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Формат
першої
великої
пресконференції Президента України Петра Порошенка 25 вересня ц. р., безумовно, був
визначений останніми подіями. Ні, звісно,
що своєрідний звіт за перші 100 днів роботи мав бути. І, власне, напередодні 25
вересня своєрідний звіт, або, якщо хочете,

іспит Порошенка на адекватність високій
посаді відбувся декілька разів тим чи іншим чином — під час Мінських зустрічей,
у Канаді та США, на позачерговому з’їзді
суддів у Києві та в інтерв’ю провідним
українським телеканалам (21 вересня).
Суспільство вимагало більш широко-

го діалогу — соціальні мережі вибухнули
флеш-мобами «Порошенко, поговори з народом». І Президент відреагував. Принаймні, запрошення акредитуватися на пресконференцію «Стратегія-2020» до редакції
газети «Вишгород» надійшло пізно ввечері
23 вересня.
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Марина КОЧЕЛІСОВА
ФОТО — Дмитро ЮРЧЕНКО,
спеціально
для «Вишгорода»

Віддамо належне прес-службі
Президента (на чолі із прессекретарем Святославом Цеголком). Місце проведення конференції
— Мистецький Арсенал (навпроти
Києво-Печерської Лаври) — має надзвичайно позитивну енергетику. Дві
рамки-металошукачі губилися на
вході, біля якого вишикувалася невелика черга.
Розташування у залі понад трьох сотень українських і зарубіжних ЗМІ було
цілком вільним, без регалій: хто перший
прийшов, той і найкращі місця зайняв.
На вході всі отримали аркуші із назвою
свого видання — модераторам так
зручніше надавати слово для запитань
усім регіонам. Формат спілкування визначили 2:1 (два українські — один зарубіжний ЗМІ).
Наперед зазначу: дивитися трансляцію наживо і перебувати всередині події
— відчутна різниця. Око бачить набагато більше, а вухо вловлює найменші
відтінки того, що відбувається.
Півгодинна презентація «Стратегії-2020» стосувалася векторів розвитку
України на найближчі п’ять-сім-років.
Щоб відповісти на запитання «Бути
чи не бути Україні?» — слід зламати
неофеодальну
політико-економічну
модель, тож Президент наголосив, що
найближчим часом в Україні стартують
60 реформ та вісім першочергових і дві
спеціальні економічні, політичні та соціальні програми: «За реформами нам
аж горить. Нам треба не пройти, а пробігти цей шлях. Головна реформа із них
— реформа суду».
Водночас — кардинальні зміни у
правоохоронній гілці влади, податкова
й антикорупційна реформи, децентралізація влади та реформа держапарату,
дерегуляція та розвиток підприємництва. Реформи в оборонному секторі,

В. Решетняк:

енергонезалежність України та її популяризація у світі.
Українська ідея — це Гідність, Свобода і Майбутнє. Ключові показники
змін — розвиток, безпека, відповідальність і гордість за свою країну. Мірило
ефективності реформ — два десятки
показників, від макроекономічних до
середньої тривалості життя.
Під час півгодинної промови Петра
Порошенка журналісти понад 300 ЗМІ
з нетерпінням чекали прямого діалогу,
тобто запитань і відповідей.
Щодо спецстатусу Донбасу глава
держави сказав: «Я зараз вам повідомлю, напевно, сенсаційну новину: ніякого
закону про спецстатус Донбасу не існує.
Це вигадки опонентів або іноземців. Є
закон про особливий режим місцевого
самоврядування».
Президент також заявив: «На території України ніяких миротворчих контингентів не буде. Крапка. Буде спеціальна спостережна місія ОБСЄ». І
підкреслив, що досвід застосування миротворчих контингентів у Придністров’ї
та в інших «заморожених» конфліктах
призвів до того, що держави втратили
суверенітет над цією територією.
Порошенко розповів про зброю і допомогу США і Європи. Заявив, що офіційний Київ отримав дозвіл на закупівлю безпілотників і обладнання зв’язку
для Збройних сил України. Але головна

ставка робитиметься на вітчизняного виробника: «Що нам потрібно — це
сучасне обладнання зв’язку, яке буде
стійким до протидії, а також захищене
від перехоплень. Ми отримали відповідні ліцензії на закупівлю і завеземо все
необхідне у найближчий час».
Щодо введення воєнного стану глава держави пояснив: «Воєнний стан
нам не потрібний. Він буде введений
тоді, коли в цьому буде необхідність» та
зазначив, що у разі введення воєнного
стану Україна залишилася би без світової підтримки.
Для стабілізації та зміцнення гривні,
підкреслив Президент, слід закінчити
війну на Донбасі, налагодити нормальну роботу промисловості, залучити інвесторів, а також кредити та фінансову
допомогу від міжнародних донорів.
Попри допомогу двох професійних
модераторів, справили враження особистий стиль спілкування Петра Порошенка, який впізнавав авторів програм
і називав їх по імені-батькові, його здатність легко переходити з української на
англійську (дуже пристойну) і російську,
делікатне тривале ігнорування 5-го каналу, кореспондент якого понад годину
тримав над головою аркуш із назвою.
Президент України з усіма спілкувався
вільно, був простий і доступний, не ображався на гострі, недоречні або провокативні запитання, на деякі з них від-

повідав жартами. Обличчя його, немов
дзеркало, відбивало усю гаму почуттів,
що надавало особливого шарму простоти і людськості.
Порошенко заявив і про те, що
«швидше за все» підпише закон про
люстрацію, який повністю завершить
очищення та перезавантаження влади:
«Це дає нам шанс і далі будувати країну, я думаю, що це шанс на вдалі реформи, я впевнений, що на сьогоднішній день — і президентські вибори це
показали, — що вся країна благає і мріє
жити по-новому».
На запитання 5-го каналу (опитування «Української правди»): «Коли Україна заживе по-новому?», гадаю, відповість час, Президент і новий Парламент.
Докладніше чит. і більше
фотографій див. на сайті газети

«Чому я йду у народні депутати?»

Зміни, яких так довго чекав та
вимагав український народ, відбулися. Україна змінилася. Після
Майдану та Революції гідності все
стало іншим і сам народ став мудрішим та мужнішим.
країнців уже не задовольняють пустопорожні передвиборчі обіцянки, які у незмінному форматі лунають із року в рік.
Нова влада повинна показати нове
обличчя – господарника-патріота,
який знає, ЩО робити і ЯК.
Я маю великий досвід роботи у
місцевому самоврядуванні. Я можу
запропонувати його іншим. Разом ми
відбудуємо сильну, суверенну, процвітаючу Україну.
Сьогодні постала нова дійсність,
яка вимагає дієвих рішень. Моє рішення балотуватися у народні депутати України зумовлене реальною
загрозою державному суверенітету,
гострою політично-економічною, соціальною та духовною кризою суспільства. Зубожіння українського народу,
посилене складною воєнною ситуацією, має припинитися, українці пови-
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Більшість журналістів приїхали завчасно

нні з надією перейти у 2015 рік і жити
благополучно у своїй державі надалі.
Спільними зусиллями – громада
і влада – ми зробимо це. Я маю для
цього зброю і готовий нею поділитися.
Досить порожніх розмов –
потрібні реальні справи!
Я балотуюся у народні депутати
України по одномандатному виборчому округу № 96, який є для мене рідним, оскільки працюю у м. Вишгороді
та живу тут разом зі своєю родиною.
Я знаю потреби вишгородців. Хочу
запропонувати позитивний досвід
вирішення реальних справ для всієї
Київської області та всієї України. Те,
що зроблено мною спільно з міським
депутатським корпусом та вишгородською громадою і до чого докладено
великих зусиль, – шкода втратити,
якщо все це потрапить у недобрі руки.
Мною прийнято рішення балотуватися у народні депутати України,
щоб гідно представляти, захищати та
відстоювати інтереси округу, сприяти прийняттю на сесіях Парламенту
рішень, спрямованих на реалізацію

потреб виборців. Я йду у Верховну
Раду, щоб Україна не втратила шанс
розвитку, на який заслуговує весь
український народ.
Працювати для людей –
не для влади!
Як лікар, маю дві найвищі цінності
– Правду і Людське Життя. За будьяких умов я покликаний рятувати
людей і завжди кажу їм правду, якою
б гіркою вона не була. Тому мені як
хірургу люди завжди довіряли. Я вибудував свій авторитет власними
зусиллями, з Божою поміччю. Тому
дуже ним опікуюсь, намагаюся жити
гідно та по совісті.
Того ж очікую і вимагатиму від нової української політики – чесності та
відкритості. Влада повинна цінувати
людське життя, це має бути пріоритетом її діяльності.
Відкритий до своїх виборців – я
завжди готовий допомогти кожному земляку і кожному українцю. Діалог влади з громадою – для мене не
пустопорожнє поняття, а життєвий
принцип. Демократія не обмежується виголошуванням демократичних

Пряма мова
принципів та проведенням виборів.
Це – кропітка праця з людьми, знайома мені безпосередньо. Я знаю, як
втілити механізм контролю громадськості над діями влади. Я балотуюсь
у народні депутати України з метою
встановлення конструктивної взаємодії влади і громадського сектору.
Вишгород – розвинене демократичне європейське місто, в якому
зберігаються сімейні духовні цінності,
охороняються життя та здоров’я кожного громадянина. Я хочу, щоб таким
було кожне місто і село в Україні. Я
знаю, як це зробити. Тому йду в народні депутати.

Наше місто

Вишгород

4 жовтня

Бойовий гопак по-київськи,
арії-дуелі та заборонені феєрверки
39 сесія міськради
Марина КОЧЕЛІСОВА
Либонь, з нагоди Міжнародного
дня музики увертюрою до чергової
сесії міськради став… бойовий гопак
по-київськи. Нагадуємо, що засідання
39-ої сесії Вишгородської міської ради
шостого скликання відбулося 30 вересня у великій залі засідань адмінбудинку (пл. Т. Шевченка, 1).
о зали, окрім депутатів, прийшли активісти громадського
яхт-клубу «Енергетик», представники деяких політичних сил, службовці, освітяни, комунальники, ЗМІ.
Столичних засобів масової інформації
було аж три: ТРК «Київ», «Надзвичайні
новини» (ICTV), Телеканал «Business».
Камера місцевої ТРК «Више Град» майже загубилася поміж телевиками крутих
каналів, які навперейми «брали» крупні
плани у залі.
А вони таки були. Плакати з гаслами,
арії-дуелі поміж рядами, прапори ГО та
півсотні кремезних чоловіків у камуфляжі попід стінами (дехто — у балаклавах)
вбирали око й слух. Я поцікавилася, чому
вони прийшли сюди. «Мене ніхто не кликав захищати Україну на Сході, я пішов
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туди сам. І сюди я теж прийшов, тому що
це моя рідна земля», — відрубав високий
молодик із обвітреним обличчям.
Тоді я запитала, а кого, власне, вони
представляють. У відповідь почула, що
це Київська обласна організація однієї з радикальних політичних партій, яка
прийшла захищати права вишгородців, і
у залі присутній кандидат у народні депутати від цієї сили по 96-му виборчому
округу. Прізвищ не зазначаю, тому що
цим порушу права інших кандидатів, які
уклали договори з редакцією на оплату
надрукованих у нашій газеті відомостей
про них і т. інш.
За деякий час депутати, попри намагання активістів обернути сесію на
гарячу люстрацію місцевої влади, ухвалили порядок денний зі змінами. Усвідомивши, що «смажених» і гострих питань сьогодні не буде, телекамери ТРК
«Київ», «Business», (ICTV «Надзвичайні
новини») потяглися із зали. Радикали повідомили, що їдуть подивитися яхт-клуб
— і сповнена протестним духом частина
київської громади перемістилася в коридор.
А міські депутати конструктивно
розглянули понад 100 питань порядку
денного, пов’язаних із життєдіяльністю
міста, захистом інтересів вишгородців,

Репліки а-капела
Олександр Баланюк, депутат міськради: «Я щойно дзвонив міністру. Він про
зустріч нічого не знає».
Марія Решетнікова, секретар міськради: «Браво, Олександре, ви чудово підготували акцію! Вочевидь, добре порадилися, з ким треба».
Вишгородянка, що очікувала розгляду свого питання (не представилася):
«Місяцями чекаємо розгляду своїх питань: кому — город оформити, кому землю
під гаражем. А ці депутати… дурдом розвели».
Іван Петрович, комунальник на пенсії: «Нічого не зрозумів. Прийшли якісь
люди, не розібралися, що й до чого. Показали себе перед телекамерами, покричали, сказали, що вони нас захищають, повернулися і пішли».
Євген Хилько: «Організатори цього «дійства» вочевидь були розчаровані тим,
що депутати розглянули не їхні забаганки, а питання простих вишгородців».
Літній вишгородець: «Понад сотню людських питань розглянули міські депутати за кілька годин. Значить, вміють працювати».

зокрема воїнів АТО та їхніх родин. Декілька питань було відхилено чи перенесено на наступну сесію, щодо решти прийняли відповідні рішення, підтримавши в
цілому або з поправками.
Так, збільшено суму матеріальної
допомоги у зв’язку з численними зверненнями вишгородців і переселенців, додатково профінансовано комунальні підприємства, ДНЗ, започатковано пілотний
проект фінансової підтримки пільгових
категорій населення — часткової оплати
за перебування у приватних закладах дошкільної освіти. До моменту завершення
АТО — заборонено використовувати на
території міста піротехнічні засоби (феєрверки). ПАТ «Київоблгаз» передано
(на 25 років) на праві господарського відання газові мережі, об’єкти та споруди
на них.
Внесено зміни до п. 4 рішення міськради від 20.08.2014 р. № 38/2. Цими змінами до родини учасників АТО належать
не лише дружина (чоловік) і неповнолітні
діти, а й мати та батько.
Депутати не підтримали кандидатуру
Вадима Богдана на посаду першого заступника Вишгородського міського голови, більшістю голосів затвердили Олексія Рачинського — заступником міського
голови з питань діяльності виконавчих
органів влади, познайомились із новим
начальником юридичного відділу міськради Іваном Лахтаріним (він пройшов
конкурсне випробування) та внесли відповідні зміни до персонального складу
міськвиконкому, куди вищезазначені
особи входять за посадою.
Насамкінець Марія Решетнікова подякувала всім депутатам за активну
участь у роботі комісій і на засіданні сесії, працівникам апарату виконавчого
комітету міськради — за бездоганно підготовлені рішення. Секретар ради принагідно нагадала депутатам: час складати
звіти про роботу в 2014 році та готувати
плани й міські програми на 2015-й.
Докладніше — на сайті газети

Позачергові вибори народних депутатів України 26 жовтня 2014 року

Кандидати по 96-му одномандатному виборчому округу
Кількість кандидатів у депутати, які
беруть участь у балотуванні, – 50. Із них

Обережно — вибори!

– 12 за партійними списками, 38 – самовисуванці.

Докладніше читайте на сайті ЦВК
http://www.cvk.gov.ua/

На очорнювання Решетняка
вже витрачено 200 000 доларів

Микола ПРАВОБЕРЕЖНИЙ
Остання сесія міської ради засвідчила, що потворні передвиборчі технології вже задіяні на повну силу. Так, перед
сесією зал засідань заповнили невідомі
люди у камуфляжі і перед об’єктивами
запрошених телеканалів заявили, що
будуть «розбиратися» з місцевою владою. «Народне» невдоволення київських гастролерів тривало рівно стільки, скільки потрібно було операторам
відзняти яскраві картинки. А потім протестувальників ніби вітром здуло.
Кампанія цькування ради, а особливо міського голови В. Решетняка, розпочалася на початку літа. Один за одним
центральні і дрібніші телеканали наносять
інформаційні удари.
Телевізійники працюють на це замовлення без гальм, включаючи огидні провокаційні прийоми. Бо, як кажуть, гроші не
пахнуть.

І якщо хтось із читачів гадає, що ці
передачі безкоштовні, — він глибоко помиляється. Телебачення — дуже дороге
задоволення. Так, вищезгаданий замовний сюжет на 5-7 хвилин на телеканалі
національного рівня, та ще й прокручений
у прайм-тайм (найкращий час — від 19 до
22 години), коштує, як мінімум, 20 000 доларів.
Отож, за найскромнішими підрахунками, на очорнювання В. Решетняка замовник уже викинув не менше 200 000 американських доларів. За сьогоднішнім курсом
Нацбанку – це 2 млн 600 тис. грн.
І це ще далеко не кінець. Телебачення на замовлення ще буде «мочити» мера
по повній програмі. Будуть й інші форми
дискредитації, бо каток запущено на всю
потужність.
Кому ж так насолив міський голова?
Кому з мільйонерів-скоробагатьків він
перейшов дорогу? Хто не шкодує сотень
тисяч доларів?

Здогадатися неважко. Той, кому Решетняк заважатиме на виборах. Той, хто
знову рветься до влади і вже пристосувався до нового керівництва держави.
Чи не дивно виглядає передвиборча
картина по нашому 96-му округу: найбільший провладний виборчий блок висунув своїх кандидатів по всій Україні, а
на 96-й — нікого? Не було гарних людей?
Це не аргумент, а дурниця. Люди говорять
по-іншому: один із кандидатів «відкупив»
округ. І таким чином розчистив собі до перемоги дорогу.
Залишилася одна перепона — Решетняк. Купити мера — не вдалося, тому в
хід пішли всі брудні й гидкі прийоми. Мета
— змішати людину з лайном і опустити
нижче. На це діло не шкода й мільйону доларів. У Парламенті ці доляри можна буде
«відбити» за пару місяців.
Тому вкотре хочеться порадити вишгородцям: не купуйтеся на дешеві сенсації.
Це той самий сир у мишоловці.

2014 року
Візитівка

Іван Анатолійович
ЛАХТАРІН
Призначений
начальником
юридичного
відділу Вишгородської
міської ради
за
конкурсом.
Народився
18 червня 1975 року в м. Києві.
Освіта вища юридична (закінчив
Київський інститут туризму, економіки
і права).
Прийняв присягу держслужбовця 30
вересня 2014 р. (13 ранг). Загальний
стаж роботи – 18 років.
Працював: консультантом із працевлаштування — у ПП «Сілекс-Київ»,
юристом – у Допоміжній школі-інтернаті
№ 12, юрконсультантом у ТОВ «Консультативно-експертна фірма «Захист»
при Українській Асоціації споживачів,
у ТОВ «Науково-технологічний виробничий центр «Київське центральне комунальне господарство»; ТОВ «Центр
сприяння розвитку ринку»; фахівцем з
питань торгівлі цінними паперами — у
ТОВ «Еталон-інвест»; очолював ТОВ
«Фондова компанія «Стандарт-ФК»,
спостережну раду ВАТ «Прилуцька панчішна фабрика імені 8 Березня», ТОВ
«Інвестиційно-фондова компанія «Актив-Інвест», ТОВ «Компанія управління
активами «Приватні Інвестиції», ТОВ
«Акцент-Капітал».

Візитівка

Олексій
Сергійович
РАЧИНСЬКИЙ
Призначений
заступником
Вишгородського міського голови.
Народився 2 березня
1974 року у м.
Києві.
Закінчив
Львівський державний Аграрний Університет
(інженер-землевпорядник).
Кандидат економічних наук (економіка
природокористування та охорони навколишнього середовища).
Прийняв присягу держслужбовця 1
жовтня 2007 р. (12 ранг).
Працював: техніком та інженером
проектно-вишукувального підрозділу та
відділення Інституту землеустрою Київської ААН та відділу зонування території
№1 у Центрі ДЗК.
Із 2002 — на Вишгородщині: заступник в. о. нач. відділу, заступником та в.
о. директора, інженером-землевпорядником районного центру ДЗК. У серпні
2007 р. призначений в. о. заступника
начальника Вишгородського райвідділу
земельних ресурсів (який очолив у жовтні 2008-го). Із квітня 2010 р. по січень
2013 р. — начальник управління Держкомзему у Вишгородському районі. Із
липня 2013 р. — заступник директора
КП «Координаційний центр земельних
питань» Вишгородської міської ради.

