Петро Порошенко: «Конституційна більшість –
понад три чверті виборців, які взяли участь в голосуванні, –
потужно і безповоротно підтримали курс України на Європу»
«Без такої більшості в парламенті програма Президента, у яку в
червні повірили мільйони українців, залишиться тільки на папері»
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Як вишгородці своє майбутнє обирали

Які партії
проходять в Раду

> 2, 5, 12

Нам — 19

26 жовтня в Україні відбулися позачергові парламентські вибори, в яких взяли участь 29 партій та майже 3,5
тисячі мажоритарників. В окупованому Криму та Севастополі вибори не проводилися, також не голосували в 9
округах Донецької та в 6 округах Луганської областей.
Після оголошення даних екзит-полів «Блок Петра По-

> 4-5

Зона

> 14-15

рошенка» вже заявив про створення майбутньої коаліції
з «Народним фронтом». Водночас, партія Ляшка та політсила Тимошенко поки що утримуються від цього та чекають остаточних результатів виборів. Тим часом у «Самопомочі» теж обережно говорять про вступ до коаліції
та чекають на підрахунок голосів.

Петро Порошенко: «Вперше за 96 років в українському парламенті не буде комуністів»

Спасибі за підтримку

Дорогі вишгородці!

У Порошенка вже планують
місцеві вибори на березень

Від щирого серця дякую вам за підтримку в ході виборів до Верховної Ради України. Вашу довіру я буду, як
і раніше, втілювати у конкретні справи на благо міської
громади.
Також хочу подякувати за участь у виборах кандидатів
від нашого міста, які провели цю кампанію чесно і добросовісно! Це свідчить, що у нас є нові електоральні лідери, яким
не байдуже майбутнє Вишгорода і України.
Користуючись нагодою, хочу поздоровити Ярослава
Миколайовича Москаленка з обранням народним депутатом України. Сподіваюся, що свою енергію і вміння він буде,
як і раніше, спрямовувати на співпрацю з органами місцевого самоврядування.
Ще раз усім красно дякую за громадянську позицію.
З найкращими побажаннями
міський голова Віктор РЕШЕТНЯК

Партія «Блок Петра Порошенка» має
намір домагатися проведення місцевих
виборів у березні 2015 року. Про це в
ході прес-конференції 26.10.2014 в штабі
«Блоку Петра Порошенка» (БПП) заявив
один із лідерів партії Юрій Луценко.
«Я думаю, що висловлю думку нашої партії, коли скажу, що ми будемо домагатися, щоб місцеві вибори відбулися
орієнтовно в березні наступного року»,
— сказав він.
Як відомо, за останніми даними ЦВК
на 11:22 год. 30.10.2014 партія «Блок
Петра Порошенка» на позачергових виборах до ВР набрала 21,82% голосів виборців.

Офіційний сайт міськради: www.вишгород.com.ua

SOS

Із третього листопада «Київводоканал»
відключає Вишгород від каналізації — за борги
Влас. інф.
Вишгород може от-от потонути у каналізаційних стоках, а
Київ… отруїтися. І всі ми — залишитися без питної води вже за дві
доби.
Борги населення міста перед
міським водопостачальним підприємством складають понад 3 млн грн.
Міська рада не в змозі взяти на себе
виплату цих коштів та розрахуватися
із столичним монополістом.

Із третього листопада «Київводоканал» відключає приймання стоків
від населення та підприємств міста
Вишгорода. Що призведе до екологічної катастрофи: стоки затоплять
вул. Набережну і забруднять р. Дніпро.
Шановні вишгородці! Ваша заборгованість перед «Вишгородводоканалом» — понад три млн грн!
Сплатіть борги! Інакше Вишгород залишиться без води та потоне у стоках, а Київ отруїться.

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

Позачергові вибори до Верховної Ради України-2014

Як вишгородці своє майбутнє обирали
Марина КОЧЕЛІСОВА,
Валентина ЧИСТЯК,
Вікторія ШМИГОРА
ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

