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11 жовтня (субота) — VI Всеукраїнський фестиваль-конкурс «Вишгородська Покрова», який цьогоріч поєднається
із 20-літтям хору «Коралі».
Вишгородські пагорби у цей день наповняться звуками духовної, патріотичної та
народної пісні у виконанні «Коралів» та їхніх
гостей — переможців і учасників фестивалю
«Вишгородська Покрова» попередніх років.
На вас чекають благодійна акція «Солоденьке для маленьких», майстрування для
дітей, запашні пригощання та ще кілька цікавинок-сюрпризів. Зустрічаємось у соборі
Вишгородської Богородиці (УГКЦ) об 11:00.
Організатори: Вишгородська міська
рада, громада собору Вишгородської Богородиці, Вишгородський міський Центр творчості «Джерело», хор «Коралі»

Електронна адреса газети «Вишгород»: ngvyshgorod@ukr.net
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Арсеній Яценюк: «У конфлікті між Міністерством фінансів і
Міністерством освіти я стою на боці Міносвіти»
Андрій ЧЕРНИШЕВСЬКИЙ
Прем’єр-міністр України з нагоди Дня
учителя зустрівся зі студентами та викладачами Київського педагогічного університету імені Бориса Грінченка.
2 жовтня. Київ. Попри складну ситуацію в Україні, Уряд продовжує виплачувати заробітні плати вчителям та у повному
обсязі покривати витрати на навчальний
процес – чітко зазначив Арсеній Яценюк
під час спілкування із освітянами.
«Не скажу, що це чудо, але це не так і
мало. Бюджет провалюється. З Донецька та
Луганська ми податки не піднімаємо. Кожен
обстріл української території російськими терористами коштує процент росту української
економіки. Кожен обстріл і кожна українська
смерть надто дорого коштує для України в
цілому. Тому що людське життя не рахується
нічим. Жодні економічні показники не повернуть тих, кого російські терористи вбили за
Донбас», — зазначив Глава Уряду.
Арсеній Яценюк зізнався, що в стінах
Кабінету Міністрів виникли суперечки щодо
збільшення навантаження на учителів без
одночасного підвищення заробітної плати.
«Ця дискусія закінчилась тим, що ми ще
втратимо більше молодих вчителів. Вони
просто не працюватимуть. Тому — зміна
системи і реформа системи оплати праці.
Хто краще працює, той більше заробляє. Все
дуже просто. Хто гірше працює — або менше заробляє, або шукає собі іншу роботу. Це
справедливо, принаймні, і це правильно».
Прем’єр-міністр нагадав про спільну перемогу українських освітян: ухвалення закону про вищу освіту, співавторами якого
були Лілія Гриневич та діючий Глава Кабміну

– партнери по політичній партії «Народний
фронт». Основні нововведення закону – це
поліпшення зв’язку ринку праці з ринком
освіти, запровадження природного відбору
кращих вищих навчальних закладів, можливість держави давати замовлення під ті
навчальні дисципліни і під ті сектори економіки, які потрібні в майбутньому. Також
вищим навчальним закладам відтепер надаватиметься широка автономія, зокрема і
фінансова
Арсеній Яценюк запропонував викладачам разом із Кабінетом Міністрів розробити
і законопроект, що повністю змінив би концепцію української дошкільної та середньої
освіти: «Вчителі, учні і батьки повинні відчути
і зрозуміти мотивацію нової якості середньої
освіти. Ми не можемо мати гарну надбудову
вищої освіти, не маючи фундаменту».
На зустрічі також піднялось питання
оподаткування дошкільних навчальних закладів. Нагадаємо, що до податкового законодавства вносились пропозиції перевести
дошкільні навчальні заклади на загальну
форму оподаткування. Проте Уряд України категорично відмовився від цих заходів:
«Зараз навпаки треба стимулювати приватну ініціативу, яка даватиме ефективну і
якісну дошкільну освіту. Хай працюють, нам
потрібні розумні діти».
У своєму офіційному привітанні з нагоди
Дня освіти, оприлюдненому прес-службою
Прем’єра, Арсеній Яценюк високо оцінив
роль учителів та викладачів.
«Від вас, дорогі освітяни, залежить хід історії та наше майбутнє. Те, якими будуть погляди, цінності та світосприйняття поколінь
українців, а значить, і те, якою буде Україна.
Ви зводите підвалини країни, де шануєть-

вих стандартів, соціальний захист учителів –
це один із пріоритетних напрямів державної
політики. Так само, як і патріотичне виховання юних українців».
З приводу патріотичного виховання Арсеній Яценюк окремо звернувся до Міністра освіти та науки України Сергія Квіта та до
Лілії Гриневич:
«Ми зобов’язані зараз негайно адаптувати
навчальні плани до нового виклику, якого у
нас раніше не було, відповісти на цей виклик
якісним патріотичним вихованням у середній
школі, у дошкільній освіті і у вищій школі. Це
навіть не підлягає сумніву».

Київщина терактів не боїться

КОДА інформує
Іван БУЦАЙЛО
Перемир’я з періодичною стріляниною триває, і
хоча зона АТО здається нам чимось дуже віддаленим, маємо розуміти — не така вона й далека. А ще
маємо розуміти: загроза тероризму стала не примарними новинами з інших країн, а цілком можливою в Україні бідою. Тож маємо бути готовими,
якщо, боронь Боже, ця біда прийде до нас.
1 жовтня на полігоні під Обуховом, вперше в Укра-

їні, відбулись Всеукраїнські військово-медичні навчання. Далі вони проходитимуть по всій країні, але Київщина — перша.
Проведення навчань ініціювала радник Президента України Ольга Богомолець і проходили вони за
підтримки Адміністрації Президента України. Серед
учасників: Самооборона Майдану, ДОСААФ, Міністерство охорони здоров’я та Міністерство з надзвичайних
ситуацій, Всеукраїнський Волонтерський Рух та інші
волонтерські організації.

Звернення
Ярослава Москаленка
до опонентів
щодо Меморандуму
про чесні вибори
Шановні колеги, дорогі земляки! Я, Москаленко Ярослав Миколайович, народний
депутат України від виборчого округу № 96,
звертаюсь до своїх колег – кандидатів у народні депутати.
Мені як діючому народному депутату,
громадянину України не байдуже, яке майбутнє буде у Київщини, у нашої країни. Переконаний, що ви також зацікавлені у стабільному, демократичному розвитку нашого
краю. Вірю, що ви, як і я, усвідомлюєте всю
відповідальність за результат майбутніх виборів, необхідність забезпечення демократичності та прозорості виборчого процесу.
Вже на початку виборчої кампанії ми
стали свідками брудних методів боротьби
із застосуванням фізичного насильства до
окремих кандидатів. Все це відбувається на
тлі воєнних дій на Сході нашої держави. Такі
засоби для досягнення влади – неприпустимі як з моральної, так і з правової точки
зору. Ми всі разом повинні сказати «НІ!» застосуванню будь-яких форм насильства до
кандидатів, членів виборчих комісій, агітато-

ся свобода кожного, де цінується совість і
інтелект, де сила беззастережно підпорядковується праву. Ви виховуєте людину, яка
відстоїть, піднесе і передасть нащадкам могутню, квітучу, європейську Україну. Ви вчите відчувати, мислити, діяти».
Також у привітанні Прем’єр-міністр
окреслив основні напрямки сучасної урядової освітньої політики – це поліпшення якості
освітніх послуг, соціальний захист вчителів
та патріотичне виховання молоді:
«І як би не було сьогодні важко, перед
якими б викликами ми не стояли, якість і
зміст освіти, наближення їх до кращих світо-

рів, звичайних виборців. «НІ!» – застосуванню чорних PR-технологій.
Вибори 26 жовтня 2014 р. стануть тестом для нової української влади на відданість демократичним цінностям і традиціям,
здатність забезпечити проведення чесних і
відкритих виборів, формування за їх результатами складу Парламенту, якому довірятиме суспільство.
Будь-які взаємні поборювання в нечесний спосіб – розколюють народ, вселяють у
наших громадян зневіру в можливості проведення демократичних виборів.
Я переконаний, що саме вибори мають
стати єдиним способом оновлення й очищення влади, легітимізації курсу реформ та
забезпечення стабільного розвитку нашої
держави.
Тому я виступаю з ініціативою підписати спільний меморандум «Про чесні і вільні
вибори». Гарантую як чинний депутат виконувати усі пункти прийнятого меморандуму.
Ярослав Москаленко,
кандидат у народні депутати

Гасло, під яким розпочаті і будуть проводитись навчання, — «Люди допомагають людям», і мабуть воно
найбільш актуальне у цей непростий час.
Головне у заході — навчити людей, що робити у
випадку теракту, як надати постраждалим першу допомогу до приїзду лікарів і відпрацювати формат взаємодії волонтерів із державними службами.
Голова Київської ОДА Володимир Шандра зазначив, що найближчим часом подібні навчання пройдуть
у кожному райцентрі області.

Меморандум
ПРО ЧЕСНІ І ВІЛЬНІ ВИБОРИ
Ми, кандидати у народні депутати, на
позачергових виборах до Верховної Ради
України 26 жовтня 2014 року беремо на себе
зобов’язання:
Неухильно
дотримуватися
Конституції України, чинного законодавства, Закону
України «Про вибори народних депутатів» на
всіх етапах виборчого процесу.
Вести відкриту, чесну боротьбу та не вдаватись до протиправних дій як по відношенню
до своїх конкурентів, так і виборців.
Не вдаватись до використання маніпулятивних, брудних технологій у ході виборчої
кампанії.
Не поширювати неправдиві відомості та
недостовірну інформацію у ході виборчого
процесу стосовно своїх опонентів.
Відмовитися від будь-яких форм підкупу
і тиску на виборців, членів виборчих комісій,
засоби масової інформації, представників різних політичних сил і бізнесу.
Усіма законними способами забезпечувати контроль за недопущенням порушень у
ході голосування виборців.
Ми закликаємо громадських активістів і
журналістів чесно й неупереджено відслідковувати виборчий процес, оприлюднювати всі
факти порушення виборчого законодавства
та максимально висвітлювати подібні дії зі
сторони окремих кандидатів.
Звертаємося до політичних партій,

суб’єктів виборчого процесу – нести повну політичну відповідальність за своїх висуванців,
у разі грубого порушення ними етики ведення
передвиборчої боротьби вживати рішучих заходів по відкликанню таких кандидатів.
Просимо зайняти принципову та неупереджену позицію Центральну, окружні та
дільничні виборчі комісії, надавати належну
правову оцінку порушенням виборчого законодавства зі сторони окремих кандидатів і
партій – незалежно від їх політичної ваги та
ідеологічних уподобань.
Звертаємося до виборців – зайняти чесну
громадянську позицію щодо спроб окремих
кандидатів/партій вести брудну виборчу кампанію, застосовувати технології підкупу, сигналізувати про подібні випадки та своїм голосуванням дати їх ініціаторам жорстку оцінку
на виборах.
Чесність виборчого процесу залежить від
нас самих. Ми, кандидати в народні депутати, в першу чергу повинні бути зацікавлені в
правдивих результатах, яким довірятиме суспільство. Отримання депутатського мандата
за будь-яку ціну — неприпустиме. Влада без
довіри не має права на існування.
Кандидати у народні депутати
у 96 одномандатному
виборчому окрузі:
Москаленко Ярослав Миколайович
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ЧАС ДІЯТИ ЧЕСНО
Передвиборча програма кандидата у народні депутати України
на позачергових виборах народних депутатів України
26 жовтня 2014 року по одномандатному округу № 96 Андрія МАЙСНЕРА

Виборчий округ № 96 у Київській
області для участі у виборах до
Верховної Ради України мною обрано не випадково, бо тут живуть і
працюють люди, з багатьма із яких,
дякувати Богові, мене звела доля
через спільне навчання, роботу та
дружбу.
Як свідомий громадянин України
я не маю наміру в умовах війни у нашій рідній державі, вкрай скрутної соціально-економічної ситуації та майже
суцільної безвідповідальності і некомпетентності можновладців на усіх
рівнях, миритися з тим, що пустою балаканиною та брудними грошима собі
знову нахабно пробивають дорогу до
парламенту України ті, хто заради наживи довів державу та свій народ до
такого життя!
Маю свідоме устремління зреалізувати свої знання та досвід, життєву
енергію та прагнення творити добрі
справи на користь людям, які заслуговують на кращі стандарти життя, нічим не гірші за європейські. Для цього
бачу такі пріоритетні напрямки:
1) Реформування державного
апарату та місцевого самоврядування.
Країна через об’єктивні потреби
та фінансові можливості потребує
подальшого значного скорочення чиновницького апарату з одночасним
підвищенням якості роботи тих, хто
залишиться на державній службі, та
покращенням рівня їх матеріального
забезпечення за рахунок економії ресурсів внаслідок скорочення.
Маю намір всіляко добиватися — у
межах повноважень — якнайшвидшо-

го повсюдного впровадження системи
адміністративних послуг за принципом «єдиного вікна» на місцях — з метою припинення мордування людей,
особливо похилого віку, з обмеженими фізичними можливостями, у нескінченних чергах і далеких поїздках
по численні довідки, витяги, виписки,
свідоцтва тощо.
Докладатиму усіх зусиль для реального підсилення місцевого самоврядування шляхом поетапної, але
не розтягнутої у часі, передачі повноважень і відповідних ресурсних можливостей від центру на місця. Також
принциповим є викорінення шкідливої
практики вилучення більшості зароблених місцевою громадою коштів у
бездонну діру державної казни.
Вважаю за мету також дієве сприяння органам місцевого самоврядування на території округу в чіткій і
ефективній координації роботи з уповноваженими державними органами та недопущення даремних витрат
часу на оббивання порогів чиновників
обласного та загальнодержавного
рівня.
2) Очищення влади та боротьба
з корупцією.
Маючи значний досвід роботи в
контролюючих органах, не з чуток
знаю, що таке всупереч волі нерадивого начальства виводити на чисту воду казнокрадів і корупціонерів.
Тому ставлю собі за мету у статусі народного депутата України добиватися
якнайшвидшого застосування вимог
Закону України «Про очищення влади» та здіснювати участь у процесі
контролю в окрузі за проведенням законної люстрації в інтересах місцевих
громад.
Також маю намір наполегливо доводити в парламенті крайню необхідність практичної дії обов’язкового
декларування керівниками органів
державної влади та місцевого самоврядування (та членами їхніх родин)
як доходів, так і видатків, і здійснення
парламентського контролю за дотриманням цієї антикорупційної процедури. Маю покласти край окозами-

люванню та реально нанести удар по
тотальній корупції.
3) Підтримка місцевого виробника.
Розуміючи цінність і специфіку ресурсного потенціалу кожної територіальної одиниці з виборчого округу,
оцінюючи місцеві підприємства крізь
призму створення ними реальних робочих місць, наявності чіткого плану
розвитку та орієнтації на виробництво
конкурентноздатної продукції, без
нанесення шкоди природньо-рекреаційному потенціалу районів, маю за
мету сприяти, в межах повноважень,
захисту їхніх законних прав, а також
економічно доцільній кооперації та
співробітництву таких підприємств у
межах районів і округу з метою досягнення максимального соціальноекономічного ефекту. Це стосується
як промислового, так і аграрного виробництва.
На тлі незреалізованої програми
створення робочих місць для жителів
міста Славутич та Іванківського району, негативних тенденцій щодо скорочення соціально-економічних гарантій
для працівників ЧАЕС та інших підприємств (об’єднань) у зоні відчудження,
вкрай важливим є дієвий план щодо
спільної роботи фахівців із представниками громад Славутича та Іванківського району у рамках професійного
спеціально утвореного на урядовому
рівні робочого органу. Це питання робочих місць, оплати праці, соціального захисту і розвитку громад.
4) Якість життя та соціальні стандарти.
Основною цінністю суспільства
була, є і має бути Людина. Держава
та влада існують для людей, а не навпаки, як нас намагалися настирливо
привчити. Саме рівень якості життя
людей (якість медичних послуг, рівень
соціально-побутових умов, соціального захисту людей похилого віку та
інвалідів тощо) і є обєктивним показником ефективності влади на всіх її
рівнях окремо і в цілому взятої.
Активна забудова районів округу
№ 96 (Вишгородський і Бородянський
райони, а також місто Буча), яка в

цілому є беззаперечно позитивною
тенденцією розвитку, породила й низку значних проблем, які потребують
скоординованого цілеспрямованого
розв’язання в інтересах людей, що
там проживають. Через динамічні
темпи та значні обсяги будівництва
останніми роками у цих районах значно збільшилась кількість населення,
зокрема, чимало молодих сімей із дітьми.
Соціальна інфрастуктура, стан лікарень і кількість дошкільних та інших
освітніх і соціально-культурних закладів не відповідає потребам населення.
Централізовані комунальні мережі без
додаткових інвестицій і чітких планів
розвитку також не відповідають темпам і обсягам будівництва.
Тобто, на фоні цілком позитивних
тенденцій розвитку, соціальні стандарти не дотримані належним чином
— і це потребує негайного врахування у планах забудов та розвитку відповідних районів. Бо зволікання може
призвести до наростання соціального
конфлікту, в першому випадку, й техногенних негараздів у комунальному
господарстві — в другому.
Ця програма є лише стрижнем для
напрацювання разом із місцевими
громадами виборчого округу № 96
чіткого плану дій і ефективної його реалізації.
Готовий у разі обрання відстоювати інтереси громади в постійному
відкритому діалозі зі щоквартальним
публічним звітуванням мною як народним депутатом України на відкритих засіданнях громадських рад, які
доцільно створити при відповідних
органах самоврядування по всьому
округу з числа авторитетних місцевих
громадських активістів, незалежних
експертів тощо.
Сподіваюсь на довіру та підтримку
виборців, їхню мудрість і громадянську
свідомість. Готовий чесно й ефективно відстоювати інтереси місцевих громад у Парламенті України та, в межах
повноважень, на всіх владних щаблях!
Хай Бог береже Україну та наш народ!