4 жовтня

2014 року

Лист у номер

Вишгород

Реформу армії слід починати з люстрації
Вікторія БУБНА
Якщо за 23 роки урядовці та генерали
не змогли навести лад в армії, це мають
зробити ті, хто ризикує життям на полі
бою. А саме — командири батальйонів.
Деякі з них уже почали цю роботу.
к відомо, майже всі політичні сили
залучили до своїх передвиборчих
списків комбатів. Але хтось зробив це заради власного піару, а комусь ці
хлопці потрібні з іншої причини. Бо хто краще за них може підказати, у який бік рухатися в плані ґрунтовних реформ в армії.
Саме з такою метою командири батальйонів ідуть до Верховної Ради у складі
партії «Народний фронт». Не чекаючи дати
голосування, вони вже почали роботу у спеціальному органі, створеному при партії —
Військовій раді.
Нещодавно відбулося перше засідання
ради, на якому військовослужбовці презентували план пріоритетних заходів. Головний
підсумок першого засідання — Україні необхідно якомога ширше залучати добровольчі
ресурси. Бо саме батальйони, що сформувалися із патріотів-добровольців, найкраще
проявилися у бою. Отже, саме вони, на думку ініціаторів реформ, мають стати основою
резервної армії України.
Координатор Військової ради, відомий
експерт Дмитро Тимчук не приховує: ситуація у Збройних силах України жалюгідна.
Адже армію всі роки цілеспрямовано нищили. Не дивно, що звідти тікали найкращі кадри, а залишалися переважно або нездари,
або корупціонери.
І саме боротьбу з корупцією та очистку
армії від генералів із купленими погонами
військові експерти вважають одним із першочергових кроків, без якого подальші реформи не матимуть сенсу.
До другого засідання Військової ради
комбати підготували чергову низку пропозицій. Зокрема, на їхню думку, слід уже

Члени Військової Ради «Народного фронту» (зліва направо):
Юрій Береза, Дмитро Тимчук, Арсен Аваков, Олександр Турчинов, Андрій Тетерук, Андрій Парубій, Михайло Гаврилюк

Я

Нам пишуть
Вишгородська міська організація
ветеранів війни,
праці та військової служби

Ш

ановна редакціє, висловлюємо щиру подяку за передплату газети «Вишгород»
людям, не байдужим до нас, ветеранів.
У першу чергу дякуємо за турботу
Вишгородському міському голові В.О.
Решетняку, керівнику ТОВ «Карат-Ліфткомплект» С.І. Горішному, директору
1. Інвестор: ТОВ «Артпласт Інвест»
Замовник: ТОВ «САХАРА»
2. Місце розташування майданчика
будівництва: будівля № 2, промислового
майданчика «Карат» у м. Вишгороді Київської області
3. Характеристика діяльності (об’єкту):
Реконструкція виробничого корпусу
ТОВ «Артпласт Інвест» із встановленням твердопаливного котла з автоматичною подачею твердого палива
(тріски) у приміщенні котельні, на відведеному майданчику (прибудова існуючої
будівлі №2, промислового майданчика
«Карат») з тимчасовою присутністю
обслуговуючого персоналу у м. Вишгороді Київської області. За титульною
назвою проектований об’єкт «Реконструкція виробничого корпусу ТОВ
«Артпласт Інвест» із встановленням
твердопаливного котла HERZ BIO Fire
600 кВт та складу палива при будівлі №
2, промислового майданчика «Карат» у
м. Вишгороді Київської області»
4. Соціально-економічна необхідність планової діяльності:
забезпечення теплом нежитлової будівлі;
встановлення нового сучасного еко-

ПОЛІТбюро
зараз братися до розробки нової редакції
Воєнної доктрини України — документу, в
якому викладені принципи безпеки держави.
Бо стара доктрина передбачала, що
Україна має позаблоковий статус і не повинна входити до жодних із військових союзів
чи організацій. А сьогодні вже зрозуміло,
що ці принципи слід переглядати.
На думку Дмитра Тимчука, євроатлантичній інтеграції України альтернативи немає. Отже, у Воєнній доктрині повинна бути
чітко прописана стратегічна мета України —
вступ до НАТО.
Другий пункт, який обговорювали на засіданні Військової ради «Народного фронту» — реформування сектору безпеки.
Учасники зійшлися на думці, що потрібно
створити єдиний координуючий орган у
сфері національної безпеки і оборони.
«Згідно із українським законодавством,
таким органом на даний момент є РНБО.
Проте аналіз діяльності Радбезу показує,

що його потрібно повністю переформатовувати і надавати більш масштабні повноваження», — вважає командир батальйону
«Миротворець», член команди «Народного
фронту» Андрій Тетерук.
Саме при РНБО в умовах військового
або надзвичайного стану має бути створений Головний командний центр, з якого б
здійснювалося загальне керівництво військовими операціями та мобілізаційними
заходами.
«Такий центр необхідний. Адже одна
з головних причин наших провалів під час
АТО полягає в тому, що різні міністерства
та відомства майже не координувалися між
собою. Отже, цю проблему буде розв’язано
завдяки створенню такого єдиного командного центру», — підкреслив Тетерук.
Крім того, на думку учасників Військової
ради, потрібно створювати загони територіальної оборони, особливо у прикордонних районах, які будуть готові максимально швидко зібратися та дати відсіч ворогу.

Для того, аби ці загони діяли максимально
ефективно, вони мають бути навчені основам партизанської та диверсійної війни.
А також — вправно володіти зброєю. До
речі, питання дозволу володіння вогнепальною зброєю для громадян — одна з перших
законодавчих ініціатив, яку внесуть комбати після проходження до Парламенту.
Нинішня війна довела, що жоден українець не може почуватися безпечно. Отже,
потрібно навіть у мирний час проводити
«мілітаризацію» населення, справжній військовий «лікнеп». Щоб навіть наймолодші
українці знали основи військової справи.
Всі ці пропозиції — щодо створення
нової редакції Воєнної доктрини України,
внесення змін до законодавства щодо військової служби, мобілізаційної підготовки
та мобілізаційних заходів, а також територіальної оборони — уже в роботі. Тож уже
на першій парламентській сесії члени «Народного фронту» зможуть вносити відповідні законопроекти до зали Верховної Ради.

ТОВ «Кен-Пак (Україна)» Ю.Г. Юрову, директору ВАТ «Укргідроенерго» І.Г.Сироті.
А також ПП Ю.А. Мамояну за передплату
по вул. Шолуденка, 6-а, 6-в, 6-г, 8, вул.
Ватутіна, вул. П. Калнишевського, вул. С.
Палія, вул. М. Спаса, вул. Старосільська,
вул. Парусна, 2, 2-а, ПП І.М. Тихану (вул.
Набережна, 2, 4, 4-а, 6-а, 8, вул. Н. Шолуденка, 3, 5, 6).
Депутатам Вишгородської міської
ради В.П. Виговському (вул. Київська,
18, 20, вул. Ю. Кургузова, 2, 4-а, 4-б,
10), Д.В. Корнійчуку (вул. Ю. Кургузова,
4, 6, 11, 11-а, вул. Симоненка, 7, 8, 10),

В.В. Кутаф’єву (вул. В. Симоненка, 3, 4,
6, вул. Т. Шевченка, 6, пров. Прожекторний), Ю.І. Линнику (вул. Гриненко, 1-а,
вул. Лугова, 3, вул. В. Симоненка, 2, вул.
Л. Глібова, вул. Піщана, вул. О. Довженка, вул. Максимовича, вул. Космонавтів,
вул. Святославська), В.Ю. Лісогору (вул.
Б. Хмельницького, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7-а,
7-б, 8, 9), О.В. Мельник (вул. Київська, 2,
4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, вул. Набережна, 22),
Ю. П. Попову (пр. І. Мазепи, 10, 12, пр.
Т. Шевченка, 3, вул. Дніпровська, 2, 4,
6, 8), Б. М. Руденку (вул. Грушевська, 4,
6, пр. І. Мазепи, 11, 13/9, вул. Н. Шолу-

денка, 7), О. І. Семенову (вул. Ю. Кургузова, 3-а, 3-б, вул. М. Грушевського, 8,
12), С. І. Свистун (пр. Шевченка, 2-г, 5,
вул. Симоненка, 1, 4-а, 5), В. В. Супрун
(вул. Н. Шолуденка, 6б, вул. Дніпровська,
1, 3, 3-а, 3-б, 5), А. М. Шоці (вул. Шкільна,
7, вул. Лугова, вул. Гриненко, вул. М. Коцюбинського, вул. Космонавта Поповича,
пр. Т. Шевченка, пр. Дніпровський, вул.
В. Симоненка, 1-а, 1-б), В. В. Шубці (вул.
Т. Шевченка, 7-а, 7, 9, 9-а, вул. Набережна, 12).
Завдяки вам ми тримаємо руку на
пульсі міста.

Офіційно

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ

логічного паливовикористовуючого обладнання, що характеризується низькими показниками емісії забруднюючих
речовин в атмосферне повітря і відповідно попереджає їх понаднормовий викид та збільшення фонового рівня забруднення повітряного середовища.
5. Потреба в ресурсах при будівництві і експлуатації :
земельних: не вимагається;
електропостачання: від мережі згідно з ТУ;
паливо: дерев’яні пеллети або дрова
та брикети з відходів деревини;
теплопостачання: від автономної котельні;
водопостачання: від мережі згідно з
ТУ;
трудових: будівництво згідно з штатним розкладом.
6. Транспортне забезпечення (під
час будівництва та експлуатації): на період будівництва - згідно з кошторисом
будробіт, на період експлуатації – доставка тріски спеціалізованим автотранспортом.
7. Екологічні і інші обмеження пла-

нової діяльності: у проекті будуть враховані екологічні, санітарно-гігієнічні,
протипожежні, містобудівельні й територіальні обмеження згідно діючих нормативних документів.
8. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території: топографогеодезичні, інженерно-геологічні та інші
вишукування виконуються у необхідному обсязі. Проектні рішення будуть забезпечувати виконання ДБН та санітарно-гігієнічних норм та правил, охоронні,
відновлювальні та захисні заходи.
9. Можливі впливи планової діяльності:
Повітряне середовище – очікувані
забруднення атмосферного повітря в
приземному шарі не перевищуватимуть
0,10 ГДК.мр по всіх забруднюючих речовинах.
Клімат і мікроклімат, водне середовище, грунти – вплив на клімат та мікроклімат незначний.
Рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти - не передбачається.
Навколишнє соціальне середовище
- проектований об’єкт виконується згід-

но вимог Державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв
з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010-2015
роки.
Навколишнє техногенне середовище — проектні рішення будуть відповідати будівельним вимогам і правилам.
10. Відходи виробництва, можливість їх повторного використання, утилізації та знешкодження: Утилізація та
знешкодження за окремими договорами.
11. Об’єм виконання ОВНС: в повному обсязі згідно вимог ДБН А.2.2-1-2003
із змінами.
12. Участь громадськості: з питаннями та пропозиціями звертатись протягом
30 днів від дати оголошення заяви про
наміри в ЗМІ до Вишгородської районної державної адміністрації за адресою:
07300, м. Вишгород, пл. Шевченка, 1.
ТОВ «САХАРА»: 46002, м. Тернопіль, вул. Коцюбинського, буд. 6 (0352)
43-10-89.
ТОВ «Артпласт Інвест»: 07300, Україна, Київська обл., Вишгородський р-н.,
м. Вишгород, Промисловий майданчик
«Карат», 2.

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

24-27 вересня у Міжнародному виставковому центрі на Лівобережній
у Києві відбулась виставка «Зброя і
безпека-ХІ».
акої кількості жінок і дітей на,
здавалося б, суто чоловічому
заході, я давно не бачила. Журналістки професійно до кожної деталі
пхали свого носа, редакторки друкованих ЗМІ компетентно представляли свої
видання, матусі ретельно вибирали непромокальні куртки, шкарпетки, взуття і
рюкзаки для своїх чад, ефектні панянки
прикрашали стенди і зразки продукції,
серйозні вчительки проводили екскурсії
територією величезного приміщення (а
школярики у патріотичних вишиванках
і одязі з українською символікою захоплено озиралися на струнких «богунців»
у форменних кителях, які фотографувалися біля гелікоптеру).
Техніка пожежна і рятувально-прибиральна, ливарні моделі 3-Д-друку,
випробувальні стенди, експозиції вишів і систем безпеки, літаки, мотори
й ракети, командні та штабні пункти з
найсучаснішими пультами управління,
катери, автівки і гелікоптери військові,
міліцейські, ДАІшні…
Палкі дебати (що, де і як удосконалити) фронтовиків, які прискіпливо роздивляються та випробовують на безпеку, міцність і функціональність дах і
підлогу, стіни і дверцята, прибори та облаштування. Гірко-злі коментарі: нам би
такого побільше, не гинули б наші хлопці під «Градами», довезли б поранених,
вчасно зробили операцію і врятували
би життя бойовому побратиму…
І, звісно, чоловіки від семи й до 70
— біля стрілецької зброї, мисливських
ножів і набоїв. Виставку патронували
Міністерство оборони, МВС, СБУ, Нацгвардія тощо, тож офіційні переговори
з виробниками — біля самої продукції

Т

Підтримай армію
та за столиками кафе було видно неозброєним оком.
Це вже дев’ята виставка зброї у
столиці України (суміжна, бо продукція
«Авіасвіту» зустрічала нас на майданчику перед входом). Майже 250 стендів
та експозицій із Чехії, Індії, Італії, Китаю,
Нідерландів, Польщі та інших країн.
Проте цього року основна увага відвідувачів — серед яких перші особи держави (зокрема міністр внутрішніх справ
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Так, легкий броньований автомобіль
«Козак» приїхав на виставку одразу
ж після тестового тривалого обстрілу
на полігоні Нацгвардії у Нових Петрівцях (див. стор. 5 газети «Вишгород»
№ 40’2014) із бойовими подряпинами
— трохи сколотою фарбою на борту та
тріщиною на бронесклі. І відразу ж став
чи не центральною моделлю експозиції
НВО «Практика», де були і інкасаторські шлюзи, і швидка допомога, і опера-

Козак
Арсен Аваков, міністр оборони України
Валерій Гелетей, спікер Верховної Ради
Олександр Турчинов), офіційні зарубіжні делегації, а також волонтерські організації, — була прикута до експозицій
вітчизняних виробників, що представляли розробки озброєння та систем
захисту і виявлення — танки і бронетранспортери, легкі броньовані машини
типу «Козак», керовані ракети та артилерійські снаряди, безпілотні літальні
апарати, прицільні комплекси, бронежилети, тепловізори, засоби зв’язку та
інше, — зокрема НВО «Форт», «КрАЗ»,
PIG-Tac, ДП «Антонов» та НВО «Практика».

ційний блок, і штабний пункт, і броньовані командирські, санітарні та вантажні
автомашини.
Певно, що такої популярності військовій темі додали бойові дії на Сході
країни. Про потребу в легких броньованих машинах, вкрай необхідних в умовах сучасної війни, що вимагає малих
і швидких груп реагування (п’ятірок),
безпечного переміщення розвідгруп,
евакуації бійців та миттєвого перегрупування військ, говорять і самі силовики.
Радник міністра внутрішніх справ
України Антон Геращенко: «Будь-який
автомат легко пробиває метал звичайної машини. А БТРи — по-перше, старі,

Олександр Турчинов, спікер Верховної Ради
України, під час відкриття виставки: «Питання
зброї та безпеки для країни, яка протистоїть
військовій агресії, є актуальним і пріоритетним. Ми повинні використовувати для війни на
Сході найкращі зразки зброї та найкращі зразки захисту військових. Україна вийде з цього
конфлікту з непереможною армією»
Олег Висоцький, засновник і керівник НВО
«Практика»: «Ми захищаємо безпеку України в
цеху, а наша бронетехніка — на полі бою»
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поглинають величезну кількість палива,
не мають нормальної оглядовості — і
при цьому таких розмірів, що їх дуже
легко підбити, бо вони є мало маневреними.
Тому слід усіляко сприяти розвитку
в Україні власного виробництва такої
броньованої техніки для того, щоб зберегти життя наших хлопців і підвищити
нашу обороноздатність. Дуже зручні
машини типу «Козак» — такі машини
ми тільки вітаємо».
Спеціалісти фахово оглядали й
інші розробки науково-виробничого
об’єднання «Практика»: вантажівку
КрАЗ із броньованим кунгом для перевезення військ; мобільний операційний
модуль, що дозволяє встановлювати
операційну для реанімації поранених
прямо на передовій; мобільний командний пункт, облаштований усіма необхідними засобами зв’язку для безпечної
координації ходу бойових дій не із глибокого тилу, а максимально наближено
до передової; автомобіль швидкої допомоги «Пежо-Боксер»; броньовані «Ландровер-Дефендер» і пікап «Форд-150».
І мимоволі увагу привертав енергійний ставний чоловік, до якого чи не від
кожного стенду відправляли працівники НВО «Практика» після тривалих пояснень: «А докладніше вам пояснить
наш керівник Олег Висоцький».
Їхній керівник пояснював: «На підприємстві регулярно виступають із
доповідями бійці українських добровільних батальйонів і Нацгвардії. Це
допомагає працівникам зрозуміти важливість завдання і позитивно відображається на якості машин.
А з усієї нашої продукції пікове —
блокпост, утеплений, броньований, з
протимінним захистом, оснащений засобами зв’язку, бійницями і аварійним
виходом. Сьогодні втрати української
армії на 70 % — на блокпостах і під час
пересування конвоїв.
Тож ми захищаємо Україну в цеху,
а наша бронетехніка рятує життя бійців
на фронті».
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(Початок див.
у №№ 16, 18, 21, 24, 27’2014)
Микола СЕРГІЙЧУК
ФОТО — автор, спеціально для «Вишгорода»

Український Ватикан у Бразилії
— Які у вас подальші плани? — поцікавився в нас Даниїл Козлинський увечері
після служби в церкві Святого Василія.
— Збираємося до Куритиби, — відповіли.
— Знаєте, я рекомендував би вам
обов’язково побувати у Прудентополісі,
що на шляху до Куритиби. Там досить потужна українська громада. Недарма місто
називають українським Ватиканом у Бразилії, адже в місті зосереджена чимала
кількість релігійних установ і закладів
Української греко-католицької церкви, громадських, просвітительських об’єднань і
організацій.
У Бразилії налічується майже півмільйона українців, і 400 тисяч із них мешкають
якраз у штаті Парана. А з майже 50 тисяч
прудентополісців 70 відсотків становлять
українці.
Владика сказав нам також, що в Бразилії діє 250 храмів Української греко-католицької церкви, що був період (1939 - 1944
роки), коли священикам забороняли відправляти службу українською мовою. Хто
не корився — потрапляв до в’язниці.
Переглянувшись, ми відповіли, що пристаємо на його пораду.
— От і чудово. Тоді завтра я відвезу вас
до кордону з Бразилією, а звідти вже автобусом поїдете до Прудентополіса.
На світанку ми знову вирушили в дорогу. Цього разу наш шлях лежав до знаменитого водоспаду Ігуасу. Авто швидко
мчало на північ Аргентини. На одному з
відтинків дороги зупинили поліцейські,
попередивши, що через дорожньо-транспортну пригоду тимчасово налагоджено
замість одностороннього двосторонній
рух. Тож попросили бути уважними й обережними, побажали щасливої дороги.
Тим часом почало світати. За вікном
знову пропливали звичні для місцевих країв краєвиди: рідкісні поселення змінювали
лісові ландшафти, земельні ділянки, плантації, випаси, водойми, над якими здіймалися білі ковдри туману…
Через кілька годин дісталися прикордонного аргентинського селища. На контр-

З журналістського блокнота

ольно-пропускному пункті швидко владнали формальності й рушили далі. За кілька
хвилин виїхали на міст через річку Ігуасу.
Досягши середини, Даниїл Козлинський зупинив авто, запропонував вийти.
Коли ступили на асфальтове покриття,
владика сказав:
— А зараз ви знаходитеся на межі, що
розділяє Аргентину з Бразилією.
Сфотографувалися на згадку й поїхали до контрольно-пропускного пункту
Бразилії. Тут теж довго не затрималися:
заповнили відповідні анкети, працівники
прикордонної служби зробили відмітки у
паспортах й побажали нам приємних вражень.
Тепер уже подорожували Бразилією. Першим на шляху вглиб країни було
місто Фош-ду-Ігуасу штату Парана — сучасний 150-тисячний населений пункт,
що простягся уздовж річки: з упорядкованими вулицями, затишними парками й скверами, чудовими газонами й
зручними транспортними розв’язками,
щирими й доброзичливими людьми.
Владика звозив нас до однієї з найбільших у світі гідроелектростанцій — Ітайпу,
зведеної на кордоні Бразилії з Парагваєм.
Вона потужніша за Асуанську греблю у
шість разів.
Після цього ми попрощалися з Даниїлом Козлинським: він повернувся в Аргентину, а ми направилися до Національного
парку, щоби доторкнутися до первозданної природи. Головна його родзинка — водоспад Ігуасу, розташований на річці Ігуасу на кордоні з Аргентиною.
Подолавши шлях через джунглі, дісталися цього чудового й унікального видовища, створеного природою. Перед нами
постала неповторна картина — з високого
аргентинського берега додолу падали широкі потоки брунатної води, яка, вдаряючись об дно, здіймала бризки, що досягали протилежного (бразильського) берега.
Внизу вода переливалася в сонячному
промінні багатобарвною веселкою.
Річка шириною 2,5 кілометра падала
з двох базальтових ступенів загальною
висотою 72 метри. 275 водоспадів, розділених скелями і рясною рослинністю, за
одну секунду скидали вниз 1800 кубометрів води.