У неділю, 26 жовтня 2014-го, обирали
Верховну Раду VIII скликання на 2 699 дільницях в Україні і 112 за кордоном (не було
голосування на території анексованого АРК
і на 15 округах Луганщини та Донеччини,
що тимчасово перебувають під контролем
терористів).
Позачергові парламентські вибори відбулися за змішаною пропорційно-мажоритарною системою. 29 партій висунули свої
виборчі списки. 3 322 мажоритарних кандидати балотувалися від політичних сил і як
самовисуванці.
Місто Вишгород і Вишгородський район
входять до 96-го виборчого округу (його ж
представляють Бородянський, Іванківський,
Бучанський райони та місто Славутич), який,
за попередніми підрахунками, продемонстрував понад 50-відсоткову явку (цифра — середня по Україні).
На 12 виборчих дільницях нашого міста
були представлені спостерігачі від ОБСЄ, Світового Конгресу Українців, партій і кандидатів
у нардепи, Комітету виборців України. Серед
засобів масової інформації, зокрема, працювали журналісти Васильківського медіа-холдингу, ІА «Правда тут», «Континент», газет
«Вишгород» і «Слово», «Вісник Вишгородщини» і «Рідне місто», районного радіомовлення
та ТРК «Више Град».
Усі виборчі дільниці відкрилися о 8-ій ранку, виборча дільниця № 320345 (РБК «Енергетик») розпочала свою роботу на півгодини
пізніше. Кандидати у нардепи — самовисуванці В’ячеслав Фурса, Ігор Постановський та Андрій Майснер, Леонід Сіваков ( від Радикальної
партії Олега Ляшка) зазначили певні недоліки.
Фурса і Сіваков фактично паралізували роботу комісії, стверджують присутні при інциденті.
Врешті Андрій Майснер зауважив, що всі стосунки необхідно виясняти із секретарем і голо-

Гайд-парк

вою, а комісія має працювати у звичайному режимі — тобто надавати виборцям можливість
проголосувати за ту партію і того депутата,
якого вони обрали.
Проте, за словами заступника голови комісії Тетяни Марченко, дільниця почала працювати вчасно – о 8-ій годині. Але напередодні,
під час засідання дільничної комісії, яке розпочалося о 7:15 ранку, довірена особа кандидата
в депутати Леоніда Сівакова – п. Крикунов (посвідчення він не надав, тому відоме лише його
прізвище) вибив двері з вимогою впустити його
на засідання. «Увійшовши», не погодився зареєструватися, але на засіданні був присутній.
І, хоча члени комісії вирішили видалити його з
дільниці, він залишився, а потім упродовж дня
заважав роботі комісії разом зі спостерігачами
та довіреними особами від Леоніда Сівакова.
По обіді довірені особи Леоніда Сівакова та
Андрія Майснера побували і на ДВК № 320343
(просп. Т. Шевченка, 8, ВРЦХТДЮМ «Дивосвіт») та зробили зауваження щодо відсутності
печатки і підпису голови комісії на списку осіб,
що голосують вдома, та діловодства за зачиненими дверима (все було зафільмовано).
Як пояснила нам голова комісії цієї ДВК
Тетяна Литвин, цей недолік було моментально

усунуто. Щодо довіреної особи Леоніда Сівакова, то він, за словами голови комісії, вимагав
рішення комісії видалити його з приміщення, а
вони одразу і не зрозуміли, хто це, бо чоловік
замість паспорта пред’явив права автоводія,
які толком не встигли прочитати.
Член комісії, що займався діловодством,
Олена Баркова, пояснила спостерігачам, що
комісія у складі трьох членів отримала список
(10 осіб) і бюлетені та поїхала за зазначеними
у списку адресами. Вона показала бюлетені і
«корінці». П’ять відривних талонів відповідали
кількості виборців, що проголосували за місцем перебування (тобто вдома), а решта (ще
п’ять) — скільки виборців не скористалися цим
правом.
На 12 годину ранку явка виборців на дільницях складала 25 %, на 16-ту — до 50 % від
кількості зареєстрованих. Досить злагоджено,
попри деякі нестиковки, працювали члени комісій (їх представляли працюючі середнього
віку, молодь, що тимчасово не працює, пенсіонери) і спостерігачі від кандидатів у депутати
ВР і партій.
Так, за інформацією секретаря комісії виборчої дільниці № 320342 (ДБВО, вул. Київська, 10) Світлани Тропіної, голова комісії

Звернення бійця батальйону «Київська Русь»
В’ячеслава Фурси до виборців 96-го округу
Шановні громадяни!
Як кандидат у народні депутати я вдячний тим, хто прийшов на виборчі дільниці і чесно
виконав свій громадянський
обов’язок. Окремо хочу звернутись до однодумців, які підтримали мене і мою політичну програму. Дякую Вам! І запевняю: ці
вибори — тільки початок нашої
спільної роботи, результатом
якої буде побудова такої країни,
про яку ми всі мріємо і на яку заслуговуємо!
Виборча кампанія завершилась. За її результатами представляти у парламенті 96-й округ буде
людина, яка навіть балотуватись