Майдан розворушив кубло, але перевертні в строю
Кандидат у народні депутати України
(округ № 96) Андрій МАЙСНЕР
Частину країни відтяли по-живому,
на сході тисячами гинуть люди, в країні
справжній економічний занепад, але це
й досі не зачіпає тих, хто, маючи шалені фінансові ресурси і владу, свідомо
виймав з-під фундаменту нашої держави цеглину за цеглиною та заганяв
свій народ у прірву. Такі індивідууми не
обтяжують себе докорами сумління, їх
мало що непокоїть, окрім власної безпеки, збереження «накопиченого» і захисту від народного гніву та кримінальної відповідальності за вчинене.
Перед очима у них мандат, який вони
намагаються здобути як індульгенцію,
не шкодуючи шалених фінансів і намагаючись знову скупити все і вся заради
власного порятунку.
Грошей у них вистачає, бо грабунок
власного народу і ненажерлива жага до
пиляння бюджету – це ключова мотивація для них, своєрідний спорт, у якому

не може бути двох переможців, і тому
кожен з них прагне прийти до фінішу
першим.
Ці перевертні, як ті хамелеони, майже досконало володіють технікою зміни
кольорів, для них життя, як гастроном,
– смачно, широкий асортимент, на все
своя ціна та лише цінники встигай дивитись.
Люди для них – ресурс, і вони сподіваються, що безгрошів’я виборців і шалена втома від того, що відбувається в
країні, приспить свідомість людей та подарує їм шанс гарно скупитися в тому
«гастрономі».
На цих виборах перевертнів теж вистачає. Найбагатші з них ідуть не самі,
а з цілою купою технічних кандидатів.
За награбовані гроші вони купують у розумних людей так звані «виборчі технології» і тому в них, як вони самі мислять,
усе чітко.
Так у 96-му окрузі — півсотні кандидатів-мажоритарників (!!!), не виставлений кандидат від пропрезидентського

блоку та запущені в народ і на адресу
переляканих місцевих чиновників чутки
про підтримку перевертнів провладними
партіями – ось якою доріжкою ці вовки
в овечій шкурі йдуть пастися до Парламенту України. Підкуп, залякування та
окозамилювання – все це вже повним
ходом використовується ними.
Тільки перевертні ці, зі своїми технічними кандидатами з пустими очима і
такими ж біографіями, ніяк не збагнуть
іншого – Майдан не просто розворушив
їхнє кубло, а й наочно показав, що терпець урвався і ковтати ці маніпуляції й
обман люди не будуть. Люди прагнуть
обирати тих, хто здатний реалізовувати себе, роблячи добру справу для всієї
громади, а не для себе самого чи босанафто/газомагната...
Ці вибори ми маємо провести з широко розплющеними очима, бо перевертні, які роздавали направо та наліво
цілі шматки Київщини, ласі місця у містах і селах, дитячі садки і комунальну
власність за політичні та грошові хаба-

рі, нашим же коштом з розграбованого
ними бюджету намагатимуться скуповувати голоси, виборчі комісії тощо. Вони
вже біжать до фінішу... Тільки фінішем
має стати не парламентське крісло й
уникнення відповідальності за скоєне, а
народна люстрація через вибори. А коли
повернуться з війни ті хлопці, до яких
вони кинулися на фотосесії та рекламу
собі на крові робити, — перевертням
краще миттю зібрати речі та врешті прибрати свої пазурі з тіла України.
Є такий відомий історичний вислів:
«Бійтесь данайців, що приносять дари!».
Цей вислів гарно ілюструє ситуацію в
96-му одномандатному окрузі, бо дари
цих данайців – черговий троянський кінь
для громади. Для громади, в якої більш
ніж достатньо проблем, котрі потребують прийняття рішучих, складних і, головне, ефективних рішень.
Саме тому треба обрати того, хто
здатен відстоювати громаду, маючи до
того справжнє прагнення, фаховий досвід і сумління. Час діяти чесно!
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Вишгород
Громадянська позиція

ЗАХИСТИТИ
ЛЮДЕЙ ТА КРАЇНУ

Катерина ЗУРМА
Днями із виборцями Вишгорода
спілкувалися № 3 і № 4 у виборчому
списку «Громадянської позиції (Анатолій Гриценко)» — юрист, захисник історичної та культурної спадщини України,
секретар Тимчасової спеціальної комісії
з перевірки суддів загальної юрисдикції
при Вищій раді юстиції Марина СОЛОВЙОВА та фахівець з міжнародних економічних відносин, кандидат економічних наук Олег ДЕРЕВ’ЯНКО.
Вони й відповідали на запитання, зокрема і редакції газети «Вишгород». А
вишгородці побажали їм зустрічатися з
людьми так само чесно та відкрито і після
виборів.
— Що ви можете розповісти про лідера партії «Громадянська позиція» та
його команду?
— Попри відсутність відповідного закону, наші списки — відкриті. У виборчому
списку «Громадянської позиції» — жодного іншого громадянства, крім українського,
жодного ставленика олігархів, жодне місце
не продане за гроші.Фінансування прозоре: оприлюднені імена спонсорів, надходження і витрати.
Кожне наше слово ви можете перевірити на партійному сайті (grytsenko.com.ua),
де ми першими виклали автобіографії та
декларації про доходи. Телефони гарячої

Радикально

лінії: 067-474-56-01, 044-383-38-72.
Коли Гриценко запрошував нас у свою
команду, пообіцяв: «Доведеться важко
працювати». Ми — у його команді. «Громадянська позиція» — кістка у горлі для
влади, єдина партія, якій створили аж два
клони з подібною назвою (щоб виборець
помилився у назві). Тому запам’ятайте:
Громадянська позиція. №27.
Щодо Гриценка. Анатолій Степанович
якраз і почав реформи в армії, збільшив
бойову підготовку, виклав в Інтернеті чергу
військовослужбовців на квартири. До речі,
останній наказ Гриценка-міністра оборони
— про створення сил спеціального призначення у складі 12 500 осіб (до відома: щоб
вирішити ситуацію у Криму, вистачило і 6-8
тис. морпіхів, але в. о. Президента, на той
час це був О. Турчинов, не дав відповідного наказу).
Після Анатолія Гриценка вже було вісім
міністрів оборони — і що?..
Замість реформ у країні — ганебний
поділ на теми (і партії) війни і миру. Ціна
миру лише за останній місяць: на три тисячі кв. км розширено територію так званих
«ДНР» і «ЛНР» — фактично, зону терору
і знущання над десятками і сотнями тисяч
людей.
На 2015 рік на армію передбачено 16
млрд: 13 — на утримання, 1 млрд — на підготовку, 2 — на нове озброєння. Народний
депутат Анатолій Гриценко пропонує інші

пропорції: 50% — на утримання, 25% — на
бойову підготовку і 25% — на нове озброєння.
Партія «Громадянська позиція» вимагає
скасувати закон про позаблоковий статус.
Скасування позаблокового статусу України
— це наш стратегічний, суверенний вибір,
який, в системі колективної безпеки, відкриє
можливості до будівництва армії за критеріями НАТО. Причому, досягнення стандартів
і критеріїв НАТО не лише військових, це стосується й судів, прокуратури, енергетики.
Для виконання угоди з ЄС (власне — для
підготовки до подачі заяви України щодо
вступу до ЄС) треба прийняти близько 350
законів. Після Майдану ми разом із громадськими активістами «протиснули» 11. По півроку на кожен… 17 років чекати не можна.
Тому — звертаємось до Президента: не ветувати такі закони.
— Соціологи стверджують, що «Громадянська позиція» має відчутний шанс
увійти до Верховної Ради…
— … бо входить до трійки лідерів виборчих перегонів. У виборчому списку нашої
партії — 146 осіб, серед них — 97 громадських активістів (правозахисники, волонтери), 65 — представляють малий та середній бізнес, 17 — офіцери. Чотири обласних
організації нашої партії очолюють жінки — в
Одесі, Луганську, Херсоні та Запоріжжі.
— З ким ви готові співпрацювати у ВР?
— Легше сказати, з ким не будемо співпрацювати — з опозиційним блоком (під будьякими знаменами), тобто комуністами, регіоналами та їхніми сателітами.
З усіма іншими співпрацюватимемо — на
засадах нашої програми і законів, яких чекає
суспільство. Наші ключові завдання у Парламенті: безпека людини і держави, боротьба
з корупцією, справедливість, оновлення влади.
— А з чого почати реформи?

— Підготувати та прийняти відповідні закони про:
1) Відкриття всіх кадастрів і реєстрів (хто
кінцевий власник землі, майна тощо);
2) Електронний уряд (вільний інтернетдоступ до інформації про тендери та спрямування коштів);
3) Зруйнування конвертаційних центрів
(«чорного» налу);
4) Суддів має призначати НЕ Президент і
НЕ безстроково, а обирати народ;
5) Захист культури і духовності на державному рівні.
— Які важелі впливу мають громади?
— Ми можемо жити заможно. Треба все
розставити по місцях.
Контроль громади = закон + децентралізація (реальні повноваження на місцях).
Вибори у місті чи селі — у два тури, щоб не
було обраних 15-20-ма % голосів.
Замість держадміністрацій — виконкоми
рад і територіальні громади. Відкрита інформація: дата — надходження до бюджету —
план використання коштів — результат (як і
куди саме використані).
От у Польщі: на клопотання про землю
— 3 дні (інформація — на інтернет-порталі),
5 днів — обговорення, 30 днів — на збирання документів. Громада все бачить: цільове
призначення, відмовлено чи ні; а також, які
кошти йдуть на соц. потреби, безпеку, освіту
тощо.
— Ваше ставлення до особливого статусу Донбасу?
— Керівництво держави має усвідомити, що отакими «мирними» поступками з
поетапною здачею Путіну наших ключових
позицій – агресора не задобрити. Дипломатія потрібна, але вона має бути підсилена
військовими засобами наших Збройних сил.
Нам потрібен мир, але не за будь-яку ціну.
Ми відстоїмо нашу землю — і Крим, і
Донбас. У виборчому списку наш №27.

Київ зазіхає на землі Вишгорода

Влас. інф.
ФОТО – архів Л. Сівакова,
спеціально для «Вишгорода»

Вже більше року мешканці міст
Вишгорода, Ірпеня та смт Коцюбинське намагаються протидіяти загарбанню своєї рідної землі під сумнівні
цілі Київської міської ради. Спочатку
боролись зі злочинними «попередниками», а тепер необхідно захищатись від наступу добре навчених
наступників.
28 лютого 2013 року Київською міською радою було прийнято рішення про
погодження проекту землеустрою, згідно з яким територія міста Києва збільшується вже на 84974,4 гектарів за рахунок земель Київської області. В тому
числі поглинають 863,0 га Вишгородського краю. Незважаючи на постанову
Київського окружного адміністративного суду про скасування вищезазначеного рішення, діюча Київська міська рада
подає апеляційну скаргу до Київського
апеляційного адміністративного суду з
ціллю відмінити рішення окружного адміністративного суду.
18 вересня 2014 року відбулося судове засідання даної справи, де інтереси та права громади Вишгорода захищав адвокат, правозахисник Леонід
Сіваков. До останнього моменту була
надія, що судді підуть назустріч мешканцям Київщини з огляду на аргумен-

ти сторони захисту Київської області.
Але суд вирішив задовольнити апеляцію Київської міської ради, заплющивши очі на її найголовніший проступок
– погодження генерального плану м.
Києва без отримання офіційної згоди
від суміжних рад на включення частини
їхньої території до складу столиці, що є
НЕЗАКОННИМ!!! Ось так міська рада
враховує інтереси громадян Київської
області. За що ж тоді стояли на Майдані?!
Під час спілкування з нашими жур-

налістами Леонід Сіваков наголосив,
що його участь у цьому процесі не закінчується і він продовжує захищати інтереси громади Вишгорода: «Я досить
багато сил та енергії вклав у цю справу, тому довести її до кінця – для мене
принципово. І я кістьми ляжу, але не
дам Київраді «проковтнути» Вишгород
без дозволу його мешканців».
Наразі правозахисник готує касаційну скаргу до Вищого адміністративного
суду щодо неправомірного рішення Київського апеляційного адміністративно-

го суду.
Леонід Сіваков уже підготував рішення Київської обласної ради, яке
презентував 2 жовтня 2014 року на сесії Київоблради. Це рішення вимагає
обґрунтування для розширення за рахунок інших території м. Києва як столиці України та погодження усіх дій із
відповідними радами.
До того ж, у своєму інтерв’ю адвокат
Леонід Сіваков заявив, що збирається
взяти участь у цих парламентських виборах: «Не мав наміру балотуватись
допоки не побачив, що обличчя змінились, а система – ні. Мою кандидатуру
підтримала партія Олега Ляшка. Тому я
йду на вибори, щоб радикально захищати територіальну цілісніть населених
пунктів Київщини!»
Поки Київська міська рада готує
свої вичурні промови для потенційних
виборців, але відмовляється коментувати ситуацію по цій справі, хтось без
зайвої помпезності продовжує захищати права та інтереси громадян та боротись за верховенство ПРАВА у країні.

Підтримай армію

Вишгород
Минатимуть і дні, й роки,
Забудеться руїна,
Але в історію ввійдуть
Герої України.
Напишуть їхні імена
На обелісках слави.
Пишатись буде нація
Героями держави.
Стояли ж твердо до кінця,
Боролись за свободу,
Віддали молоді життя
За честь свого народу.
І плаче мати не одна —
Вже не побачить сина.
І батько плаче, і дитя,
Кохана і дружина.
Та пам’ять житиме в віках,
Не вмре і не загине.
Героям слава, слава їм
І слава Україні!
Юлія ВОЛОЩАКЕВИЧ,
с. Рідколісся
Монастириського району

Костянтин ДЗЮБА
ФОТО — архів НВО «Практика»,
спеціально для «Вишгорода»

У місті Буча з’явилася меморіальна
площа Героїв Майдану — новий символ
великої ціни, яку заплатили українські
патріоти за те, щоб Україна була вільною
та єдиною.
Рішення встановити пам’ятний знак
мешканці Бучі прийняли ще взимку, під час
Майдану. В міськраді відразу погодилися і
виділили відповідні кошти.
«Ми повинні передавати пам’ять нашим
дітям, щоб вони розуміли і знали історію та
робили з неї висновки», — пояснив активіст
Володимир Карплюк.
На відкриття площі, яке відбулося 4 жовтня ц. р., прийшли ті, хто ніколи не забуде
про Небесну сотню. До громади звернувся
Бучанський міський голова Анатолій Федо-
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рук, який наголосив на значущості події для
справи збереження пам’яті про Героїв, які
віддали своє життя, щоб подарувати Україні
надію на гідне майбутнє.
Серед присутніх були мешканці міста, які
втратили близьких і рідних під час трагічних
подій на Майдані, на вулиці Грушевського та
у війні на Сході країни.
Так, чоловік Олени Гуменюк — командир добровольчого батальйону — загинув
на Сході... Від жінок і матерів, чиї рідні у зоні
АТО, Олена подякувала всім бучанцям, які
підтримували й підтримують українських
військових.
Справу Героїв Майдану на Донбасі українські чоловіки продовжують і сьогодні. Найчастіше солдати гинуть на блок-постах та
при переїздах між ними. Тому для батальйону, в якому служив чоловік Олени Гуменюк,
Науково-виробниче підприємство «Практика» вирішило забронювати автомобіль.
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«Жінка прийшла до нас на завод, і я пообіцяв, що в пам’ять про її чоловіка, який
загинув, захищаючи нас усіх, забронюю машину для бійців його батальйону», — розповів засновник та керівник НВО «Практика»
Олег Висоцький.
До речі, за сприяння Олега Миколайовича під час урочистої події на нововідкритій
площі Героїв Майдану пройшла демонстрація броньованої техніки НВО «Практика»,
частина машин якого уже успішно воює і
зберігає життя нашим бійцям.
З особливою цікавістю військову техніку
ззовні і зсередини розглядали дітлахи. Охочі
могли посидіти в кабіні броньованого позашляховика «Козак», сфотографуватися.
У Бучі справді багато дітей. Тож, проводячи з ними час біля пам’ятника і на площі, мами розповідатимуть дітям про Героїв
Майдану, які полягли за незалежність України, її добробут та процвітання.

Броньовик для батальйону Героя

У Бучі відкрили меморіальну площу Героїв Майдану. Добровольчому батальйону передали броньований автомобіль
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ВИБОРИ-2014:
ЗАПРОШУЄМО ДО СПІВПРАЦІ
Запрошуємо всіх небайдужих долучитися до виборчої комісії та груп спостерігачів одномандатного виборчого округу
№ 96 кандидата в народні депутати Верховної Ради В’ячеслава
Фурси.

У той час, як інші кандидати
займаються голослівним популізмом, В’ячеслав Фурса захищає
державні кордони в зоні АТО на
чолі з 25-тим батальйоном «Київська Русь». В’ячеслав Фурса ламає бандитську систему влади, а

не займається її «консервацією».
Кандидат закликає: «Мир – країні, достаток і тепло – родині!»
Дзвоніть: +38(067) 218 95 15;
+38(067) 218 95 18
Пишіть:
shtabFursa@gmail.com

Меценатство не тільки на словах
Марія УГНІВЕНКО, Юлія КОСТЕНКО
Днями на вишгородській набережній відбулось офіційне вручення техніки важкої артилерії 25-му батальйону «Київська Русь».
Два КамАЗи передали стрілкам батальйону
— В’ячеславу Фурсі та Юрію Цессу.
Від представників Міністерства оборони фінансування не дочекаєшся. Єдине, чим займаються наші чиновники, — це порожні агітація та
популізм.
«Зарплатню бійцям затримують, лікарні з потерпілими майже не фінансують, а пільги сім’ям
загиблих — і поготів. Допомога з боку держави
— дуже скупа: автомобілі неякісні, обмундирування не придатне для холодної пори», — коментує старший стрілок 1-го відділу 1-ї роти батальйону В’ячеслав Фурса.
Чоловіки купують необхідне за власний кошт.
До того ж, відчутна підтримка волонтерів — вони
щотижня відправляють дві-три автомашини з
гуманітарною допомогою в зону АТО. Українські жінки потурбувались, щоб на польовій кухні
хлопців були навіть сметана і молоко.
Бронетехнікою завдячують приватним компаніям, що виділяють мільйони на підтримку бій-

ців. Петро Порошенко та Арсеній Яценюк констатують, що виділили близько дев’яти мільярдів на
українську армію, однак, за словами очевидця
В’ячеслава Фурси, вони цих грошей не побачили: «Те, що влада «дерибанить» ці кошти, — це
очевидно».
Чергове перемир’я вигідне Росії, але не нам.
«Сепаратисти першими порушують власні домовленості, обстрілюючи наші блокпости, — розповідає Фурса. — А ми без наказу не маємо права пускати в хід важку артилерію».
Бійці батальйону виступають проти перевиборів до Верховної Ради. Адже, поки патріоти-відчайдухи воюватимуть, чиновники просто обміняються портфелями. «Якщо хитромудрі політики
так прагнуть перезавантаження влади, то нехай
зараз же їдуть обороняти державні кордони, а ми
подбаємо про справедливі вибори», — резюмують стрілки В’ячеслав Фурса та Юрій Цесс.
Вишгородські волонтери подарували бійцям
«Київської Русі» синьо-жовтий прапор, написавши на ньому щирі побажання наснаги. Українські
воїни звернули увагу, що було б добре, якби на
фронт ішли морально підготовлені та досвідчені
хлопці, які не бояться віддати життя за Батьківщину.

Вишгород

ТЕЛЕпрограма

Вишгород
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ПОНЕДІЛОК 13 ЖОВТНЯ 2014 РОКУ

2+2
06:30, 07:00, 08:00,
09:00, 13:00, 18:30,
21:00 Новини
06:50 Доброго ранку,
Україно!
06:55, 07:25, 07:45,
08:25, 08:40 Гiсть студiї
07:35 Країна on line
09:50 Д/ф «Винниченко
без Брому»
10:40 Д/ф «Щастя в
тарiлцi»
11:40, 17:40 До Ради
12:05 Т/с «П’ять хвилин
до метро»
13:20 Вiкно в Америку
13:40 Фольк-music
15:20 Euronews
15:25 Д/ф «Самотнiй
мандрiвник»
16:10 Книга ua
16:40 Богатирськi iгри
18:15 Новини. Свiт
18:55 З перших вуст
19:15 Передвиборнi
агiтацiйнi програми
21:15 Нацiональнi
дебати
23:15, 00:00 Пiдсумки
23:35 Вертикаль влади

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

05:40, 19:20

07:00 Дика Африка
09:00 Профiлактика
15:00, 18:30, 20:30
«Соцiальний пульс»
15:40 «Сильнi свiту
цього»
16:00, 23:00 Нашi
улюбленцi
16:50 «Алло, лiкарю!»
17:45 «Цивiлiзацiя
Incognita. Богдан
Хмельницький»
18:00 «Агропульс»
18:15 «зМIСТОвна
Україна»
18:45, 22:55
«Економiчний пульс»
19:00 В гостях у Д.
Гордона. Валерiй
Борзов
20:00 Портрети нацiї
21:00 XX столiття вiйн
21:30 Подiї, що змiнили
свiт
22:00 Таємницi сучасної
кримiналiстики
23:35 Свiтськi хронiки
00:00 «Красивi та
амбiцiйнi» (3)

07:00, 07:30, 08:00,
08:30, 09:00, 12:00,
14:00, 17:45 «Новини»
07:15, 07:35, 08:10,
08:35 «Ранок з
IНТЕРом»
09:20 Х/ф «Час
збирати» (1)
11:25, 12:25 Д/с
«Слiдство вели...
з Леонiдом
Каневським»
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 «Будинок з
лiлiями»
00:20 Т/с «Пiлот
мiжнародних
авiалiнiй» (2)

06:50, 07:10, 08:10
Ранок з Україною
07:00, 08:00, 09:00,
15:00, 19:00 Подiї
09:15, 14:15, 15:25 Т/с
«Слiд» (1)
10:00, 21:00 Т/с
«Карпов 3» (1)
12:00, 19:45 Ток-шоу
«Говорить Україна»
13:15 Т/с «ОСА» (1)
18:00 Т/с «Красуня
Ляля»
23:00 Подiї дня
23:30 Х/ф «Мачете
вбиває» (3)

Надзвичайнi новини
06:20 Факти тижня
08:45 Факти. Ранок
09:15 Надзвичайнi
новини. Пiдсумки
10:30 Х/ф «Код
доступу»
12:45, 15:45 Факти.
День
13:20 Х/ф «Шоу
починається»
15:35, 16:10 Х/ф
«Кров’ю i потом.
Анаболiки»
18:45, 21:20 Факти.
Вечiр
20:35 Дістало!
21:55 Свобода слова
01:05 Х/ф «Я легенда» (2)

До мами 100
запитань на
хвилину: що
поїсти,
що
одягнути, що
купити?
До тата одне:
де мама?