Познайомившись із іншими визначними місцями заповідника, повернули до
Фош-ду-Ігуасу, пройшлися його вулицями
й дісталися автовокзалу. Звідти увечері
вирушили у 400-кілометрову подорож до
українського Ватикана у Бразилії.
Наступного дня приїхали в Прудентополіс. Зупинилися в готелі, власником якого
є українець на прізвище Буряк, відпочили з
дороги. Потім завітали до «Музею тисячоліття», відкритого тут із нагоди 1000-ліття
хрещення Руси-України.
Нас тепло зустріли директор закладу
Мирослава Крива та її помічниця Тереза
Корчова. Остання провела змістовну екскурсію, познайомивши з численними експонатами, що розповідають про перших
переселенців з України, зокрема родину
Івана Дичака, яка стала піонером в освоєнні земель у цьому краї.
З великим інтересом знайомилися
з нехитрим домашнім скарбом, речами
вжитку, з котрими прибули українці на бразильську землю, ремеслами співвітчизників, їхнім одягом, побутовими умовами,
культурою, традиціями й обрядами. Тут же
— ікони, книги, музичні інструменти, привезені з матірної землі.
Одна з експозицій присвячена творчості бразильської поетеси українського походження Олени Колодій, людини великого
духу, яка переклала багато творів Тараса
Шевченка на португальську мову.
У музеї познайомилися з вишивальницями Оленою Жирій і Терезою Струтинською, які за допомогою голки й кольорових ниток творять неперевершені
вишивки.
Під час нашого перебування в культурному закладі сюди навідався директор
радіостанції «Копас вердис» («Зелені вершини») Мар’ян Мачула, він же президент
асоціації «Приятелі музею тисячоліття», з
яким ми приємно поспілкувалися. Від нього довідалися, що радіостанція щоденно
вранці передає українською мовою молитву, а щонеділі — співану Святу літургію.
Неподалік музею знаходиться друкарня, де з 1912 року друкується двомовна
газета «Праця». Видання виходить двічі
на місяць разовим накладом 800 примірників. Нині її редагує Тарсекій Залуцький.
У розмові він повідомив, що з його роду
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першим сюди переселився дід. З ним була
його чотирирічна дочка — майбутня мама
нашого співрозмовника.
Пан Тарсекій люб’язно познайомив нас
із архівними документами, щедро поділився наявною інформацією про життя-буття
українців у Парані.
Увечері в Прудентополісі відбулася зустріч із представниками української діаспори, під час якої господарів особливо
цікавила нинішня ситуація в Україні.
На пропозицію
Мирослави Кривої
наступного дня громадська активістка
асоціації «Приятелі музею тисячоліття»
Магдалина Лозова влаштувала поїздку у
навколишні села Прудентополіса.
Ми відвідали, зокрема, селище Есперанса, де мали зустріч у місцевій школі з
батьками учнів. Біля храму Покрови поспілкувалися з місцевими селянами-українцями. Від них довідалися, що сільгоспкультури цього року вродили непогано
(нагадаю, березень тут — осінній місяць,
тобто жнива вже позаду). Збирають, як
правило, два-три врожаї. Наприклад, після пшениці встигають посіяти й зібрати ще
сою, а потім виростити на цій ділянці чорну
квасолю. Тут культивують також кукурудзу, рис, тютюн, овочі тощо.
Юнаки, з якими зустрілися біля церкви, сказали, що до бразильської армії їх
не призивають, оскільки вони працюють у
полі.
Побували ми на службі Божій, що здійснювалася українською. Настоятель храму
Йосип Новосад представив нас громаді і
запевнив, що українці в Бразилії не забули материнської мови, шанують народні
звичаї й обряди, розвивають і поширюють
традиції, щиро вболівають за Україну, її народ, вірять у його світле майбутнє.
— Передайте в Україні, — наголосив
він, — що українські брати і сестри в
Бразилії з вами завжди: і в радості, і в
біді. А наша церква є тим стержнем, що
об’єднує й згуртовує усіх разом.
З великим інтересом прихожани (а їх
зібралося, попри те, що був робочий день,
близько 200 осіб) вислухали промову професора з Києва Володимира Сергійчука,
нагородивши його виступ палкими оплесками.
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2+2
06:30, 07:00, 08:00,
18:30, 21:00, 01:30
Новини
06:50 Доброго ранку,
Україно!
06:55, 07:25, 07:45,
08:25, 08:40 Гiсть студiї
09:00 ПРОФIЛАКТИКА
ПЕРШОГО КАНАЛУ
15:00 Вiкно в Америку
15:20 Euronews
15:40 Х/ф «Гора
Будди»
17:40 До Ради
18:15 Новини. Свiт
18:55 З перших вуст
19:00 Про головне
19:40 Шустер Live.
Буднi
21:50 Д/ф
«Контингент. Єгипет.
Нескiнченна вiйна на
Сходi» ф.6,7
22:55 Трiйка, Кено,
Секунда удачi
23:00, 00:00 Пiдсумки
23:20 Вертикаль влади

07:00, 07:30, 08:00,
08:30, 09:00, 12:00,
19:30 ТСН
07:10 «Особистий
рахунок»
07:35 «Маша i
ведмiдь» (1)
08:35, 21:00
«Чистоnews»
09:35 «Шiсть кадрiв»
10:25 «Мiняю жiнку»
12:10 Х/ф «Мiцнiй
горiшок - 3: Вiдплата»
14:50 «Хоробрi серця»
16:45 «ТСН.
Особливе»
17:10, 02:20 Т/с
«Величне столiття.
Роксолана - 4» (1)
20:30 «Секретные
материалы - 2014»
21:20 Т/с «Свати - 4»
22:30 «Грошi»
23:35 «Сказочная
Русь»
00:35 Т/с «Розвiдка»

05:50, 19:20
Надзвичайнi новини
06:40 Факти тижня
08:45 Факти. Ранок
09:15 Надзвичайнi
новини. Пiдсумки
10:10 Х/ф «Скелелазка
i останнiй iз 7-ої
колиски»
12:15, 13:20 Т/с
«Прокурорська
перевiрка»
12:45, 15:45 Факти.
День
14:00, 16:10 Х/ф
«Паркер»
16:55 Х/ф «Захисник»
18:45 Факти. Вечiр
20:25 Дiстало!
21:20 Факти. Вечiр
(росiйськомовний
випуск)
21:35 Свобода слова
00:30 Х/ф «Каратель.
Територiя вiйни» (2)

07:10 Крокодил - убивця
10:00, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
11:00 Кайлi Мiноуг:
принцесами не
народжуються
12:15 Дика Африка
14:00, 22:50 Монстри
всерединi мене
15:00, 18:30, 20:30
«Соцiальний пульс»
15:40, 17:45 «Сильнi свiту
цього»
16:00, 20:00 Нашi
улюбленцi
18:00 «Агропульс»
18:15 «зМIСТОвна
Україна»
18:45, 22:45
«Економiчний пульс»
19:00 В гостях у Дмитра
Гордона. Леонiд
Жаботинський
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,
08:30, 09:00, 12:00,
14:00, 17:45 «Новини»
07:15, 07:35, 08:10,
08:35 «Ранок з
IНТЕРом»
09:20 Х/ф «Ромашка,
кактус, маргаритка»
(1)
11:15, 12:25 Д/с
«Слiдство вели...
з Леонiдом
Каневським»
13:45, 14:20
«Сiмейний суд»
15:05 «Жди меня»
18:00 Ток-шоу
«Стосується кожного»
19:00 Т/с «Поки
станиця спить» (1)
20:00 «Подробицi»
20:40 Т/с «Сучi вiйни»
Прем’єра
22:50 Т/с «Кулiнар 2»
01:55 Х/ф «Подвiйний
прорахунок» (2)

05:30 Подiї тижня з

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»

06:40, 16:00 «Все буде
добре!»
08:40 Х/ф «Три плюс
два»(1)
10:35 Х/ф «З привiтом,
Козаностра»(1)
12:35 «Битва
екстрасенсiв 14»
15:00 «Все буде
смачно!»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:55 Т/с «Коли ми
вдома»(2)
20:00 «Куб - 5»
22:30 «Детектор
брехнi - 6»
23:30 «Один за всiх»

06:10 FitnessTime
06:30 Х/ф «Сильва» (1)
08:00 Кримська
Олегом Панютою
кругосвiтка
09:15, 09:50, 10:30, 11:05,
07:00, 08:00, 09:00,
12:30 Телепродаж
10:15, 20:15 Випробувано
15:00, 19:00 Подiї
на собi
10:50 Аквапанорама
09:15, 14:10, 15:25,
12:00 Чорноморський
об’єктив
17:10 Т/с «Слiд»
12:40 Х/ф «Джульбарс» (1)
14:00 Молода гвардiя
10:00 Т/с «А снiг
15:00, 17:30, 19:30, 21:00
Служба новин «Хвиля»
кружляє»
15:10 М/с «Лiтаючий
будинок»
18:00 Т/с «Красуня
15:40 М/с «Пригоди
Ляля»
Робiка»
16:00, 01:00 Круїзнi
19:45 Ток-шоу
лайнери - рай в океанi
17:00, 21:30 Як працюють
«Говорить Україна»
машини
18:00 «Єдина країна!
21:00 Т/с «Карпов 3» Єдина країна!»
20:00 Чекаю гостей
23:00 Подiї дня
20:30 Реальний свiт
22:00 Адреналiн
23:30 Х/ф «Таємниця 22:15 Регiони
22:40 Х/ф «Неспокiйне
перевалу Дятлова» (3) господарство» (1)

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
11:45 Acci biber
13:40 Тарих седасi
14:15, 21:00 Велике
кiно на АTR
19:10 Маю право
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Порядок
у
г уртожитк у,
як цвіт папороті – ніхто
його не бачив,
але всі кажуть, що він
існує

05:50 Свобода слова
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20
Надзвичайнi новини
10:10, 16:45 Т/с
«Вулицi розбитих
лiхтарiв. Менти-8»
12:20, 13:20 Т/с
«Прокурорська
перевiрка»
12:45, 15:45 Факти.
День
14:20, 16:10 Т/с
«Лiтєйний»
18:45 Факти. Вечiр
20:25 Громадянська
оборона
21:20 Факти. Вечiр
(росiйськомовний
випуск)
21:35 Т/с «Чужий
район»
23:25 Х/ф
«Несамовитий» (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»

06:15, 18:00, 22:00
«Вiкна-Новини»
06:45, 16:00 «Все буде
добре!»
08:45, 23:50 Х/ф
«Жiноче царство»(1)
12:45 «Битва
екстрасенсiв.
Чоловiки проти жiнок»
15:00 «Все буде
смачно!»
18:55 Т/с «Коли ми
вдома»(2)
19:55, 22:50 «Врятуйте
нашу сiм’ю - 2»

05:55, 07:30, 15:00, 18:30,
20:30 «Соцiальний пульс»
06:05 Родом з України.
Тетяна Конюхова
07:05, 18:45, 22:45
«Економiчний пульс»
07:10, 15:40 «Сильнi свiту
цього»
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 «Мистецтво i час»
13:30 «Цивiлiзацiя
Incognita»
14:00, 22:50 Монстри
всерединi мене
16:00, 20:00 Нашi
улюбленцi
17:45 «Соцiальний статус:
ваша пенсiя»
18:10 «Агропульс»
18:20 «Безпечнi
пiдприємства»
19:00 В гостях у Дмитра
Гордона. Леонiд
Жаботинський
23:50 «Кумири»

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

06:00, 07:00, 08:00,
09:00, 15:00, 19:00

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 Подорож у
чарiвний край
09:15, 09:50,
10:30, 11:05, 12:30
Телепродаж
10:15 Чекаю гостей
10:50, 02:50
Адреналiн
11:40 Феєрiя мандрiв
12:45, 03:05 Х/ф «Два
бiйцi» (1)
14:00 Молода гвардiя
16:00 Круїзнi лайнери
- рай в океанi
17:00, 21:30 Реальний
свiт
22:00 Чорноморський
об’єктив
22:40 Х/ф «Дитинство
Горького» (1)

05:00, 11:15, 16:05

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

Подiї

08:35 «Ранок з

06:50, 07:10, 08:10

IНТЕРом»

Ранок з Україною

09:20, 20:40 Т/с «Сучi
вiйни»

09:15, 14:15, 15:25,

11:30, 12:25 Д/с

17:10 Т/с «Слiд»

«Слiдство вели...

10:00, 21:00 Т/с

з Леонiдом
Каневським»

«Карпов 3»

13:05 Д/с «Страх у

12:00, 19:45 Ток-шоу

твоєму домi»

«Говорить Україна»

14:20 «Судовi справи»

13:15 Т/с «ОСА»

15:40 «Сiмейний суд»
18:00 Ток-шоу

18:00, 05:15 Т/с

«Стосується кожного» «Красуня Ляля»
19:00 Т/с «Поки

23:00 Подiї дня

станиця спить» (1)
20:00 «Подробицi»
22:50 Т/с «Кулiнар 2»

23:30 Т/с «Мент у
законi 8»

06:00 «33 квадратних
метри»
06:25 Х/ф «Олександр
Маленький» (1)
08:30 Д/п «Знищенi
за мить»
10:30 Д/п «Зброя
майбутнього»
11:30 Д/п «Сучаснi
снайпери»
12:30 Х/ф «Три днi
поза законом» (1)
14:30 Т/с «Гончi-3» (1)
18:30, 21:00 Новини
«Спецкор»
19:00 Т/с «ППС-2» (1)
21:30 «ДжеДАI. Воїни
дорiг»
22:00 Т/с
«Наркотрафiк» (2)
00:00 Х/ф «Брати
Грiмм» (2)

07:30 «Мультфiльми»
(1)
11:00 Х/ф «Можна, я
буду називати тебе
мамою?» (1)
12:45 «КВН 2014.
Лiтнiй Кубок»
15:00 Х/ф «Дiтишпигуни» (1)
16:40 М/ф
«Мадагаскар 2» (1)
18:00 «Звана вечеря»
19:00 «Орел i Решка.
Шопiнг»
20:00 «Орел i Решка.
На краю свiту»
21:00 «Розсмiши
комiка»
22:00 Х/ф «Зiткнення
з безоднею» (2)
00:10 Х/ф «Лавка
чудес» (1)

06:15 Х/ф «Зникла
експедицiя» (1)
08:30 «Правда життя.
Професiя працiвник
атракцiонiв»
09:00 «Агенти впливу»
09:50 Т/с «Вулицi
розбитих лiхтарiв 3» (1)
11:35 Т/с «Шериф» (1)
15:15 Т/с «Павутиння
- 6»
19:00, 21:40 «Свiдок»
19:30 Т/с «Вулицi
розбитих лiхтарiв
- 11»
22:00 Т/с
«Кримiналiсти:
мислити як злочинець
- 8» (2)
23:45 Т/с «Справжнiй
детектив» (3)
00:50 Т/с «CSI: НьюЙорк - 5» (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 Ералаш
12:00 Богиня шопiнгу
13:50, 19:00 Панянкаселянка
14:50, 21:00 Країна У
15:50 Вiталька
17:00 Т/с «Свiтлофор»
20:00 Т/с «Кухня» (1)
22:00 Розсмiши
комiка
23:00 Т/с «Свiтлофор»
(2)
00:00 6 кадрiв

07:00, 15:00 У
пошуках iстини
07:50 Кохання Гiтлера
08:40, 14:10 Вражаючi
кадри
09:40, 18:30 Далеко i
ще далi
10:30 Дикi стежки
Британiї
11:30 Зграя
12:20, 17:30 Танки.
Великi битви
13:10 Таємницi
Третього Рейху
15:50, 21:10 Правила
життя
16:40, 22:00 Сучаснi
дива
19:20 Секретнi
територiї
22:50 Дожити до
свiтанку
23:40 Очима пiнгвiнiв
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
автоторгiв з Далласа
10:05, 10:35, 19:00,
19:30 Королi аукцiонiв
11:00 Крiзь кротячу
нору з Морганом
Фрименом
13:30, 18:00 Як це
зроблено?
15:00, 15:30 Що було
далi?
16:00 Швидкi та
голоснi
17:00 Махiнатори
20:00 Вижити разом
21:00 Виживання без
купюр
22:00 Траса Колима
23:00, 23:30 Мисливцi
за релiквiями ломбард

Наш індекс у Каталозі місцевих періодичних видань 40007

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

07:15, 07:35, 08:10,

07:10, 08:15, 22:35,
23:10 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
08:40 Трансмiсiяновини
09:15, 13:15 Час:
пiдсумки тижня з В.
Гайдукевичем
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

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

06:30, 07:00, 08:00,
09:00, 13:00, 18:30,
21:00 Новини
06:55, 07:30, 07:45,
08:25, 08:40 Гiсть
студiї
07:35 Країна on line
09:55 Уряд на зв’язку
з громадянами
10:35 Т/с Китайська
скарбничка. «Китай
на кiнчику язика».
«Секрети китайської
кухнi»
11:40, 17:40 До Ради
12:00 Т/с «П’ять
хвилин до метро»
13:35 Фольк-music
15:45 Х/ф
«Закохаймося»
19:00 Про головне
19:40 Шустер Live.
Буднi
22:55 Трiйка, Кено,
Максима
23:00, 00:00 Пiдсумки
23:20 Вертикаль
влади

14:00, 17:45 «Новини»

05:55, 06:55 М/с
«Пригоди Джекi Чана»
06:35 М/с «Новi
пригоди мисливцiв за
привидами»
07:00, 09:20 Т/с
«Татусевi дочки»
08:00, 13:55
ШОУМАНIЯ
11:55, 14:45 Т/с
«Останнiй з Магикян»
16:40 М/ф «Добриня
Нiкiтiч i Змiй Горинич»
18:00 Репортер
18:20, 23:40 Абзац!
19:00 Ревiзор
Дайджест
21:35 Супермодель
по-українськи
00:40 Х/ф «Мамо, не
горюй 2» (2)

06:35 М/с «Новi
пригоди мисливцiв за
привидами»
07:00, 18:00 Репортер
07:05, 09:00 Т/с
«Татусевi дочки»
08:00, 14:00
ШОУМАНIЯ
11:55, 14:55 Т/с
«Щасливi разом»
18:20, 00:30 Абзац!
19:00 Хто Зверху?
21:10 Т/с «Воронiни»
22:10 Х/ф
«Стритрейсери» (2)