Кристина Шенгерей (ПП «Сила людей») самоусунулась — і замість неї було призначено Тетяну Шведун, якій допомагали члени комісії з
багатолітнім досвідом участі у виборах. На цій
дільниці активно голосувала молодь. Контроль
здійснювали три десятки спостерігачів (з них
два — міжнародні, а також чотири ЗМІ, деякі з
них проводили соціологічне опитування виборців, що вже проголосували). На 12:00 із 1944
зареєстрованих на цій дільниці виборців проголосували 494 особи.
Голова комісії ДВК № 320349 (ВРГ «Інтелект», фойє, вул. Шкільна, 14) Тетяна Сулейко повідомила, що всі 18 членів комісії присутні. 20 спостерігачів представляють партії і
громадські організації. Є й чотири міжнародні
спостерігачі: Керім Болматов (РФ, Світовий
Конгрес Українців) і три угорці (два спостерігачі і перекладач) — Жал Надь, Карой Домійош,
Тібор Фехер. Станом на 12:00 із 1980 виборців
проголосували 563 (25 %).
Очільник комісії ДВК № 320344 (РДЮСШ,
вул. М. Грушевського, 7-б) Віталій Грантовський розповів нашому кореспондентові, що із
21 члена комісії двоє відсутні: один захворів на
запалення легенів,
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не мала морального права.
Тисячі громадян, що мешкають
в районах округу, минулої зими на
Майдані боролись проти режиму
Януковича, а сьогодні воюють на
Донбасі за незалежність країни. А
право представляти округ у Верховній Раді отримав той, хто до
останнього дня клявся у вірності
Януковичу, хто голосував за диктаторські закони 16 січня і закликав до силового розгону акцій протесту проти злочинного режиму.
Я повертаюсь у зону АТО, і мені
нелегко буде пояснити своїм бойовим побратимам, як таке взагалі
може бути!
Як це не прикро визнавати, ми
допустили реванш старої системи. За Москаленка проголосували

менше чверті тих, хто взяв участь
у виборах, або ж — 15% від загальної чисельності виборців округу. Лише невелика частина з них
віддала голос за переконанням.
Більшість голосів за Москаленка
— результат «технологій» різного
ступеня законності.
Підкуп, обман і фальсифікація
— все те, на чому трималась попередня влада, повернулось. І, що
найприкріше, дало результат. 96-й
округ буде представлено у парламенті людиною, яка має підтримку
абсолютної меншості виборців. У
Москаленка є лише обривок мандату народної довіри!
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а от Максим Луданий (представник Романа Дяченка) жодного разу не з’явився в комісії
і працювати на вибори теж не прийшов. Аптечка, представники МНС і правоохоронці на ДВК
були. Так само, як і з півсотні спостерігачів,
серед них — з Німеччини, Іспанії, Угорщини
та Англії. Станом на 16:00 із 1819 зареєстрованих на цій дільниці виборців проголосували:
910 — за партії і 900 — за кандидатів у нардепи. Розбіжність цю легко пояснити: на дільниці
зареєстровано 14 вимушених переселенців зі
Сходу України, а вони голосують лише за партії, оскільки депутатів не знають.
На дільниці № 320350 (ВМЦХЕТУМ
«Джерело», вул. В. Симоненка, 3-а) наша
редакція провела експеримент — спробували пред’явити редакційне посвідчення замість
паспорта (в цьому рішуче відмовили) і врешті
проголосували за міжнародним паспортом
громадянина України (це дозволяється законом).
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За інформацією керівників комісії цієї ДВК,
жодного разу не була на дільниці і відсутня під
час виборів Жанна Вовк (суб’єкт подання —
Радикальна партія Олега Ляшка), всі інші злагоджено працюють.
На 18:00 проголосували 60 % виборців
— 1288 із 2124 зареєстрованих. Шестеро виборців проголосували на дому: усього було 10
таких заяв, та за чотирма адресами виїзним
комісіям не відкрили двері.
Досить активно відбувалося голосування
на виборчій дільниці № 320346 (Вишгородська ЗОШ № 1, просп. І. Мазепи, 7-а). На
12:00 тут проголосувало 553 виборці із 2 150.
Серед 22 спостерігачів – і представники ЗМІ
(від місцевих газет «Рідне місто», «Слово»).
Восьмеро людей, які не могли прибути на
дільницю, голосували вдома. Про це та про
інші важливі етапи голосування голова комісії
Анастасія Гайдук оголошувала особисто, аби
спостерігачі все могли фіксувати вчасно.
На дільниці № 320344 (Вишгородська

РДЮСШ), де зареєстровано 1819 виборців, на
дому голосувало 12 людей. Група зі скринькою
для їхнього волевиявлення вирушила за зазначеними адресами об 11:50. Виборчий процес тут контролювали 30 спостерігачів, у т. ч. –
фіни, угорці, англійці, представники ОБСЄ. На
запитання, кому віддали свої голоси, більшість
відповідали: «За Україну», «За свободу». І не
поспішали уточнювати, за свободу як за партію чи як за важливу умову буття, моральності
і вільного вибору.
У Вишгородській музичній школі (дільниця № 320351, просп. І. Мазепи, 13) на 12:00
проголосувало 436 виборців із 1632 зареєстрованих. На цей час спостерігачами (а це 27 людей, серед яких — представники Канади, Угорщини, ОБСЄ) порушень не виявлено.
За словами представника Васильківського медіа-холдингу, серед опитаних ним виборців цієї дільниці більшість віддали перевагу
кандидату у народні депутати Віктору Решетняку.