06:00 «Мультляндiя»
07:20 «Київ музика»
08:00 Профiлактика
14:00, 16:00, 17:40,
22:50 «Вiдкритий
мiкрофон»
15:00, 17:00, 23:00
«Столичнi телевiзiйнi
новини»
15:10, 00:00
«Громадська
приймальня»
16:20, 18:00 «У центрi
уваги»
17:10 «Якiсне життя»
18:50 «Паспортний
стiл»
19:00 «Передвиборна
агiтацiя»
22:00 «Столиця»
23:25 «Мiська варта»
23:30 «Служба
порятунку»

06:10 «Вiкна-Новини»
Спецрепортаж»
07:00, 16:00 «Все буде
добре!»
09:00 «Зiркове
життя. Випробування
бездiтнiстю»
10:05 Х/ф «Остання
роль Рити» (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»
22:35 «Детектор
брехнi - 6»
23:35 «Один за всiх»

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

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

Передплачуйте газету «Вишгород».

07:05, 09:00 Т/с
«Татусевi дочки»
08:00, 13:55 Шоуманiя
11:55, 14:50 Т/с
«Останнiй iз Магiкян»
16:40 М/ф «Три
богатирi на дальнiх
берегах»
18:00, 00:05 Репортер
18:20, 23:10 Абзац!
19:00 Ревiзор. Без
купюр
21:10 Супермодель
по-українськи
00:10 Х/ф «Хто такий
Гарi Крамб?»

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, 21:00, 22:00, 23:00,
00:00 Час новин
07:10, 08:15, 22:35, 23:20
Бiзнес-час
07:30, 08:30, 09:45, 10:30,
11:30, 12:30, 13:30, 15:30,
16:30, 17:30, 18:30, 22:30,
23:25 Час. Важливо
07:50 Автопiлот-новини
08:40 Трансмiсiя-новини
09:15, 14:15 Час: пiдсумки
тижня з В. Гайдукевичем
09:50, 13:25, 15:25 Погода
на курортах
10:35 Машина часу
11:35, 18:35 Велика
полiтика
15:35 Мамина школа
16:15, 16:35, 17:05, 17:35
Єдина родина
18:10 Мiсцевий час
20:00, 21:10 Час. Пiдсумки
дня
21:40 Час-Тайм
00:32 Кримiнальнi новини

06:40 Х/ф «Фанат» (1)
08:30 Д/п «Знищенi
за мить»
10:55 Д/п «Десятка
найкращих»
12:00 Д/п «Сучаснi
снайпери»
13:00 Х/ф «Фанат-2»
(1)
14:30 Т/с «Гончi-4» (1)
18:30, 21:00 Новини
«Спецкор»
19:00 Т/с «ППС» (1)
21:30 «ДжеДАI. Воїни
дорiг»
22:00 Т/с
«Наркотрафiк» (2)
00:00 Х/ф «Дiамантовi
пси» (3)

7

06:30 «TOP SHOP»
07:30 «Мультфiльми»
(1)
10:30 Х/ф «Шукаю
наречену без
приданого» (1)
12:20 «КВК»
14:45 Х/ф «Шаленi
грошi» (1)
16:25 М/ф
«Мадагаскар 3» (1)
18:10 «Звана вечеря»
19:00 «Орел i Решка.
Шопiнг»
20:00 «Орел i Решка.
На краю свiту»
21:00 «Розсмiши
комiка»
22:00 Х/ф «Спiймай
мене, якщо зможеш»
00:45 Х/ф «Острiв
скарбiв» (2)

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

Учора
було
погано, сьогодні — також
погано,
завтра вже точно буде погано. Здається,
ситуація стабілізується.

08:15 «Правда
життя. Професiя
телеоператор i
фотограф»
08:45 «Агенти впливу»
09:35 Т/с «Вулицi
розбитих лiхтарiв 3» (1)
11:30 Т/с «Шериф 2» (1)
15:15 Т/с «Павутиння
- 6»
19:00, 21:40 «Свiдок»
19:30 Т/с «Вулицi
розбитих лiхтарiв - 9»
22:00 Т/с
«Кримiналiсти:
мислити як злочинець
- 8» (2)
23:45 Т/с «Гаваї 5.0»
(2)
00:40 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 Єралаш
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

06:00 Бандитський
Київ
07:00, 15:00 У
пошуках iстини
07:50, 15:50 Таємницi
вермахту
08:40 Вражаючi кадри
10:30, 18:30 Далеко i
ще далi
11:30 Таємнича
Африка
12:20, 22:50
Мегамисливцi
13:10, 23:40 Анатомiя
злочину
14:10, 21:10 Правила
життя
16:40 Сучаснi дива
17:30 Танки. Великi
битви
19:20 Секретнi
територiї
22:00 Замерзла
планета
00:30 Покер

06:00, 14:00 Золота
лихоманка
06:55 Динамо.
Неймовiрний iлюзiонiст
07:50, 13:00, 18:30 Як
це влаштовано?
08:15, 08:45 Наука магiї
09:10, 09:40 Акули
автоаукцiону з Далласа
10:05, 10:35, 19:00,
19:30 Королi аукцiонiв
11:00 Крiзь простiр i час
з Морганом Фрiменом
12:00, 00:00 Top Gear
13:30, 18:00 Як це
зроблено?
15:00, 15:30 Що було
далi?
16:00 Швидкi та гучнi
17:00 Махiнатори
20:00 Вижити разом
21:00 Виживання без
купюр
22:00, 22:30 Бер Грiллз:
кадри порятунку
23:00, 23:30 Мисливцi
за релiквiями - ломбард
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2+2
06:55, 07:30, 07:45,
08:25, 08:40 Гiсть студiї
07:35 Країна on line
08:55 Паспортний
сервiс
09:20 Уряд на зв’язку з
громадянами
10:10 Д/ф «Iван
Пiддубний. На
п’єдесталi мiфiв та
правди»
10:40 Д/ф «Щастя в
тарiлцi»
11:40, 17:40 До Ради
12:05 Т/с «П’ять хвилин
до метро»
13:25, 21:15
Нацiональнi дебати
15:20 Euronews
15:45 Чоловiчий клуб.
Бокс. Чемпiонат
України. Фiнали
16:40 Богатирськi iгри
18:05 Час-Ч
18:15 Новини. Свiт
18:55 З перших вуст
19:15 Передвиборнi
агiтацiйнi програми
23:15, 00:00 Пiдсумки
23:35 Вертикаль влади

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:
«Телевiзiйна служба
новин»
07:10 «Особистий
рахунок»
07:35 «Маша i ведмiдь»
08:35, 21:00
«Чистоnews»
09:35 «Чотири весiлля
- 2»
10:55, 21:20 Т/с «Свати»
12:25 «Розсмiши комiка»
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»

05:35 Свобода слова

05:55, 07:30, 15:00, 18:30,
20:30 «Соцiальний пульс»
06:05 П’ять вечорiв у
Парижi. Фаннi Ардан
06:35 Родом з України.
Марлен Хуцiєв
07:05, 18:45, 22:55
«Економiчний пульс»
07:10, 15:40 «Сильнi свiту
цього»
10:00, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
11:00, 20:00 Портрети нацiї
11:30, 21:30 Подiї, що
змiнили свiт
12:15, 21:00 XX столiття
вiйн
13:10 «Мистецтво i час»
13:30 «Цивiлiзацiя
Incognita. Великий скiф
Пiфагор»
14:00, 22:00 Таємницi
сучасної кримiналiстики
16:00, 23:00 Нашi
улюбленцi
17:45 «Соцiальний статус:
ваша пенсiя»
18:10 «Агропульс»
18:20 «Безпечнi
пiдприємства»
19:00 В гостях у Д.
Гордона. Валерiй Борзов
23:35 Свiтськi хронiки
00:00 «Красивi та
амбiцiйнi» (3)

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

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

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

09:00, 15:00, 19:00

08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20
Надзвичайнi новини
09:50, 16:15 Т/с
«Вулицi розбитих
лiхтарiв. Менти-8»
12:20, 13:30 Т/с
«Лiтєйний»
12:45, 15:45 Факти.
День
18:45, 21:25 Факти.
Вечiр
20:35 Громадянська
оборона
21:55 Т/с «Чужий
район»
00:05 Х/ф «Мiсiонер»
(2)

14:00, 17:45 «Новини»
07:15, 07:35, 08:10,

Подiї

08:35 «Ранок з

06:50, 07:10, 08:10

IНТЕРом»

Ранок з Україною

09:20, 12:25, 20:40 Т/с
«Будинок з лiлiями»

09:15, 14:15, 15:25

13:15, 14:20 Д/с

Т/с «Слiд» (1)

«Слiдство вели...

10:00, 21:00 Т/с

з Леонiдом
Каневським»

«Карпов 3» (1)

15:30 «Судовi справи» 12:00, 19:45 Ток-шоу
16:50 «Сiмейний суд»
18:00 Ток-шоу

«Говорить Україна»
13:15 Т/с «ОСА» (1)

«Стосується кожного»
19:00 Т/с «Поки

18:00 Т/с «Красуня

станиця спить» (1)

Ляля» (1)

20:00 «Подробицi»

23:00 Подiї дня

00:20 Т/с «Пiлот
мiжнародних
авiалiнiй» (2)

23:30 Т/с «Мент у
законi 8» (2)

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

06:10, 18:00, 22:00
«Вiкна-Новини»
06:45, 16:00 «Все буде
добре!»
08:45, 00:00 Х/ф
«Бабине лiто» (1)
12:45 «Битва
екстрасенсiв.
Чоловiки проти жiнок»
15:00 «Все буде
смачно!»
18:55 Т/с «Коли ми
вдома» (2)
20:00, 22:30 «Врятуйте
нашу сiм’ю - 3»

06:00, 18:00, 20:00
«Єдина країна! Єдина
країна!»
07:30, 12:05, 15:00,
17:30, 19:30, 21:00
Служба новин «Хвиля»
08:00, 15:10 М/с
«Лiтаючий будинок»
08:30, 15:40 М/с
«Пригоди Робiка»
08:55 Подорож у
чарiвний край
09:15, 09:50,
10:30, 11:05, 12:30
Телепродаж
09:45 Погода в Українi
10:15 Чекаю гостей
10:50 Адреналiн
11:40 Феєрiя мандрiв
12:45 Х/ф «Вогнi Баку»
14:00 Молода гвардiя
16:00 Круїзнi лайнери рай в океанi
16:50, 22:30
Астропрогноз
17:00, 21:30 Реальний
свiт
22:00 Чорноморський
об’єктив
22:40 Х/ф «Великий
утiшник» (1)

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

07:00, 18:00, 01:25
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? 3
21:10 Т/с «Воронiни»
22:10 Х/ф «Ржевський
проти Наполеона» (2)
01:30 Х/ф «Сiм життiв»
(2)

Дівчата, перестаньте, будь ласка, намагатися виглядати на
фотках так, як ми, це ображає
наш біологічний вид. З повагою
© Качки
***
Син Сергія Звєрєва завжди думав, що він гуляє з мамою.

Добре
працювати
на
двох роботах
—
грошей
багато. Але
не тому, що
платять
багато, а тому,
що витрачати
ніколи.

06:30 Х/ф «Тихий
Дон» (1)
08:30 Ранковий
«Свiдок»
09:00 «Випадковий
свiдок»
10:05 Т/с «Коломбо»
(1)
11:40, 15:00, 19:00,
21:40 «Свiдок»
12:10 «Самооборона»
13:05, 19:30 Т/с
«Вулицi розбитих
лiхтарiв - 9»
15:15 Т/с «Кобра»
22:00 Т/с
«Кримiналiсти:
мислити як злочинець
- 8» (2)
23:45 Т/с «Гаваї 5.0»
(2)
00:40 Т/с «CSI: НьюЙорк - 5» (2)

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, 21:00, 22:00, 23:00,
00:00 Час новин
07:10, 08:15, 22:45, 23:20
Бiзнес-час
07:25, 08:25, 12:25, 17:55,
22:55, 23:55 Погода в
Українi
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, 23:25 Час. Важливо
07:50 Автопiлот-новини
08:40 Трансмiсiя-новини
09:25, 13:25, 15:25, 17:25
Погода на курортах
09:35, 10:35, 11:35, 20:00,
21:10 Час. Пiдсумки дня
14:35 Не перший погляд
15:35 Кiно з Янiною
Соколовою
16:10 Трансмiсiя
16:35 В кабiнетах
17:15 Драйв-новини
17:35 Особливий погляд
18:10 Мiсцевий час
18:35 Машина часу
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 Єралаш
12:00 Богиня шопiнгу
13:50, 19:00 Панянкаселянка
14:50, 21:00 Країна У
15:50 Вiталька
17:00 Дайош
молодьож!
18:00, 23:00 Т/с
«Свiтлофор» (2)
20:00 Т/с «Кухня» (1)
22:00 Розсмiши
комiка
00:00 6 кадрiв

06:40, 09:40 Т/с
«Ментiвськi вiйни-5»
(1)
08:40, 21:30 «ДжеДАI.
Воїни дорiг»
09:00, 18:30, 21:00
Новини «Спецкор»
09:30, 00:00
«Люстратор 7.62»
16:30, 19:00 Т/с
«ППС» (1)
22:00 Т/с
«Наркотрафiк» (2)
00:10 Х/ф
«Мегалодон» (2)

06:30 «TOP SHOP»
07:30, 09:50
«Мультфiльми» (1)
08:20 Т/с «Хто у домi
господар» (1)
10:00 Х/ф «Шаленi
грошi» (1)
12:00 Т/с «Всi жiнки вiдьми» (1)
13:45, 22:00 Т/с
«Доктор Хаус»

Послухав пісню 10 разів —
вивчив текст.
Прочитав
параграф 10
разів — про
що я тільки-но
прочитав?

15:20, 20:00 «Орел i
Решка. На краю свiту»
16:15, 19:00 «Орел i
Решка. Шопiнг»
17:10, 21:00
«Розсмiши комiка»
18:10 «Звана вечеря»

06:00 Бандитська
Одеса
07:00, 15:00 У
пошуках iстини
07:50 Дiти Гiтлера
08:40 Вражаючi кадри
10:30, 18:30 Далеко i
ще далi
11:30 Таємнича
Африка
12:20, 22:50
Мегамисливцi
13:10, 23:40 Анатомiя
злочину
14:10, 21:10 Правила
життя
15:50 Таємницi
вермахту
16:40 Сучаснi дива
17:30 Танки. Великi
битви
19:20 Секретнi
територiї
22:00 Замерзла
планета

06:00, 14:00 Золота
лихоманка
06:55, 07:20 Що було
далi?
07:50, 13:00, 18:30 Як
це влаштовано?
08:15 Вижити разом
09:10, 20:00 Швидкi
та гучнi
10:05, 10:35, 19:00,
19:30 Мисливцi за
релiквiями - ломбард
11:00 Виживання без
купюр
12:00, 00:00 Top Gear
13:30, 18:00 Як це
зроблено?
15:00 У розрiзi
16:00 Мисливцi за
автiвками
17:00, 21:00
Махiнатори
22:00 Вуличнi
перегони
23:00, 23:30 Склади:
битва в Канадi
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11 жовтня

ТЕЛЕпрограма

2014 року

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
07:35 Країна on line
08:55 Паспортний
сервiс
09:20 Перша шпальта
10:10 Свiтло
10:40 Д/ф «Щастя в
тарiлцi»
11:40, 17:40 До Ради
12:05 Т/с «П’ять хвилин
до метро»
13:25, 21:15 Нацiональнi
дебати
15:20 Euronews
15:45 Як ваше
здоров’я?
16:40 Богатирськi iгри
18:05 Час-Ч
18:15 Новини. Свiт
18:55 З перших вуст
19:15 Передвиборнi
агiтацiйнi програми
23:15, 00:00 Пiдсумки

06:30, 20:30 «Секретные
материалы - 2014»
06:45, 07:15, 07:45,
08:10, 09:10 «Снiданок
з 1+1»
07:00, 07:30, 08:00,
08:30, 09:00, 12:00,
19:30, 00:20 ТСН:
«Телевiзiйна служба
новин»
07:10 «Особистий
рахунок»
07:35 «Маша i ведмiдь»
08:35, 21:00 «Чистоnews»
09:35 «Чотири весiлля
- 2»
10:55, 21:20 Т/с «Свати»
12:25 «Розсмiши комiка «
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 «Iнспектор
Фреймут»
00:35 Т/с «Убивство 2» (2)

06:20, 08:00 Т/с

06:05 П’ять вечорiв у
Парижi. Анук Еме
06:35 Родом з України.
Олексiй Петренко
07:05, 18:45, 23:25
«Економiчний пульс»
07:10, 15:40 «Сильнi свiту
цього»
07:30, 15:00, 18:30, 20:30
«Соцiальний пульс»
10:00, 16:50 «Алло, лiкарю!»
11:00, 20:00 Портрети нацiї
11:30 Подiї, що змiнили свiт
12:15, 21:00 XX столiття вiйн
13:00 «Соцiальний статус:
ваша пенсiя»
13:40 «Безпечнi
пiдприємства»
14:00, 22:10 Таємницi
сучасної кримiналiстики
16:00, 23:30 Нашi
улюбленцi
17:45 «Цивiлiзацiя Incognita.
Великий скiф Геродот»
18:00 «Агропульс»
18:15 «зМIСТОвна Україна»
19:00 В гостях у Д. Гордона.
Вiктор Шендерович
21:25 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, 12:25, 20:40 Т/с
«Будинок з лiлiями»
13:15, 14:20 Д/с
«Слiдство вели...
з Леонiдом
Каневським»
15:30 «Судовi справи»
16:50 «Сiмейний суд»
18:00 Ток-шоу
«Стосується кожного»
19:00 Т/с «Поки
станиця спить» (1)
20:00 «Подробицi»
00:20 Т/с «Пiлот
мiжнародних
авiалiнiй» (2)

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

06:00, 10:00, 11:15,
12:45 «Мультляндiя»
07:20 «Київ музика»
07:45, 08:45 Факти.
08:00, 15:00, 17:00,
Ранок
23:00 «Столичнi
09:15, 19:20
телевiзiйнi новини»
Надзвичайнi новини
08:20, 10:20,
10:05, 16:45 Т/с
16:00, 17:40, 22:50
«Вулицi розбитих
«Вiдкритий мiкрофон»
лiхтарiв. Менти-8»
08:30, 16:20, 18:00 «У
12:35, 13:20, 16:10 Т/с центрi уваги»
13:20, 15:10, 00:00
«Лiтєйний»
«Громадська
12:45, 15:45 Факти.
приймальня»
День
17:10 «Київськi iсторiї»
18:45, 21:25 Факти.
18:50, 23:25 «Мiська
Вечiр
варта»
20:35 Депутат пiд
19:00 «Передвиборна
прикриттям
агiтацiя»
21:55 Т/с «Чужий
22:00 «Столиця»
район»
23:30 «Прогулянки
мiстом»
00:00 Х/ф «Iкар» (2)
«Департамент»

