешканка Вишгорода з
проханням пояснити їй, як оподатковується вартість успадкованого
майна, що отримала дитина-сирота,
якій уже виповнилося 18 років, від її
рідної бабусі.
ідповідно до п. 174.1 ст. 174
Податкового кодексу, об’єкти
спадщини платника податку з
метою оподаткування поділяються на:
об’єкти нерухомості, рухомого майна,
комерційної власності; суму страхового відшкодування (страхових виплат)
за страховими договорами, а також
суму, що зберігається, відповідно, на
пенсійному депозитному, накопичувальному пенсійному рахунку, індивідуальному пенсійному рахунку спадкодавця — учасника накопичувальної
системи пенсійного забезпечення;
готівку або кошти, що зберігаються
на рахунках спадкодавця, відкритих у
банківських і небанківських фінансових установах.
Відповідно до пп. «б» пп. 174.2.1

В

Ольга БУТКО,
провідний бібліотекар Вишгородської
центральної районної бібліотеки
Нещодавно у Вишгородській центральній районній бібліотеці відбулася
презентація поетичної збірки Ігоря Павлюка «Тарпани». Її можна назвати подвійною: нам презентували автора і його
поетичну збірку.
Ведуча заходу, завідуюча відділом обслуговування Галина Дмитренко, наголосила, що широкому загалу Ігор Павлюк
вперше був представлений як поет у грудні
2013 року на презентації поетичної збірки
«Вишгородські передзвони», що вийшла
друком до 40-річчя Вишгородського району,
він один із 27 авторів книги.
Поетична збірка «Тарпани» — перше
окреме видання Ігоря Павлюка. Тарпани
— це такі коні, що летять як роки. На сторінках збірки змінюються події, проходять
історичні постаті, переплітається минуле і
сьогодення.
У його віршах поєднується лірика, як
любовна так і пейзажна; осмислення нашої
історії, філософські роздуми про роль особистості, екологічні теми, морально-виховні.
Підтримати автора на презентацію завітали брати по перу. Серед них — завідувач Лютізького дошкільного навчального
закладу «Барвінок» Тетяна Костюченко,
поет Віктор Кучерук, працівники Вишгородської центральної бібліотечної системи, син
Євген та давні друзі нашого автора: художник Борис Щербина, підприємець Галина
Степаненко, заслужений учитель України,
почесний громадянин м. Вишгорода, засновник приватного загальноосвітнього закладу І-го ступеня «Школа Кутаф’євих» Людмила Кутаф’єва та інші представники місцевої
інтелігенції.
Присутні мали змогу поспілкуватися
з автором та отримали насолоду від його
творчості.
Ближче ознайомитися з нею ви зможете, завітавши до Вишгородської центральної районної бібліотеки. Адже автор із великим задоволенням подарував у фонд
централізованої бібліотечної системи велику кількість примірників.

Перевалы, перевалы…
Лишь безжизненные скалы
И парящие над ними
одинокие орлы…
Незнакомая дорога
Вьется змейкой у отрога,
И машина жмется
ближе все к подножию скалы.
На обочине в низине
Подорвавшийся на мине
Танк сгоревший неподвижно
глыбой ржавою торчит,
Солнце жжет немилосердно,
Вытираем пот усердно,
А орел над нами мирно
и размашисто парит…

Михайло КРАСНИЙ
ФОТО – архів ФК «Чайка»,
спеціально для «Вишгорода»

Наші команди, а саме збірна команда «Чайка» -1998-1999 р.н. та
«Чайка»- 2000-2001 р. н. стартували
у першій лізі Першості України.
Їхнім суперником у першому турі
був ФК «Діназ» (с. Лютіж). Першими на
поле стадіону «Діназу» вийшли підопічні тренерів Олександра Черкая та Сергія Малініна (1998-1999 р. н.). Вони відразу перехопили ініціативу і впродовж
першого тайму заволоділи перевагою,
яку згодом втілили у забитий м’яч.

Всюду минные воронки
И устали перепонки
Ждать то выстрела, то взрыва
в непривычной тишине.
Вьется змейкою дорога
И, конечно, не немного
Страшновато, как на всякой
трижды проклятой войне.
Мы – вчерашние мальчишки —
Про войну кино и книжки
Так любили, а сегодня,
на задание идя,
Сразу быстро повзрослели,
И лицом посуровели,
И молчим, на эти скалы
все с опаскою глядя.