Право на відкликання
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Я впевнений, що громадяни
не змиряться з ганебним результатом виборів у 96-му окрузі.
Контроль над діяльністю депутата буде вимогливим, постійним
і жорстким. Для того, щоб цей
контроль був ефективним, ми
повинні створити відповідний інструмент.
Таким інструментом має стати
Закон про відкликання народного депутата. Подібні закони діють
у США, Великобританії, Канаді,
Австралії, Німеччині, Швейцарії та інших країнах світу. Якщо
люди мають право відкликати
депутата, то він перестає бути

фактичним феодалом, перестає
почувати себе «представником
еліти». Натомість він змушений
працювати в інтересах своїх виборців, змушений підтримувати
постійний діалог із суспільством,
а не раз на п’ять років купувати
підтримку громадян обіцянками
та грошима.
В Україні виборче законодавство сконцентроване виключно
на передвиборчій кампанії. Депутати попередніх скликань потурбувались про те, щоб забезпечити собі п’ятирічний комфорт і
вседозволеність після отримання
мандату.
Це неправильно! Підзвітність
депутата громадянам має бути
постійною!

За виборчим процесом в ДЦ «УДНТЦАТП»
(дільниця № 320348, вул. Межигірського
Спаса, 6) спостерігало 12 представників – від
партій, Світового Конгресу українців та ін. На
12:00 тут здійснили волевиявлення 662 людей
із 2 250 зареєстрованих.
Екзит-пол, який проводила тут соціологічна служба «Савік Шустер студії», показав, що
лідирує партія «Блок Петра Порошенка».
Після 13-ої години найбільш багатолюдно
було у спортивному залі РБК «Енергетик»
(просп. І. Мазепи, 9) на виборчій дільниці №
320345. Членам комісії доводилося нелегко.
Але люди у чергах не нервували. З огляду на
важливість моменту, з розумінням ставились
до незначних незручностей. На 12:00 проголосували 552 виборці із 2 268 зареєстрованих.
Найбільше тут було і спостерігачів (42) та журналістів, у тому числі і з телеканалу ТВІ.
На дільниці № 320347 у Вишгородській
ЗОШ «Сузір’я» (вул. Ю. Кургузова, 15) усе
проходило спокійно і без черг. На 10:00 тут
проголосувало 276 виборців, на 12:00 – 588 із
2 235 зареєстрованих. На дому голосувало 12
людей.
Як зазначив секретар комісії Ігор Вітченко, ОВК не повністю забезпечила дільницю
інформаційними плакатами, зокрема не було
їх стосовно виборчих блоків Порошенка, Яценюка та комуністів.
На дільниці № 321399 (спортзал ВРГ «Інтелект», вул. Шкільна, 14) із 2 162 по багатомандатному (за партії) проголосувало 1267
осіб, а по мажоритарному (за депутатів) —
1241 виборець.
Серед проблем, котрі виникали в роботі
багатьох комісій, зазначалась така елементарна, як дефіцит канцтоварів (наприклад, на
18 членів комісії виділено 10 ручок, 5 олівців, 6
лінійок), а також дефіцит оргтехніки (приносили з дому ноутбуки).

Звернення бійця батальйону «Київська Русь»
В’ячеслава Фурси до виборців 96-го округу

Саме тому я ініціював
розробку Закону про відкликання народного депутата. Разом із однодумцями
ми вже підготували пропозиції до відповідного законопроекту. Ми вважаємо,
що ключовим положенням
закону має стати наступне:
депутат вважається відкликаним, якщо за це висловилось стільки ж виборців,
скільки його підтримали на
виборах, плюс один голос.
Я закликаю всіх кандидатів у
депутати по 96-му округу долучитись до обговорення і вдоскона-

лення документа.
Ми можемо зробити справу,
яка принесе користь не лише нашим виборцям, а й усій країні!
Адже до парламенту повернувся
не тільки Москаленко. Близько
сотні кнопкодавів Януковича знову отримають мандати. До того
ж, практика свідчить, що чимало
з тих депутатів, які йдуть у Раду
з найкращими намірами, з часом
не витримують випробування системою і стають її слухняними рабами.
Не дамо жодного шансу на повернення старих порядків!
Закон про відкликання дасть
громадянам право на ефективний
контроль за владою. Настав час
здобути це право!
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Вишгород