09:00, 15:00, 19:00
Подiї
06:50, 07:10, 08:10
Ранок з Україною
09:15, 14:15, 15:25
Т/с «Слiд» (1)
10:00, 21:00 Т/с
«Карпов 3» (1)
12:00, 19:45 Ток-шоу
«Говорить Україна»
13:15 Т/с «ОСА» (1)
18:00 Т/с «Красуня
Ляля» (1)
23:00 Подiї дня
23:30 Т/с «Мент у
законi 8» (2)

06:00, 18:00, 20:00
«Єдина країна! Єдина
країна!»
07:30, 12:05, 15:00, 17:30,
19:30, 21:00 Служба
новин «Хвиля»
08:00, 15:10 М/с
«Лiтаючий будинок»
08:30, 15:40 М/с
«Пригоди Робiка»
08:55 Шкiльнi iсторiї
09:15, 09:50, 10:30, 11:05,
12:30 Телепродаж
10:15 Випробувано на
собi
10:50 Аквапанорама
11:40 Феєрiя мандрiв
12:45 Х/ф «Повiтряний
вiзник» (1)
14:00 Молода гвардiя
16:00 Круїзнi лайнери рай в океанi
16:50, 22:30
Астропрогноз
17:00 Будьте здоровi!
21:30 Як працюють
машини
22:00 Адреналiн
22:15 Регiони
22:40 Х/ф «Одна родина»
(1)
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Передплачуйте газету «Вишгород».
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
07:35 Країна on line
08:55 Паспортний
сервiс
09:20 Д/ф «Український
пересмiшник Андрiй
Сова»
10:20 Кордон держави
10:40 Д/ф «Щастя в
тарiлцi»
11:40, 17:40 До Ради
12:05 Т/с «П’ять хвилин
до метро»
13:25, 21:15 Нацiональнi
дебати
15:20 Euronews
15:45 Надвечiр’я
16:40 Богатирськi iгри
18:05 Час-Ч
18:15 Новини. Свiт
18:55 З перших вуст
19:15 Передвиборнi
агiтацiйнi програми
23:15, 00:00 Пiдсумки
23:35 Вертикаль влади

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, 00:30 ТСН:
«Телевiзiйна служба
новин»
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»
(1)
12:25 «Розсмiши комiка»
13:25, 14:35 «Сiмейнi
мелодрами»
15:40 «Сiмейнi
мелодрами - 4»
16:45 «ТСН. Особливе»
17:10, 02:30 Т/с
«Величне столiття.
Роксолана - 4» (1)
22:30 «Право на владу»
00:45 Т/с «Убивство
2» (2)

06:20, 08:00 Т/с

05:55, 07:30, 15:00, 18:30,
20:30 «Соцiальний пульс»
06:05 П’ять вечорiв у
Парижi. Соня Рiкель
06:35 Родом з України.
Володимир Коренєв
07:05, 18:45, 22:55
«Економiчний пульс»
07:10, 13:10, 15:40
«Сильнi свiту цього»
10:00, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
11:00 Портрети нацiї
11:30, 21:30 Подiї, що
змiнили свiт
12:15, 21:00 XX столiття
вiйн
14:00, 22:00 Таємницi
сучасної кримiналiстики
16:00, 23:00 Нашi
улюбленцi
17:45 «Цивiлiзацiя
Incognita. Великий скiф
Гомер»
18:00 «Агропульс»
18:15 «Безпека працi»
19:00 В гостях у Д.
Гордона. Вiктор
Шендерович
20:00 Великi люди
23:35 Свiтськi хронiки
00:00 «Красивi та
амбiцiйнi» (3)

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

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

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

09:00, 15:00, 19:00

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

Подiї

08:35 «Ранок з

06:50, 07:10, 08:10

IНТЕРом»

Ранок з Україною

09:20, 12:25, 20:40 Т/с
«Будинок з лiлiями»

09:15, 14:15, 15:25

13:15, 14:20 Д/с

Т/с «Слiд» (1)

«Слiдство вели...

10:00, 21:00 Т/с

з Леонiдом
Каневським»

«Карпов 3» (1)

15:30 «Судовi справи» 12:00, 19:45 Ток-шоу
16:50 «Сiмейний суд»
18:00 Ток-шоу

«Говорить Україна»
13:15 Т/с «ОСА» (1)

«Стосується кожного»
19:00 Т/с «Поки

18:00 Т/с «Красуня

станиця спить» (1)

Ляля» (1)

20:00 «Подробицi»

23:00 Подiї дня

00:20 Т/с «Пiлот
мiжнародних
авiалiнiй» (2)

23:30 Т/с «Мент у
законi 8» (2)

07:00, 18:00 Репортер 06:30, 06:40, 06:50, 07:05, 06:15 «33 квадратних
07:15, 07:35, 08:10, 08:20, метри»
07:05, 09:00 Т/с
08:35, 08:45 Ранок на
06:40 Т/с «Спецзагiн
П’ятому
Кобра 11» (1)
«Татусевi дочки»
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
08:40, 21:30 «ДжеДАI.
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
08:00, 14:00 Шоуманiя 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, Воїни дорiг»
19:00, 21:00, 22:00, 00:00 09:00, 18:30, 21:00
11:55, 14:50, 22:25 Т/с Час новин
Новини «Спецкор»
07:10, 08:15, 23:50
09:30, 00:00
«Воронiни»
Бiзнес-час
«Люстратор 7.62»
07:25, 08:25, 12:25
18:20, 00:00 Абзац!
09:40 Х/ф «Чорнi
Погода в Українi
берети» (1)
07:30, 08:30, 09:30, 10:30,
19:00 Герої i коханцi
11:20 Х/ф «Чорний
11:30, 12:30, 13:30, 14:30,
01:00 Служба розшуку 15:30, 16:30, 17:30, 18:30, океан» (1)
13:05 Д/п «ВМФ
00:30 Час. Важливо
дiтей
СРСР. Хронiка
07:50 Автопiлот-новини
08:40 Трансмiсiя-новини Перемоги»
Коли батьки розповідають мені, 09:35, 10:35, 11:35, 20:00, 14:25 Д/п «Смерть
яким я був у дитинстві, відразу 21:10 Час. Пiдсумки дня Всесвiту»
15:35, 17:35
15:30 Д/п «Народженi
виникає два запитання: «Як ви 14:35,
Машина часу
вбивати»
це терпіли і чому я ще живий?» :) 16:35 Зооакадемiя
17:15 Мiграцiйний вектор 16:30, 19:00 Т/с
***
«ППС» (1)
18:10 Мiсцевий час
22:00 Т/с
Кактус — це глибоко розчарова- 18:35 Фактор безпеки
«Наркотрафiк» (2)
21:40 Час-Тайм
ний життям огірок.
22:30 Клуб реформ
00:10 Х/ф «У бiлому
00:32 Кримiнальнi новини полонi» (2)

06:30, 18:00, 22:00
«Вiкна-Новини»
07:00, 16:00 «Все буде
добре!»
09:00 «Врятуйте нашу
сiм’ю - 3»
12:35 «Битва
екстрасенсiв.
Чоловiки проти жiнок»
14:50 «Все буде
смачно!»
18:55 Т/с «Коли ми
вдома» (2)
20:00, 22:50
«МастерШеф - 4»
00:45 Нiчний ефiр

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

— Що таке
«багато грошей»?
— Це коли на
податки вистачає.

06:20, 10:20 М/с
«Маша i Ведмiдь» (1)
06:50, 09:20 М/с
09:00 «Випадковий
«Клуб Вiнкс: Школа
свiдок»
чарiвниць» (1)
07:45 Мультик з
10:10 Т/с «Коломбо»
Лунтiком
(1)
08:25 М/с «Пiдлiтки
11:40, 15:00, 19:00,
мутанти черепашки
21:40 «Свiдок»
нiндзя» (1)
12:10 «Самооборона» 08:55 М/с «Каспер»
(1)
13:05, 19:30 Т/с
10:55 Єралаш
«Вулицi розбитих
12:00 Богиня шопiнгу
лiхтарiв - 9»
13:50, 19:00 Панянкаселянка
15:15 Т/с «Кобра»
14:50, 21:00 Країна У
22:00 Т/с
15:50 Вiталька
«Кримiналiсти:
17:00 Дайош
мислити як злочинець молодьож!
18:00, 23:00 Т/с
- 8» (2)
«Свiтлофор» (2)
23:45 Т/с «Гаваї 5.0»
20:00 Т/с «Кухня» (1)
(2)
22:00 Розсмiши
00:40 Т/с «CSI: Ньюкомiка
00:00 6 кадрiв
Йорк - 5» (2)
«Свiдок»

06:00 Бандитський
Київ
07:00, 15:00 У пошуках
iстини
07:50 Дiти Гiтлера
08:40 Вражаючi кадри
10:30, 18:30 Далеко i
ще далi
11:30 Таємнича
Африка
12:20, 22:50
Мегамисливцi
13:10, 23:40 Анатомiя
злочину
14:10, 21:10 Правила
життя
15:50 Таємницi
вермахту
16:40 Сучаснi дива
17:30 Танки. Великi
битви
19:20 Секретнi
територiї
20:20 Битва
цивiлiзацiй
22:00 Замерзла
планета
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, 22:00 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»
18:10 «Звана вечеря»

06:00, 14:00 Золота
лихоманка
06:55 У розрiзi
07:50, 13:00, 18:30 Як
це влаштовано?
08:15 Швидкi та гучнi
09:10 Мисливцi за
автiвками
10:05, 10:35, 19:00,
19:30, 20:00, 20:30
Склади: битва в
Канадi
11:00, 17:00
Махiнатори
12:00, 00:00 Top Gear
13:30, 18:00 Як це
зроблено?
15:00, 15:30 Володарi
розуму
16:00, 16:30 Фабрика
унiкальних автiвок
21:00, 21:30 Пропажi
на продаж
22:00, 22:30 Вантажнi
вiйни
23:00, 23:30 Золото у
гаражi

Наш індекс у Каталозі місцевих періодичних видань 40007

06:00, 10:00, 11:15,
12:45 «Мультляндiя»
«Департамент»
07:20 «Київ музика»
07:45, 08:45, 12:45
08:00, 15:00, 17:00,
Факти. Ранок
23:00 «Столичнi
09:15, 19:20
телевiзiйнi новини»
08:20, 10:20,
Надзвичайнi новини
16:00, 17:40, 22:50
10:20, 16:25 Т/с
«Вiдкритий мiкрофон»
«Вулицi розбитих
08:30, 16:20, 18:00 «У
лiхтарiв. Менти-8»
центрi уваги»
12:30, 13:20, 16:10 Т/с 13:20, 15:10
«Громадська
«Лiтєйний»
приймальня»
15:45 Факти. День
17:10 «Служба
18:45, 21:25 Факти.
порятунку»
Вечiр
18:50, 23:25 «Мiська
варта»
20:35 Iнсайдер
19:00 «Передвиборча
21:55 Т/с «Чужий
агiтацiя»
район»
22:00 «Столиця»
00:00 Х/ф «Червона
23:30 «Прогулянки
спека» (2)
мiстом»

14:00, 17:45 «Новини»

Вишгород
2+2

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

06:30, 06:40, 06:50, 07:05,
07:15, 07:35, 08:10, 08:20,
Репортер
08:35, 08:50 Ранок на
П’ятому
07:05, 09:00 Т/с
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
«Татусевi дочки»
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
08:00, 14:00 Шоуманiя 19:00, 21:00, 22:00, 23:00,
00:00 Час новин
11:55, 14:55 Т/с
07:10, 08:15, 22:20, 23:20
«Щасливi разом»
Бiзнес-час
07:30, 08:30, 09:30, 10:30,
18:20, 23:55 Абзац!
11:30, 12:30, 13:30, 14:30,
15:30, 17:30, 18:25, 22:30,
19:00 Хто зверху? 3
23:25 Час. Важливо
21:00 Т/с «Воронiни» 07:50 Автопiлот-новини
08:40 Трансмiсiя-новини
00:55 Служба розшуку
09:35, 10:35, 11:35, 20:00,
21:10 Час. Пiдсумки дня
дiтей
14:35, 0:35 Велика
полiтика
Лежать голодні студенти і мрі- 15:35 Фактор безпеки
ють:
16:05, 17:10 Клуб реформ
— А що, хлопці, давайте свиню 17:35 Територiя закону
18:10 Мiсцевий час
заведемо. М’ясо, сало буде...
18:30 Вiкно в Європу
— Та ти що? Бруд, сморід!
21:40 Час-Тайм
22:35 Лiсова варта
— Нічого, вона звикне.
00:32 Кримiнальнi новини

06:05, 18:00, 22:00
«Вiкна-Новини»
06:40, 16:00 «Все буде
добре!»
08:40, 00:50 Х/ф «Два
квитки до Венецiї»
10:40 Х/ф «Нерозумна
зiрка» (1)
12:45 «Битва
екстрасенсiв.
Чоловiки проти жiнок»
14:55 «Все буде
смачно!»
18:55 Т/с «Коли ми
вдома» (2)
20:00, 22:50 «Зваженi
та щасливi - 4»

07:00, 18:00, 00:50

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

06:20, 10:20 М/с
«Маша i Ведмiдь» (1)
06:50, 09:20 М/с
09:00 «Випадковий
«Клуб Вiнкс: Школа
свiдок»
чарiвниць» (1)
10:10 Т/с «Коломбо»
07:45 Мультик з
Лунтiком
(1)
08:25 М/с «Пiдлiтки
11:40, 15:00, 19:00,
мутанти черепашки
21:40 «Свiдок»
нiндзя» (1)
12:10 «Самооборона» 08:55 М/с «Каспер»
(1)
13:05, 19:30 Т/с
10:55 Єралаш
«Вулицi розбитих
12:00 Богиня шопiнгу
лiхтарiв - 9»
13:50, 19:00 Панянка15:15 Т/с «Кобра - 2» селянка
14:50, 21:00 Країна У
22:00 Т/с
15:50 Вiталька
«Кримiналiсти:
17:00 Дайош
мислити як злочинець
молодьож!
- 8» (2)
18:00, 23:00 Т/с
«Свiтлофор» (2)
23:45 Т/с «Гаваї 5.0»
20:00 Т/с «Кухня» (1)
(2)
22:00 Розсмiши
00:40 Т/с «CSI: Ньюкомiка
Йорк - 5» (2)
00:00 6 кадрiв
«Свiдок»

2+2

06:40 Т/с «Спецзагiн
Кобра 11» (1)
08:40, 21:30 «ДжеДАI.
Воїни дорiг»
09:00, 18:30, 21:00
Новини «Спецкор»
09:30, 00:00
«Люстратор 7.62»
09:40 Х/ф
«Глухомань» (1)
11:20 Х/ф «Караван
смертi» (1)
13:05 Д/п «ВМФ
СРСР. Хронiка
Перемоги»
14:25 Д/п «Десятка
найкращих»
15:30 Д/п «Народженi
вбивати»
16:30, 19:00 Т/с
«ППС» (1)
22:00 Т/с
«Наркотрафiк» (2)
00:10 Х/ф «Вбивство
на рiчцi Грiн» (3)

06:30 «TOP SHOP»

07:00, 15:00 У
пошуках iстини
07:50 Таємницi
вермахту
08:40 Вражаючi кадри
10:30, 18:30 Далеко i
ще далi
11:30 Замерзла
планета
12:20, 22:50
Мегамисливцi
13:10, 23:40 Анатомiя
злочину
14:10, 21:10 Правила
життя
15:50 Дiти Гiтлера
16:40 Сучаснi дива
17:30 Танки. Великi
битви
19:20 Секретнi
територiї
20:20 Битва
цивiлiзацiй
22:00 Планета мавп
00:30 Таємнича Росiя

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, 09:40 Фабрика
унiкальних автiвок
10:05, 10:35, 19:00,
19:30 Золото у гаражi
11:00, 11:30 Пропажi
на продаж
12:00, 00:00 Top Gear
13:30, 18:00 Як це
зроблено?
15:00 Крiзь простiр
i час з Морганом
Фрiменом
17:00 Махiнатори
20:00 Смертельний
улов
21:00 Сибiрська
рулетка
22:00 Герої серед нас
23:00, 23:30
Лiквiдатор

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, 22:00 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»
18:10 «Звана вечеря»
01:20 Т/с «Гiмнастки»
(2)
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2+2
06:30, 07:00, 08:00,
09:00, 13:00, 18:30,
21:00 Новини
06:50 Доброго ранку,
Україно!
07:25, 07:40, 08:25,
08:40 Гiсть студiї
07:35 Країна on line
08:50 Паспортний сервiс
09:20 Д/ф «Той, хто
повернувся»
10:15 Театральнi сезони
10:40 Д/ф «Щастя в
тарiлцi»
11:40, 17:50 До Ради
12:05 Т/с «П’ять хвилин
до метро»
13:25 Нацiональнi
дебати
15:20 Euronews
15:55 Вiра. Надiя. Любов
16:50 Богатирськi iгри
18:15 Новини. Свiт
18:55 З перших вуст
19:00 Передвиборнi
агiтацiйнi програми
21:40 Шустер LIVE
00:00 Пiдсумки

07:00, 07:30, 08:00,
08:30, 09:00, 12:00,
19:30 ТСН: «Телевiзiйна
служба новин»
07:10 «Особистий
рахунок»
07:35 «Маша i ведмiдь»
(1)
08:35 «Чистоnews»
09:35 «Чотири весiлля
- 2»
10:55 Т/с «Свати» (1)
12:25 «Розсмiши
комiка»
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 «Ромовий
щоденник» (1)

07:00 Х/ф «Нерозумна 07:00, 18:00 Репортер 07:00, 08:00, 09:00,
06:00, 10:00, 11:15,
06:20, 08:00 Т/с
10:00, 11:00, 12:00,
«Департамент»
07:05, 09:00 Т/с
12:45 «Мультляндiя» зiрка» (1)
13:00, 14:00, 15:00,
07:45, 08:45 Факти.
09:00
Т/с
«Нiна.
«Татусевi
дочки»
07:20 «Київ музика»
16:00, 17:00, 18:00,
Ранок
Розплата за кохання» 08:00, 13:55 Шоуманiя 19:00, 21:00, 22:00,
09:15, 13:20, 16:10 Т/с 08:00, 15:00, 17:00,
23:00, 00:00 Час новин
18:00, 22:00 «Вiкна11:55, 14:50 Т/с
23:00 «Столичнi
«Нiчнi ластiвки»
07:10, 08:15, 22:20, 23:25
Новини»
«Воронiни»
Бiзнес-час
12:45, 15:45 Факти.
телевiзiйнi новини»
18:55 Т/с «Коли ми
07:25, 08:25, 12:25,
18:20, 05:05 Абзац!
День
08:20, 10:20,
вдома» (2)
16:20, 17:55, 22:55, 23:55
18:45 Факти. Вечiр
19:00
Супермодель
Погода в Українi
16:00, 17:40, 22:50
20:00, 22:50
19:20 Надзвичайнi
по-українськи
07:30, 08:30, 09:30,
«Нацiональне
талант«Вiдкритий
мiкрофон»
новини
21:00 Проект Перфект 10:30, 11:30, 12:30,
шоу
«Танцюють
всi!-7»
08:30,
16:20,
18:00
«У
20:15 Х/ф «Стирач» (2)
13:30, 14:30, 15:30,
22:15 Герої i коханцi
00:50 «Куб - 5»
16:25, 17:30, 18:30,
23:00 Х/ф
центрi уваги»
22:30, 23:30 Час.
«Вiдшкодування
13:20, 15:10, 00:00
Важливо
При
нинішній
екології,
перш
ніж
збиткiв» (2)
Автопiлот-новини
«Громадська
їсти фрукти і овочі, їх мало тіль- 07:50
08:40 Трансмiсiя-новини
Комарі стали приймальня»
ки мити. Їх потрібно тримати під 09:35, 10:35, 11:35,
21:10 Час.
хитрішими... 17:10 «Прогулянки
водою, поки вони не перестануть 20:00,
Пiдсумки дня
П і д л і т а ю т ь , мiстом»
14:35 Феєрiя мандрiв
вириватися :)
15:35, 18:35 Машина
сідають
на 18:50, 23:25 «Мiська
***
часу
ліжко... А далі варта»
16:30 Вiкно в Європу
Одна
дівчина
забула
викласти
в
йдуть пішки, 19:00 «Передвиборна соцмережах фото про свою від- 17:15 Мотор
17:35 Лiсова варта
агiтацiя»
щоб їх не було
пустку — і все — вважай, взагалі 18:10 Мiсцевий час
22:00 «Столиця»
21:40 Час-Тайм
чутно...
23:30 «Київськi iсторiї» не їздила! :)
22:35 Особливий погляд