У нашій сім’ї зарядкою займаються лише мобільні телефони
***
- Дівчино, Ви чого так швидко
танцюєте? Адже танець повільний.
- Так у мене часу немає. Я швидко потанцюю і додому

06:55 Х/ф «День
командира дивiзiї» (1)
06:00 Saba erte ATRde 08:30 Ранковий
«Свiдок»
08:05 М/ф
09:00 «Випадковий
10:15, 12:20, 12:55,
свiдок»
16:50, 19:50 Т/с
10:10 Т/с «Коломбо»
11:00, 14:00, 16:30,
(1)
18:30, 20:30 Служба
11:40, 15:00, 19:00,
новин ZAMAN
21:40 «Свiдок»
11:50 Sherfe fashion
12:10 «Що робити?»
13:40 Дастархан
13:05, 19:30 Т/с
14:15, 21:00 Велике
«Вулицi розбитих
кiно на АTR
лiхтарiв - 11»
19:00 Mizmizlar
15:15 Т/с «Слiпий - 3»
– Ей, чуєш, у 22:00 Т/с
чуже щастя не «Кримiналiсти:
мислити як злочинець
лізь!
- 8» (2)
– Що?
23:45 Т/с «Справжнiй
– Кажу, руки
детектив» (3)
від моєї шоко00:50 Т/с «CSI: Ньюладки забери!
Йорк - 5» (2)
Д/ф

06:30, 06:45, 07:15,
07:35, 07:45, 08:10,
08:20, 08:35, 08:45
Ранок на П’ятому
07:00, 08:00, 09:00,
10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00,
16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 20:00, 21:00,
22:00, 23:00 Час новин
07:10, 08:15, 22:35,
23:15 Бiзнес-час
07:30, 08:30, 09:30,
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 Трансмiсiяновини
09:35, 10:35, 11:35,
12:35, 13:35, 14:35,
15:35, 20:05, 21:10 Час.
Пiдсумки дня
16:10 Трансмiсiя
17:15 Драйв-новини
17:35 Особливий погляд
18:10 Мiсцевий час
21:40 Час-Тайм

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 Ералаш
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

06:00 Мультфiльми (1) 06:00 «Люблю
06:10 «33 квадратних

готувати»

метри»

06:30 «TOP SHOP»

06:35 Т/с «Спецзагiн
Кобра 11» (1)
08:35, 21:30 «ДжеДАI.
Воїни дорiг»

07:30, 09:50
«Мультфiльми» (1)
08:20 Т/с «Хто у домi
господар» (1)
10:00 Х/ф «Лавка

09:00, 18:30, 21:00

чудес» (1)

Новини «Спецкор»

12:00 Т/с «Всi жiнки -

09:30, 00:00

вiдьми» (1)

«Люстратор 7.62»

13:45 Т/с «Доктор

09:40 Т/с «Ментовськi Хаус»
15:20, 20:00 «Орел i
вiйни-3» (1)
16:30, 19:00 Т/с
«ППС-2» (1)

Решка. На краю свiту»
16:15, 19:00 «Орел i
Решка. Шопiнг»

22:00 Т/с
«Наркотрафiк» (2)

17:10, 21:00
«Розсмiши комiка»

00:10 Х/ф «Слiд

18:00 «Звана вечеря»

смертi» (2)

22:00 «Доктор Хаус»

06:00 Бандитський
Київ
07:00, 15:00 У
пошуках iстини
07:50 Таємницi
вермахту
08:40, 14:10 Вражаючi
кадри
09:40, 18:30 Далеко i
ще далi
10:30 Дикi стежки
Британiї
11:30, 23:40 Зграя
12:20, 17:30 Танки.
Великi битви
13:10 Дiти для Гiтлера
15:50, 21:10 Правила
життя
16:40, 22:00 Сучаснi
дива
19:20 Секретнi
територiї
22:50 Полярний
ведмiдь

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 голоснi
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 навиворiт
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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4 жовтня

ТЕЛЕпрограма

2014 року

«Воронiни»

смачно!»

18:20, 23:45 Абзац!

18:55 Т/с «Коли ми

19:00 Герої та коханцi

вдома»(2)

00:45 Служба розшуку

20:00, 22:50

дiтей

«МастерШеф - 4»

00:50 Х/ф «Жертви

01:35 Нiчний ефiр

вiйни» (2)

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 Sherfe fashion
13:40 Тарих седасi
14:15, 21:00 Велике
кiно на АTR
19:10 Маю право

08:30 Ранковий
«Свiдок»
09:00, 03:40
«Випадковий свiдок»
09:55 Т/с «Коломбо»
(1)
11:40, 15:00, 19:00,
21:40 «Свiдок»
12:10 «Що робити?»
13:05, 19:30 Т/с
«Вулицi розбитих
лiхтарiв - 11»
15:15 Т/с «Жорстокий
бiзнес»
22:00 Т/с
«Кримiналiсти:
мислити як злочинець
- 8» (2)
23:45 Т/с «Справжнiй
детектив» (3)
00:50 Т/с «CSI: НьюЙорк - 5» (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 Ералаш
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

06:45, 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
07:10 «Особистий
рахунок»
07:35 «Маша i ведмiдь»
(1)
08:35, 21:00 «Чистоnews»
09:35 «Чотири весiлля
- 2»
10:55, 21:20 Т/с «Свати
- 4» (1)
12:25 «Розсмiши комiка
- 3»
13:25 «Сiмейнi
мелодрами»
14:35 «СIМЕЙНI
МЕЛОДРАМИ
15:40 «Сiмейнi
мелодрами - 4»
16:45 «ТСН. Особливе»
17:10 Т/с «Величне
столiття. Роксолана 4» (1)
22:30 «Iнспектор
Фреймут»
00:35 Т/с «Розвiдка» (3)

06:35, 08:00 Т/с
«Департамент»
07:45, 08:45 Факти.
Ранок
09:15, 19:20
Надзвичайнi новини
10:10, 16:45 Т/с
«Вулицi розбитих
лiхтарiв. Менти-8»
12:20, 13:20 Т/с
«Прокурорська
перевiрка»
12:45, 15:45 Факти.
День
14:25, 16:10 Т/с
«Лiтєйний»
18:45 Факти. Вечiр
20:25 Депутат пiд
прикриттям
21:10 Факти. Вечiр
(росiйськомовний
випуск)
21:25 Т/с «Чужий
район»
23:25 Х/ф «Код
доступу»
01:25 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 «Київськi iсторiї»
19:20, 23:20 «Мiська
варта»
21:25 «Прогулянки
мiстом»

06:05, 18:00, 22:00

05:55, 06:55 М/с

«Вiкна-Новини»

«Пригоди Джекi Чана»

07:05, 18:45, 22:50
«Економiчний пульс»
07:10, 15:40, 17:45
«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
13:00 «Соцiальний статус:
ваша пенсiя»
13:30 «Безпечнi
пiдприємства»
14:00, 23:00 Монстри
всерединi мене
16:00, 20:00 Нашi
улюбленцi
18:00 «Агропульс»
18:10 «зМIСТОвна
Україна»
19:00 В гостях у Дмитра
Гордона. Станiслав
Шушкевич
21:30 Шлях до перемоги
- Нанкiн
21:45 «Глобал - 3000»
00:00 «Красивi та
амбiцiйнi» (3)

07:00, 07:30, 08:00,
08:30, 09:00, 12:00,
14:00, 17:45 «Новини»
07:15, 07:35, 08:10,
08:35 «Ранок з
IНТЕРом»
09:20, 20:40 Т/с «Сучi
вiйни»
11:25, 12:25 Д/с
«Слiдство вели...
з Леонiдом
Каневським»
13:05 Д/с «Страх у
твоєму домi»
14:20 «Судовi справи»
15:40 «Сiмейний суд»
18:00 Ток-шоу
«Стосується кожного»
19:00 Т/с «Поки
станиця спить» (1)
20:00 «Подробицi»
22:45 Т/с «Кулiнар 2»

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

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
10:15, 02:50
Випробувано на собi
10:50 Аквапанорама
11:40 Феєрiя мандрiв
12:45 Х/ф «Дубровський»
(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 «Блакитнi
дороги» (1)

Подiї
06:50, 07:10, 08:10
Ранок з Україною
09:15, 14:15, 15:25,
17:10 Т/с «Слiд»
10:00, 21:00 Т/с
«Карпов 3»
12:00, 19:45 Ток-шоу
«Говорить Україна»
13:15 Т/с «ОСА»
18:00 Т/с «Красуня
Ляля»
23:00 Подiї дня
23:30 Т/с «Мент у
законi 8»

Передплачуйте газету «Вишгород».
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14:55 «Все буде

06:30, 06:45, 07:15, 07:35,
07:45, 08:10, 08:20, 08:35,
08:45 Ранок на П’ятому
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 20:00, 21:00, 22:00,
23:00 Час новин
07:10, 08:15, 22:35, 23:15,
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, 18:30,
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 Машина часу
18:10 Мiсцевий час
21:40 Час-Тайм
22:15 Лiсова варта

06:30, 07:00, 08:00,
09:00, 13:00, 18:30,
21:00 Новини
06:50 Доброго ранку,
Україно!
06:55, 07:25, 07:40,
08:25, 08:40 Гiсть студiї
09:55 Перша шпальта
10:35 Т/с Китайська
скарбничка. «Китай на
кiнчику язика». «Гармонiя
п’яти смакiв»
11:40, 17:40 До Ради
12:00 Т/с «П’ять хвилин
до метро»
13:20 Перша студiя
14:15 Нотатки на глобусi
14:35 Як ваше здоров’я?
15:30 Euronews
19:00 Про головне
19:40 Шустер Live. Буднi
21:50 Слiдство. Iнфо
22:15 Д/ф «Контингент.
Єгипет. Нескiнченна
вiйна на Сходi» ф.8
22:40 Мегалот
22:50 Суперлото, Трiйка,
Кено
23:20 Вертикаль влади

09:00, 15:00, 19:00

06:40, 16:00 «Все буде 06:35 М/с «Новi
добре!»

пригоди мисливцiв за

08:40 «Зiркове життя.

привидами»

Дiти-злочинцi»

07:00, 18:00 Репортер

09:50 «Врятуйте нашу 07:05, 09:00 Т/с
сiм’ю - 2»

«Татусевi дочки»

12:45 «Битва

08:00, 14:00

екстрасенсiв.

ШОУМАНIЯ

Чоловiки проти жiнок» 11:55, 14:50, 21:45 Т/с

Бог просто фізично не може
встежити за
всіма …
Тому Він і
створив мою
сусідку – бабу
Катю!

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
07:10 «Особистий
рахунок»
07:35 «Маша i ведмiдь»
(1)
08:35, 21:00
«Чистоnews»
09:35 «Чотири весiлля
- 2»
10:55, 21:20 Т/с «Свати
- 4» (1)
12:25 «Розсмiши комiка
- 3»
13:25, 14:35 «Сiмейнi
мелодрами»
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 «Позамежжя»
(2)

06:40, 08:00 Т/с
«Департамент»
07:45, 08:45 Факти.
Ранок
09:15, 19:20
Надзвичайнi новини
10:10, 16:35 Т/с
«Вулицi розбитих
лiхтарiв. Менти-8»
12:20, 13:20 Т/с
«Прокурорська
перевiрка»
12:45, 15:45 Факти.
День
14:00, 16:10 Т/с
«Лiтєйний»
18:45 Факти. Вечiр
20:25 Iнсайдер
21:15 Факти. Вечiр
(росiйськомовний
випуск)
21:30 Т/с «Чужий
район»
23:25 Х/ф «Голiвудськi
копи»

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»
21:25 «Прогулянки
мiстом»

05:55, 18:00, 22:00

05:55, 06:55 М/с

«Вiкна-Новини»

«Пригоди Джекi Чана»

05:55, 07:30, 15:00,
18:30, 20:30 «Соцiальний
пульс»
06:05 Родом з України.
Iнна Макарова
06:35 Персона. Анатолiй
Матешко
07:05, 18:45, 22:45
«Економiчний пульс»
07:10, 13:10, 15:40,
17:45 «Сильнi свiту
цього»
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»
18:10 «Сьогоднi на
сьогоднi»
18:15 «Безпека працi»
19:00 В гостях у Дмитра
Гордона. Станiслав
Шушкевич
23:50 «Кумири»

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

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

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

09:00, 15:00, 19:00

05:30, 07:30, 12:05,
15:00, 17:30, 19:30,
21:00 Служба новин
«Хвиля»
06:00, 18:00 «Єдина
країна! Єдина країна!»
08:00 Будьте здоровi!
08:30, 15:40 М/с
«Пригоди Робiка»
08:55 Подорож у
чарiвний край
09:15, 09:50, 10:30,
11:05, 12:30 Телепродаж
10:15 Випробувано на
собi
10:50 Адреналiн
11:40 Феєрiя мандрiв
12:45 Х/ф «П›ятий
океан» (1)
14:00, 20:00 Молода
гвардiя
15:10 М/с «Лiтаючий
будинок»
16:00 Шуба-дуба-ZOO!!!
16:20, 22:00
Чорноморський
об’єктив
17:00, 21:30 Реальний
свiт
22:40 Х/ф «Сiльська
вчителька» (1)

«Слiдство вели...

10:00 Т/с «Карпов 3»

з Леонiдом

12:00, 19:45 Ток-шоу

Каневським»

«Говорить Україна»

13:05 Д/с «Страх у

13:15 Т/с «ОСА»

твоєму домi»
14:20 «Судовi справи»
15:40 «Сiмейний суд»
18:00 Ток-шоу
«Стосується кожного»

18:00 Т/с «Красуня
Ляля»
21:40 Футбол.
Вiдбiрний матч до

19:00 Т/с «Поки

Євро 2016. Бiлорусiя

станиця спить» (1)

- Україна

20:00 «Подробицi»

23:40 Т/с «Мент у

22:50 Т/с «Кулiнар 2»

законi 8»

06:00 Мультфiльми (1)
06:10 «33 квадратних
метри»
06:35 Т/с «Спецзагiн
Кобра 11» (1)
08:35, 21:30 «ДжеДАI.
Воїни дорiг»
09:00, 18:30, 21:00
Новини «Спецкор»
09:30, 00:00
«Люстратор 7.62»
09:40 Х/ф «Визволення.
Вогняна дуга» (1)
11:50 Х/ф «Визволення.
Прорив» (1)
13:45 Д/п «Вогняний
екiпаж»
14:25 Д/п «Невiльники
Всесвiту»
15:30 Д/п «Народженi
вбивати»
16:30, 19:00 Т/с «ППС2» (1)
22:00 Т/с
«Наркотрафiк» (2)
00:10 Х/ф «Вогняний
бiй» (3)

06:00 Бандитська
Одеса
07:00, 15:00 У
пошуках iстини
07:50 Таємницi
вермахту
08:40, 14:10 Вражаючi
кадри
09:40, 18:30 Далеко i
ще далi
10:30 Дикi стежки
Британiї
11:30 Очима пiнгвiнiв
12:20, 17:30 Танки.
Великi битви
13:10 Кохання Гiтлера
15:50, 21:10 Правила
життя
16:40, 22:00 Сучаснi
дива
19:20 Секретнi
територiї
22:50 Полярний
ведмiдь
23:40 Зграя
00:30 Покер

06:00 «Люблю
готувати»
06:30 «TOP SHOP»
07:30, 09:50
«Мультфiльми» (1)
08:20 Т/с «Хто у домi
господар» (1)
10:15 Т/с «Всi жiнки вiдьми» (1)
13:45 Т/с «Доктор
Хаус»
15:20, 20:00 «Орел i
Решка. На краю свiту»
16:15, 19:00 «Орел i
Решка. Шопiнг»
17:10, 21:00
«Розсмiши комiка»
18:00 «Звана вечеря»
22:00 «Доктор Хаус»

06:00, 14:00 Золота
лихоманка
06:55 Мiсто навиворiт
07:50, 13:00, 18:30 Як
це влаштовано?
08:15 Швидкi та
голоснi
09:10 Мисливцi за
автомобiлями
10:05, 10:35, 19:00,
19:30, 20:00, 20:30
Склади: битва в
Канадi
11:00, 17:00
Махiнатори
12:00 Top Gear
13:30, 18:00 Як це
зроблено?
15:00, 15:30 Володарi
розуму
16:00 Колекцiонери
авто
21:00, 21:30, 23:00,
23:30 Гаражне золото
22:00, 22:30 Багажнi
вiйни

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!
06:55, 07:30, 07:45,
08:25, 08:40 Гiсть студiї
08:55 Паспортний
сервiс
09:55 Слiдство. Iнфо
10:35 Китайська
скарбничка
11:40, 17:40 До Ради
12:00 Т/с «П’ять хвилин
до метро»
13:40 Школа Мерi
Поппiнс
13:55 Хто в домi хазяїн?
14:20 Надвечiр’я
15:55 Х/ф
«Запрошення»
18:15 Новини. Свiт
18:55 З перших вуст
19:00 Про головне
19:40 Шустер Live. Буднi
21:50 «Схеми» з
Наталiєю Седлецькою
22:55 Трiйка, Кено,
Максима
23:00, 00:00 Пiдсумки
23:20 Вертикаль влади

14:00, 17:45 «Новини» Подiї
07:15, 07:35, 08:10,
06:50, 07:10, 08:10
08:35 «Ранок з
Ранок з Україною
IНТЕРом»
09:15, 14:15, 15:25,
09:20, 20:40 Т/с «Сучi
17:10, 21:00 Т/с
вiйни»
«Слiд»
11:25, 12:25 Д/с

Вишгород
2+2

06:30, 16:00 «Все буде 06:35 М/с «Новi
добре!»

2+2

06:30, 06:45, 07:15, 07:35, 06:00 Мультфiльми (1) 06:00 «Люблю
07:45, 08:10, 08:20, 08:35, 06:10 «33 квадратних
08:45 Ранок на П’ятому
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,

пригоди мисливцiв за 11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,

08:30 Х/ф «Аварiя -

привидами»

19:00, 20:00, 21:00, 22:00,

дочка мента»(1)

07:00, 18:00, 00:50

23:00 Час новин

10:35 Х/ф «Торкнутися Репортер

07:10, 08:15, 22:35, 23:15
Бiзнес-час

неба»

07:05, 09:00 Т/с

07:30, 08:30, 09:30, 10:30,

12:35 «Битва

«Татусевi дочки»

11:30, 12:30, 13:30, 14:30,

екстрасенсiв.

08:00, 14:00

15:30, 16:30, 17:30, 18:25,

Чоловiки проти жiнок» ШОУМАНIЯ

22:30, 23:30 Час. Важливо
07:50 Автопiлот-новини
08:40 Трансмiсiя-новини

14:55 «Все буде

11:55, 14:55 Т/с

смачно!»

«Щасливi разом»

09:35, 10:35, 11:35, 12:35,

18:55 Т/с «Коли ми

18:20, 23:55 Абзац!