Газета «Вишгород» з вами вже 19 років, шановні читачі
Марина
КОЧЕЛІСОВА,
головний редактор

Некругла дата

ФОТО — архів редакції

Четвертого листопада ц. р. газета
«Вишгород» відзначає некруглу, та дуже
важливу для нас усіх дату. 19 років тому
вона з’явилася на світ на чотирьох сторінках формату А-3, чорно-біла, як зображення перших телевізорів, і накладом 1 000
прим. Читачі із захопленням сприйняли
СВОЮ газету.
Вже наступний номер був на восьми
шпальтах. За 19 років інформація, а також
охота вишгородців писати в улюблену міську
газету сприяли тому, що «Вишгород» став
уже 12-сторінковим, а останні кілька років — і
16-сторінковим тижневиком. Програма телепередач лише за останні п’ять років виросла
з дев’яти до 18 телеканалів.
У 2007-му вийшов перший номер міської
газети у кольорі (перша і остання сторінки),
а із 2008-го «Вишгород» став повнокольоровим.
Наша редакційна команда, звісно, трошки старша за 19, наш середній вік — удвічі
більше. У нас працюють і зовсім молоді, і досвідчені журналісти, що, полишивши відповідальні посади, не змогли розлучитися із улюбленими професіями.
Останні дев’ять років ми наполегливо
вдосконалювали макет, експериментували з
розміщенням матеріалів, шрифтами, стилем
назви… Іноді передавали куті меду — і газета
ставала просто-таки веселковою. І врешті — з
№ 12’2009 «Вишгород» прийшов до читачів
у кольорах прапора міста. А трохи згодом на
першій шпальті з’явилися гасло «Пиши і читай
про СВОЄ місто», електронна адреса та адреса сайту газети.
Над сайтом працювали і продовжуємо
працювати дотепер. Кілька разів хакери —
либонь, задля тренування, — «ламали» його,
і доводилося все відновлювати з нуля. Зате ж
нині сайт газети «Вишгород» vyshgorod.in.ua
— своєрідна хроніка подій у нашому місті:
архів майже усіх випусків, починаючи з 2006го року, ви можете переглянути і перечитати
виступи Президента і міського голови, листискарги, пропозиції, звіти депутатів, вірші і оповідання наших читачів, а також знайти купу
цікавої інформації.
Кожен рік відзначався традиційними і
особливими темами. Із 1995-го по 2014-й це
були репортажі про перебіг сесій міськради та
повідомлення про реактор ЧАЕС, інтерв’ю з
американцями, французами і німцями та нагадування про борги за комунальні послуги,

Газета «Вишгород»:
Нам — 19.
У нас — своя дорога
Із 1995-го редактором газети «Вишгород» були Микола
Сергійчук і Лариса Пироженко
(в. о.), головним редактором
— Тетяна Негоденко, Віталій
Борзовець, Катерина Олексій і
Ольга Пархоменко (обидві — в.
о.). Відповідно, змінювалися і
спрямування газети, вона була:
національно-свідомою чи літературно-мистецькою, жовтавополітичною чи інформаційною.
Дев’ятий рік (із квітня 2006го) головний редактор Марина
Кочелісова очолює редакційний
колектив, у якому працюють
заступник головного редактора Вікторія Шмигора, кореспонденти Галина Макаренко і
Валентина Чистяк, літредактор Валентина Яковенко, фотокореспондент і оператор
комп’ютерного набору Андрій
Максімов, художній редактор
Максим Крадожон, бухгалтер
Ірина Поліщук, кур’єр і електрик Віктор Поліщук.
Наприкінці 2013-го газета
стала частиною Комунального
підприємства (директор Віталій
Кутаф’єв).