п. 174.2 ст. 174 зазначеного Кодексу,
за нульовою ставкою оподатковується вартість власності, зазначеної в
підпунктах «а», «б», «ґ» п. 174.1 цієї
статті, що успадковується особою, яка
є інвалідом І групи чи має статус дитини-сироти або дитини, позбавленої
батьківського піклування, та вартість
власності, зазначеної в підпунктах
«а», «б» цього пункту, що успадковуються дитиною-інвалідом.
Статтею 6 Сімейного кодексу України визначено, що правовий статус
дитини має особа до досягнення нею
повноліття. Неповнолітньою вважається дитина віком від 14 до 18 років.
У статті 1 Закону України від
06.10.2005 р. № 2961-IV «Про реабілітацію інвалідів в Україні» зазначається, що дитина-інвалід — це особа віком до 18 років (повноліття) зі стійким
розладом функцій організму, що при
взаємодії із зовнішнім середовищем
може призводити до обмеження її життєдіяльності, внаслідок чого держава
зобов’язана створити умови для реалізації нею прав нарівні з іншими громадянами та забезпечити її соціальний
захист.
Відповідно до п. 28 Порядку про-

вадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом
прав дитини, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від
24.09.2008 р. № 866, дитина втрачає
статус дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, у
разі досягнення нею повноліття.
Згідно з пп. 174.2.2 п. 174.2 ст. 174
Податкового кодексу, за ставкою, визначеною п. 167.2 ст. 167 цього Кодексу (5%), оподатковується вартість
будь-якого об’єкта спадщини, що
успадковується спадкоємцями, які не
є членами сім’ї спадкодавця першого
ступеня споріднення. Нагадаємо, що
це батьки, чоловік або дружина, діти, у
тому числі усиновлені. Інші члени сім’ї
фізичної особи вважаються такими,
що мають другий ступінь споріднення.
Враховуючи те, що фізична особа після досягнення нею повноліття
(18 років) втрачає статус дитини-сироти або дитини-інваліда, вартість
будь-якого об’єкта спадщини, який
успадковується такою фізичною
особою від фізичної особи-резидента, що не є членом сім’ї першого
ступеня споріднення, підлягає оподаткуванню за ставкою 5%.

Старт у Першості України

ФутГОЛ

Ігор ПАВЛЮК (мовою оригіналу)

Вишгород

Другий тайм виявився для наших
футболістів невдалим. На першій хвилині «Діназ» зрівняв рахунок із кутового, а в кінці матчу взагалі перехопив
ініціативу і відзначився іще раз. Отже,
1:2 на користь ФК «Діназ».
У іншому поєдинку підопічні Валерія Сидорчука (2000 р. н.) вщент розгромили свого суперника, який також
представляв ФК «Діназ» (2000-2001
р. н.). З перших хвилин поєдинку наші
футболісти взяли під контроль усі ділянки поля і атакували суперників різними варіантами, але м’яч ніяк не хотів
залітати у ворота «Діназу».
Проте це виявилося питанням часу.

Після чудової комбінації в середині
першого тайму «Чайка» відкрила рахунок. Цей гол надихнув вишгородців,
і вони до кінця першого тайму забили
ще один м’яч.
Другий тайм пройшов також під
диктовку наших футболістів, які забили
ще чотири сухі м’ячі у ворота ФК «Діназ».
Отже, у підсумку 6:0 на користь
вишгородських футболістів, з чим ми
їх і вітаємо.
ФК «Чайка» дякує за постійну підтримку Вишгородській міській владі,
зокрема, міському голові Віктору Решетняку.

Перевалы, перевалы…
Враг коварен, путь не близок.
Чтоб еще кровавый список
Не пополнился сгоревшим
дотла дальним кишлаком,
Мы — вчерашние мальчишки —
Джинсы, модные пальтишки
Поменяли на бушлаты
и с тревогою идем
Незнакомою дорогой,
И, конечно, не немного
Страшновато, как на всякой
трижды проклятой войне.
Выстрел… кажется, засада…
Пулеметная тирада
Гулким эхом раздается
где-то в левой стороне.