13:35, 14:35, 15:35, 20:05,

вдома»(2)

19:00 Хто Зверху? 2

17:10 Територiя закону

20:00, 22:50 «Зваженi

21:00 Т/с «Воронiни»

17:35 Лiсова варта

та щасливi - 4»

00:55 Служба розшуку

00:45 Нiчний ефiр

дiтей

21:40 Час-Тайм

05:00, 11:15, 16:05
Д/ф
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
11:50 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»

05:05, 15:15 Т/с
«Жорстокий бiзнес»
08:30 Ранковий
«Свiдок»
09:00, 03:30
«Випадковий свiдок»
09:50 Т/с «Коломбо»
(1)
11:40, 15:00, 19:00,
21:40, 02:15, 03:20
«Свiдок»
12:10 «Що робити?»
13:05 Т/с «Вулицi
розбитих лiхтарiв
- 11»
19:30 Т/с «Вулицi
розбитих лiхтарiв - 9»
22:00 Т/с
«Кримiналiсти:
мислити як злочинець
- 8» (2)
23:45 Т/с «Справжнiй
детектив» (3)
00:50 Т/с «CSI: НьюЙорк - 5» (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 Ералаш
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

08:50 Драйв

21:10 Час. Пiдсумки дня

У магазині:
- Пробачте,
але ви мені не
дали здачу.
- Пробачаю

18:10 Мiсцевий час
18:30 Вiкно в Європу

метри»
06:35 Т/с «Спецзагiн
Кобра 11» (1)
08:35, 21:30 «ДжеДАI.
Воїни дорiг»
09:00, 18:30, 21:00
Новини «Спецкор»
09:30, 00:00
«Люстратор 7.62»
09:40 Х/ф
«Визволення.
Напрямок головного
удару» (1)
12:45 Х/ф «Гаряча
точка» (1)
14:25 Д/п
«Безсмертя»
15:30 Д/п «Народженi
вбивати»
16:30 Т/с «ППС-2» (1)
19:00 Т/с «ППС» (1)
22:00 Т/с
«Наркотрафiк» (2)
00:10 Х/ф
«Акуловосьминiг» (3)

06:00 Бандитський
Київ
07:00, 15:00 У
пошуках iстини
07:50 Таємницi
Третього Рейху
08:40, 14:10 Вражаючi
кадри
09:40, 18:30 Далеко i
ще далi
10:30 Полярний
ведмiдь
11:30, 23:40 Сила
тварин
12:20, 17:30 Танки.
Великi битви
13:10 Таємницi
вермахту
15:50, 21:10 Правила
життя
16:40, 22:00 Сучаснi
дива
19:20 Секретнi
територiї
22:50 Замерзла
планета
00:30 Океан страху

готувати»

06:30 «TOP SHOP»
07:30, 09:50
«Мультфiльми» (1)
08:20 Т/с «Хто у домi
господар» (1)
10:15 Т/с «Всi жiнки вiдьми» (1)
13:45 Т/с «Доктор
Хаус»
15:20, 20:00 «Орел i
Решка. На краю свiту»
16:15, 19:00 «Орел i
Решка. Шопiнг»
17:10, 21:00
«Розсмiши комiка»
18:00 «Звана вечеря»
22:00 «Доктор Хаус»

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
авто
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 кротячу
нору з Морганом
Фрiменом
16:00, 16:30
Автольянцi
17:00 Махiнатори
20:00 Смертельний
улов
21:00 Сибiрська
рулетка
22:00 Герої серед нас
23:00 Лiквiдатор

Вишгород

ТЕЛЕпрограма

4 жовтня

2014 року
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2+2
06:30, 07:00, 08:00,
09:00, 13:00, 18:30,
21:00, 01:35 Новини
06:50 Доброго ранку,
Україно!
07:25, 07:40, 08:25,
08:40 Гiсть студiї
08:50 Паспортний
сервiс
09:55 «Схеми» з
Наталiєю Седлецькою
10:35 Т/с Китайська
скарбничка. «Китай на
кiнчику язика» 7с. «Нашi
лани»
11:40, 17:50 До Ради
12:00 Т/с «П’ять хвилин
до метро»
13:40 Хочу бути
14:00 Українського
роду
14:20 Вiра. Надiя.
Любов
15:55 Х/ф «Квiтуче
мiсто»
18:15 Новини. Свiт
18:55 З перших вуст
21:40 Шустер LIVE

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
07:10 «Особистий
рахунок»
07:35 «Маша i ведмiдь»
(1)
08:35 «Чистоnews»
09:35 «Чотири весiлля
- 2»
10:55 Т/с «Свати - 4» (1)
12:25 «Розсмiши комiка
- 3»
13:25, 14:35 «Сiмейнi
мелодрами»
15:40 «Сiмейнi
мелодрами - 4»
16:45 «ТСН. Особливе»
17:10 Т/с «Величне
столiття. Роксолана 4» (1)
20:30 «Сказочная Русь»
21:20 «Мультибарбара»
21:45 «Вечiрнiй Київ «
23:20 «Свiтське життя»
00:25 Х/ф «Одного разу в
Голiвудi» (2)

06:35, 08:00, 09:15,
13:20, 16:10 Т/с
«Штрафбат»
07:45, 08:45 Факти.
Ранок
12:45, 15:45 Факти.
День
18:45 Факти. Вечiр
19:20 Надзвичайнi
новини
20:15 Х/ф «Поганi
хлопцi»
22:45 Х/ф «Поганi
хлопцi-2» (2)
01:30 Голос Америки
01:35 Х/ф «Шоу
починається»

05:55, 07:30, 15:00, 18:30,
20:30 «Соцiальний пульс»
06:05 Наталя Фатєєва
06:35 Анатолiй Кузнєцов
07:05, 18:45, 23:00
«Економiчний пульс»
07:10, 13:40, 15:40, 17:45
«Сильнi свiту цього»
10:00, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
11:00, 21:45 Портрети
нацiї
11:30, 22:20 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
18:00 «Агропульс»
18:15 «зМIСТОвна
Україна»
19:00 В гостях у Дмитра
Гордона. Станiслав
Шушкевич
21:30 Шлях до перемоги
- Нанкiн
23:05 Тиранозавр

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 «Сучi вiйни»
11:30, 12:25 Д/с
«Слiдство вели...
з Леонiдом
Каневським»
13:05 Д/с «Страх у
твоєму домi»
14:20 «Судовi справи»
15:40 «Сiмейний суд»
18:00 Ток-шоу
«Стосується кожного»
19:00 Т/с «Поки
станиця спить» (1)
20:00 «Подробицi»
20:40 Ток-шоу «Чорне
дзеркало»
22:40 Т/с «Кулiнар 2»
00:45 Х/ф «Цiлуй
дiвчат»

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

– Опиши
себе.
– Блондинка.
– Ага. А очі?
– Є!

09:00, 15:00, 19:00
Подiї
06:10 Тайны звезд
06:50, 07:10, 08:10
Ранок з Україною
09:15, 14:15, 15:25,
17:10 Т/с «Слiд»
12:00, 19:45 Ток-шоу
«Говорить Україна»
13:15 Т/с «ОСА»
18:00 Т/с «Красуня
Ляля»
21:00 Т/с «Карпов 3»
23:00 Подiї дня
23:30 Т/с «Мент у
законi 8»

06:30, 06:45, 07:15, 07:35,
06:00, 10:00, 11:15,
07:00 Х/ф «Екiпаж»(1) 06:55 М/с «Пригоди
07:45, 08:10, 08:20, 08:35,
12:45 «Мультляндiя» 09:50 Х/ф «Торкнутися Джекi Чана»
неба»
08:45 Ранок на П’ятому
07:20 «Київ музика»
06:35
М/с
«Новi
11:50 Х/ф «Iндус»
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
08:00, 15:00, 17:00,
18:00, 22:00 «Вiкнапригоди мисливцiв за 11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
19:00, 21:00, 23:00
Новини»
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
привидами»
«Столичнi телевiзiйнi 19:00 Т/с «Коли ми
19:00, 20:00, 21:00, 22:00,
07:00, 18:00, 01:00
новини»
вдома»(2)
23:00 Час новин
20:00,
22:50
Репортер
08:20, 10:20, 16:00,
07:10, 08:15, 22:40, 23:20,
«Танцюють
всi!-7»
17:40, 18:50, 21:25
07:05, 09:00 Т/с
00:15 Бiзнес-час
00:25 «Куб - 5»
«Вiдкритий мiкрофон»
07:30, 08:30, 09:30, 10:30,
«Татусевi дочки»
08:30, 19:30
11:30, 12:30, 13:30, 14:30,
- А давай що08:00, 13:55
15:30, 16:30, 17:30, 18:30,
«Столиця»
небудь до чаю ШОУМАНIЯ
22:30, 23:30 Час. Важливо
13:20, 15:10, 23:25
купимо!
11:55, 14:50 Т/с
07:50 Автопiлот-новини
«Громадська
- А ти чого б
08:40 Трансмiсiя-новини
«Воронiни»
приймальня»
хотіла?
09:35, 10:35, 11:35, 12:35,
18:20 Абзац!
16:20, 18:00 «У центрi
13:35, 14:35, 15:35,
Ну,
не
знаю...
уваги»
19:00 Супермодель
16:35, 20:05, 21:10 Час.
Може, пива
17:10, 00:45
по-українськи
Пiдсумки дня
візьмемо?
«Прогулянки мiстом»
21:00 Проект Перфект 17:15 Мотор
- Точно, і
19:20, 23:20 «Мiська
17:35, 18:35 Машина часу
22:15 Герої та коханцi
варта»
скумбрії коп18:10 Мiсцевий час
01:05
Х/ф
«Хто
такий
21:35 «Столиця.
21:40 Час-Тайм
ченої
Гаррi Крамб»
22:10 Особливий погляд
Спецпроект»

05:30, 07:30, 12:05,
15:00, 17:30, 19:30,
21:00 Служба новин
«Хвиля»
06:00, 18:00 «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
10:15, 02:50
Випробувано на собi
10:50 Аквапанорама
11:40 Шуба-дуба-ZOO!!!
12:45 Х/ф «Золотий
ключик» (1)
14:00 Молода гвардiя
16:00 Круїзнi лайнери рай в океанi
17:00, 21:30 Як
працюють машини
20:00 Феєрiя мандрiв
20:20 XTV show
22:00 Адреналiн
22:15 Регiони
22:30 Х/ф «Повернення
Максима» (1)
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06:10 «Шiсть кадрiв»
07:00, 19:30 ТСН
08:00, 08:25 М/с
«Пригоди ведмедикiв
Гаммi - 2» (1)
09:00 «Маша i
ведмiдь» (1)
09:10 «Свiтське життя»
10:15 Х/ф «Поцiлунок
долi»
14:40 «Вечiрнiй Київ «
16:25 «Вечiрнiй
квартал»
18:30 «Розсмiши
комiка «
20:15 «Українськi
сенсацiї»
21:20 «Вечiрнiй
квартал. Прем’єрний
випуск»
23:30 «Квартал i його
команда»
00:35 Карл Урбан у
бойовику «Слiдопит»
(2)

06:00 Дача

06:00, 08:00, 16:55

18:45 Факти. Вечiр

пiсня року»

19:15 Надзвичайнi

19:00, 21:00, 23:00

новини. Пiдсумки

«Столичнi телевiзiйнi

22:10 Х/ф «Я -

новини»

легенда» (2)

19:40, 21:20, 23:20

00:10 Х/ф «Глибоке

«Столиця»

синє море» (2)

00:50 «У центрi уваги»

10:00 Портрети нацiї
10:30 Де ти був?
Подiї, що змiнили свiт
11:15 Х/ф «Вождi
Атлантиди»
14:00 За сiм морiв
15:00 Запливи з
монстрами
16:10 «Мистецтво i
час»
16:40 Вперед, на
Олiмп!
17:00 Концерт
Свiтлани i Вiталiя
Бiлоножкiв «Мелодiя
двох сердець»
18:30 «Глобал - 3000»
19:00 Криза. Подiї, що
змiнили свiт
20:00 Вся розкiш
азiйських країн
21:05 Кастро: людина
i мiф
22:10 Х/ф «Вночi у
парку» (2)
00:00 «Вихiдний, пiсля
опiвночi»

05:50, 20:00

07:00, 15:00, 19:00

08:00 Кабрiолет
08:25, 01:00 180 градусiв
08:50, 22:30
Астропрогноз
09:05 У свiтi справдженої
мрiї
09:15, 09:50, 10:30, 11:05,
12:30 Телепродаж
10:15 Чекаю гостей
10:45, 01:40 Шуба-ДубаZOO!!!
11:40, 02:50 Адреналiн
12:00 Чорноморський
об’єктив
12:45 Х/ф «У людях» (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 «Музична
iсторiя» (1)
19:00 Реальний свiт
19:30 XTV show
20:05 Круїзнi лайнери рай в океанi
21:05 Регiони
21:30 Молода гвардiя
22:40 Х/ф «Застава в
горах» (1)

07:15 «Школа доктора
Комаровського.
Невiдкладна
допомога»

Подiї
07:15, 09:15 Т/с
«Iнтерни»
10:00 Один за сто

Комаровського»

11:00 Хочу до

08:30 Програма

Меладзе
13:00 Т/с «Чекаючи

09:30 «Новини»
10:00 Х/ф «Сiм

любовi»

няньок» (1)

15:20 Т/с « Чекаючи

11:45 Т/с «Терор

любовi»

любов’ю» (1)

17:15, 19:40 Т/с

15:55 Т/с «Птаха у

«Удiвець»

клiтцi»

22:15 Х/ф «Чого

20:30 Концерт «Мiсце
зустрiчi»

«Жорстокий бiзнес»

06:00 Saba erte ATRde 08:30 Ранковий
08:05 М/ф
«Свiдок»
10:15, 12:20, 12:55,
09:00, 03:25
16:50, 19:50 Т/с
«Випадковий свiдок»
11:00, 14:00, 16:30,
18:30, 20:30 Служба

09:30 Т/с «Двоє зi

новин ZAMAN

скриньки»
11:50 Будьте здоровi! 13:00 Т/с «Вулицi
13:40 Тарих седасi
розбитих лiхтарiв - 9»
14:15, 21:00 Велике
15:00, 19:00 «Свiдок»
кiно на АTR
19:30 Х/ф «Кохання
19:10 Маю право

Дівчино,
можна я вас
ущипну?
– Траву на
газоні йди
щипай, козел!

пiд грифом «Цiлком
таємно»
21:30 Х/ф «Тiнi
минулого» (2)
23:20 Х/ф «Банда
Келлi» (2)

06:15 Х/ф «Аварiя 08:00 Ревiзор
дочка мента»(1)
10:00 Ревiзор
06:25 Х/ф «Перегони «Мультляндiя»
08:00 «Караоке на
Дайджест
07:20 «Київ музика»
Майданi»
12:30 Уральськi
«Гарматне ядро»-2»
09:00 «Все буде
пельменi
10:00
«Якiсне
життя»
08:25 Достало!
смачно!»
14:45 Хто Зверху? 1
10:30 «Зроблено у
10:45 «Танцюють
16:55 Т/с «Останнiй з
09:30 Iнсайдер
всi!-7»
Магикян»
Києвi»
10:25 Громадянська
14:50 «Зваженi та
18:50 М/ф «Роби ноги»
11:00 «Run.OK»
щасливi - 4»
20:40 М/ф «Iлля
оборона
11:35, 19:20, 22:40
19:00 «Х-Фактор - 5» Муромець i Соловей
11:30 Депутат пiд
22:15 Т/с «Коли ми
розбiйник»
«Вiдкритий мiкрофон»
вдома»(2)
22:40 Стенд Ап Шоу
прикриттям
13:30 «Київськi iсторiї» 00:55 «Детектор
23:30 Х/ф «Новорiчний
12:30, 13:00, 20:10 Т/с
брехнi - 6»
шлюб»
15:30 «Служба
«Нiчнi ластiвки»
порятунку»
Скинуті в спортзалі кілограми
12:45 Факти. День
17:15 «Українська

08:00 «Школа доктора годин

«Чорно-бiле»

05:05, 15:15 Т/с

Д/ф

хочуть чоловiки»

22:30 Т/с «Серце

00:20 Х/ф «Королева

матерi» (2)

льоду»

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 Ералаш
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 «Мандри
Гуллiвера» (1)
21:50 Х/ф «Дуже
страшне кiно 4» (2)
23:15 6 кадрiв

06:00 «Люблю

07:00, 15:00 У
пошуках iстини
07:50 Дiти для Гiтлера
08:40, 14:10 Вражаючi
кадри
09:40, 18:30 Далеко i
ще далi
10:30 Полярний
ведмiдь
11:30, 23:40 Сила
тварин
12:20, 17:30 Танки.
Великi битви
13:10 Таємницi
вермахту
15:50, 21:10 Правила
життя
16:40, 22:00 Сучаснi
дива
19:20 Секретнi
територiї
22:50 Замерзла
планета
00:30 Покер

06:00, 14:00 Золота
лихоманка
06:55, 21:00 Крiзь
кротячу нору з
Морганом Фрiменом
07:50, 13:00, 18:30 Як
це влаштовано?
08:15, 08:45 Тикл
09:10, 09:40
Автольянцi
10:05, 10:35, 19:00,
19:30 Лiквiдатор
11:00 Сибiрська
рулетка
12:00, 00:00 Top Gear
13:30, 18:00 Як це
зроблено?
15:00 Динамо.
Неймовiрний
iлюзiонiст
16:00, 16:30 Акули
автоторгiв з Далласа
17:00 Махiнатори
20:00 Повстання
машин
22:00, 22:30 Що було
далi?

готувати»
06:30 «TOP SHOP»
07:30, 09:50
«Мультфiльми» (1)
08:20 Т/с «Хто у домi
господар» (1)
10:15 Т/с «Всi жiнки вiдьми» (1)
13:45 Т/с «Доктор
Хаус»
15:20 «Орел i Решка.
На краю свiту»
16:15, 19:00 «Орел i
Решка. Шопiнг»
17:10, 22:10
«Розсмiши комiка»
18:00 «Звана вечеря»
20:00 «КВК»
23:10 «Велика
рiзниця»
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06:00, 07:00, 07:05 На
слуху
06:05 Вiд першої особи
07:40 Пiдсумки
08:00 Шустер LIVE
11:00 Подорожуй
першим
11:40, 18:00 До Ради
12:00 Т/с «П’ять хвилин
до метро»
13:35 Хочу бути
13:55 Дитячi iсторiї.
«Маленький прибулець»
14:20 Українського роду
14:50 Нацiональний
вiдбiр на Мiжнародний
конкурс сольних
виконавцiв «Sanremo
Junior 2015» (ч.2)
15:50 В гостях у
Д.Гордона
16:50 Чоловiчий клуб.
Бокс. Чемпiонат
України. Фiнали
21:00 Новини
22:10
Короткометражний
фiльм «Салдатики»
22:40 Мегалот
22:50 Суперлото, Трiйка,
Кено

«Подробицi»

05:00, 11:15, 16:05

06:00 Мультфiльми (1)
06:10 «33 квадратних
метри»
06:35 Т/с «Спецзагiн
Кобра 11» (1)
08:35, 21:30 «ДжеДАI.
Воїни дорiг»
09:00, 18:30, 21:00
Новини «Спецкор»
09:30 «Люстратор
7.62»
09:40 Х/ф
«Визволення. Битва за
Берлiн» (1)
11:30 Х/ф
«Визволення. Останнiй
штурм» (1)
13:00 «Нове Шалене
вiдео по-українськи»
15:00 «Облом UA.
Новий сезон»
16:30 Т/с «ППС» (1)
19:00 Х/ф «Бiла стрiла»
(1)
22:00 Х/ф «Пiд
прицiлом» (2)
00:00 Х/ф «Дiамантовi
пси» (3)

терпляче чекали мене в холодильнику...
***
Основні нотки м’яса і сметанки
плавно переходять у шлейф щойно спечених пампушечок із часничком. Нові парфуми «Борщ».
Жоден чоловік не встоїть

06:35 Ezan sedasi

08:00 Т/с «Двоє зi
скриньки»
11:30 «Речовий
08:15 Прогулянки
доказ». Небезпечнi
по Криму з О.
кiнопроби
12:00 «Головний
Гайворонським
свiдок»
08:30 Дизайн-efendi
12:50 «Випадковий
09:00 Acci biber
свiдок»
09:35 Sherfe fashion
13:30 «Правда
життя. Професiя
10:05 Gonul eseri
телеоператор i
10:30 Дастархан
фотограф»
10:50 Татлi 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»
18:45, 21:10 Велике
23:00 «Голi та смiшнi»
кiно на ATR
00:00 Х/ф «Тiнi
минулого» (2)
20:30 Bu afta
07:05 Balcoqraq

06:30, 18:10, 04:50
Мiсцевий час
06:40, 14:35, 18:35, 19:35,
22:35 Машина часу
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 20:00, 21:00, 22:00,
23:00 Час новин
07:20, 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
Час. Важливо
08:35, 16:35, 20:35 В
кабiнетах
09:15 Мамина школа
09:35 Укравтоконтинент
10:10 Вiкно в Європу
11:35 Автопiлот-тест
11:45, 23:35 Iсторiя успiху
12:20 Зооакадемiя
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 Вiкно в Америку