підготовку до зими. Сторінки історії та гарячі теми (наприклад, про сплюндрований під
інфекційне відділення лікарні скіфський курган).
На сторінках газети міськради з’являлися
звіти депутатських комісій, анонси й уривки з
книжок, іноді — цілі додатки-вкладки до газети. Цікаві зустрічі та кримінальна хроніка.
Археологічні розкопки та реконструкція храму
свв. Бориса і Гліба. Профспілкові угоди та затвердження символіки міста і звання «Почесний громадянин Вишгорода».
Розклад автобусів до Києва і до КАРАТа.
Нові тарифи. Інформація про кабельне ТБ,
газифікацію та освітлення у приватному секторі, а також про артезіанські свердловини
для міста. Відкриття Технічного ліцею (НТУУ
«КПІ») та школи «Надія» (для дітей з особливими потребами). Розбудова нової промзони
та плани забудови міста (зокрема «Берізок»)
— з експлікацією. Рейди комісії міськради для
виявлення самозабудов.
Вишгородці із захопленням читали спогади й уривки з політичних детективів та відкривали для себе невідомі досі дати, сторінки
історії України (і Вишгорода — зокрема). Регулярно ознайомлювалися зі звітами народного
депутата Кірімова. Розв’язували кросворди.
Назви матеріалів говорять самі за себе:
«Орієнтир — європейський рівень», «У безробіття — жіноче обличчя», «Замах на незалежну пресу», «Хто ми: український народ чи
народ України», «Чи стануть вишгородці киянами», «Земельна реформа — що за фасадом», «Хто вкрав наші заощадження?», «Гроші беруть — води не дають».
Цікаво, що у 1998 році по округу № 95,
до якого тоді входив Вишгород, було 27 кандидатів у депутати Верховної Ради України, і
серед них — нинішній директор КП «Редакція
газети «Вишгород» Віталій Кутаф’єв. За посаду ж міського голови кандидати змагалися у
брейн-рингу в Будинку культури «Енергетик».
А у 1999-му було 19 претендентів на участь у
президентських виборах — і нічого, подібного
до сьогоднішнього бруду на адресу конкурентів, не було.
Читачі газети «Вишгород» обговорювали
грошову реформу в Україні, проект нової Конституції, перейменування вулиць та колонку
мера «Вперед, до «світлого» минулого», дізнавалися, чи «здорова» у Вишгороді вода.
Депутати міськради писали звернення до
Президента щодо відключення опалення, гарячої і холодної води та електроенергії.
Теми публікацій: Генплан, власні очисні
споруди, тарифи і послуги, децентралізація
владних повноважень та адміністративно-територіальна реформа; «Формула-1 на воді»,

міжнародні авто- і силові змагання та марафони, відомі шоу. Газета Вишгородської міської ради на своїх сторінках оприлюднювала
рішення та проекти рішень (регуляторні акти),
плани, міські програми, оголошення…
Коли я прийшла до редакції у 2001 році,
«фотоархів» уміщався в коробці з-під черевиків. Нині ж у електронній фототеці газети —
понад 110 тисяч знімків лише нашого штатного фотокореспондента Андрія Максімова.
З редакцією охоче співпрацюють і позаштатні кореспонденти. Читачі не раз із задоволенням розглядали на сторінках «Вишгорода» світлини Ольги Думанської, Василя
Карпенка, Катерини Мазур-Федорчук, Дмитра Юрченка, Юлії Тіхонової, Віктора Шамоти. До майстрів приєднується і юнь, яка мріє
стати журналістами чи фотографами.
***
Коли привозять із друкарні свіжий номер,
перша думка: «А отут можна було ж іще…»
Це називається — творчий неспокій. Тому що
від старих підшивок газети «Вишгород» не
відірватися, настільки цікавим видається репортаж чи замітка через півроку-рік. Теми вічні (якість надання комунальних послуг, міські
мережі, дороги і транспорт, планова забудова
та «самбуд», освіта, культура і спорт, мораль,
здоров’я, дім-сад-город) та злободенно-гострі (нестача дитячих садків і шкіл, стадіон і
басейн, програми доступного житла і громадський транспорт). Робочі місця для молоді, дозвілля дітей і дорослих, місця для відпочинку
та спорту…
Свіжий номер газети майже завжди є у
редакції (м. Вишгород. вул. Б. Хмельницького,
2; тел.: 04596-52725), а також у кіосках преси
в БК «Енергетик» і адмінбудинку, магазинах
«Ярослав», «ЕКО-маркет» і «Март» та на касах у «Вишневому», на кінцевій зупинці авт.
№ 397.
Передплата — див. на стор. 10.
А у кожному номері газети — талон на безкоштовну рекламу. Нині ми розробляємо нове
положення про рекламу, мріємо про державну
підтримку народної преси, тендери і гранти…
Газету «Вишгород» щотижня чекають вишгородці і не вишгородці віком від семи і до …
років. Нас читають прихильники українства
та друзі Вишгорода з міст-побратимів шести
країн, моніторять громадські організації та
партії.
До нас прислухаються, на нас ображаються, нас лають і хвалять, від нас чекають
і вимагають. Отже, ми — цікаві. Ми завжди з
вами, наші віддані читачі, завдяки вам наклад
газети — стабільний уже впродовж майже
двох десятиліть. Залишайтеся з нами і у 2015
році!