Вот граната красным жаром
Бъет по нам прямым ударом,
И пылает «зил» подбитый,
черным дымом нас укрыв.
Чтоб не стать доступной целью,
Разбежались по ущелью
И стараемся, чтоб меньше
друг от друга был отрыв.
Пули с визгом бъют о скалы,
И кричит комбат бывалый:
«Не высовывайтесь …,
снайпер обязательно следит,
Подстрелит как куропаток,
Всадит пулю меж лопаток,
И напишут вашей маме,
что геройски был убит...»

Із збірки «Тарпани»
Мы в ответную атаку
По комбатовскому знаку
Поднимаемся по кручам,
в кровь ладони растерев.
Нервы, силы на пределе…
Стало меньше так ущелье.
А душманы все стреляют
по ущелью, озверев.
Наши дружные атаки
Не сдержали те вояки,
И бегут моджахедины,
бросив с лентой пулемет.
Устояли…было хуже…
Зашнуровываем туже
Мы ботинки и полощем
пересохший липкий рот…

Милосердя

Вишгород
Вишгородський Червоний Хрест
Розпитував
Олександр КОНОНЕНКО
ФОТО — Галина МАКАРЕНКО, «Вишгород»

Ірина Правдива очолила Вишгородську районну організацію Товариства Червоного Хреста України
місяць тому, прийнявши з рук багаторічного керівника Таміли Петрівни
Орел добре організовану структуру.
Сьогодні Ірина Олександрівна ділиться своїм баченням подальшого
розвитку авторитетної всесвітньо відомої громадської організації.
— Свою діяльність на новій посаді Ви почали зі знайомства — з
керівниками підрозділів місцевої
влади, очільниками підприємств та
організацій району…
— Багатьох керівників підприємств
і організацій, територіальних громад,
структурних підрозділів райдержадміністрації добре знаю по роботі у
Новопетрівському сільському центрі
соціальних служб для сім’ї, дітей і молоді. Нині ми зібралися, щоб виробити
стратегію подальшої співпраці — мене
представили як нового керівника громадської організації.
Запитання: «Ну, що, будете просити?..» трохи зіпсували загальне приємне враження від зустрічі. Погодьтесь,
це неправильно, коли авторитетну районну червонохресну організацію, що
реалізує масштабні соціальні та медико-соціальні проекти, сприймають насамперед як прохача, який чекає коштів чи гуманітарної допомоги...
Червоний Хрест — повноправний
партнер держави і місцевого самоврядування у реалізації планів гуманітарної сфери, соціальних проектів для всіх
верств населення Вишгородщини. Тож
подальші відносини з підприємствами,
установами, організаціями та бізнесструктурами будуватимемо саме на
партнерських засадах.
— А люди знають про функції та
діяльність районної організації Товариства Червоного Хреста у районі?
— Доречно нагадати, що за Статутом районна організація Товариства
Червоного Хреста України організовує
медико-соціальну допомогу громадянам похилого віку, інвалідам та іншим
соціально не захищеним верствам населення, бере активну участь в організації підготовки населення до надання
першої медичної допомоги і догляду за
хворими вдома.
Актуальними на сьогодні стали
й інші положення нашого Статуту —
сприяння органам місцевої влади у
медичному обслуговуванні поранених
і хворих військовослужбовців, цивільного населення під час збройних конфліктів, моральна підтримка і допомога переселенцям, які перебувають на
території району.
— Це Ви про участь районної організації в обласній благодійній акції
«Місія добра»?
— Так, ми активно долучились до
проведення цієї акції — допомагаємо
переселенцям з тимчасово окупованих територій і територій, де проходить
антитерористична операція, постраждалим у районі проведення АТО, пораненим та членам їхніх сімей. Для цього
не тільки звертаємось безпосередньо
до жителів нашого району, а й разом із
виконкомами місцевих рад аналізуємо,
що може зробити для цих людей і родин територіальна громада, а що бере
на свої плечі Червоний Хрест.
Для постраждалих у районі проведення АТО, поранених та членів
їхніх сімей виконавча влада, органи
місцевого самоврядування, бюджетні
установи перераховують до Червоного