05:55, 07:30, 15:00, 18:30,
20:30 «Соцiальний пульс»
06:05 Документальне
кiно з В. Фокiним. Олена
Яковлєва
06:35 Родом з України.
Павло Чухрай
07:05, 18:45, 22:55
«Економiчний пульс»
07:10, 15:40 «Сильнi свiту
цього»
10:00, 16:50 «Алло, лiкарю!»
11:00, 20:00 Великi люди
11:30, 21:30 Подiї, що
змiнили свiт
12:15, 21:00 XX столiття вiйн
13:00 «Безпека працi»
13:40 «Цивiлiзацiя Incognita.
Вергiлiй»
14:00, 22:00 Таємницi
сучасної кримiналiстики
16:00, 23:00 Нашi
улюбленцi
17:45 «Цивiлiзацiя Incognita.
Богдан Чин Гiз Хан»
18:00 «Агропульс»
18:15 «зМIСТОвна Україна»
19:00 В гостях у Д. Гордона.
Вiктор Шендерович
23:35 Свiтськi хронiки
00:00 «Красивi та амбiцiйнi»
(3)

07:00, 07:30, 08:00,
08:30, 09:00, 12:00,
14:00, 17:45 «Новини»
07:15, 07:35, 08:10,
08:35 «Ранок з
IНТЕРом»
09:20, 12:25 Т/с
«Будинок з лiлiями»
13:15, 14:20 Д/с
«Слiдство вели...
з Леонiдом
Каневським»
15:30 «Судовi справи»
16:50 «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»
23:00 Т/с «У зонi
ризику» (2)

06:00, 07:00, 08:00,
09:00, 15:00, 19:00
Подiї
06:50, 07:10, 08:10
Ранок з Україною
09:15, 14:15, 15:25,
21:00 Т/с «Слiд» (1)
10:00 Т/с «Карпов
3» (1)
12:00, 19:45 Ток-шоу
«Говорить Україна»
13:15 Т/с «ОСА» (1)
18:00 Т/с «Красуня
Ляля» (1)
23:00 Подiї дня
23:30 Хочу до
Меладзе

06:00, 18:00, 20:00
«Єдина країна! Єдина
країна!»
07:30, 12:05, 15:00, 17:30,
19:30, 21:00 Служба
новин «Хвиля»
08:00, 15:10 М/с
«Лiтаючий будинок»
08:30, 15:40 М/с
«Пригоди Робiка»
08:55 Шкiльнi iсторiї
09:15, 09:50, 10:30, 11:05,
12:30 Телепродаж
10:15 Випробувано на
собi
10:50 Аквапанорама
11:40 Шуба-дуба-ZOO!!!
12:45 Х/ф «Стародавнiй
водевiль» (1)
14:00 Молода гвардiя
16:00 Круїзнi лайнери рай в океанi
16:50, 22:30
Астропрогноз
17:00, 21:30 Як працюють
машини
22:00 Адреналiн
22:15 Регiони
22:40 Х/ф «Таємничий
острiв» (1)
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08:00 Шустер LIVE
10:55 Подорожуй першим
11:35, 17:20 До Ради
11:55 Т/с «П’ять хвилин
до метро»
12:50 Свiтло
13:40 Хочу бути
14:00 Днi нiмецького
ТБ на Першому. Дитяча
програма iз циклу
«Погляд у мiй свiт». «Леа
танцює»
14:35 Нотатки на глобусi
14:50 Українського роду
15:15 Нацiональний вiдбiр
на Мiжнародний конкурс
сольних виконавцiв
«Sanremo Junior 2015»
(ч.3)
16:15 Чоловiчий клуб.
Бокс. Чемпiонат України.
Фiнали
17:50 «Схеми» з Наталiєю
Седлецькою
18:30 Книга ua
19:15 Передвиборнi
агiтацiйнi програми
21:00, 01:20 Новини
21:40 Чоловiчий клуб
22:10 Моя країна
22:40 Мегалот
22:50 Суперлото, Трiйка,
Кено

07:00, 19:30 ТСН:
«Телевiзiйна служба
новин»
08:00, 08:25 М/с
«Пригоди ведмедикiв
Гаммi» (1)
09:00 «Свiтське життя»
10:05 Х/ф «Жiнказима» (1)
14:30 «Вечiрнiй Київ»
16:20 «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 Х/ф «Едвард
руки-ножицi» (1)

06:00, 16:00
«Мистецтво i час»
06:15 Х/ф «Паперовий
тигр»
10:00 Великi люди
10:30 Подiї, що
змiнили свiт
11:15 Х/ф «Ледi Л»
14:00 За сiм морiв
14:50 Запливи з
монстрами
16:20 Вперед, на
Олiмп!
16:50 Концерт
Михайла
Поплавського «Я
люблю тебе, Україно!»
18:30 «Глобал - 3000»
19:00 Криза. Подiї, що
змiнили свiт
20:00 Вся розкiш
азiйських країн
21:00 Барак Обама.
Iсторiя президента
22:00 Х/ф «В долинi
Ела» (2)
00:20 «Вихiдний, пiсля
опiвночi»

07:05 «Школа доктора 06:10 Таємницi зiрок
07:00, 15:00, 19:00,
Комаровського.
04:25 Подiї
Невiдкладна
07:15, 09:15 Т/с
допомога»
«Iнтерни» (1)
08:00 «Школа доктора 09:50 Один за сто
годин
Комаровського»
11:00 Х/ф «Там, де є
08:20 Програма
щастя для мене» (1)
«Чорно-бiле»
13:00, 15:20 Т/с «У
рiки два береги» (1)
09:30 «Новини»
17:50, 19:40 Т/с
10:00 Х/ф «Покровськi
«Поклич i я прийду»
ворота» (1)
(1)
13:00, 02:50 Х/ф
23:00 Х/ф «Заїжджий
молодець» (1)
«Найкрасивiша» (1)
01:00 Х/ф «Лiсовик-2»
15:30 Т/с «Шлюбнi
(1)
танцi»
20:00 «Подробицi»
20:30 Концерт «Мiсце
зустрiчi»
22:35 Т/с
«Випереджаючи
пострiл» (2)

05:55 Х/ф «Скубi-Ду.
Прокляття озерного
монстра»
07:15 Телескоп
Хаббла
08:05 Достало!
09:05 Iнсайдер
10:10 Громадянська
оборона
11:10 Депутат пiд
прикриттям
12:10, 13:00 Т/с
«Доставити за будьяку цiну»
12:45 Факти. День
16:35, 20:15 Т/с
«Полювання на
вервольфа»
18:45 Факти. Вечiр
19:15 Надзвичайнi
новини. Пiдсумки
22:20 Х/ф
«Термiнатор-3.
Повстання машин» (2)
00:50 Х/ф «Стирач» (2)

—
Як
поанглійськи
буде «шукати»?
— To Google!
:)

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

Холодильник
—
наочний
приклад того,
що неважливо, який ти зовні.
Головне — що
у тебе всередині! :)

08:30 Ранковий
«Свiдок»
09:00 «Випадковий
свiдок»
09:30 Т/с «Двоє зi
скриньки»
13:05 Т/с «Вулицi
розбитих лiхтарiв - 9»
15:00, 19:00 «Свiдок»
15:15 Т/с «Кобра - 2»
19:30 Х/ф «Кохання
пiд грифом «Цiлком
таємно - 2»
21:20 Х/ф «Кидок
кобри - 2» (2)
23:25 Х/ф «Кiлер
Джо» (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»
10:55 Єралаш
12:00 Богиня шопiнгу
13:50 Повне
перевтiлення. Дiм за
тиждень
14:50 Країна У
15:50 Вiталька
17:00 Дайош
молодьож!
18:00 Т/с «Свiтлофор»
(2)
19:00 Панянкаселянка
20:00 Х/ф «Аватар» (1)
23:10 Х/ф «Дуже
страшне кiно» (3)

06:40 Т/с «Спецзагiн
Кобра 11» (1)
08:40, 21:30 «ДжеДАI.
Воїни дорiг»
09:00, 18:30, 21:00
Новини «Спецкор»
09:30 «Люстратор
7.62»
09:40 Х/ф «Здоров’я
бажаю!» (1)
11:25 Х/ф «Дачна
поїздка сержанта
Цибулi» (1)
13:10 «Нове Шалене
вiдео по-українськи»
15:00 «Облом.UA.
Новий сезон»
16:30 Т/с «ППС» (1)
19:00 Х/ф «Чорне
мiсто» (1)
22:00 Х/ф
«Максимальне
прискорення» (2)
00:05 Х/ф «Бiжи не
озираючись» (3)

06:30 «TOP SHOP»

06:00 Бандитський
Київ
07:00, 15:00 У
пошуках iстини
07:50 Таємницi
вермахту
08:40 Вражаючi кадри
10:30, 18:30 Далеко i
ще далi
11:30 Замерзла
планета
12:20, 22:50
Мегамисливцi
13:10, 23:40 Анатомiя
злочину
14:10, 21:10 Правила
життя
15:50 Дiти Гiтлера
16:40 Сучаснi дива
17:30 Танки. Великi
битви
19:20 Битва
цивiлiзацiй
22:00 Планета мавп
00:30 Покер

06:55 Крiзь простiр
i час з Морганом
Фрiменом
07:50 Як це
влаштовано?
08:15, 08:45 Тiкл
09:10, 09:40 Автолiйцi
10:05, 10:35
Лiквiдатор
11:00 Сибiрська
рулетка
12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00,
18:00, 19:00, 21:00 Як
влаштований Всесвiт
20:00 Повстання
машин
22:00, 22:30
Надлюдська наука
23:00, 23:30 Королi
аукцiонiв
00:00 Top Gear

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, 23:15
«Розсмiши комiка»
18:10 «Звана вечеря»
20:00 «КВК»
00:10 «Велика
рiзниця»

Наш індекс у Каталозі місцевих періодичних видань 40007

06:00, 08:00

06:20 Х/ф «Стережись
автомобiля» (1)
«Мультляндiя»
08:00 «Караоке на
07:20 «Київ музика»
Майданi»
09:45 «Актуальна
09:00 «Все буде
тема»
смачно!»
10:00 «Якiсне життя» 10:55 «Нацiональне
талант-шоу
10:30 «Зроблено у
«Танцюють всi!-7»
Києвi»
14:50 «Зваженi та
11:00 «Run.OK»
щасливi - 4»
11:35, 23:25
19:00 «Х-Фактор - 5»
«Вiдкритий мiкрофон» 22:25 Т/с «Коли ми
13:30 «Київськi iсторiї» вдома» (2)
01:00 «Детектор
15:30 «Служба
брехнi - 6»
порятунку»
17:00 «Крок до зiрок.
Нам 15 рокiв»
19:00 «Передвиборна
агiтацiя»
22:00 «У центрi уваги»
23:00 «Столичнi
телевiзiйнi новини»

07:30 Служба новин
«Хвиля»
08:00 Кабрiолет
08:25, 01:00 180 градусiв
08:50, 22:30
Астропрогноз
09:05 У свiтi справдженої
мрiї
10:15 Чекаю гостей
10:45, 01:40 Шуба-ДубаZOO!!!
11:40, 02:50 Адреналiн
12:00 Чорноморський
об’єктив
12:45 Х/ф «Тринадцять»
(1)
14:20 Купаж
15:00 Вiдбиття
15:30 Як працюють
машини
16:00 Випробувано на
собi
16:20 Таємницi руїн
17:30 Х/ф «Три товаришi»
(1)
19:00 Реальний свiт
19:30 Феєрiя мандрiв
20:05 Круїзнi лайнери рай в океанi
21:05 Регiони
21:30 Молода гвардiя
22:40 Х/ф «Доля Марини»
(1)

Якщо собаку
погодувати
— вона стане
твоїм другом.
Ось і зі студентами так
само :)

06:35 Ezan sedasi

08:00 Ревiзор
10:00 Ревiзор. Без
купюр
12:10 Ревiзор. Пародiя
13:25 Уральськi
пельменi
14:30 Хто зверху? 3
16:40 Т/с «Останнiй iз
Магiкян»
18:40 М/ф «Роби
ноги 2»
20:40 М/ф «Iван
Царевич i Сiрий вовк
2»
22:25 Стенд Ап Шоу
23:10 М/ф «Оповiдь
про Федота-стрiльця»
00:50 Т/с «Милi
обманщицi». (2)

08:00 Т/с «Двоє зi
скриньки»
11:30 «Речовий
08:15 Прогулянки
доказ». Кривава
по Криму з О.
лотерея
Гайворонським
12:00 «Головний
08:30 Будьте здоровi! свiдок»
12:50 «Випадковий
09:00 Acci biber
свiдок»
09:35 Sherfe fashion
13:30 «Правда життя.
10:05 Gonul eseri
Професiя дiджей»
14:00 «Колекцiя
10:30 Дастархан
екстриму»
10:50 Татли сес
15:00 Т/с «Вулицi
11:40 Mizmizlar
розбитих лiхтарiв 3» (1)
12:20 Т/с
19:00 «Спецiальний
16:00 Yirla, sazim
«Свiдок»
16:45 Tarih sedasi
19:30 Х/ф «Кидок
17:05 Золоте столiття кобри - 2»
21:45 Т/с «Копикiно на ATR
новобранцi» (2)
18:45, 21:10 Велике
23:30 «Голi та смiшнi»
кiно на ATR
00:30 Х/ф
20:30 Bu afta
«Засуджений» (3)
07:05 Balcoqraq

07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 20:00, 21:00, 22:00,
23:00, 00:00 Час новин
07:20, 22:20, 23:20, 00:15
Бiзнес-час
07:30, 08:30, 09:30, 10:30,
11:30, 12:30, 13:30, 14:30,
15:30, 16:30, 17:30, 18:30,
19:30, 20:30, 22:30, 23:30,
00:30 Час. Важливо
08:35 Не перший погляд
09:10 Мотор
09:15 Мамина школа
09:35 Укравтоконтинент
10:15 Снiданок з Iскрою
11:10 Трансмiсiя
11:35 Майстри Ремонту
13:10 Драйв
13:35 Зооакадемiя
14:10, 23:35 Iсторiя успiху
14:35 Iнтелект.ua
15:35 Кiно з Янiною
Соколовою
17:15 Мiграцiйний вектор
17:35 Феєрiя мандрiв
18:10 Мiсцевий час
18:35, 22:35 Тема/Хронiка
тижня
20:35 В кабiнетах
21:10, 00:35 Велика
полiтика
21:35 Вiкно в Америку

06:00, 12:15 М/ф
«Болт та Блiп
поспiшають на
допомогу» (1)
07:20 М/с «Ескiмоска»
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»
10:45 М/ф «Меч
дракона» (1)
13:50 М/ф «101
далматинець 2:
Пригоди Патча в
Лондонi» (1)
15:05 Х/ф «Перлини
дракона: Еволюцiя»
16:50 Х/ф «Аватар» (1)
20:00 Розсмiши
комiка
22:00 6 кадрiв
00:00 Х/ф «Дуже
страшне кiно» (3)

2+2

06:15 «33 квадратних

06:30 «TOP SHOP»
07:30 «Мультфiльми»
(1)
07:15 «Нове Шалене
08:50 М/с «Сейлор
вiдео по-українськи»
Мун» (1)
08:40 «ДжеДАI. Воїни 09:40 М/ф «Велика
подорож Пуха» (1)
дорiг»
11:00 «Рецепти
09:00 Новини
щастя»
«Спецкор»
12:00 Х/ф «Каспер:
09:30, 21:30
Початок» (1)
«Люстратор 7.62»
13:50
10:00 Т/с «Ментiвськi «ВусоЛапоХвiст»
15:15 «Орел i Решка»
вiйни-5» (1)
17:00 «Орел i Решка.
18:30 Х/ф «Володар
Шопiнг»
морiв: На краю землi» 18:00 Х/ф «Любий
Джон» (2)
(1)
20:00 «КВК»
22:30 Х/ф «Янголи
22:20 Х/ф «Зоряний
неба» (2)
пил» (2)
00:35 Х/ф «Чорний
00:50 Т/с
янгол» (3)
«Надприродне» (2)
метри»

06:00 Бандитська
Одеса
07:00 У пошуках
iстини
08:40 Вражаючi кадри
10:30 Викривачi мiфiв
11:30 Паразити
всерединi нас
12:30 Побутова наука
13:30 Планета мавп
16:30 Далеко i ще далi
19:20 Секрети
звичайних речей
21:00 Таємне життя
грибiв
22:00 Перетворення:
наука змiн
23:00 Прибульцi
всерединi нас
00:00 Що? Де? Коли?