06:00, 12:35 М/ф «Бiлка
та Стрiлка. Зорянi
собаки» (1)
07:20 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)
11:10 М/с «Кумi-кумi»
(1)
11:25 М/ф «Вiннi Пух:
Веснювання з Ру» (1)
14:20 М/ф «Атлантида
2: Повернення Майло»
(1)
16:10 Х/ф «Оптом
дешевше 2» (1)
18:10 Х/ф «Мандри
Гуллiвера» (1)
20:00 Розсмiши комiка
22:00 6 кадрiв
00:00 Х/ф «Квiтка
диявола» (2)

2+2

06:00 Мультфiльми (1) 06:00 «Люблю
готувати»
06:15 «33 квадратних
06:30 «TOP SHOP»
07:30 «Мультфiльми»
метри»
(1)
07:15 «Нове Шалене
08:20 М/с «Сейлор
вiдео по-українськи» Мун» (1)
09:30 М/ф «Лис i
08:35 «ДжеДАI. Воїни пес» (1)
11:00 «Рецепти
дорiг»
щастя»
11:50 Х/ф «Том і Гек»
09:00 Новини
(1)
«Спецкор»
13:30
«ВусоЛапоХвiст»
09:30, 21:40
15:00 «Орел i Решка.
«Люстратор 7.62»
СРСР»
16:00 «Орел i Решка»
10:00 Т/с «Ментовськi
17:00 «Орел i Решка.
Шопiнг»
вiйни-5» (1)
18:00 Х/ф «Осiнь у
18:00 Х/ф «Фанат» (2) Нью-Йорку»
20:00 «КВК»
19:50 Х/ф «Фанат-2»
22:00 Х/ф «Спiймай
(2)
мене, якщо зможеш»
(1)
22:25 Х/ф
00:30 Т/с
«Професiонал» (2)
«Надприродне» (2)

06:00 Як це
влаштовано?
06:25 Вижити разом
07:00 У пошуках
07:20 Траса Колима
08:15 Смертельний
iстини
улов
08:40 Вражаючi кадри 09:10, 09:40 Багажнi
вiйни
10:30 Тварини10:05, 10:35, 20:00,
гладiатори
20:30 Склади: битва в
Канадi
12:30 Скандали
11:00, 11:30 Гаражне
стародавнього свiту золото
12:00 Махiнатори
13:30 Замерзла
13:00 Швидкi та
планета
голоснi
16:30 Далеко i ще далi 14:00 Вуличнi перегони
15:00, 15:30, 16:00,
19:20 Правила життя 16:30, 17:00, 17:30,
21:00 Калiгула: 1400 18:00, 18:30, 19:00,
19:30 У погонi за
днiв жаху
класикою
23:00 Iсторiї сексу i
21:00, 21:30 Тикл
22:00 Дивися в обидва
кохання. Вся правда
23:00 Крiзь кротячу
00:00 Що? Де? Коли? нору з Морганом
00:50 Д/ф «Распутiн. Фрiменом
00:00 Повстання
Слiдство»
машин

06:00 Бандитська
Одеса

4 жовтня

ТЕЛЕпрограма
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2+2
09:10 Як це?
09:30 Хто в домi хазяїн?
09:50 Х/ф «Квiтуче
мiсто»
11:40, 18:00 До Ради
12:00 Т/с «П’ять хвилин
до метро»
12:55 Православний
вiсник
13:35 Школа Мерi
Поппiнс
13:55 Дитячi iсторiї. «У
пошуках свiтла»
14:15 Фольк-music
15:50 Дреди епохи
16:15, 01:20 Театральнi
сезони
16:50 В гостях у
Д.Гордона
18:30 Подорожуй
першим
21:00 Новини
22:10 Моя країна
22:55 Трiйка, Кено,
Максима
23:00 Церемонiя
вiдкриття
кiнофестивалю
«Покров»

07:35 Мультфiльм (1)
08:00, 08:25 М/с
«Пригоди ведмедикiв
Гаммi - 2» (1)
09:00 «Лото-забава»
10:10 ТСН
11:00 «Свiт навиворiт 3: Танзанiя, Ефiопiя»
12:30 «Ескiмоска - 2:
пригоди в Арктицi»
12:40 «Машинi казки.
Маша i ведмiдь» (1)
12:55 «Територiя
обману»
14:05 «Iнспектор
Фреймут»
15:50 Т/с «Байки
Мiтяя»
18:25 «Українськi
сенсацiї»
19:30 «ТСН-Тиждень»
21:30 «Хоробрi серця»
23:20 Х/ф «Мiцний
горiшок - 4» (2)

06:45 Анекдоти поукраїнськи
07:30 Зiрка YouTube
08:45 Козирне життя
на дачi
09:10 Дивитись усiм!
10:10 Х/ф «Поганi
хлопцi»
12:45 Факти. День
13:00 Т/с «Чужий
район»
18:45 Факти тижня
20:20 Х/ф «Кров’ю i
потом. Анаболiки»
23:05 Х/ф «Пiсля
заходу сонця»

06:00, 20:40 «Свiтськi
хронiки»
06:20 Х/ф «Вождi
Атлантиди»
10:00 Вся розкiш
азiйських країн
11:15 Армiя
11:30 Х/ф «Босонiж по
парку»
14:00 За сiм морiв
15:00 Запливи з
монстрами
16:00 Дика Африка
17:00 Концерт Свiтлани
i Вiталiя Бiлоножкiв
«Мелодiя двох сердець»
18:20 «Моднi iсторiї з
Оксаною Новицькою»
19:00 Криза. Подiї, що
змiнили свiт
20:00 «Цивiлiзацiя
Incognita»
20:15 «Кумири»
21:05 «Таке спортивне
життя. Олексiй Торохтiй»
21:40 «Сильнi свiту
цього»
22:00 Х/ф «Нацiя
фастфуду» (2)
00:00 «Вихiдний, пiсля
опiвночi»

06:20 Х/ф «Сiм
няньок» (1)
08:00 «уДачний
проект»
08:35 «Готуємо
разом»
09:30 «Недiльнi
новини»
10:00 «Орел i Решка.
Незвiдана Європа»
11:00 «Орел i Решка.
Найкраще»
12:00 Т/с «Птаха у
клiтцi»
15:55 Концерт «Мiсце
зустрiчi»
17:55 Х/ф «Час
збирати» (1)
20:00 «Подробицi
тижня»
22:00 Програма
«Чорно-бiле»
23:05 Т/с «Як вийти
замiж за мiльйонера»
(2)

07:00 Подiї

06:00 Д/ф

07:50 Таємницi зiрок

06:35 Ezan sedasi

Продам погріб
у кооперативі
«Весна»,
м. Вишгород.
Ціна договірна.
Тел.:
(067) 245-68-98

06:00, 08:00
«Мультляндiя»
06:50 «Повнота
радостi життя»
07:20, 11:20 «Київ
музика»
09:15 «Приречений на
любов»
09:50 «Столиця.
Спецпроект»
13:30 «Прогулянки
мiстом»
15:30, 17:00, 19:00 «У
центрi уваги»
17:50, 18:50,
19:50, 20:50, 22:50
«Вiдкритий мiкрофон»
18:00, 20:00, 22:00,
23:55 «Столиця»
21:00, 23:00 «СТНтижневик»
21:30, 23:30 «СТНспорт-тижневик»

06:40, 16:40
Випробувано на собi
06:55, 18:40, 21:35
Реальний свiт
08:50 Т/с «Чекаючи
08:00 Кримська
кругосвiтка
любовi»
08:50, 22:30
Астропрогноз
12:45 Т/с «Удiвець»
09:05 У свiтi справдженої
мрiї
16:50 Х/ф «Чого
09:15, 09:50, 10:30, 11:05,
12:30 Телепродаж
хочуть чоловiки»
10:15 Чекаю гостей
18:55 Футбол.
10:45 Шкiльнi iсторiї
11:40 Будьте здоровi!
Вiдбiрний матч до
12:00, 17:40 Феєрiя
мандрiв
Євро 2016. Україна 12:45 Х/ф «Дiвчина з
характером» (1)
Македонiя
14:05 Молода гвардiя
15:00 Х/ф «Музична
21:00 Хочу до
iсторiя» (1)
Меладзе
16:20 Шуба-дуба-ZOO!!!
18:10 Кабрiолет
23:00 Подiї тижня з
20:05 Круїзнi лайнери рай в океанi
Олегом Панютою
21:05 Чорноморський
23:30 Великий футбол об’єктив
22:00 Легенди росiйської
долi
00:30 Т/с «Мент у
22:40 Х/ф «Свiтлий
шлях» (1)
законi 8»

06:25 Х/ф «Одруження 07:15 Х/ф «Дiти
шпигунiв 4»
Бальзамiнова»(1)
08:55 М/с «Дракони:
08:05, 10:55
Вершники Дурня»
10:50 М/ф «Роби ноги»
«МастерШеф - 4»
13:00 1000 жiночих
09:00 «Все буде
бажань
смачно!»
14:00 Хто Зверху? 2
16:00 Проект Перфект
09:55 «Караоке на
17:10 Т/с «Останнiй з
Майданi»
Магикян»
15:10 «Х-Фактор - 5» 19:00 М/ф «Iлля
Муромець i Соловей
19:00 «Битва
розбiйник»
екстрасенсiв 14»
20:40 М/ф «Три
21:35 «Один за всiх»
богатирi на далеких
22:50 «Вiкна-Новини» берегах»
22:10 Х/ф «Ржевський
Спецрепортаж»
проти Наполеона» (2)
23:55 Х/ф «Остання
00:00 Х/ф «Новорiчний
шлюб»
роль Рiти»(1)

07:20, 08:20, 22:15, 23:20
Бiзнес-час
07:30, 08:30, 09:30, 10:30,
11:30, 12:30, 13:30, 14:30,
15:30, 16:30, 17:30, 18:25,
20:30, 22:30, 23:30 Час.
Важливо
08:35, 20:35 В кабiнетах
09:10, 12:35 Велика
полiтика
09:35, 15:35 Вiкно в
Америку
11:10 Технопарк
11:35, 17:35, 22:35 Кiно з
Янiною Соколовою
14:35 Феєрiя мандрiв
17:15 Палати
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

Підприємство запрошує на роботу
в м. Вишгород:
— маляра порошкового
фарбування, з/п від 5000,00 грн
— помічника маляра порошкового
фарбування, з/п від 4000,00 грн
Тел. (067) 659-54-57
Продам авто Geely HJ 1.3 універсал, колір «сріблястий металік» 2005 р. в. Пробіг — 23300 км.
Ціна договірна. Тел. (067) 245-68-98
Вважати недійсним втрачений державний
акт на право власності на земельну ділянку,
серія ЯЙ № 317340, виданий на ім’я Назімка
Валерія Анатолійовича на підставі договору
купівлі-продажу земельної ділянки № 899 від
22.08.2012 року, заява власника № 1022, 1023,
від 19.09.2012 р. на ділянку площею 0,0680 га,
яка розташована за адресою: Київська обл.,
Вишгородський район, с. Ст. Петрівці, уроч.
«Старі Кагати» для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель
та споруд (присадибна ділянка)
Вважати недійсним загублене пенсійне посвідчення серії ААБ №058085 на ім’я Павловської Юлії Владиславівни
Вважати недійсним втрачений паспорт СК
№991977, виданий Вишгородським РВ ГУ МВС
у Київській області на ім’я Мальцева Володимира Самсоновича

07:30 М/с «Сейлор
Мун» (1)
08:20 «Рецепти щастя»
09:20 Х/ф «Том і Гек»
(1)
11:00 М/ф «Лис i пес»
(1)
12:30 «Розсмiши
комiка»
13:30 «Орел i Решка.
Шопiнг»
14:30 «Орел i Решка»
15:20 «Орел i Решка.
СРСР»
16:20 Х/ф «Осiнь у
Нью-Йорку»
18:20 «Вечiрнiй
квартал»
20:00 М/ф
«Мадагаскар 3» (1)
21:50 «КВК»
00:30 Т/с
«Надприродне» (2)

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

07:05 Balcoqraq
08:15 Прогулянки
по Криму з О.
Гайворонським
08:30 Будьте здоровi!
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

06:10 Т/с «Вулицi
розбитих лiхтарiв - 3» (1)
07:50 Т/с «По гарячих
слiдах - 2»
11:30 «Легенди карного
розшуку». Смертельний
конвеєр Заксенхаузена
12:00 «Агенти впливу»
12:55 «Спецiальний
«Свiдок»
13:25 Х/ф «Кохання пiд
грифом «Цiлком таємно»
15:20 Т/с «Шериф - 2»
(1)
19:00 Т/с «Павутиння
- 6»
22:45 «Випадковий
свiдок»
23:00 «Головний свiдок»
00:00 Х/ф «Прокляття
мертвого озера» (3)

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

07:05 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 «Атлантида
2: Повернення
Майло» (1)
12:50 Х/ф «Кiт у
чоботях» (1)
14:00 Х/ф «Оптом
дешевше 2» (1)
15:55 Панянкаселянка
20:00 Розсмiши
комiка
22:00 6 кадрiв
00:00 РайЦентр

Управління Державної казначейської служби України у Вишгородському районі
Київської області оголошує конкурс на заміщення вакантної посади:
у відділ звітності та бухгалтерського обліку операцій з виконання бюджетів:
— головного казначея
Вимоги до претендентів на посаду державного службовця: громадянство України, базова вища фінансово-економічна освіта, досвід роботи з ПК, вільне володіння державною
мовою.

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, 23:15
«Богатирi»
15:00 Х/ф «Перстень
Нiбелунгiв» (1)
19:00 Х/ф
«Професiонал» (2)
21:30 «Профутбол»
00:15 Х/ф «Пiд
прицiлом» (2)

До заяви слід додати такі документи: особову картку
(форма П-2ДС), копії документів про освіту, копію паспорта,
декларацію про доходи.
Заяви приймають протягом місяця з дня опублікування
оголошення.
Звертатись за адресою: м. Вишгород, вул. Кургузова, 13,
тел. (04596) 22-050

ТОВ «Житлопобут-2007» повідомляє,
що тарифи з утримання будинків, споруд
та прибудинкової території з 18 вересня 2014 року, по ж/б по проспекту Шевченка, 6А у м. Вишгороді встановлені у
розмірі: 3,60 грн. (у т.ч. ПДВ) за 1 м. кв.
загальної площі для квартир для 1 групи
споживачів та 6,78 грн. (у т. ч. ПДВ) за
1 кв. м. для III групи споживачів. Рішення
№223 від 18.09.2014р. виконавчого комітету Вишгородської міської ради.

На дозвіллі

Відповіді на
кросворд,
надрукований
у №40’2014

АНЕКДОТИ

Мати синові: «Кожна твоя
витівка – це один сивий волосок на моїй голові». Син,
подивившись на сиву бабусю: «Я дивлюся, ти в молодості теж чудила»
***
Гроші, ви такі зрадники!
Гуляти значить ідемо разом, а додому я повертаюся
один!
***
Розмова двох друзів:
— Слухай, я більше так не
можу. Воно мене дістало.
— Хто?
— Кошеня, весь час у кімнаті на килим робить. А я його
мордою туди потикаю й у вікно.
— Ну й що, привчив?
— Так, тепер воно на килим
наробить, мордою потикається й у вікно стрибає
***
Хлопець з не дуже гарною
дівчиною застряг у ліфті.
Вона:
— Молодий чоловіче! Якщо
спробуєте мене поцілувати,
я закричу!
Він:
— Я теж

06:00 Бандитський Київ
07:20 У пошуках iстини
09:00 Вражаючi кадри
10:00 Калiгула: 1400
днiв жаху
12:00 Замерзла
планета
14:00 Формула-1
16:00 Далеко i ще далi
18:50 Секретнi
територiї
21:30 Тваринигладiатори
23:30 Скандали
стародавнього свiту
00:30 Найбiльш
вражаючi моменти

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 Що було
далi?
10:05 Крiзь кротячу
нору з Морганом
Фрiменом
11:00, 15:00, 16:00,
17:00 Повстання
машин
12:00, 12:30, 20:00,
20:30 Наука магiї
13:00, 21:00 Дивися в
обидва
14:00, 14:30, 22:00,
22:30 Надлюдська
наука
18:00 Смертельний
улов
00:00 Вуличнi
перегони

Безкоштовні оголошення

ІНШЕ
Домашній майстер. Тел: (063) 100-90-08
Штукатурка, безпіщанка.
Тел: (099) 960-84-55, (096) 195-06-99
Меблі на замовлення. Якість, гарантія,
помірні ціни. Тел: (096) 702-51-82

ПРОДАМ
Смартфон, HTC-200, Білий, б/в.
Тел. (066) 335-53-30

ЗДАМ
Сухий гараж легковому авто. Тел. (04596) 54-594

НАЙМУ
1-2 кімнатну квартиру (гарний стан)
у господаря. Тел: (067) 236-71-41
Однокімнатну квартиру. Тільки у господарів.
Тел: (066) 517-04-74, Олексій

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

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
На честь України і її народу присутні заспівали «Многії літа». Мало не до сліз розчулила поведінка 6-8-річних діток, які після
служби підбігли до нас і почали довірливо
обнімати…
Поверталися до Прудентополіса іншою
дорогою. Пані Магдалина хотіла показати
сусідні села, де також мешкають українці.
Проїхали повз водоспад Івана (всього в
Бразилії їх 12), побували у населених пунктах Бара-Верміллє (церква святого Дмитра), Новій Галичині (Святого Михайла) та
деяких інших, познайомилися із побутом їх
мешканців, побачили присадибні ділянки,
сади, домашню живність, яка бездоглядно
блукала вулицями тощо. Здолали шлях через польові масиви, що вже були звільненні від урожаю або збиральні роботи на них
тривали.
По прибутті до Прудентополіса навідалися до колегії Святої Ольги, очільниця
якої Філомена Процик познайомила нас із
умовами виховання дітей, показала присадибні ділянки, на яких зріли помідори, різні
салати, капуста, цибуля, фруктові дерева
— жабутикаба, какі, помаранчі, лимони і
…кактуси, що, виявляється, теж плодоносять.
Через квартал від «володінь» пані Філомени розмістилася колегія Непорочної
Діви Марії сестер-служебниць. Директор
закладу Мирослава Деркач зі своїми помічницями Селіною Слободою і Сесілією Геуко
спершу повели нас у музей, де розгорнуті
чудові експозиції про життя української діаспори, а також з історії колегії.
Тут ми довідалися, що 1911 року митрополит Андрей Шептицький направив з
Галичини до Прудентополіса чотирьох сестер-служебниць Анатолію Боднар, Воло-

З журналістського блокнота
димиру Піньожник, Олену Кучер та Ольгу
Лукач, які прибули пароплавом до Сантоса,
потягом дісталися штату Парана й опівночі
підводою приїхали сюди. Зустрічали їх зі
сльозами радості й квітами.
Відпочивши з дороги, сестри взялися
за роботу: лікували хворих від тифу, облаштовували побут, здійснювали велику
просвітительську діяльність, поширювали
українські звичаї й обряди, відкрили школу.
Так утворилася колегія Непорочної Діви
Марії сестер-служебниць. Їхній рух і одержимість набули великого розмаху. Скажімо, сьогодні подібних закладів у трьох
бразильських штатах Санта-Катаріна, СанПауло та Парана налічується 46.
Пані Мирослава показала нам стару
пальму в дворі, що була свідком усіх тих
подій.
Нині територія колегії займає більше
гектара. Тут зведена сучасна чотириповерхова будівля, в якій розмістилися дитячий
садочок на 120 дітей, середня школа (410
учнів).
Навчання здійснюють у дві зміни. Вихованням підростаючого покоління займаються 60 педагогів.