Ірина ПРАВДИВА, 30 років
Закінчила Перший Київський
медичний коледж (спеціальність
«Лікувальна справа»), працювала
фельдшером виїзної бригади на
Станції швидкої медичної допомоги та медицини катастроф (м. Київ).
По закінченні (2006 року) Міжрегіональної академії управління персоналом (спеціальність «Медична психологія») працювала психологом
Всеукраїнського центру професійної реабілітації інвалідів у с. Лютіж.
2008-2014 рр. — очолювала Новопетрівський сільський центр соціальних служб для сім’ї, дітей і молоді.
У 2014 році закінчила Національну академію державного управління
при Президенті України («Публічна
політика і управління»).
Одружена, виховує малолітню
доньку. Любить вирощувати квіти
та створювати вишукані букети й
композиції.
Хреста одноденний заробіток найманих працівників — для надання благодійної допомоги.
Сьогодні Вишгородщина прийняла
понад 700 переселенців з тимчасово
окупованої Автономної Республіки
Крим, а також Донецької та Луганської
областей, зокрема 278 дітей. Понад
300-м родинам із числа переселенців з початку року ми передали одяг,
взуття, продуктові набори, канцтовари
тощо. Також залучаємо керівників підприємств і приватних підприємців до
збору коштів — для забезпечення гарячим харчуванням дітей вимушених
переселенців у навчальних закладах
району. Тож просимо долучитись до
даної акції всіх небайдужих.
— Окрім благодійної допомоги, ви надаєте і чимало послуг, які,
можна сказати, вже стали традиційними…
— З початку року наш медико-соціальний центр надав понад вісім тисяч послуг. Медичні (магнітотерапія,
килимок «Друге серце», ліжко «Нугабест», вимірювання
артеріального
тиску, визначення рівня цукру у крові,
лікувальний масаж, внутрішньовенні,
внутрішньом’язові та крапельні введення ліків у денному стаціонарі). Соціально-побутові (прання білизни, гарячі
обіди, зокрема й удома, закупівля продуктів харчування та інше). Є банк продуктів і одягу, пункт прокату інвентаря
та допоміжних засобів для пересування людей з обмеженими можливостями (інвалідні візки, ходунці, милиці,
ковіньки).
Зараз у населених пунктах району
за підтримки сільських рад збираємо
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Бути партнерами
овочі та фрукти для стаціонарного відділення постійного проживання Територіального центру надання соціальних
послуг, гуртожитку випускників дитячих будинків, для медичних закладів, пацієнтів палат Червоного Хреста
тощо.
Благодійний урожай овочів традиційно допомогли перевезти ПАТ «Укргідроенерго» (І. Сирота) і Каскад Київських ГЕС і ГАЕС (В. Руденко) — за що
їм низький уклін. Вже можемо подякувати за проведену роботу громадам сіл
Катюжанка, Гаврилівка, Синяк, Червоне, Воронківка, Раківка, смт Димер
(ЗОШ № 1).
Особливо приємно, що наші школярі активно беруть участь в акції, збираючи канцтовари для дітей вимушених
переселенців, а також пишуть листи
нашим воїнам.
Хочу відзначити надзвичайно активну роботу Вишгородської міської ради.
Переселенці, що зверталися до нас по
допомогу, розповідали, як приходили
на прийом до Вишгородського міського
голови Віктора Решетняка — і Віктор
Олександрович для кожного знаходив
добре слово і по можливості надавав
адресну допомогу.
Важливий аспект у нашій роботі —
навчання населення методам надання
першої допомоги, а соціальних робітників та волонтерів — догляду за тяжко
хворими вдома. І це далеко не повний
перелік тих послуг, які може надати і
надає районна організація Товариства
Червоного Хреста сьогодні.
Нещодавно у Старопетрівській школі був проведений тренінг для учнів
9-11 класів із надання першої допомоги, старшокласники отримали практичні навички, що знадобляться у житті
кожному.
— Ви не збираєтесь задовольнятися зробленим, а плануєте розширити діяльність районної організації?..
— Основне завдання на перспективу — вдосконалювати систему надання
послуг, розширювати їх спектр, поліпшувати якість. Наших медсестер у районі працює 10, у м. Вишгороді — один