Вишгород
Що вам подобається і
що не подобається у газеті «Вишгород»?
Якою ви бачите газету
Вишгородської
міської
ради у наступному році?
Що побажаєте колективу редакції?
Влас. інф.
Із такими запитаннями журналісти
«Вишгорода» звернулися до вишгородців
і гостей міста віком від семи до семидесяти років. Ось їх відповіді.
…Навіщо телепрограма, що займає
чверть, третину, а то й половину газети?
Хто хоче, може передивитися все в Інтернеті. А натомість можна було б озвучити
стільки цікавих тем…
...Хотілося б, аби програм телеканалів було більше — і крупнішим шрифтом.
Старі люди в Інтернеті не розбираються,
тому з нетерпінням чекаємо, коли в нашу
поштову скриньку покладуть свіжий номер «Вишгорода»…
...Кросворди і сад-город є, а де щось
для рибалок, аматорів і прихильників шахів? Давно не було порад для тих, хто сам
робить ремонт…
...Ваша газета розповідає тільки про
діяльність міського голови і кількох депутатів. Чому інші депутати (а їх же понад
три десятки) не розповідають, чим займаються на своїх округах і по місту? І чим та
хто з них допомагає нашим воїнам або
біженцям?..
...Дуже цікаво було б дізнатися, як живуть наші керманичі, які в них будинки,
хобі і т. інш. А то розмов багато різних —
от і напишіть…
...Давно вже час випускати газету в
електронному вигляді. Більше інформації
ввійде — і на друці зекономите…
…Більше гумору і гороскопів, хай
щось добре навіщують…
…У місті три православні церкви і кілька християнських громад. Хоч раз у місяць
хай би давали духовну сторінку…
…Духовність — це не тільки церква.
Потрібні розмови на моральні теми, поради експертів…
…Пропоную зробити «Клуб ідей» або
«Якби депутатом/керівником/мером був
я» — для масштабних міських проектів.
Це корисно для начальства — підказка від
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Вишгород — uptown forever
людей...
…Критикуйте, а не хваліть…
…Газету вашу купую і читаю із задоволенням. Домовтесь, щоб на «Чайці» її в
універсамі продавали…
…Пишіть про диваків. Серед них багато дуже цікавих людей…
…На сайті потрібен «Живий журнал»,
щоб вишгородці могли надсилати і читати
нескороченими свої твори…
…Можна вітання пересилати електронною поштою чи прямо на сайт, а кошти
переводити на картку чи рахунок? Приходити в редакцію не завжди зручно тим,
хто працює...
…Пишіть про справи у районі та на
окрузі…
….Фотографії мають бути більшими, а
букви — крупнішими…
...Хай у вас буде 24 сторінки, більший
тираж і більші зарплати!..
...Міська газета має виходити у вигляді
бюлетеня — які рішення ухвалили і афішка — що, де і коли відбудеться у нашому
місті, районі або у столиці — там чимало
цікавого відбувається…
...Де партійна трибуна? От якби різні
громадські організації чи партії пояснювали людям, що й до чого, то, може, і голосування на виборах було би свідомішим…
...Рубрики «Громада — влада» та
«Від першої особи», звісно, добре, але
хотілося б спілкування з мером, його заступниками, керівниками комунальних
підприємств тощо у форматі «запитання
- відповідь»…
...Де форум на сайті? Сайт яскравий,
зручний, там є багато матеріалів, які не
вміщаються в газеті. А от прямого спілкування бракує. На сайті воно могло би бути
і в режимі скайпу і т. інш…
...Щось останнім часом у вас «Молодіжний квартал» засох. І про спорт менше
статтей…
...А мене цікавить, коли у місті
з’являться хоча би два дитсадки і нова
школа. Я вже не кажу про стадіон і басейн…
...Хочемо подякувати міській раді —
депутатам і меру — за те, що, попри всі
складнощі у державі, у нас все більше
затишних зелених куточків, де можна відпочити літнім людям, погратися діткам,
повправлятися на турнику молоді. Дуже
просимо, щоб внутрішньоміський автобус № 1 ходив до Димерської траси — так