06:25 Вижити разом
07:20, 07:50 Бер
Грiллз: кадри
порятунку
08:15 Смертельний
улов
09:10, 09:40 Вантажнi
вiйни
10:05, 10:35, 20:00,
20:30 Склади: битва
в Канадi
11:00, 11:30 Пропажi
на продаж
12:00 Махiнатори
13:00 Швидкi та гучнi
14:00 Вуличнi
перегони
15:00, 16:00,
17:00, 18:00, 19:00
Не намагайтеся
повторити
21:00, 21:30 Тiкл
22:00 Пильнуй
23:00 Як влаштований
Всесвiт
00:00 Повстання
машин

10

11 жовтня
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2+2
07:30 Гумористичний
клуб «Золотий гусак»
08:10 Шеф-кухар країни
09:00 Як це?
09:25 Хто в домi хазяїн?
10:05 Х/ф
«Запрошення»
11:40, 17:20 До Ради
12:05 Т/с «П’ять хвилин
до метро»
12:55 Православний
вiсник
13:40 Школа Мерi
Поппiнс
13:55 Днi нiмецького ТБ
на Першому
14:30 Фольк-music
15:40 Театральнi сезони
16:15 Богатирськi iгри
17:45 Слiдство. Iнфо
18:30 Подорожуй
першим
19:15 Передвиборнi
агiтацiйнi програми
21:00 Новини
21:40 Перша шпальта
22:10 Моя країна
22:55 Трiйка, Кено,
Максима

06:00 М/ф «Якось у
лiсi» (1)
07:35 Мультфiльм (1)
08:00, 08:25 М/с
«Пригоди ведмедикiв
Гаммi» (1)
09:00 Лотерея «Лотозабава»
10:10 ТСН: «Телевiзiйна
служба новин»
11:00 «Свiт навиворiт 3: Танзанiя, Ефiопiя»
12:30 «Ескiмоска - 2:
пригоди в Арктицi» (1)
12:40 «Машинi казки»
(1)
12:55 «Iнспектор
Фреймут»
14:40 «Територiя
обману»
15:50 Т/с «Байки Мiтяя»
18:25 «Українськi
сенсацiї»
19:30 «ТСН-Тиждень»
21:30 «Хоробрi серця»
23:20 Х/ф «На межi» (2)

07:20, 08:15, 22:15,
07:10 М/ф «Ку! Кiн07:00 Х/ф «Пригоди
06:40 Анекдоти по06:00, 08:00
23:205 Бiзнес-час
дза-дза»
«Мультляндiя»
Квентiна
Дорварда
українськи
07:30, 08:30, 09:30, 10:30,
08:55
М/с
«Дракони:
11:30, 12:30, 13:30, 14:30,
06:50 «Повнота
стрiльця королiвської
07:25 Зiрка YouTube
Вершники Йолопа»
15:30, 16:30, 17:30, 18:25,
радостi життя»
гвардiї» (1)
23:30 Час. Важливо
10:50
М/ф
«Роби
08:45 Козирне життя 07:20, 11:20 «Київ
07:35 Клуб 700
09:00 «Все буде
ноги 2»
08:35 Феєрiя мандрiв
на дачi
музика»
12:45 1000 жiночих
смачно!»
09:10, 14:35 Велика
бажань
полiтика
10:05 «Караоке на
09:10 Дивитись усiм! 09:15 «Українська
13:45 Хто зверху? 3
09:35, 15:35 Вiкно в
мрiя» М. Поплавський» Майданi»
10:05 Х/ф «Червона
15:45 Проект Перфект Америку
09:50, 17:50, 18:50
11:05 «МастерШеф
17:00 Т/с «Останнiй iз 10:15 Снiданок з Iскрою
планета»
11:10 Технопарк
«Вiдкритий мiкрофон» - 4»
Магiкян»
11:35 В кабiнетах
12:30, 13:00 Т/с
11:05 «Актуальна
19:00
М/ф
«Iван
15:10 «Х-Фактор - 5»
13:35 Тема/Хронiка тижня
16:35 Фактор безпеки
Царевич
i
Сiрий
вовк
тема»
«Чужий район»
19:00 «Битва
18:30 Вiкно в Європу
2»
13:30 «Прогулянки
екстрасенсiв 14»
19:15 Єдина родина
12:45 Факти. День
20:40 М/ф «Як зловити 21:00 Час: пiдсумки тижня
мiстом»
21:20 «Один за всiх»
перо Жарптицi»
18:45 Факти тижня
з В. Гайдукевичем
15:30, 17:00, 18:00,
22:25 «Вiкна-Новини». 22:00 Х/ф
21:40 Час-Тайм
20:25 Х/ф
22:00, 23:55 «У центрi Спецрепортаж
22:20 Територiя закону
«Знайомтеся, Дейв»
22:35 Кiно з Янiною
«Термiнатор-4. Нехай уваги»
23:35 Х/ф «Лабiринти 00:00 М/ф «Оповiдь
Соколовою
про Федота-стрiльця» 23:45 Огляд преси
19:00
«Передвиборна
прийде спаситель» (2)
кохання» (2)

06:15 Х/ф «Ледi Л»
10:00 Вся розкiш
азiйських країн
11:15 Армiя
11:30 Х/ф «Паперовий
тигр»
14:00 За сiм морiв
15:00 Запливи з
монстрами
16:00 Дика Африка
16:50 Концерт
Михайла
Поплавського
«Українська пiсня
року»
19:00 Криза. Подiї, що
змiнили свiт
20:00 «Цивiлiзацiя
Incognita. Марко Поло»
20:15 «Кумири»
20:40, 05:00 «Свiтськi
хронiки»
21:05 «Таке спортивне
життя»
21:40 «Сильнi свiту
цього»
22:00 Х/ф «Таємне
життя слiв» (2)

08:00 «уДачний

06:40 Подiї

06:35 Ezan sedasi

проект»

07:20 Таємницi зiрок

07:05 Balcoqraq

08:35 «Готуємо
разом»
09:30 «Недiльнi
новини»
10:00 «Орел i Решка.
Незвiдана Європа»
11:00 Т/с «Шлюбнi
танцi»
15:50 Концерт «Мiсце
зустрiчi»
17:55 Х/ф «Не в
хлопцях щастя»
20:00 «Подробицi
тижня»
22:00 Програма
«Чорно-бiле»

Тел: (095) 924-86-99,
(067) 732-13-19, (063) 153-79-76

«Випереджаючи
пострiл»

У жовтні дні народження
святкують:
12 жовтня — Юлія Василівна НАГОРНЮК — спеціаліст І категорії Вишгородської міськради,
29 жовтня — Радіон Михайлович ЛУКА — депутат Вишгородської міської ради VI скликання.
Прийміть найщиріші побажання міцного здоров’я, особистого
щастя, невичерпної енергії і наснаги у всіх ваших добрих справах. Хай у вашому домі завжди
панують мир і злагода, у серці —
доброта, а у справах — мудрість
та виваженість. Нехай доля буде
прихильною до вас, даруючи радість життя, незрадливу удачу, вірних і надійних друзів.
Вишгородський міський
голова Віктор РЕШЕТНЯК,
міськрада, міськвиконком,
редакція газети «Вишгород»

08:00 Кримська
кругосвiтка
08:25 FitnessTime
09:05 У свiтi справдженої
08:15 Т/с «У рiки два мрiї
10:15 Чекаю гостей
береги» (1)
10:45 Шкiльнi iсторiї
11:40 Будьте здоровi!
12:45 Т/с «Поклич i я 12:00, 17:40 Феєрiя
мандрiв
прийду» (1)
12:45 Х/ф «Сильва» (1)
14:05 Молода гвардiя
16:50 Х/ф «Заїжджий 15:00 Х/ф «Три товаришi»
(1)
молодець» (1)
16:20 Шуба-дуба-ZOO!!!
16:50 Регiони
19:00 Подiї тижня з
17:05 Як працюють
машини
Олегом Панютою
18:10 Кабрiолет
19:10 Таємницi руїн
20:45 Хочу до
20:05 Круїзнi лайнери рай в океанi
Меладзе
21:05 Чорноморський
22:30 Comedy Woman об’єктив
22:00 Легенди росiйської
23:30 Великий футбол долi

08:15 Прогулянки
по Криму з О.
Гайворонським
08:30 Дизайн-efendi
09:00 Acci biber
09:35 Sherfe fashion
10:05 Gonul eseri
10:30 Дастархан
10:50 Татли сес
11:40 bu afta
12:20 Т/с
16:00 Yirla, sazim
16:45 Tarih sedasi

07:40 Т/с «Вулицi
розбитих лiхтарiв 3» (1)
11:30 «Легенди
карного розшуку».
Вiйна без лiнiї фронту
12:00 «Агенти впливу»
12:55 «Спецiальний
«Свiдок»
13:25 Х/ф «Кохання
пiд грифом «Цiлком
таємно - 2»
15:10 Т/с «Шериф 2» (1)
19:00 Т/с «Павутиння
- 6»
22:45 «Випадковий
свiдок»
23:00 «Головний
свiдок»

17:05 Радянське кiно

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

на ATR
18:45, 21:10 Велике
кiно на ATR
20:30 ZamanПiдсумки

Підриємству потрібен маляр та помічник маляра
(порошкове фарбування металу). Досвід роботи
обов`язковий. З/п — від 3500 грн, м. Вишгород.
Тел: (097) 414-15-15, Руслан Іванович
Втрачену картку водія № UAD0000018538000,
видану 23.02.2014 на ім’я Олександра Олександровича ФЕДОРЧЕНКА, вважати недійсною

Підприємство запрошує на роботу
в м. Вишгороді
— маляра порошкового
фарбування, з/п від 5000,00 грн
— помічника маляра порошкового
фарбування, з/п від 4000,00 грн
Тел. (067) 659-54-57
Пільги та субсидії

06:00 М/ф «Меч
дракона» (1)
07:20 М/с «Ескiмоска»
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»
10:55 М/ф «101
далматинець 2:
Пригоди Патча в
Лондонi» (1)
12:10 Х/ф «Хоробрий
кравчик» (1)
13:20 Х/ф «Перлини
дракона: Еволюцiя»
15:00 Країна У
15:55 Панянкаселянка
20:00 Розсмiши
комiка
22:00 6 кадрiв
00:00 РайЦентр

Співчуття

Сумуємо
разом із Вами
Висловлюємо щире співчуття Леоніду Лісовському та його родині. Пішла із життя Віра Миронівна — любляча мати, яка виростила і виховала
шестеро прекрасних дітей.
Вічна пам’ять і Царство Небесне
цій чудовій людині, яку всі знали і поважали за працелюбність, щиру віру у
Господа та доброзичливість.
Леоніде Фразійовичу, сумуємо разом із Вами.
Друзі

Нові соціальні нормативи

Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 06 серпня 2014 року № 409 «Про встановлення державних соціальних стандартів у сфері
житлово-комунального обслуговування», із 1 жовтня 2014 року громадянам, які отримують пільги
та субсидії, встановлені нові соціальні нормативи
користування послугами:

— централізованого постачання холодної
води — 4,0 куб. м на одну особу на місяць;
— централізованого водовідведення — 4,0 куб.
м на одну особу на місяць.
Адміністрація
Вишгородського МКП «Водоканал»

Тридцять дев’ята сесія VI скликання Вишгородської міської ради

Про додаткові заходи безпеки та дотримання громадського спокою у м. Вишгороді
Рішення від 30 вересня 2014 р. № 39/7
У зв’язку з чисельними зверненнями та пропозиціями громадян міста, проведенням Антитерористичної операції (АТО)
на Сході України, під час якої є втрати військовослужбовців і
мирних людей, та з подіями останніх місяців, які загрожують національним інтересам країни, а також територіальній цілісності
України, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рішення Вишгородської міської
ради від 30 жовтня 2006 р. № 1/23 «Про затвердження Правил
благоустрою території, дотримання тиші в громадських місцях,
торгівлі на ринку у м. Вишгороді», Вишгородська міська рада
ВИРІШИЛА:

06:30 «TOP SHOP»
07:30 М/с «Сейлор
Мун» (1)
08:20 «Рецепти щастя»
09:20 Х/ф «Каспер:
Початок» (1)
11:10 М/ф «Велика
подорож Пуха» (1)
12:30 «Розсмiши
комiка»
13:30 «Орел i Решка.
Шопiнг»
14:20 «Орел i Решка»
16:10 Х/ф «Любий
Джон»
18:10 «Вечiрнiй
квартал»
20:00 Х/ф
«Трансформери» (1)
22:40 «КВК»
00:50 Т/с
«Надприродне» (2)

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

23:05 Х/ф

Уроки гри на гітарі

23:10 Т/с

Вітаємо!

агiтацiя»
23:00 «СТН-тижневик»
«Термiнатор-3.
23:30 «СТН-спортПовстання машин» (2) тижневик»

06:30 Журнал Лiги
Чемпiонiв УЄФА 20142015
07:00 «Маски-шоу»
09:00 «Нове Шалене
вiдео по-українськи»
09:25 Х/ф «Дачна
поїздка сержанта
Цибулi» (1)
11:00 «Люстратор
7.62»
12:00 «Бушидо»
14:00, 23:15 «Богатирi»
15:00 Х/ф «Фанфан
Тюльпан» (1)
16:50 ЧУ 9 Тур.
Карпати - Iллiчiвець
19:15 ЧУ 9 Тур. Днiпро
- Чорноморець
21:30 «Профутбол»
00:15 Х/ф «Бiжи не
озираючись» (3)

1. Заборонити використовувати піротехнічні засоби (феєрверки) на території міста Вишгорода до моменту завершення
АТО.
2. Вишгородському РВ ГУ МВС України в Київській забезпечити належний контроль щодо виконання п. 1 даного рішення.
3. Доручити виконавчому комітету Вишгородської міської
ради забезпечити публікацію даного рішення у газеті «Вишгород» та оприлюднення на офіційному сайті Вишгородської міської ради.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань комунального господарства, благоустрою міста
Вишгородської міської ради.
Секретар ради М. РЕШЕТНІКОВА

08:10 Вражаючi кадри
10:00 Таємне життя грибiв
11:00 Перетворення:
наука змiн
12:00 Прибульцi всерединi
нас
13:00 Планета мавп
14:00 Дикий Таїланд
16:00 Далеко i ще далi
18:50 Битва цивiлiзацiй
20:30 Вiйна свiтiв
21:30 Викривачi мiфiв
22:30 Паразити всерединi
нас
23:30 Побутова наука
00:30 Секрети звичайних
речей

06:25, 19:00 Сибiрська
рулетка
07:20 Виживання без купюр
08:15, 23:00 Герої серед
нас
09:10, 09:40, 14:00, 14:30,
22:00, 22:30 Надлюдська
наука
10:05 Як влаштований
Всесвiт
11:00 Повстання машин
12:00, 12:30, 20:00, 20:30
Наука магiї
13:00, 21:00 Пильнуй
15:00, 16:00, 17:00 Вижити
разом
18:000 Смертельний улов
00:00 Вуличнi перегони

Оголошено конкурс з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені до проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки, що підлягає продажу:
загальна площа – 0,7000 га, ТОВ
«Житлошляхбуд», м. Вишгород, вул.
Ватутіна, буд. 70.
Конкурс відбудеться 16 жовтня
2014 року о 10:00 год. за адресою: м.
Вишгород, пл. Т. Шевченка, 1, к. 67, телефон для довідок: 22-957.
Конкурсні пропозиції щодо вартості
виконання робіт відповідно до калькуляції витрат, пов’язаних із виконанням
робіт, а також строк виконання робіт з
оцінки земельної ділянки подаються у
запечатаному конверті.
Конкурсна документація подається
до 10:00 год. 16.10.2014 р. за адресою:
м. Вишгород, пл. Т. Шевченка, 1, к.
63.

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. + бонус.
Тел. (066) 335-53-30

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

Тема

Вишгород

11 жовтня

2014 року

11

Співпраця з НАТО — шлях до миру

Костянтин БОНДАРЄВ,
голова Київської обласної
організації ВО «Батьківщина»
Сьогодні Росія веде війну
з Україною, щоденно гинуть
люди, держава втрачає частини своєї території. Україна не
може протистояти агресору:
за роки незалежності національну армію було знищено,
військову техніку й озброєння розпродано, фінансування
в обороноздатність країни в
рази зменшилось. Війська не

мають сучасного спорядження, а наявне – в несправному
стані або застаріло.
У той час, коли Росія активно інвестувала в обороноздатність країни, постійно збільшуючи витрати на військові
потреби, наша держава роками відкладала питання щодо
переозброєння армії. Сьогодні
чверть державного бюджету
Росії на 2015 рік заплановано
на витрати озброєння, а Україна не в змозі навіть забезпечити бійців АТО бронежилетами.
У питанні національної безпеки українська держава відстає від російської на 20 років – і
скоротити цей розрив ми самотужки не зможемо. Це прекрасно розуміє Путін, тому він не
зупиниться. Міфічне перемир’я
— лише тактичний виверт з
боку Росії, вона вже анексувала
Крим, на черзі Донбас та весь
північний регіон України.
Вже зрозуміло: доки ми не

відновимо армію, в нас немає
жодного шансу протистояти
Росії. Загарбник не зупиниться,
доки не відчує нашої сили, нашої здатності дати йому відсіч.
Ми мусимо створити потужну
систему оборони, а не поступатися державним суверенітетом,
як це сьогодні робить владна
верхівка.
Україні потрібна допомога, і
вона може її отримати, позбувшись позаблокового статусу.
Співпраця з НАТО — це нове
озброєння й військові технології, а саме — захист від зовнішньої агресії, будь-який напад на
членів НАТО розглядається як
«напад на всіх», і кожен з учасників Альянсу зобов’язаний надати допомогу союзникам.
Але приймати рішення щодо
приєднання України до НАТО
мають не політики, а народ – як
єдине джерело влади. Досить з
нас таємних голосувань за закони, які легалізують путінську

Акції від «Джерела»

ФОТО – Оксана МИНЕНКО,
спеціально для «Вишгорода»

Благодійні акції від міського ЦТ
«Джерело» на допомогу воїнам АТО

У Червоному Хресті
Валентина ЧИСТЯК
ФОТО – Дмитро ЮРЧЕНКО,
спеціально для «Вишгорода»

У медико-соціальному центрі районної організації Товариства Червоного Хреста відбулося засідання
Правління. Звітували про зроблене,
вирішували організаційні питання,
обрали нового голову Вишгородської РОТЧХ.
Заслужений медпрацівник Таміла
Петрівна Орел, яка очолювала громадську організацію, звільнилася через сімейні обставини. За її головування протягом понад 20 років Вишгородська РО
ТЧХ була і залишається однією із кращих в області. Завдячуючи цьому Київська обласна організація ЧХ – на 4-ому
місці в Україні. Про це нагадала головуюча на засіданні заступник голови обласної організації Вікторія Москалюк.
І нині всі дев’ять показників, за якими в області підводять підсумки роботи
кожної організації, Вишгородською РО

– не припиняються. Минулої суботи з
ініціативи директора Центру Наталії
Кисіль там майстрині ТО «Світлиця»
Валентини Висоцької відбулася виставка-ярмарок «Декупажне містечко», під
час якої зібрано кошти на лікування
22-річного вишгородця Юрія Артьомо-

А безпосереднім гарантом
Вашого волевиявлення в Парламенті стане кандидат від
«Батьківщини» Дзюба Олександр Миколайович, який відстоюватиме інтереси громадян
та зробить все, аби питання національної безпеки, яке розгляне Верховна Рада нового скликання, стало першочерговим.
Голосуй за «Батьківщину»
та Олександра Дзюбу, гарантуй
мирне майбутнє своїм дітям!

Україну треба захищати!
ва, пораненого у боях на Сході.
родині Анжели та Олексія –
п’ятеро дітей. Старший Юрій
півтора місяця добровольцем
захищав Україну в батальйоні «Айдар».
Поблизу містечка Щастя отримав складне поранення у ногу. Хлопцеві вже зробили чотири операції. Багатодітна сім’я,
попри те, що коштів обмаль, цього не
афішувала, допомоги ні в кого не просила.
Молодший братик Юри Данилко
Райденко, який навчається у 4-Д класі
гімназії «Інтелект», розповів про те, що
сталося, товаришам. Цього вистачило.
Зреагували і діти, і дорослі.
На ярмарок, який організували на Галявині казок, однокласники Данилка принесли книги, іграшки, прикраси. Мами –
власноруч спечені солодощі. Майстриня
Олена Кольвах, яка біду ближнього завжди сприймає як свою, вже вкотре мотала лялечок і навчала цьому всіх охочих.
Валентина Висоцька провела майстерклас із декупажу – зі старого стільця зробила справжній витвір мистецтва. Відвідувачі помилувалися і багатьма іншими її
виробами, виготовленими у цій техніці.
Гривня за гривнею – загалом зібрали

У

Валентина ЯКОВЕНКО,
методист ЦТ «Джерело»

окупацію, досить з нас меморандумів, які змушують Україну
капітулювати. Українці — сильна нація, вони і тільки вони мають сьогодні право визначити
вектор зовнішньої політики нашої держави.
Першим кроком на шляху
до безпеки та миру в країні є
збір підписів за проведення референдуму про вступ України
до НАТО, ініційований партією
«Батьківщина». Ми вже почали
роботу і закликаємо всіх громадян приєднатися до цієї ініціативи — ваш підпис може визначити подальшу долю країни.
Другий, надважливий крок
— прийняття Парламентом закону про проведення Референдуму. На жаль, сьогодні жодна
політична партія не підтримує
ініціативу щодо проведення
Референдуму. «Батьківщина»
зможе змусити народних депутатів прийняти відповідний закон.