4 жовтня

А ще є шпиталь, будинок пристарілих
для сестер-служебниць, простора зала,
музей, їдальня тощо. Мають також підсобне господарство, де працює одна родина:
доглядає за худобою, птицею, вирощує городину, фрукти, забезпечуючи значною мірою колегію власними продуктами.
З-поміж вихованців закладу вийшло багато депутатів парламенту, лікарів, юристів, учителів.
Біля площі України знаходиться Український культурний центр, де українська
громада влаштовує різні масові заходи.
Навпроти — церква Святого Йосафата,
збудована в 1928 році й відреставрована
1961 року.
Завітали ми також у гості до Маркіяна
Антоніо, який упродовж 1993—1996 років
був префектом Прудентополіса, багато
зробив для розвитку української громади.
Розчулений господар (батько семи дітей) познайомив нас зі своєю дружиною
Сесілею, дочкою Марією-Інес, семирічною
внучкою Майте і тринадцятирічним внуком
Матеусом, розповів про пращурів, які приїхали з України. Згодом запросив до столу,
почастував домашнім пивом і бразиль-

НА ФОТО:
1 — Екс-мер Прудентополіса Маркіян АНТОНІО
2 — Річка Ігуасу, по якій проходить кордон Аргентини та Бразилії
3 — Водоспад Ігуасу
4 — Банани ще ростуть
5 — Буквар для українських бразильців
6 — Вихователька Марія СІМОНЕ серед дітей
7 — Готується до друку чергове число видання

2014 року

ською горілкою «Старий барило», показав
своє подвір’я.
Пізніше повіз до водоспадів Ріо-Бранко
(висота 56 метрів) і Риклі (майже 20 метрів).
Вранці 28 березня ми залишали гостинне місто, в якому за кілька днів почувалися, наче вдома. Проводжала нас жінка
неспокійної вдачі Мирослава Крива, яка,
незважаючи на поважний вік (76 років),
продовжує брати активну участь у житті
української громади міста, всім серцем і
душею вболіває за справу.
Тепер їхали до адміністративного центру штату Парана — Куритиби.
За вікном знову потяглися поля, що належать окремим фазендейро, про що свідчили написи на табличках.
Окремі ділянки вже звільнені від урожаю, на інших — готові до збирання посіви
сої й кукурудзи, на третіх — буйно зеленіють сходи технічних культур. Уздовж шляху випаси, де смакують соковитою травою
корови, коні, вівці. Зрідка шлях перетинають вузенькі струмочки-річечки, трапляються ліси й переліски.
Далі буде

8 — Мирослава КРИВА з Терезою КОРЧОВОЮ
9 — Церква в Есперансі
10 — Садиба сучасного українця в штаті Парані
11 — Тютюн доводиться до потрібних кондицій
12 — Марія-Інес АНТОНІО з дочкою Майте
13 — В саду колегії Святої Ольги зріють фрукти й овочі…
14 — …і цибуля
15 — Приміщення «Музею тисячоліття» в Прудентополісі

Шляхами української діаспори
7
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Виставка пам’яті археолога

Вишгород

313 артефактів Руслана Орлова

Вікторія ШМИГОРА
ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

23 вересня у Вишгородському
історичному музеї відкрилась виставка «Давній Вишгород», присвячена пам’яті археолога Руслана
Орлова, який багато часу присвятив розкопкам у Вишгороді (із 1980
року).
олеги згадують Руслана Сергійовича як фахівця, відданого своїй справі. Попри хворобу, яка підкосила шукача артефактів,
він продовжував досліджувати приховану часом історичну спадщину.
Минув рік, як Руслана Орлова не
стало. На унікальній для Вишгорода
виставці представлено 313 експонатів доби бронзи, залізної доби та Київської Русі.

К

Археолог, науковець…
Орлов Руслан родом із Дніпропетровщини. У 1974 році закінчив Київський Державний художній інститут (за
фахом «мистецтвознавець, археолог»).
Із 1966-го по 1977-й працював у експедиціях і в штаті Інституту археології НАН України (із 1970 р.) на посадах
техніка-реставратора, фотографа, ла-

боранта, художника, із 1977 р. — наукового співробітника, з 1978-го очолював
археологічні експедиції.
Спеціалізувався на дослідженні середньовічного міста. Досліджував Білу
Церкву — Давньоруський Юр’їв, Новгород-Сіверський, Васильків — давньоруський Василів, Межиріч, Вишгород.
Брав участь і в охоронних роботах на

Від них беремо

берегах Київського водосховища, відкрив різночасові могильники і поселення
на місці с. Козаровичі, досліджував античні і візантійські пам’ятки Керченського півострова, античної Тіри — середньовічного Білгорода-Дністровського,
кургани з пам’ятниками енеолітичного
часу, доби бронзи і ранньозалізного віку
та інших епох, городища й могильники

слов’янської роменської культури, стоянки неандертальця мустьєрської епохи
Ак-Кая в Криму, пам’ятки зарубинецької
культури під Каневом.
Руслан Орлов — автор близько 200 наукових праць, зокрема із
ранньослов’янської археології, прикладного мистецтва та архітектури Київської
Русі.

Люди поважного віку

найкраще
Влас. інф.
ФОТО – Дмитро ЮРЧЕНКО,
спеціально для «Вишгорода»

1 жовтня в усьому світі відзначають Міжнародний день людей похилого віку, а в нашій державі це також
і День ветерана.
Цього дня ми виявляємо особливу увагу і турботу до старшого покоління, висловлюємо йому шану та
вдячність.
За традицією, поважного віку виш-

городців ушановували у міському Центрі творчості «Джерело». Вишгородський міський голова Віктор Решетняк,
який постійно тримає тісний зв’язок із
міською ветеранською організацією,
побажав присутнім невичерпної енергії,
міцного здоров’я та затишку в родинному колі. Хоча душевному запалу наших
ветеранів можна позаздрити. Вони –
активні у суспільному житті, проводять
виховні заходи із школярами міста, є
учасниками міського хору «Ветеран».
Під час візитів до європейських

міст-побратимів Віктор Олександрович
не раз наголошував на тому, що поки
десь-інде ветерани нарікають на певні
негаразди, тим часом вишгородці поважного віку – співають.
І цього дня хор «Ветеран» під керівництвом Ганни Покровської виконав
кілька пісень, ствердившись у міцності
голосу і духу, дружбі і взаємопідтримці.
А поруч із ветеранами робив перші
кроки на сцені ще один вокальний колектив Ганни Покровської – «Домісолька» (на знімку внизу ліворуч). Малеча

у яскравому українському вбранні порадувала ветеранів оптимістичним репертуаром.
Привітали вишгородців поважного
віку і голова Вишгородської районної
ради Ірина Побідаш та начальник відділу з гуманітарних питань міськради
Володимир Ткач.
…Маємо щодня бути уважними до
батьків, дідусів і бабусь, сусідів і просто знайомих похилого віку – вони дали
життя кільком поколінням, від них переймаємо досвід, знання і мудрість.

Вишгород

КОЛО жінки
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Любити дитину – значить приймати її такою, як вона є
Лідія ШКУРКО, заступник директора школи з НВР
ФОТО – Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

У Київській області 10 спеціальних загальноосвітніх
навчальних закладів для дітей з особливими потребами.
У нашому місті це Вишгородська районна спеціальна загальноосвітня школа «Надія», в якій навчається 40 учнів.
творення умов для повноцінного розвитку дитини
– один із пріоритетів політики нашої держави, моральний обов’язок кожного громадянина, і особливу роль у цьому відіграє педагог.
Понад 20 років у школі «Надія» працює учителем-дефектологом чуйна, любляча своїх вихованців жінка Олена
Велігурська. Стати педагогом вона мріяла з дитинства. Зі
срібною медаллю закінчила Вишгородську загальноосвітню
школу № 2, а куди піти вчитися далі – питання не виникало.
Щоправда, вагалася, який фах обрати: філологію, географію
чи початкові класи? Але доля склалася так, що всі ці спеціальності поєдналися в одній – дефектології. І вибір був вірний, тому що навчалась Олена легко, із задоволенням, закінчивши інститут із червоним дипломом.

С

З професійним святом!

Шановні працівники
та ветерани
освітянської ниви!
Щиро і сердечно вітаю вас із професійним святом — Днем працівників освіти,
яке об’єднує всіх, хто відкриває нам двері
у квітучий сад знань, науки і мудрості. Ви
несете людям добро, вам вірять, до вашої
думки прислухаються, у вас вчаться.
аме ви, шановні педагоги, невтомно і наполегливо плекаєте
майбутнє держави. Завдяки вашій
повсякденній праці діти долучаються до невичерпних скарбниць знань, які допомагають їм обрати життєвий шлях, стати справжніми фахівцями своєї справи.
Щиро дякую вам за добросовісне служіння обраній справі, невтомний творчий
пошук, самовідданість, високий професіоналізм та життєву мудрість.
Від Вишгородської міської ради, виконавчого комітету, особисто від себе бажаю вам,
дорогі освітяни, успіхів у вашій благородній
педагогічній діяльності, нових творчих знахідок, міцного здоров’я, невичерпної енергії та
поваги від людей.
Нехай ніколи не згасає світло вашої душі,
тепло вашого серця. Хай кожен ваш день повниться новою радістю та перемогами, хай
здійснюються ваші плани в ім’я щасливого
майбутнього України і нашого міста.
Вишгородський міський голова
Віктор РЕШЕТНЯК

C

Марія СТЕПУРА,
ветеран праці
Я недаремно так називаю
свою вірну подругу – вчительку початкових класів Вишгородської ЗОШ № 1 Олесю
Дмитрівну Гачек, бо поруч із
нею справді тепло, світло, сонячно. Вона належить до особливих жінок, гарних не лише
зовні, а й своєю чистою внутрішньою красою.
Фах учителя обрала не випадково. У її родині сімейна
династія педагогів – із дідапрадіда. Мама Олесі – вчитель
початкових класів, дядько Леонід Буртовий – вчитель історії
у Вишгородському районі, дід
був директором школи у себе
на Полтавщині (загинув під Харковом під час війни), бабуся –
вчитель математики. А тепер і
донька Олесі Дмитрівни Вікторія
теж пішла маминим шляхом, закінчивши філологічний факультет Київського педагогічного університету.
Життєве кредо Олесі Гачек – віддавати ближньому все найкраще, що в ній є. А
відтоді, як вона, тендітна дівчинка, повела
перших своїх учнів у Країну знань, минуло
сорок років. За цей час набуто багато досвіду. Тож, коли проходить набір у перший
клас, до Олесі Дмитрівни – величезна черга. Бо знають: вона дає міцні знання, проводить із дітьми цікаві заходи, свята, а ще –
уважна, добра, хоча водночас принципова
і вимоглива.
Минулого року її учень Ілля Рудницький
виборов I місце серед третьокласників району у Всеукраїнському конкурсі ім. Петра
Яцика.

Працювала у київському інтернаті № 6 для глухих дітей. Але, коли в 1993 році у Вишгороді відкрилася школа для
дітей-інвалідів, не вагаючись прийшла сюди. Тоді у напівпідвальному приміщенні було дев’ять учнів та шість учителів…
Скільки тепла, доброти і терпіння віддала за ці роки дітям, які потребують особливого ставлення! Пам’ятає кожного свого учня, усіх батьків, щиро турбується за долі випускників, радіє їхнім успіхам.
Своїм безцінним досвідом Олена Велігурська ділиться з
молодими колегами. Очолює шкільне методичне об’єднання,
є консультантом районної психолого-медико-педагогічної комісії.
Як стверджував відомий німецький психолог Райнпрехт,
батьки мають приймати дитину такою, якою її створила природа. Прийняття і є та допомога, яку ми можемо їй дати. Така
позиція і Олени Вікторівни. І, хоча знайти вірний підхід до
сучасної дитини з особливими потребами – надскладне завдання, ця тендітна, завжди усміхнена, оптимістична, з величезною душевною красою та силою вчителька вирішує його
щодня впродовж двох десятків років.
Нехай щастить їй у всьому!

Сонячна

жінка
А днями Олесин 4-Б отримав Сертифікат Міністерства науки і освіти України за
активну участь у Міжнародному природничому інтерактивному конкурсі «Колосок»,
а вона як координатор конкурсу у школі –
грамоту за належне проведення та популяризацію природничих предметів упродовж
2013-2014 н. р. І на знак вдячності – безкоштовну передплату для школи журналів
«Колосок» і «Колосочок».
Сьогодні Олеся Дмитрівна готує дітей
до наступного Міжнародного конкурсу і координує конкурс «Смішний колосок».
Мені з нею приємно йти містом: усі її
впізнають, вітаються, просять допомогти в
тому чи іншому питанні, бо вона ще й досвідчений логопед.

Олеся обожнює театр і художню літературу. Любить подорожувати, дізнаватися
щось нове. Побувала майже в усіх куточках
України. До пізнання нового привчає і своїх
вихованців. Разом із ними часто буває на
виставках, у музеях, театрах.
Дітей у школі і своїх власних виховує
справжніми патріотами. У цей тяжкий для
країни час її син Вадим – у зоні АТО. Тож
щохвилини материнське серце щемить і
молить Бога, аби зберіг її дитині життя...
Я надзвичайно щаслива, що маю подругу, яка у гірку і радісну хвилину підставляє своє надійне плече. Пишаюсь нею як
людиною, котра залишається вірною обраному шляху, – навчає дітей мудрому, доброму, вічному.

Терцентр ініціював місячник «Не залишаймось байдужими»
ФОТОмить

Галина МАКАРЕНКО
ФОТО – автор, спеціально для «Вишгорода»

Далеко не всім дарує доля
можливість відчути мудрість
своїх років. І людина, яка дожила до похилого віку, гідна
поваги вже тільки тому, що їй
це по милості Божій вдалося.
Але як часто така людина залишається наодинці зі своїми
проблемами і бідами у той час,
як ті, хто знаходяться поруч,
спроможні їй допомогти.
ершого жовтня ми відзначаємо Міжнародний
день людей похилого
віку. Рішення про його відзначення Генеральна Асамблея ООН
прийняла 14-го грудня 1990-го
року. По роду своєї діяльності
працівники Вишгородського районного територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг)
найчастіше спілкуються саме з
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Підопічних стаціонарного
відділення постійного
проживання
з Міжнародним днем
людей похилого
віку вітає ансамбль
«Стежина»

такою категорією осіб – людьми
похилого, а точніше сказати, –
поважного віку, котрі потрапили у складні життєві обставини,
одинокими громадянами, інвалідами, надаючи їм соціально-побутові, соціально-медичні, інформаційні та інші послуги.
На обслуговуванні у територіальному центрі перебуває понад 800 одиноких хворих літніх
громадян, яким соціальні робітники надають послуги вдома, 25
громадян, у яких не залишилось
ніякої рідні, перебувають у стаціонарному відділенні для постійного проживання. Для них прояви сторонньої уваги – як світло
у віконці, яке дає життєві сили,
вселяє надію, що поруч завжди
будуть ті, хто про них пам’ятає і
не залишить наодинці з проблемами.
Докладніше —
на сайті газети
www.vyshgorod.in.ua
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2014 року

Книгозбірня
Ірина ЛУПИНА
ФОТО — архів 4-Б класу ВЗОШ №1,
спеціально для «Вишгорода»

Днями учні 4-Б класу Вишгородської ЗОШ № 1 разом із класним
керівником Олесею Гачек побували на екскурсії у Державному музеї
книгодрукування, що на території
Києво-Печерської Лаври. Інтерес
до книги виник у дітей давно, вони
є частими гостями районної бібліотеки. Цю любов і жагу до знань
Олеся Дмитрівна прищеплює дітям
із перших кроків у школі.
Підштовхнуло до поїздки і вивчення теми з українського читання «Рости книголюбом».

Вишгород

Читати — це мудро! Читати — це модно!
Як горіли допитливі оченята дітей, коли екскурсовод проводила їх
залами музею, розповідаючи історію
виникнення книги, показувала друкарські станки, книги, вироблені з дерева, листя, кори дерев, шовку, шкіри! Дізналися про Ярослава Мудрого,
який бував у Вишгороді, про князів
київських, що ступали по нашій древній історичній землі. І про Нестора Літописця, який згадував Ольжин град
у «Повісті временних літ».
Сподіваюсь, ця екскурсія зміцнить
повагу дітей до книги — джерела мудрості й знань. Адже пробуджувати в
учнів бажання пізнавати нове, більше
читати вчать і працівники дитячої районної бібліотеки, яку очолює Вален-

Валентина ЯКОВЕНКО,
методист Центру творчості
«Джерело»
ФОТО — автор, спеціально для «Вишгорода»

Наша
підтримка
надзвичайно
важлива для тих, хто сьогодні знаходиться у зоні АТО. Колектив Вишгородського міського ЦТ «Джерело» підійшов до цього творчо. Адже як іще
діти можуть зібрати кошти для армії,
як не виявивши свої здібності, здобуті під керівництвом наставників? До
них приєдналися і майстрині ТО «Світлиця» та Спілки майстрів народного
мистецтва вишивки м. Вишгорода.
ід час двох благодійних акцій
разом зібрали п’ять тисяч гривень. Це кошти на бушлати і
термобілизну, які волонтери благодійного фонду «З відкритим серцем у майбутнє» (голова — Ірина Шугайло) передадуть нашим землякам. А сьогодні у зоні
АТО — тато вихованки студії «Золоті ручки» Лізи Ступко, дідусь Сергійка Скоро-
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Живемо ЗДОРОВО

тина Скора.
Раз на два тижні діти приходять
у храм Книги, де на них чекають бібліотекарі Любов Клешко, Вікторія
Проценко, Людмила Дмитрієва. Вони
підбирають для дітей необхідну літературу, проводять цікаві заходи.
Тут відбулися незабутні зустрічі з
місцевими поетами Ольгою Дяченко,
Оленою Роговенко, цікаві виставки
нових книг із розповідями про авторів. А 30 вересня, у Всеукраїнський
день бібліотек, чотирикласники в
національному вбранні щиро вітали
своїх наставників із побажаннями
здоров’я і наснаги на довгі роки. А ще
— нових спільних подорожей у світ
Книги.

Обереги для воїнів

Акції від «Джерела»
багатого із «Народних ремесел», Сергій
Базяк — чоловік майстрині Галини Базяк, син майстрині Ніни Гордієнко Ярослав, який добровольцем служить у 72-ій
окремій механізованій бригаді. Саме для
допомоги цим бійцям і об’єдналася джерельна родина.
Під час другої акції організували концерт за участі вокальних і танцювальних
колективів Центру, головними лейтмотивами якого було збереження миру,
любов до України, молитва до Господа,
щоби беріг її (виступи колективу хорового співу «Домісолька» Ганни Покровської). Та й у виступах вокального колективу «Співаночка» (керівник Валентина
Демочко), колективу народного танцю
«Джерельце» (керівник Світлана Стащук) домінував національний колорит.
Своєрідним білетом до зали були
жовто-блактні фенечки, які плели дівчат-

Ірина Шугайло із прапором України, на якому побажання від наших
бійців зі Сходу

Директор ЦТ «Джерело» Наталія Кисіль
подякувала всім за участь в акції

Учні 4-Б класу ВЗОШ №1 з Олесею Гачек
у Державному музеї книгодрукування

ка і віддавали охочим за умовну ціну.
На подвір’ї «Джерела» юрмилися
батьки, дідусі й бабусі. Кожен хотів узяти участь в акції. Тут продавали м’які
іграшки, книги і всілякі цікаві дрібнички
(активними виявились учні 4-Д класу гімназії «Інтелект», класний керівник Наталія Лазарєва), солодощі від театральної
студії «АТОС» (керівник Ольга Хуторна),
вишиванки в техніці оригамі — від студійців «Паперових викрутас» (керівник
Оксана Миненко).
А от малесенькі лялечки, виготовлені
майстринею Оленою Кольвах і дітьми, які
долучилися до її майстер-класу, стануть
оберегами для десятків наших воїнів. Їх
разом із дитячими листами, а також зібрані кошти директор Центру творчості
Наталія Кисіль передала Ірині Шугайло,
яка була на заході зі своїм чотирирічним
сином Данилком.