лікар та дві медсестри. Цього, на мою
думку, мало. Вкрай необхідно створити
медико-соціальні кімнати у великих населених пунктах району.
Безпосередньо у Вишгородському
медико-соціальному центрі плануємо
проводити години ароматерапії, обладнати соляну кімнату та організувати на
пільгових умовах відвідання нашими
підопічними басейну. Тут нам могли
би допомогти як місцева влада, так і
керівники міських і районних підприємств, установ і організацій — згадати
призабуту практику виробничих профспілкових організацій і виділити кошти
на оздоровлення працівників.
Плануємо також організувати курси
доглядальників за тяжкохворими громадянами з подальшим контролем за
їхньою роботою, а також надавати більше допомоги хворим на туберкульоз,
які активно лікуються, зокрема забезпечувати їх продуктовими наборами.
Користується авторитетом патронажна служба милосердя. Патронажні
медичні сестри Червоного Хреста як
ніхто переймаються турботами знедолених, всією душею віддані справі милосердя, і підопічні говорять про них з
повагою, теплотою і ніжністю.
Бути поруч із людьми, які належать
до найуразливіших верств населення,
і, всіляко допомагаючи їм, робити їхнє
життя кращим — у цьому вбачає своє
гуманне покликання Товариство Червоного Хреста України.
Ми налаштовані тісніше співпрацювати з органами влади, допомагаючи
їм вирішувати питання в гуманітарній
сфері. Ми збираємось поміняти формат співпраці з бізнес-структурами,
підприємствами та організаціями: бути
не прохачами, а партнерами. У наших
планах — більше уваги приділяти й молоді (адже зараз основний наш контингент — люди похилого віку).
А, за великим рахунком, мета нашої
організації — вийти на міжнародний рівень, співпрацювати з міжнародними
благодійними фондами. Тоді матимемо
більше можливостей підтримати наших
людей.

До уваги родин учасників АТО!
Для отримання пільг, згідно з рішенням Вишгородської міської ради №38/2
від 20.08.2014 р. «Про звільнення учасників антитерористичної операції, членів їх сімей та членів сімей загиблих
під час здійснення антитерористичної
операції – мешканців м. Вишгорода
від сплати комунальних послуг», звертайтесь у Вишгородську міську раду
(пл. Т. Шевченка, 1, 3-й поверх, каб.
№ 63, тел: (04596) 54-55-4), (04596) 2626-3.
Перелік
необхідних
документів:
— копія паспорта (1, 2, 11, 12 сторінки);
— копія ідентифікаційного номера у
двох екземплярах (окрім осіб, які через
свої релігійні переконання відмовились
від прийняття реєстраційного номера
облікової картки платника податків та
повідомили про це відповідний орган
Державної податкової служби і мають
відмітку у паспорті);
— оригінал довідки з місця реєстрації про склад сім’ї у двох екземплярах;
— довідка, видана та скріплена
печаткою уповноважених органів (зокрема Міністерства оборони України,
військовими комісаріатами, військовими частинами тощо), Міністерства

внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Державної прикордонної
служби України, Національної гвардії
України, Державної служби України з
надзвичайних ситуацій тощо або їх територіальними органами (далі – уповноважені органи), про призов учасника антитерористичної операції на військову
службу на виконання Указів Президента
України від 17.03.2014 № 303/2014 «Про
часткову мобілізацію», від 06.05.2014 №
454/2014 «Про часткову мобілізацію» та
від 22.07.2014 № 607/2014 «Про часткову мобілізацію» у двох екземплярах;
— копія свідоцтва про шлюб;
— копія свідоцтва про народження;
— копія свідоцтва про смерть (для
членів сім’ї загиблих під час участі в антитерористичній операції);
— акт депутата щодо обстеження
матеріально-побутових умов.
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Заради миру

Акції від «Джерела»
Валентина ЯКОВЕНКО,
методист ЦТ «Джерело»
ФОТО – автор,
спеціально для «Вишгорода»

Минулої суботи колектив Вишгородського міського Центру творчості «Джерело» зібрався на благодійний ярмарок великою дружною родиною – педагоги, діти,
їхні батьки, майстрині Творчого об’єднання
«Світлиця» та Спілки майстрів народного
мистецтва вишивки м. Вишгорода. Саме
у двох жінок зі Спілки рідні знаходяться у
зоні АТО. Тож метою було – зібрати для них
кошти, необхідні для закупівлі військового
спорядження, для харчування.
За символічну плату кожен бажаючий навчився мотати ляльку-малюка (майстер-клас
проводила керівник студії «Золоті ручки»
Олена Кольвах), придбав ляльок, виготовлених майстринями Аллою Матвієнко, Тетяною