їх 713. Ця невелика на сьогодні сума все
одно є підтримкою для молоденького бійця, який сьогодні перебуває у лікарні м.
Ірпеня. Та важливіша, мабуть, моральна
допомога – родина не залишається сама
у цій ситуації.
Батьки, які побували на ярмарку, пропонували і надалі влаштовувати такі акції.
Це потрібно і для підтримки наших воїнів,
і водночас – для виховання дітей – вони
мають зростати патріотами рідної землі,
людьми, не байдужими до ближнього.
А про те, що вони тонко відчувають
і розуміють, свідчать їхні справи. У Олени Кольвах Костя Бальоха з творчого
об’єднання «Золоті ручки», зробивши
власноруч листівку зі словами до воїна
АТО (НА ФОТО), наклеїв її… на шоколадку. А всередині листівки з українською
символікою намалював танк і написав:
«Ми – проти війни. Але Україну треба захищати!»
Такий зворушливий дитячий витвір
потримати б у руках тим, хто сьогодні заробляє на війні. Та чи відчують вони дитячий біль, щире бажання миру і спокою,
коли власну кишеню так гріють гроші,
нехай і зароблені на крові кращих синів
України?!

Люди – нові, справи – стабільні
ТЧХ виконані і перевиконані.
Як зауважила Вікторія Іванівна, такого медико-соціального центру як у
Вишгороді, немає ніде в Україні. Тут надають широкий спектр медико-соціальних послуг громадянам похилого віку,
інвалідам та іншим соціально не захищеним категоріям населення. До того
ж, планують удосконалити систему надання послуг, поліпшити їх якість. Хоча
роботу у Червоному Хресті легкою не
назвеш. Адже переважно доводиться
ходити з простягнутою рукою і до тебе
приходять також із простягнутою рукою.
«Одну з кращих організацій в області
хочемо передати у гарні руки», – підсумувала Вікторія Москалюк.
Тож, увівши до складу правління
десять нових членів замість тих, що вибули, затвердили кандидатуру голови
Вишгородської РОТЧХ. Її очолила Ірина
Правдива, яка з 2008 року і до теперішнього часу очолювала Новопетрівський
сільський центр соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді.

Під час засідання Правління Вишгородської РОТЧХ

9 листопада
рокуроку
11 жовтня20132014

Вибори-2014
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Вишгород

Офіційно

Про сприяння виборчим комісіям в організації та проведенні
позачергових виборів народних депутатів України 26 жовтня 2014 року

Розпорядження від 07 жовтня 2014 року № 89
На виконання Закону України «Про вибори
народних депутатів України», керуючись ст. 40
Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні», з метою забезпечення належних
умов роботи дільничних виборчих комісій при
проведенні позачергових виборів народних
депутатів України 26 жовтня 2014 року:
1. Створити міську робочу групу з питань надання практичної допомоги в частині матеріально-технічного забезпечення дільничних виборчих комісій та реалізації їх повноважень у період
підготовки і проведення позачергових виборів

народних депутатів України (додаток 1).
2. Закріпити відповідальних осіб за відповідними виборчими дільницями для підготовки
та сприяння готовності дільниць до виборчого
процесу з метою надання практичної допомоги в частині матеріально-технічного забезпечення дільничних виборчих комісій та реалізації їх повноважень в період підготовки та
проведення позачергових виборів народних
депутатів України (додаток 2).
3. Начальнику Вишгородського РВ
ГУ МВС України у Київській області

Паланичку Л. Є. забезпечити надійну охорону
виборчої документації, громадського порядку
на виборчих дільницях під час підготовки та
проведення позачергових виборів народних
депутатів України.
4. Доручити директору Комунального
підприємства «Редакція газети «Вишгород»
Кутаф’єву В. В. постійно висвітлювати стан
підготовки до позачергових виборів народних
депутатів України в місті.
5. Доручити директору КПЖ і КГ Вишгородської міської ради Шененку М. П. вжити

додаткові заходи щодо забезпечення благоустрою територій, під’їзних шляхів та зовнішнього освітлення в місцях розташування виборчих дільниць.
6. Відповідальним особам постійно контролювати стан матеріально-технічного забезпечення виборчих дільниць згідно з нормативними вимогами, затвердженими ЦВК та
інформувати секретаря Вишгородської міської
ради про проведену роботу.
Т. в. о. міського голови

М. РЕШЕТНІКОВА
Додаток № 1
до розпорядження
від 07 жовтня 2014 р. № 89

Склад міської робочої групи з питань надання практичної допомоги в частині
матеріально-технічного забезпечення виборчих комісій та реалізації їх повноважень у
період підготовки і проведення позачергових виборів народних депутатів України
Керівник робочої групи:
Решетнікова М. С. — секретар Вишгородської міської ради.
Заступники керівника робочої групи:
Ростовцев О. М. — заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради;
Рачинський О. С. — заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів
ради.
Секретар робочої групи:
Ткалич Ю. М. — начальник організаційного
відділу Вишгородської міської ради.
Члени робочої групи:
Ткач В. О. — начальник відділу з гуманітар-

них питань;
Лахтарін І. А. — начальник юридичного відділу Вишгородської міської ради;
Сакевич А. М. — начальник Дніпровського
басейнового водогосподарського об’єднання;
Андріяш О. І. — директор ВРЦХТДЮМ «Дивосвіт»;
Король М. О. — директор ДЮСШ;
Чернявська А. О. — директор РБК «Енергетик»;
Тимченко О. І. — директор Вишгородської
загальноосвітньої школи № 1 І-ІІІ ступенів;
Лозицька С. М. — директор Вишгородської
спеціалізованої школи «Сузір’я»;

№
№ п/п виборчої Межі виборчої дільниці
дільниці

1

2

3

4

5

6

Адреса
дільничної
виборчої комісії

320342

вул. Київська, 10,
м. Вишгород,
(ДБВО — Дніпров- Рачинський О. С.
ське
басейнове Сакевич А. М.
водогосподарське
об’єднання)

320343

м. Вишгород — вул. Космонавта Поповича,
вул. Коцюбинського, вул. Набережна: 8-12;
пров. Коцюбинського, пров. Прожекторний,
просп. Шевченка: 2-Д, 7-11

просп.
Тараса
Шевченка, 8, м. Ростовцев О. М.
Вишгород,
Андріяш О. І.
(Кінотеатр «Мир»)

320344

вул. Михайла Грум. Вишгород — вул. Михайла Грушевського:
шевського, 7-Б, м. Ростовцев О. М.
5-10; просп. Івана Мазепи: 1-4-А, 6; мікрораВишгород,
Король М. О.
йон «Берізки»
(ДЮСШ)

320345

просп. Івана Мазепи, 9, м. Вишм. Вишгород — вул. Дніпровська: 2-6; вул.
Ткач В. О.
город,
Набережна: 4-6-А; просп. Івана Мазепи, 11
Чернявська А. В.
(РБК
«Енергетик»)

320346

просп. Івана Мазепи, 7-А, м. Вишм. Вишгород — вул. Богдана Хмельницькогород
го: 1-7-Б; вул. Дніпровська: 7-11; вул. МихайТкач В. О.
(Вишгородська
ла Грушевського: 1-3; просп. Івана Мазепи:
Тимченко О. І.
загальноосвітня
5, 7-10
школа №1 І-ІІІ ступенів)

320347

О

Додаток № 2
до розпорядження
від 07 жовтня 2014 р. № 89

вул. Юрія Кургузова, 15, м. Вишгород,
Ткалич Ю. М.
( В и ш г о р о д с ь к а Лозицька С. М.
спеціалізована
школа «Сузір’я»)

до органів ведення Державного реєстру
виборців з письмовою мотивованою заявою за вказаними контактами до 20
жовтня 2014 року включно.
Органи Державного реєстру виборців постійно працюють над забезпеченням актуальності та достовірності відомостей про виборців.
Довідкові документи:
— форма заяви особи, яка проживає
на території України, щодо включення
до Державного реєстру виборців;
— форма заяви особи, яка проживає
за межами України, щодо включення до
Державного реєстру виборців;
— форма заяви виборця щодо зміни
його ідентифікаційних персональних даних;
— форма заяви виборця, який проживає на території України, щодо зміни
його виборчої адреси;
— форма заяви виборця, який про-

Адреса
дільничної
виборчої комісії

№ № виборчої
Межі виборчої дільниці
п/п дільниці

Відповідальна
особа

320348

м. Вишгород — вул. Ватутіна, вул. Дніпровська, 1; вул. Межигірського Спаса, вул.
Набережна, 2; вул. Парусна, вул. Петра
Калнишевського, вул. Семена Палія, вул.
Старосільська, вул. Шолуденка: 3-6-А, 8-51

вул. Межигірського Спаса, 6, м.
Ткалич Ю. М.
Вишгород,
(ДП
Олійник О. О.
«Укр ДНТЦ АТП»
—
інститут-проект)

8

320349

м. Вишгород — вул. Василя Симоненка: 1-А2, 4-4-В, 6; вул. Гриненка, вул. Лугова, вул.
Шевченка, пл. Шевченка, пров. Дніпровський

вул. Шкільна, 14,
м. Вишгород,
( В и ш г о р о д с ь к а Решетнікова М. С.
районна
гімна- Шубко І. В.
зія
«Інтелект»)
(фойє)

9

320350

вул. Василя Симом. Вишгород — вул. Василя Симоненка: 1,
ненка, 3-А, м. Виш- Решетнікова М. С.
3, 5, 7-8; вул. Київська, 18; вул. Кургузова:
город,
(ВМЦХЕ- Кисіль Н. М.
2, 4-10;
ТУМ «Джерело»)

7

10

11

Шановний виборцю!
Дізнайтеся, чи включено Вас до
Державного реєстру виборців, та
перевірте, чи правильно вказано у
Державному реєстрі виборців Ваші
прізвище, ім’я, по батькові та виборчу адресу. Для цього потрібно зареєструватися на сайті www.drv.gov.ua у
«Особистому кабінеті виборця» і зробити відповідний запит (це — кілька
хвилин Вашого часу).
рієнтовно протягом доби Ви
отримаєте відомості щодо
своїх даних у Державному
реєстрі виборців на електронну адресу,
вказану при реєстрації.
Подання та обробка даних здійснюються відповідно до Закону «Про захист
персональних даних».
Зверніть увагу! У випадку, якщо Вас
не включено до Державного реєстру виборців або Ваші дані потребують корегування, Ви маєте особисто звернутися

зети «Вишгород»;
Нагорський С. І. — в. о. директора Київської
обласної філії ВАТ «Укртелеком»;
Паланичко Л. Є. — начальник Вишгородського РВ ГУ МВС України у Київській області;
Бондаренко Г. В. — начальник Вишгородського ГУ МНС України;
Лисенко Л. В. — спеціаліст організаційного
відділу;
Нагорнюк Ю. В. — спеціаліст організаційного відділу.
Керуючий справами виконкому Н. ВАСИЛЕНКО

Відповідальна
особа

м. Вишгород — вул. Володимира Мономаха, вул. Глібова, вул. Київська: 2-12, 20; вул.
КЛИДС №102, вул. Космонавтів, вул. Максимовича, вул. Набережна, 22; вул. Олександра Довженка, вул. Піщана, вул. Святославська, Квартал 87

м. Вишгород — вул. Айвова, вул. Богдана
Хмельницького: 8-9; вул. Василя Симоненка, 10; вул. Виноградна, вул. Вишнева, вул.
Калинова, вул. Квіткова, вул. Кургузова: 1-А,
3-А-3-Б, 11-11-А; вул. Малинова, вул. Михайла Грушевського, 12; вул. Ожинова, вул. Покровська, вул. Полунична, вул. Ромашкова,
вул. Спаська, вул. Фіалкова, вул. Фруктова,
вул. Яблунева, вул. Ягідна, пров. Андрія Первозванного, пров. Преображенський, масив
Дідовиця, мікрорайон ГАЕС

Барнич А. Л. — директор Вишгородської музичної школи;
Олійник С. О. — директор ДП «Укр ДНТЦ
АТП» — інститут-проект;
Шубко І. В. — директор Вишгородської районної гімназії «Інтелект»;
Кисіль Н. М. — директор Вишгородського
міського центру художньо-естетичної творчості
учнівської молоді «Джерело»;
Павленко В. П. — головний лікар ВРЦЛ;
Шененко М. П. — директор КПЖ і КГ Вишгородської міської ради;
Чебан Г. В. — директор ВМКП «Водоканал»;
Кочелісова М. Ю. — головний редактор га-
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320351

321399

320396

просп. Івана Мам. Вишгород — вул. Михайла Грушевського, зепи, 13, м. ВишЛахтарін І. А.
4; вул. Шолуденка: 6-Б-7; просп. Івана Мазе- город,
Барнич А. Л.
пи: 12-13/9
(музична школа)
вул.
Шкільна,
14, м. Вишгород
Решетнікова М. С.
м. Вишгород — вул. Шкільна, просп. Шев(Вишгородська
Шубко І. В.
ченка: 2-Г, 5-6; пл. Шевченка 3
районна гімназія
«Інтелект») (спортивна зала)

Спеціальна виборча дільниця

вул. Кургузова, 1,
Рачинський О. С.
м. Вишгород,
Павленко В. П.
(ВЦРЛ)
Керуючий справами виконкому Н. ВАСИЛЕНКО

живає чи перебуває за межами України,
щодо зміни його виборчої адреси;
— примірний зразок заяви про тимчасову зміну місця голосування виборця
(інтерактивна форма для заповнення на
комп’ютері).
Відповідно до статті 10 Закону України «Про Державний реєстр виборців»,
кожен виборець має право:
1) подавати свої персональні дані до
відповідного органу ведення Реєстру;
2) отримувати інформацію про своє
включення (невключення) чи включення
(невключення) інших осіб до Реєстру;
3) отримувати інформацію про використання своїх персональних даних для
цілей, не передбачених цим Законом,
зокрема про те, кому і на яких підставах
надавалася інформація про нього;
4) одержувати на безоплатній основі
у будь-який час від відповідного органу
ведення Реєстру в доступній формі вичерпну інформацію про свої персональні
дані, внесені до Реєстру, в установленому цим Законом порядку;

5) звертатися в порядку, встановленому цим Законом, до відповідного органу ведення Реєстру з мотивованою заявою щодо неправомірного включення
(невключення) до Реєстру себе чи інших
осіб, запису про себе чи про інших осіб,
виправлення недостовірних відомостей
Реєстру щодо себе або інших осіб;
6) оскаржувати в установленому законом порядку рішення/дії чи бездіяльність органів Реєстру;
7) захищати будь-якими не забороненими законом засобами свої права та
законні інтереси у разі їх порушення під
час ведення Реєстру.
Виборець подає органу ведення Реєстру достовірну інформацію щодо своїх
персональних даних, які вносяться до
Реєстру.
У разі виникнення можливості внесення до Реєстру двох і більше записів
про одного виборця (кратне включення
виборця до Реєстру) виборець сприяє
органам Реєстру в усуненні такого включення.

Вишгород

Людина

Учасникам АТО та їхнім сім’ям
Дмитро
ХРИСТЮК,
заступник
голови —
керівник
апарату
Київської
обласної
адміністрації

?

Які пільги надаються учасникам бойових дій?
Відповідно до пункту 19 статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни,
гарантії їх соціального захисту» (далі —
Закон), учасниками бойових дій визнаються:
— військовослужбовці (резервісти, військовозобов’язані) та працівники
Збройних Сил України, Національної
гвардії України, Служби Безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України,
Державної прикордонної служби України;
— особи рядового, начальницького
складу, військовослужбовці, працівники
Міністерства внутрішніх справ України,
Управління державної охорони України,
Державної служби спеціального зв’язку
та захисту інформації України, інших
утворених відповідно до законів України
військових формувань, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну
цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції
(АТО), забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції, а також працівники підприємств, установ, організацій,
які залучалися та брали безпосередню
участь в антитерористичній операції в
районах її проведення у порядку, встановленому законодавством. Відповідно
до статті 16, учасникам бойових дій надаються такі пільги (стаття 12 Закону):
1) безоплатне одержання ліків, лікарських засобів, імунобіологічних препаратів та виробів медичного призначення за
рецептами лікарів;
2) першочергове безплатне зубопротезування (за винятком протезування з
дорогоцінних металів);
3) безоплатне забезпечення санаторно-курортним лікуванням або одержання
компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування. Порядок надання путівок, розмір та порядок виплати
компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування визначаються Кабінетом Міністрів України;
4) 75-процентна знижка плати за користування житлом (квартирна плата) в
межах норм, передбачених законодавством (21 кв. метр загальної площі житла
на кожну особу, яка постійно проживає
у житловому приміщенні (будинку) і має
право на знижку плати, та додатково 10,5
кв. метра на сім’ю);
5) 75-процентна знижка плати за користування комунальними послугами
(газом, електроенергією та іншими послугами) та скрапленим балонним газом
для побутових потреб у межах середніх
норм споживання. Площа житла, на яку
надається знижка, при розрахунках плати за опалення становить 21 кв. метр
опалювальної площі на кожну особу, яка
постійно проживає у житловому приміщенні (будинку) і має право на знижку
плати, та додатково 10,5 кв. метра на
сім’ю. Для сімей, що складаються лише
з непрацездатних осіб, надається 75-процентна знижка за користування газом
для опалювання житла на подвійний розмір нормативної опалювальної площі (42
кв. метри на кожну особу, яка має право
на знижку плати, та 21 кв. метр на сім’ю);
6) 75-процентна знижка вартості палива, в тому числі рідкого, в межах норм,

встановлених для продажу населенню,
для осіб, які проживають у будинках, що
не мають центрального опалення;
7) безоплатний проїзд усіма видами
міського пасажирського транспорту, автомобільним транспортом загального
користування в сільській місцевості, а
також залізничним і водним транспортом
приміського сполучення та автобусами
приміських і міжміських маршрутів, у
тому числі внутрірайонних, внутрі- та міжобласних незалежно від відстані та місця
проживання;
8) при виході на пенсію (незалежно від
часу виходу на пенсію) чи зміні місця роботи користування поліклініками та госпіталями, до яких вони були прикріплені за
попереднім місцем роботи;
9) щорічне медичне обстеження і диспансеризація із залученням необхідних
спеціалістів;
10) першочергове обслуговування в
лікувально-профілактичних
закладах,
аптеках та першочергова госпіталізація;
11) виплата допомоги по тимчасовій
непрацездатності в розмірі 100 процентів
середньої заробітної плати незалежно
від стажу роботи;
12) використання чергової щорічної
відпустки у зручний для них час, а також одержання додаткової відпустки без
збереження заробітної плати строком до
двох тижнів на рік;
13) переважне право на залишення
на роботі при скороченні чисельності чи
штату працівників у зв’язку із змінами в
організації виробництва і праці та на працевлаштування у разі ліквідації підприємства, установи, організації;
14) першочергове забезпечення жилою площею осіб, які потребують поліпшення житлових умов, та першочергове
відведення земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва, садівництва і городництва, першочерговий ремонт жилих будинків і квартир цих осіб та
забезпечення їх паливом. Учасники бойових дій, які дістали поранення, контузію
або каліцтво під час участі в бойових діях
чи при виконанні обов’язків військової
служби, забезпечуються жилою площею,
у тому числі за рахунок жилої площі, що
передається міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади,
підприємствами, установами та організаціями у розпорядження місцевих рад
та державних адміністрацій, — протягом
двох років із дня взяття на квартирний
облік;
5) одержання позики на будівництво,
реконструкцію або капітальний ремонт
жилих будинків і подвірних будівель, приєднання їх до інженерних мереж, комунікацій, а також позики на будівництво або
придбання дачних будинків і благоустрій
садових ділянок із погашенням її впродовж 10 років, починаючи з п’ятого року
після закінчення будівництва. Зазначені
позики надаються у порядку, який визначається Кабінетом Міністрів України;
16) першочергове право на вступ до
житлово-будівельних (житлових) кооперативів, кооперативів по будівництву та
експлуатації колективних гаражів, стоянок для транспортних засобів та їх технічне обслуговування, до садівницьких
товариств, на придбання матеріалів для
індивідуального будівництва і садових будинків;
17) безоплатний проїзд один раз на
два роки (туди і назад) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом, незалежно від
наявності залізничного сполучення, або
проїзд один раз на рік (туди і назад) вказаними видами транспорту з 50-процентною знижкою;
18) пільги зі сплати податків, зборів,
мита та інших платежів до бюджету —
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відповідно до податкового та митного законодавства;
19) позачергове користування всіма
послугами зв’язку та позачергове встановлення на пільгових умовах квартирних телефонів (оплата у розмірі 20 відсотків від тарифів вартості основних та
50 відсотків — додаткових робіт). Абонементна плата за користування телефоном встановлюється у розмірі 50 процентів від затверджених тарифів;
20) першочергове обслуговування
підприємствами, установами та організаціями служби побуту, громадського
харчування, житлово-комунального господарства, міжміського транспорту;
21) позачергове влаштування до закладів соціального захисту населення,
а також обслуговування службами соціального захисту населення вдома. У разі
неможливості здійснення такого обслуговування закладами соціального захисту населення відшкодовуються витрати,
пов’язані з доглядом за цим ветераном
війни, в порядку і розмірах, встановлених законодавством;
22) учасникам бойових дій на території інших держав надається право на позаконкурсний вступ до вищих навчальних закладів та переважне право на
вступ до професійно-технічних навчальних закладів і на курси для одержання
відповідних професій.
Отримання зазначених пільг можливе за наявності посвідчення учасника бойових дій та подачі відповідної заяви до
компетентного органу.
Пільги на отримання освіти
військовослужбовцями та їхніми дітьми.
Відповідно до статті 13 Закону України «Про соціальний і правовий захист
військовослужбовців та членів їх сімей»:
військовослужбовці мають право на
навчання (у тому числі на отримання
післядипломної освіти) у військових навчальних закладах, відповідних підрозділах підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації військовослужбовців.
Військовослужбовцям, які прийняті на
військову службу за контрактом осіб офіцерського складу після здобуття базової
або повної вищої освіти за державним
замовленням, дозволяється навчатися
в інших вищих навчальних закладах без
відриву від служби після проходження
ними строку служби, який дорівнює часу
їхнього навчання для здобуття попередньої вищої освіти. Іншим категоріям
військовослужбовців, крім військовослужбовців строкової військової служби,
дозволяється навчатися в інших вищих
навчальних закладах без відриву від
служби в порядку, визначеному відповідними положеннями про проходження
військової служби громадянами України.
Особи, які були призвані на строкову військову службу в період навчання
у вищих навчальних закладах I-IV рівнів
акредитації, при звільненні з військової
служби зараховуються для продовження навчання до того навчального закладу, де вони навчалися до призову на
військову службу, незалежно від форми

?