Ця молода жінка, швидше дівчина,
вже вісім разів побувала у зоні АТО з гуманітарною допомогою. Її група не раз
потрапляла під автоматну чергу. Проте,
попри небезпеку, Ірина залишає вдома
двох своїх дітей і знову вирушає туди, де
з нетерпінням і радістю чекають благодійників.
На сцену вона піднялася з прапором
України, на якому наші бійці залишили
слова вдячності. «Наші хлопці насправді
найбільше чекають листів, дитячих малюнків. Адже в них є надзвичайно важливе, — щирі побажання, тепло дитячих
душ і віра у мирне завтра. Тобто, вони
там захищають нас разом із вами», —
звернулася до дітей Ірина.
І кожен із вихованців джерельної родини був по-своєму гордий, відчуваючи
причетність до спільної справи.
Більше фото див. на сайті газети

«Домісолька» із своїм керівником Ганною Покровською

Найменший учасник акції
Прохор Назаренко

Жовто-блакитні фенечки —
від Рити Заїки

Обереги — від Олени Кольвах

Вишгород

Людина

Віктор Олександрович Решетняк,
1950 року народження. Кандидат медичних наук, автор низки наукових праць із
медицини. Почесний президент благодійного фонду «Гіппократ» (із 2005 року) та
президент благодійного фонду «Добробут» (із 2004 року). Член правління Асоціації міст України.
За професією – лікар-хірург (НА
ФОТО 4). Здійснив понад 7000 складних
операцій. Оперував у кращих лікарнях
Франції. Як медик, брав активну участь
у бойових діях у Республіці Ефіопія. За
значні заслуги у галузі медицини удостоєний почесного звання «Заслужений лікар
України».
З перших днів аварії на Чорнобильській АЕС займався евакуацією хворих та
медичного обладнання із 30-кілометрової
зони відчуження. За вагомий внесок у
справу збереження материнства, евакуацію жінок із зони ЧАЕС нагороджений золотою та срібною медалями ВДНГ.
Народився у Безгіново Ново-Айдар-
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23 факти із життя Віктора Решетняка
ського району Луганської області в сім’ї
службовців (НА ФОТО 1). Батько – інвалід
війни І групи. Мати працювала молодшою
медичною сестрою. У 1965 році закінчив
середню школу в м. Євпаторія. У 19651969 роках навчався у Євпаторійському
медичному училищі.
Віктор Олександрович називає Крим
своєю «батьківщиною юності». Там він
здобув перші знання про життя. Знає менталітет і проблеми кримчан. Тепер особливо вболіває за їхнє майбутнє. Допомагає біженцям із АРК Крим як своїм рідним.
У 1969-1971 роках проходив службу
у лавах Радянської армії (НА ФОТО 2).
У 1971-1977 роках навчався на лікувальному факультеті Кримського державного медичного інституту. Навчання поєднував із трудовою діяльністю. У 1981 році
вступив до клінічної ординатури м. Києва,
після закінчення якої у 1982 році був направлений на роботу до центральної районної лікарні у Вишгороді. Працював завідуючим відділення (НА ФОТО 3).
У 1986 році брав участь у ліквідації
наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції.
Після навчання на кафедрі іноземних мов Київської медичної академії післядипломної освіти протягом 1989-1991
років перебував у службовому відрядженні в Ефіопії як лікар-спеціаліст.
Повернувся до Вишгородської ЦРЛ і
у 1991-2001 роках продовжував працювати на посаді завідуючого відділенням.
У 2000 році пройшов стажування по
організаційно-адміністративній роботі у
центральному госпіталі м. Санса (Франція).
Із 2004 року – лікар вищої категорії
зі спеціальності «Організація і управління
охороною здоров’я».
Обирався депутатом Київської обласної ради (у 2002 році).
У 2006 році вишгородська громада
обрала Віктора Решетняка міським головою, а у 2010 році абсолютною більшістю
голосів знову переобрала на цю посаду.
Як міському голові присвоєно восьмий
ранг посадової особи місцевого самоврядування в межах четвертої категорії.
Одружений. Дружина – фельдшер
швидкої допомоги, донька – лікар, син –
інженер.
Має твердий характер і вперту вдачу. «Будь-який тиск на мене згори і намагання через депутатський корпус сформувати групи, що блокуватимуть роботу
міськради та розвиток міста, сприймаю
як спроби поставити мене на коліна. Але
я вже не у тому віці і ніколи не буду кишеньковим очільником міста», – така позиція Віктора Олександровича на сесіях
міськради.
«Сказав – зробив» – така позиція

Цитати
від мера та
Президента
ФОТО — родинний архів В. Решетняка
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Віктора Решетняка на виборах. Він переконаний, що братися потрібно не за щось
ефемерне, а за реальні потреби містян, за
те, що насправді покращить їхнє життя.
На прикладі хворих, перше запитання до
яких: «Що Вас турбує?»
На виборах 2006 року, коли Віктор
Олександрович вперше балотувався на
посаду міського голови, його програма на
100 % складалася з пропозицій вишгородців. До цього кроку його підштовхнув принизливий мінімум соціального комфорту
у Вишгороді. Жителі буквально задихались від руїни у місті. Люди обурювались:
«Чому ми маємо платити за прибирання
прибудинкової території, якщо сміття не
вивозиться? Куди йдуть наші «дорожні»,
якщо дороги розбиті? Чому вулиці темні?
Ходити ввечері страшно!»
Відтоді чимало змінилося. Вишгород
стрімко перетворюється на місто майбутнього, стає подібним до європейських
міст, де жити комфортно і безпечно. І
справа тут, переконаний Віктор Решетняк, не лише у правильному використанні
міського бюджету: «Уся справа у внутрішній енергетиці міста, в патріотизмі й любові жителів до нього. Бо комфорт – це
не лише зовнішня чистота й благоустрій,
це, передусім, – ставлення до свого міста самих городян, їхнє прагнення створити майже сімейний затишок. Якщо цього
нема, то облаштовані газони затопчуть,
лавочки й зупинки зламають, квіти вкрадуть».
Про благополуччя розвинутих міст
Віктор Олександрович знає не за чутками. Він об’їздив усю Європу, бував за
океаном. І всюди його вражали не лише
доглянутість міст і містечок, але й їхня
душа. Пояснення цьому він знаходив у
ментальності європейців та у їхньому способі комунікації. На його думку: «В основі
цього – почуття єдиної міської спільноти.
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Без нього неможливо виховати патріотизм. Виплеканий у сім’ях, сформований
у школах, підживлюваний традиціями громади, – саме такий соціально відповідальний патріотизм стає надійною основою
ефективного місцевого самоуправління».
За словами Віктора Решетняка,
«справжній патріотизм – моральний і духовний. У щирій любові та громадянській
відповідальності». «Громадянське самовизначення і громадянська відповідальність здатні сформувати в людей розуміння: не вони для влади, а вона, влада,
для них. Це містяни найняли чиновників
на роботу, а не навпаки. Це вони, люди,
встановлюють правила у своєму великому будинку – місті».
«Ми платимо податки і маємо право
вимагати», – розуміють європейці. «Мене
обрали, щоб я працював на спільні інтереси», – керуються чиновники. Прагнення
кращого майбутнього та повна прозорість
рішень, що приймаються, – ось основа діяльності місцевої влади в європейських
країнах. І цей досвід перейняв та утверджує Віктор Олександрович.
Усі українці хочуть жити цивілізовано, в розвинутій європейській державі. І
це можливо. Такі пріоритети Віктора Решетняка. Він не обіцяє побудувати рай на
землі, але впевнений, що може докорінно
змінити ситуацію у містах, містечках, селах округу № 96. Головне, на його думку,
– «жити і працювати єдиним організмом».
Відомий в Україні хірург, котрий подарував радість материнства тисячам
жінок, які з різних причин вважалися безплідними. Талановитий господарник, який
вивів Вишгородську районну лікарню
у найкращі в області. Улюблений вишгородцями міський голова, який вдало
розв’язує проблеми городян. Хороший
сім’янин і чуйна людина. Усе це – Віктор
Олександрович Решетняк.
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– це значить докладати усіх зусиль, аби
Людина жила гідно та благополучно. Я
вірю, що ми здатні почути й зрозуміти
один одного. Здатні об’єднатися заради
достойного майбутнього України, заради спільної перемоги.
Будувати демократію означає
творити суспільство заможних людей. Україна має все необхідне, щоб
забезпечити добробут. Я знаю, як жити
власною працею, ми здатні бути творчими та інноваційними, вчимося не бути
заздрісними і щиро радіти успіху сусіда
чи колеги. Ми вчимося бути патріотами
своєї Батьківщини, свого міста чи села.
Подорожуючи країнами Європи, я перейняв досвід їхнього розвитку, зокрема близьких до нас країн
Центральної та Східної Європи. Вони
будують економіку вільної конкуренції,
нових ідей, ділової ініціативи, наполегливої праці і постійного самовдосконалення. У такій системі найрозумніші,
найпрацьовитіші і найенергійніші не ховають свої гроші в подушку, а інвестують їх у нові бізнесові проекти, надаючи
тим самим роботу і шанс на успіх тисячам і мільйонам своїх співвітчизників.
В Україні мають восторжествувати
принципи правової держави та справедливості. Ці принципи вимагають
наявності прозорої і несуперечливої законодавчої бази, доступного, справедливого, неупередженого і змагального
судочинства, невідворотності покарання за злочин, гарантій дотримання
основних прав особи, обмеження втручання держави в приватне і громадське
життя.
Уроки останніх місяців свідчать:
Україна мусить забезпечити свою
оборону. Необхідне істотне збільшення витрат на відновлення, модернізацію
та посилення Збройних сил та інших
структур, від яких залежить захист від
зовнішньої агресії. Історія вчить: «хто
не хоче годувати свою армію, той годує
чужу» або «хочеш миру – готуйся до війни». Часи невиправданого пацифізму
минули. Зміцнення обороноздатності
країни має стати загальнонаціональною справою, ділом усіх і кожного. Наш
ВПК здатний задовольнити більшість
потреб армії і дати поштовх реіндустріалізації – відродженню промислового
потенціалу України.
Аграрна галузь може стати точкою прориву для української економіки. Для цього необхідна державна
підтримка кооперативного руху на
селі.
Найважче поміняти психологію наших людей. Вона таки змінюється, але
далеко не скрізь. Люди мають любити
свою землю, мають бути патріотами
своєї Вітчизни. Мають відчувати гордість, щоб сказати: «Я з України!»
Поки не буде цієї гордості, людину важко чимось мотивувати. Не можна якісно
облаштувати місце, де ти живеш, якщо
його не любиш. Це стосується і рідного
міста чи села, і всієї України.
Я повністю підтримую ідею Президента Петра Порошенка щодо децентралізації. Вважаю, що окреслений ним
напрямок реформ є вкрай важливим
для країни. І провести їх необхідно
якомога швидше. Вигода дуже проста –
місту залишатиметься не 20% грошей,
які воно заробило, а, приміром, 60%.
Тоді громада зможе їх використовувати
безпосередньо на потреби міста. Ми не
просимо чуже, ми говоримо – віддайте нам те, що ми заробили!
Я переконаний, що ніхто краще, ніж
мери міст, не знає реального стану речей. І взагалі дивуюсь, чому з Асоціації
міст України так мало кандидатів. На
100 відсотків впевнений, що, якби група мерів пройшла у Раду, це справило б
дуже позитивний ефект на розв’язання
проблем місцевого самоуправління.
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Передвиборча програма кандидата в народні депутати України Віктора Решетняка
Працюючи для людей в українському
Парламенті, я зроблю все, щоб українці
були вільними і заможними.
Свобода народу залежить від способу, у який він взаємодіє із владою. Слід
реалізувати дієві механізми громадського, правового і політичного контролю
за діяльністю влади. Елементом такого
контролю є можливість для громадян
отримати вичерпну інформацію про рішення державних органів та органів місцевого самоврядування. Такими ж відкритими мають бути кадрова політика і
діяльність кожного чиновника і високопосадовця, його статки й доходи, витрати
держслужбовців та їхніх сімей.
Для того, щоб усе це забезпечити,
потрібна низка змін у політичній системі:
Має відбутися децентралізація влади. Громади на місцях отримають більше
прав і коштів на реалізацію своїх (власних) повноважень. Виконавча влада в
областях належатиме не призначеним
згори «губернаторам», а виконкомам,
сформованим
облрадами,
обраним
людьми.
При обов’язковому збереженні й
зміцненні єдиного гуманітарного українського простору в мовно-культурній сфері, в освіті, в політиці історичної пам’яті
обов’язково враховуватиметься специфіка кожного регіону. Але Україна залишиться при цьому унітарною, соборною
державою.
Міських голів потрібно обирати у два
тури, щоб на ці посади потрапляли не
випадкові люди, а ті, хто має підтримку
більшості громади.
Зняти депутатську недоторканність та
скасувати депутатські пільги.
Вжити рішучих заходів для викорінення корупції і злочинності.
Припинити практику штучних банкрутств.
Поставити заслін рейдерським захопленням підприємств.
Запровадити чіткий механізм звітування, відкликання депутатів усіх рівнів
за невиконання передвиборчої програми,
за відсутність на засіданнях сесій і комісій.
Запровадити в усіх державних закладах громадський контроль за адміністративною, фінансовою та економічною
діяльністю, а також використанням земельних ресурсів, газу, нафти, електроенергії та станом екології.
Оптимізувати кількість структур державного апарату: ліквідувати державні
органи з дублюючими функціями, що дозволить підвищити заробітну плату державних службовців.
Створити ефективну модель управління регіонами, яка дозволить використати потенціал місцевих громад.
Будувати демократію – означає: творити суспільство заможних людей. Україна має все необхідне, щоб забезпечити
добробут держави та кожного громадянина. Я знаю, як жити власною працею,
ми здатні бути творчими та інноваційними, вчимося не бути заздрісними і щиро
радіти успіху сусіда чи колеги. Ми вчимося бути патріотами своєї Вітчизни, свого
міста чи села.
Подорожуючи країнами Європи, я перейняв досвід їхнього розвитку, зокрема,
близьких до нас країн Центральної та
Східної Європи. Вони будують економіку
вільної конкуренції, нових ідей, ділової
ініціативи, наполегливої праці і постійного
самовдосконалення. У такій системі найрозумніші, найпрацьовитіші і найенергійніші не ховають свої гроші під подушку, а
інвестують їх у нові бізнесові проекти, да-

ючи тим самим роботу і шанс на успіх тисячам і мільйонам своїх співвітчизників.
Маю і власний досвід в економіці як
господарник, який свого часу створив
чимало робочих місць. Добре знаю, як
примножити наше національне багатство та наповнити бюджет. Для цього
необхідно зробити певні кроки у соціально-економічній сфері:
Розширити стосунки з економічно
розвиненими країнами для впровадження новітніх прогресивних технологій та
взаємовигідних виробництв.
Розвивати малий і середній бізнес у
регіоні та державі.
Сприяти інвестуванню у розвиток
аграрної сфери у державі.
Досягти до 2020 року енергетичної
незалежності України шляхом зменшення частки природного газу в структурі
енергетичного балансу.
Повернути у державну власність стратегічні підприємства енергетики, зв’язку,
металургії та інфраструктури. Реформувати правоохоронну систему (суди, міліцію, СБУ, прокуратуру) – значить створити передумови успішності всіх змін,
зокрема й у економіці. Тільки незалежний суд може забезпечити захист прав і
свобод та недоторканність власності, що
важливо для притоку в країну інвестицій.
Антимонопольний комітет має стати ключовим економічним регулятором.
Поле його діяльності – від забезпечення
вільної конкуренції у великому бізнесі
до гарантій малому підприємництву. Так
само це стосується якості та вартості послуг у житлово-комунальній сфері, де теж
орудує жахлива монополія.
Зняти «корупційний податок» на економіку. Соціально відповідальний бізнес
має платити податки до бюджету, а не
хабарі окремим чиновникам. Кількість
податків слід скоротити, ставки – зменшити, всі офшори – перекрити.
Пенсії, зарплати, стипендії повинні
дати можливість людям жити, а не виживати.
Забезпечити справедливе нарахування пенсій на основі тривалості робочого
стажу і розміру зарплати, з доплатою за
особливі умови праці; максимальна пенсія не повинна перевищувати мінімальну
більше, ніж у 10 разів.
Посилити політику державних гарантій для тих категорій населення, які не в
змозі забезпечити собі гідне життя в умовах ринкової економіки (дітей, інвалідів,
пенсіонерів, малозабезпечених сімей та
інших).
Розробити ефективну державну програму надання доступного житла, зокрема – молодим сім’ям, під низький кредитний відсоток.
Домогтися встановлення реальної соціально-обґрунтованої сплати за надання
комунальних послуг шляхом введення
прозорої процедури формування вартості даних послуг. А також створити механізми громадського контролю за якістю
наданих комунальних послуг.
Впровадити індексацію і повернення
заощаджень, втрачених в Ощадбанку, в
реальному розмірі, який відповідав купівельній спроможності на період 1991
року, та передати їх у спадок.
Аграрна галузь може стати точкою
прориву для української економіки.
Для цього необхідна державна підтримка кооперативного руху на селі.
Як фаховий працівник медицини я
зобов’язуюсь провести необхідні зміни у медичній сфері:
Визначати щороку Законом гарантований державою пакет медичної допомоги, який кожна людина може отримати

безкоштовно,
незалежно від статусу і
місця проживання.
Стимулювати розвиток страхової медицини.
Організувати підтримку системи «сімейний лікар».
Повністю
забезпечити лікувальні заклади округу сучасними приладами для
рентген-, МРТ-, УЗДдіагностування, томографами, стоматологічним обладнанням,
сучасним
медичним
транспортом та необхідними медикаментами.
В Україні мають
вос торжес твувати
принципи
правової
держави та справедливості. Ці принципи
вимагають наявності
прозорої і несуперечливої
законодавчої бази, доступного,
справедливого,
неупередженого і змагального судочинства,
невідворотності
покарання за злочин,
гарантій дотримання
основних прав особи, обмеження втручання держави у приватне і громадське
життя.
Пріоритетними завданнями у правовій системі є:
Привести законодавство України
у відповідність до усіх ратифікованих
Україною міжнародних договорів та
норм європейського законодавства.
Провести зміни судової системи,
в якій судді обиратимуться і відкликатимуться виключно народом, а також
перебуватимуть під контролем громадськості.
Створити
систему
автономного
функціонування судів, незалежного від
законодавчої та виконавчої гілок влади.
Сформувати професійний корпус
державних службовців, гарантувати, їх
соціальний захист та посилити відповідальність.
Уроки останніх місяців свідчать:
Україна повинна забезпечити свою
оборону. Необхідне істотне збільшення
витрат на відновлення, модернізацію
та посилення Збройних сил та інших
структур, від яких залежить захист від
зовнішньої агресії. Історія вчить: «хто
не хоче годувати свою армію, той годує
чужу» або «хочеш миру – готуйся до війни». Часи невиправданого пацифізму
минули. Зміцнення обороноздатності
країни має стати загальнонаціональною

справою, ділом усіх і кожного. Наш ВПК
здатний задовольнити більшість потреб
армії і дати поштовх реіндустріалізації –
відродженню промислового потенціалу
України.
Необхідні кроки у військовій сфері:
Побудувати трирівневу систему оборони країни: професійну контрактну
армію; військовий резерв постійної готовності; комплексну систему територіальної оборони.
Відновити
оборонно-промисловий
комплекс.
Забезпечити Збройні сили і Національну гвардію сучасним озброєнням.
Відстояти територіальну цілісність
України.
Окремої ваги питання – забезпечення енергетичної незалежності, диверсифікація поставок газу. Зниження споживання енергії – наша спільна справа,
яка починається з такої простої дії, як,
виходячи з приміщення, вимкнути світло, а завершується модернізацією підприємств та виробництв із одночасним
зниженням енергоємності.
ЖИТИ І ПРАЦЮВАТИ ДЛЯ ЛЮДЕЙ
– це значить докладати усіх зусиль, аби
людина жила гідно і заможно. Я вірю, що
ми здатні почути й зрозуміти одне одного. Здатні об’єднатися заради кращого
майбутнього України, заради спільної
перемоги.
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