Алєксєєвою, Валентиною Котенок. Тут можна
було купити печиво у жовто-блакитній гамі,
кекси, випечені Наталією Стряпчевою, яка ще
й наплела браслетів, нашила ляльок.
Принесли для продажу свої книги, м’які
іграшки й діти. Серед таких – десятирічна
Даша Карпінська зі своєю мамою Людмилою.
Директор Центру творчості Наталія Кисіль
не пошкодувала картину, власноруч написану олією.
Біля Олени Кольвах зібралася справжня
група підтримки. Допомагали і водночас працювали її теперішні і колишні вихованці – Аня
Тесленко, яка займається у студії із трьох років, Рита Заїка (сьогодні – студентка КНЕУ ім.
Вадима Гетьмана) прийшла зі своєю шестирічною сестричкою Світланкою та батьками.
Вишгородський міський голова Віктор
Решетняк також долучився до акції разом із
онуком, який навчився мотати лялечку-оберіг.
Поруч із ним працювала десятирічна Настя

Вишгород

Білецька, а її бабуся Надія Михайлівна поклала до скриньки благодійний внесок.
Олександр Панько (27 років, служив у
внутрішніх військах), який зараз мешкає у Івано-Франківську, а до Вишгорода приїхав провідати батьків, придбав ляльку.
За кілька годин зібрали понад три тисячі
гривень.
Коментуючи акцію, майстриня, почесний громадянин Вишгорода Ольга Дяченко
зазначила: «Такі заходи об’єднують людей.
Навколо – світлі лиця, гарні роботи. І всі ми
прагнемо миру. Це головне для кожного з нас
сьогодні. Тому маємо допомагати нашим воїнам і вірити, що наші діти ростимуть під чистим високим небом України».
P. S. Акції «Джерела» на допомогу бійцям АТО тривають. У суботу, 27 вересня, о
12:00 у Центрі творчості відбудеться благодійний концерт. Діти також відправлять воїнам листівки і обереги, виготовлені власноруч.
Більше фото див. на сайті газети
www.vyshgorod.in.ua

Козацькому роду нема переводу
Вітання

Щиро вітаємо
СВІТЛАНУ і ЮРІЯ ТКАЛИЧІВ
із народженням первістка. Іще один
українець, іще один вишгородець — радість для батьків, утіха для дідусів і бабусь, надія і опора рідного міста і держави
у майбутньому.
Рости здоровим, розумним і гарним,
малюче!
Вишгородський міський голова
Віктор РЕШЕТНЯК,
міська рада, міськвиконком,
редакція газети «Вишгород»

Осінній призов

Про проведення призову
на строкову військову службу
у жовтні-листопаді 2014 року
Микола ПРИБОРА,
військовий комісар Вишгородського
районного військового комісаріату
Київської області, полковник
На підставі Закону України «Про
військовий обов’язок і військову
службу» та Указу Президента України від 14 жовтня 2013 року № 562/2013
«Про строки проведення чергових
призовів, чергові призови громадян
України на строкову військову службу та звільнення в запас військовослужбовців у 2014 році» з 01 жовтня по
29 листопада 2014 року проводиться
призов громадян на строкову військову службу.
вці на призовну дільницю Вишгородського району підлягають усі громадяни 1996 року
народження, яким у період чергового
призову виповнилося 18 років, а також
громадяни, які народилися у 1989-1996
роках, у яких закінчилася відстрочка
від призову або не призвані раніше на
строкову військову службу з різних обставин.

Я

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

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

писати друкованими літерами

КРОСВОРД

Прибути за адресою: м. Вишгород,
вул. Ю. Кургузова, 5, райвійськкомат —
у зазначений час із документами, що
вказані в особистих повістках. Громадяни, які не отримали особистих повісток,
зобов’язані прибути за цією адресою 17
жовтня 2014 року, із документами, що
засвідчують особу.
Усі особи призовного віку, які тимчасово перебувають на території Вишгородського району, зобов’язані негайно
повернутися до місця постійного проживання та з’явитися у районний військовий комісаріат для проходження призовної комісії.
Керівники підприємств, установ,
організацій, кооперативів та навчально-виховних закладів, незалежно від
підпорядкування і форм власності,
зобов’язані відкликати призовників з
відряджень для своєчасного прибуття
на призовну дільницю.
Громадяни, які ухиляються від призову і не з’являються за повісткою до
військового комісаріату, несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.

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

27.09.2014 року
ТЕКСТ ОГОЛОШЕННЯ

На дозвіллі

Ваші дані

(в газеті не друкуються)

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

Останній термін подання безкоштовних оголошень - вівторок до 12.00

P. S.

Мир
за будь-яку ціну
обходиться
занадто
дорого
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