Благодійна акція
Вишгородська районна
організація Червоного Хреста
Шановні школярі та батьки! На Київщині триває благодійна акція «Місія
добра», мета якої — допомогти переселенцям з тимчасово окупованої території, пораненим і їхнім родинам,
постраждалим у районах проведення
антитерористичних операцій (АТО).
У Вишгородський район вимушено переселились понад 716 громадян
зі Сходу України. Серед них — велика
кількість дітей та літніх людей. Усім їм
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навчання. При зміні військовослужбовцями, які проходять військову службу за
контрактом, або тими, хто перебуває на
кадровій військовій службі, місця проходження військової служби, а також
при звільненні з військової служби за
віком, станом здоров’я чи у зв’язку із
скороченням штатів або проведенням
організаційних заходів члени їх сімей,
які навчаються (виховуються) у державних навчальних закладах, мають право
переводитися до державних навчальних
закладів, найближчих до нового місця
проходження військової служби або місця проживання.
Дітям військовослужбовців за місцем
проживання їх сімей у першочерговому
порядку надаються місця у загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладах і дитячих оздоровчих таборах незалежно від форм власності.
Особа, у якої один із батьків є військовослужбовцем, який має вислугу в календарному обчисленні 20 років і більше,
особа, у якої один із батьків є громадянином, звільненим із військової служби
за віком, за станом здоров’я чи у зв’язку
із скороченням штатів або проведенням
організаційних заходів, вислуга років у
календарному обчисленні якого становить 20 років і більше, особа, у якої один
з батьків є військовослужбовцем, який
став інвалідом внаслідок захворювання,
пов’язаного з проходженням військової
служби, користується переважним правом зарахування до військових ліцеїв,
ліцеїв із посиленою військово-фізичною
підготовкою, до вищих військових навчальних закладів та вищих навчальних
закладів, які мають військові навчальні
підрозділи, за умов успішного складання
іспитів та відповідності іншим вимогам
і правилам прийому до цих навчальних
закладів, упродовж трьох років після
здобуття необхідного для вступу рівня
загальної середньої освіти.
Особа, у якої один із батьків (усиновлювачів) був військовослужбовцем, який
загинув чи визнаний судом безвісно
відсутньою особою при виконанні ним
обов’язків військової служби, впродовж
трьох років після здобуття відповідної загальної середньої освіти зараховується
поза конкурсом за особистим вибором
спеціальності до державних і комунальних вищих та професійно-технічних навчальних закладів України для навчання
за рахунок коштів державного і місцевих
бюджетів.
Отримання зазначеної пільги можливе за наявності документального підтвердження статусу військовослужбовця, прийнятого на службу за контрактом,
або призову на військову службу на час
проведення антитерористичної операції
(довідка з військової частини; мобілізаційне розпорядження; військовий квиток
тощо) та подачі відповідної заяви до компетентного органу.
Законодавча база: Закон України
«Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей».
Для отримання додаткової інформації звертайтеся за тел: (063) 730-84-39

Місія добра
необхідна допомога: теплий одяг, постільна білизна, продукти харчування,
канцелярські товари для школярів, кухонний посуд тощо — речі, якими у ваших родинах користуються і які можуть
придатися іншим.
Чекаємо на вашу благодійну допомогу з понеділка по п’ятницю з 10:00 до
13:00 за адресою: м. Вишгород, вул. В.
Симоненка, 5. Телефони для довідок:
(04596) 52-638 (робочий); (066) 296-7643 (Ірина Олександрівна Правдива).
Заздалегідь вдячні за співчуття,
увагу та небайдужість.
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(Початок див.
№№ 16, 18, 21, 24, 27, 41 2014)
Микола СЕРГІЙЧУК
ФОТО — автор, спеціально для «Вишгорода»

Аж ось і Куритиба — місто, в якому разом з околицями мешкає майже
3 мільйони осіб. Зустрів нас Почесний
консул Українського консульства в місті Паранагуї Мар’ян Чайковський, який
добровільно поклав на себе обов’язки
гіда. Найперше — познайомив із визначними місцями адміністративного центру штату Парана.
ак, побували у Ботанічному
саду, що займає площу майже
20 гектарів. Особливо вразила
тут велика кількість різноманітних дерев,
кущів, чудових смарагдових галявин, а

Т

З журналістського блокнота

ще — різнобарвних «килимів» із чорнобривців, від яких повіяло рідною землею.
Зрештою, це й закономірно, адже саме
тут, про що вже йшлося раніше, найпотужніша українська громада в усій Бразилії.
Від пана Маркіяна довідалися, що
сьогодні Куритиба відома, як «екологічна
столиця Бразилії», претендує на звання
найекологічнішого міста планети. Завдяки цілеспрямованій політиці Жайме Лернера, який у цілому був мером міста 12
років (1971-1975, 1979-1984 і 1989-1992
рр.), у Куритибі дуже високий рівень якості життя.
Назва перекладається з мови місцевих індійців як «соснове місце».
Піднявшись на спеціально обладнаний на 109-метровій висоті телевізійної
вежі оглядовий майданчик, оглянули па-

нораму міста з висоти пташиного польоту, побували біля церкви Святого Дмитра.
Зайшли на місцевий ринок. Поцікавилися цінами на городину. Якщо комусь
цікаво порівняти, наводжу середню вартість продукції в гривнях за один кілограм: помідори — 35-40, картопля — 2025, цибуля — 25, кабачки — 25, банани
— 20, яблука — 20, огірки — 30, груші —
30, кукурудза — 20 тощо.
Незабутні враження справило на нас
і відвідання Українського меморіалу в
пам’ять жертв Голодомору, відкритого
в одному з парків міста у 1995 році. До
комплексу увійшли дерев’яна українська
церква, дзвіниця, писанка-монумент,
меморіальний знак, а також крамниця,
де українець за походженням Мирослав
Мазепа (родом із Тернопільщини) торгує
українською атрибутикою і сувенірами.

Вишгород
Увечері в приміщенні Товариства
прихильників української культури (спорудженого в 1948 році методом толоки)
ми зустрілися з представниками місцевої
діаспори Єдгаром Дубецьким, Ісраелом
Кравцем, Євгеном Грошком, Іваном Федосенком… Останній, до речі, виходець із
Веприка Гадяцького району Полтавської
області — того села, звідки пішов у світ
видатний конструктор танків і творець
атомної зброї Микола Духов.
За участю вже згадуваного Маркіяна
Чайковського, голови Українсько-бразильської центральної репрезентації Віторіо Сиротюка та консула України у Куритибі Лариси Мироненко відбулася наша
невимушена розмова з українцями, які у
післявоєнний період обрали цю латиноамериканську країну своєю другою батьківщиною.
Далі буде

Шляхами української діаспори

Найекологічніше місто планети
1

3

2

НА ФОТО:
1 — Визначна пам’ятка Куритиби
2 — Один із куточків адміністративного центру штату Парана
3 — Ботанічний парк Куритиби
4 — Дерев’яна церква в Українському меморіальному комплексі
5 — Загальний вигляд Куритиби з висоти пташиного польоту
6 — Мар’ян ЧАЙКОВСЬКИЙ, Володимир СЕРГІЙЧУК і Віторіо СИРОТЮК під час зустрічі з
українцями Куритиби
7 — Квіти рідної землі
8 — Пам’ятний знак Голодомору в парку Куритиби
9 — Табличка про Український меморіальний
комплекс
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КОЛО жінки

Вишгород

11 жовтня

Черпаємо мудрість із прожитих років
Галина МАКАРЕНКО
ФОТО — автор, спеціально для «Вишгорода»

Прожиті роки… Для когось вони
лягають на плечі величезним тягарем
проблем, біди, підірваного здоров’я,
когось, попри всі негаразди і пережиті хвилювання, продовжують тішити, а хтось, незважаючи на літній вік,
веде активний спосіб життя, спілкуючись із молодшими і ділячись мудрістю прожитих літ.
Саме такі — поважного віку — активні наші земляки відгукнулись на
запрошення Вишгородської районної
бібліотеки та Районного територіального центру соціального обслуговування
(надання соціальних послуг) і прийшли
на засідання круглого столу «Черпаємо
мудрість із прожитих років».
У затишній атмосфері читацької
зали районної бібліотеки для дорослих
майже три години щирого спілкування промайнули, як кілька хвилин. Рядки сценарію, підготовленого ведучою
круглого столу завідуючою відділення
обслуговування райбібліотеки Галиною
Дмитренко з використанням віршованих рядків відомих поетів, сплелись із
щирими розповідями гостей про цікаві
ситуації з життя, про події, які були визначальними в житті і мали значення
для всього нашого району.
Картина склалась такою, що, по суті,
нинішній круглий стіл можна було розцінити як ще одне святкування 40-річчя
утворення району, яке ми відзначали у
минулому році. Адже багато хто з учасників засідання був причетний до його
створення. Якось Василь Буткевич —

перший очільник райвиконкому.
Петро Головко та Ольга Дяченко
— почесні громадяни Вишгородського
району. Петро Мартинович очолює районну ветеранську організацію, часто
зустрічається з молоддю, бере активну
участь у її патріотичному вихованні, а
сьогодні залюбки читав гуморески трьома мовами — українською, білоруською
і російською. Ольга Андріївна — також
різностороння особистість. Її можна
зустріти на святі Першого дзвоника чи
параді вишиванок у сільській школі, на
засіданні клубу народної творчості чи
активного довголіття. При цьому вона
знаходить ще час, щоб творити прекрасні вірші і ділитися ними з присутніми.
Учасники фольклорного колективу
«Золотий вік» (художній керівник Тамара Шевченко), як і Ольга Дяченко, прийшли на засідання круглого столу у національних костюмах. І репертуар їхній,
в основному, складали народні пісні про
неньку-Україну, про відносини батьків і
дітей, про високі почуття.
Місточки з минулого у сьогодення
і навпаки перекидали й інші поважні
учасники зібрання — Василь Демчук,
якому 90 років, очільники місцевих бібліотек Світлана Брагарник та Валентина Середа, голова міської організації
ветеранів Петро Жуланов. Як легко і без
жалю вони говорили про прожиті роки,
але відчувався певний смуток за тим,
що не все встигли зробити.
І все ж роки — не вирок, і у вінку
щедрих літ, як наголосила ведуча, ще
багато можна зробити, поділившись
мудрістю прожитих років із молодшими.

«Ми чекаємо від вас щирих порад, активної участі у всіх наших справах, ми
відкриті до співпраці», — наголосила
директор Територіального центру Наталія Рудько, розповівши, скільки різноманітних послуг надає сьогодні центр
людям поважного віку.
У районній організації Товариства
Червоного Хреста, за словами її голови Ірини Правдивої, також налагоджено надання комплексу соціальних та
медичних послуг. Обслуговує людей
поважного віку і управління Пенсійного
фонду у Вишгородському районі — заступник начальника управління Ірина
Кревська підреслила, що Пенсійний
фонд приймає відвідувачів кожного робочого дня, і на всі питання щодо ви-

2014 року

Круглий стіл

плат та перерахування пенсій відповідь
кожен може отримати без зволікань.
«Ми пораділи від того, що змогли організувати для наших земляків поважного віку захід, який дав змогу поспілкуватись, — підсумовує Наталія Рудько,
— адже не секрет, що саме спілкування
з однодумцями не вистачає багатьом із
них».
«Без сумніву, захід корисний, — говорить завідуюча районною централізованою бібліотечною системою Марія
Міляновська. — І самі його учасники запропонували збиратися частіше — хоча
б раз у місяць, започаткувавши тематичні зібрання».
… Мудрість не міліє з роками, черпаймо її із прожитих років.

Знай наших!

Бельгійські
музиканти —
про «Коралі»
У травні цього року хор «Коралі» брав
участь у 62-ому Європейському молодіжному музичному фестивалі, що проходив
у м. Неерпелт (Бельгія). Наші коралики виступали у двох вікових групах і посіли два
перших місця.
Напередодні святкування 20-річчя колективу приємною несподіванкою було отримати
лист від організаторів фестивалю із коментарями журі про виступи наших дівчаток:
«Дякуємо за участь та чарівну музику!»
Молодша група хору «Коралі» під час свого
чудового виступу продемонструвала свіже, автентичне та природне звучання. Ваш хор має
високий ступінь самодостатності. Молодим
виконавцям рекомендуємо більш інтенсивно
тренувати голоси, попрацювати над диханням,
звертаючи увагу на інтервали та інтонацію.
У той же час нам дуже сподобався дух вашого хору! Браво хормейстеру!
Оцінка: 80 зі 100 балів — 1-й приз.
Старша група хору «Коралі» вразила одухотвореним співом та світлими обличчями виконавців. Голоси гарно поєднуються в єдиний
хор. Відчувається, що маєте гарний потенціал.
Пропонуємо дещо попрацювати над диханням
та інтонацією.
Репертуар виступу був чудовий. Щоправда,
твір виконано не в повний унісон, як вимагалося регламентом фестивалю.
Оцінка: 84 зі 100 балів — 1-й приз.
З найкращими побажаннями,
журі фестивалю».

15

Молодша група хору «Коралі» під час екскурсії до Брюселю та святкової ходи у м. Неерпелт (Бельгія)
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11 жовтня

Із перших уст
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Мозаїка

Вишгород

Звернення до виборців 96-го округу

Віктор РЕШЕТНЯК, Вишгородський міський голова
Останнім часом до мене як до
кандидата у народні депутати хто
тільки не звертався. Як люди кажуть, сім пар чистих і сім пар нечистих. Причому всі — в однаковій
упаковці.
Переконували, що мені потрібна висока підтримка. Вговорювали
на депутатський імунітет. Пропонували укласти договір з приводу
чесних виборів.
Скажу відверто. Заради людей,
заради інтересів громади доводилося й поклони бити — і я цього не боюся робити, якщо треба для справи,
для результату. Та є речі принципові.
Як не перефарбовуйся — не поможе,
нутро вилізе назовні. Люди все ба-

чать, ніякий імунітет не захистить.
Рано вставати і приходити на
роботу завчасно — це у мене звичка багатолітня, ще з Вишгородської
центральної районної лікарні. Так
і тепер, останні вісім років на посаді міського голови. Рано-вранці обходжу або об’їжджаю місто — сам
краще бачу і вишгородці підказують,
ЩО, ДЕ і ЯК зробити у першу чергу.
Я вільно ходжу по Вишгороду,
вільно спілкуюся з городянами на
різні теми. Одні дякують, інші ображаються на те, що не одразу, не за
один день розв’язуємо їхні проблеми. Люди вільно висловлюються, і я
їх чую, а питання не те, що занотовую, вони у мене постійно у підсвідо-

мості.
Тому гадаю так. Чесним кандидатам високі слова про договори і меморандуми не потрібні. Та й підписи
не допоможуть — бо народ судить по
ділах, а не по обіцянках. Вибори, врешті, закінчуються, крикуни та лжеписаки зникнуть, а ми всі залишимось.
Як ваш представник у Верховній
Раді я об’їду кожен населений пункт
округу — і ми разом із вами складемо програму розвитку вашої громади. Так я зробив у Вишгороді. Разом
із вишгородцями ми написали програму розвитку міста до 2016 року,
яку вже реалізовано на 70 %.
Я не даю пустих обіцянок. Так
буде по всьому округу.

а-Фішка

Межигірський
народний
фестиваль
На дозвіллі

12 жовтня (неділя) об 11:00 на території Межигірського монастиря (с. Нові
Петрівці) розпочнеться V Всеукраїнський
Межигірський фестиваль народної пісні
та ручних ремесел (за підтримки Валерія
Виговського).
У програмі: виступи відомих співочих
колективів, майстер-класи, цікаві зустрічі,
рибна юшка та козацький куліш.
Безкоштовний автобус до Межигір’я вирушатиме з пл. Т. Шевченка у Вишгороді
(від пам’ятника Борису і Глібу) із 10:00 до
13:00.

Кросворд

Літературна
вітальня
у «Джерелі»
15 жовтня о 17:00 у міському Центрі
творчості «Джерело» — зустріч з відомим
українським публіцистом, прозаїком, поетом-піснярем, заслуженим журналістом
України, головним редактором газети «Вечірній Київ» (2001-2006 рр.), відповідальним секретарем Київської організації Національної спілки письменників України.
Олександр Балабко презентуватиме
свої книжки про видатних українців —
Миколу Гоголя, Михайла Коцюбинського,
Сержа Лифаря та відкриватиме чимало
таємниць із їхнього життя, невідомих пересічному читачеві.
Приходьте, буде цікаво і корисно як дітям, так і дорослим.
Детальніше — на сайті газети

Соціальна реклама

Кров рятує життя

21 жовтня у Вишгородській центральній районній лікарні – платний
день донора.
Добровольців із паспортами та
ідентифікаційними кодами чекатимуть із 9-ї ранку біля приймального
відділення ЦРЛ.
Напередодні не слід вживати жирної та гострої їжі.
Адміністрація
Вишгородської
ЦРЛ

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

P. S.
Напрямок
човна
визначає
керманич
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