зручніше діставатися городів, нового кладовища, підприємств на КАРАТі, житлових
кварталів «Дідовиця» і «ГАЕС», пересідати на автобуси до сіл Правого берега…
...Коли у нас буде громадський транспорт від Вишгорода до Києва? Знаю, що
є київські перевізники, які б із задоволенням — і дешевше — возили нас, навіть із
пільговиками та проїзними (як з Водогону
до Києва)..
...Щойно закінчилися вибори. Я голосував за Віктора Решетняка, бо хотів, аби
він представляв інтереси Вишгорода у
Верховній Раді. Хай і далі працює над тим,
щоб наше місто набуло статусу обласного
значення та отримало більший бюджет…
...100 разів уже говорили і писали,
щоб зробили перила на сходах від міліції
до лікарні. Взимку дуже слизько, а туди
ходять багато людей…
...Чому мало пишете про увагу до літніх людей?..
...Де обговорення забудови міста — з
РІЗНИМИ, а не лише офіційними думками? Іще хотілося б знати, чим займаються
депутатські комісії — земельна, комунальна, по культурі і спорту. Чесно кажучи, не
знаю точно, скільки їх і як вони називаються, тому що про свою роботу перед
вишгородцями не звітують, а повинні це
робити регулярно…
...Друкуйте хоч інколи казочку…
...І вірші. У Вишгороді стільки талановитих поетів…
...Мені дуже подобаються розповіді
про вишгородців. Про кожного із сусідів
можна стільки цікавого написати, цілу Біблію…
...Знайдіть на сайті місце для реклами
та дайте інформацію про різні заклади,
установи, організації — щоб легко можна
було знайти…
...Де конкурси на кращу фотографію/
статтю і т. інш. — з призами?..
...Хочу побачити звіти УСІХ депутатів:
що вони зробили за рік і що запланували
на наступний. Хай друкуються! Я працюю,
мені на сесії нема коли ходити, а так би
почитав…
… Потрібні постійні тематичні номери
з усебічним висвітленням проблем…
...Вітаю колег з 19-м днем народження. Працювати у газеті дуже нелегко. Та
ви професійно і гідно справляєтесь із цим
завданням…
… Вишгород — uptown forever…

Хочемо по-новому, а виходить як завжди
Алла ПЕТРОВА,
спостерігач від ПП «Громадянська позиція»
на дільниці
Я не вперше спостерігаю за виборами
на місцевій дільниці. З приводу чесності
голосування та підрахунку голосів на моїй
дільниці не маю жодних претензій. Гадаю,
що не було масових «вкидувань» тощо і
на інших міських дільницях. Спілкувалася
з кількома спостерігачами — у них така ж
думка.
Маю зауваження стосовно приміщення,
яке, до речі, було перегороджено і використовувалося частково. Гадаю, що достатньо було
би приміщення, в декілька разів меншого і
більш пристосованого.
Для голосування все було організовано
добре: виборець зайшов, розписався у списку, отримав бюлетені, проголосував і вийшов.
А от для працівників комісії та спостерігачів
перебувати добу у спортзалі, який не опалюється, — надзвичайно важко.
Врешті, половина спостерігачів збиралася колом біля обігрівача та більше думала про
тепло, а не про свій обов’язок. Певним чином,
це — прояв безвідповідальності партій і кандидатів у депутати до інституту спостерігачів.
Половина спостерігачів — незацікавлені,
решта — ненавчені. Хто з них читав закони?
Де гарантія того, що не пропустить чогось
важливого? Існуючий принцип формування
комісій призводить до того, що їх роботою
керують люди без досвіду. Тобто голова, заступник, секретар не проходять перед цим
достатнього вишколу — рядовими членами
комісій.
На нашій дільниці голова дуже старався,
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але організаційного досвіду бракувало, тому
розійшлися пізніше, ніж зазвичай. Звісно, роботи було чимало: 38 мажоритарників в одному бюлетені і 29 партій — в іншому.
Має бути достатньо великий стіл, щоб
зручно і якісно пройти всі етапи контролю.
Підрахувати «корінці» і кількість підписів у
кожному списку виборців/бюлетенів, а також
бюлетені, що залишилися. Перерахувати бюлетені, розкладені «по партіях і депутатах» —
і звести всі цифри.
Хочу відзначити значну кількість спостерігачів на низових ДВК. Та от ніколи не чула
про активність спостерігачів у окружних та
центральній виборчій комісіях.
Надмірна кількість самовисуванців на цих
позачергових виборах — просто-таки сигнал
нечесності та безвідповідальності. Упевнена,
що безпартійні «коти у мішку» не мають лізти
у вибори. Відома людина — ще зрозуміло, а
всі інші — або ховають свою приналежність
до регіонів і комуністів, або «технічні» кандидати.
Чотири п’ятих мажоритарного списку —
«технічні» кандидати від грошей та адмінресурсу. Одна п’ята — ті, кого не можна звинуватити у «технічності».
У щирості голосування сумніватися не доводиться. А от передвиборча кампанія… просто жахлива. Очевидно, що округ «зливали»
БПП, «Батьківщина», «УДАР» і «Народний
фронт» — під конкретних/конкретного кандидатів/кандидата. Тому що виставляли нікому
не відомих на окрузі осіб або кандидатів, що
не мали жодного шансу виграти.
Більше того, деякі виборчі штаби відверто працювали на своїх «суперників». Були
зафіксовані випадки підкупу — ролики викла-
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дені в інтернет, але правоохоронці на це ніяк
не зреагували.
У законі написано одне, а на практиці кандидати у депутати не мають рівного доступу
до теле/радіо/ЗМІ, на практиці у них різні
можливості доступу до друкованих видань, а
відтак — до виборця. Вочевидь, що головна
фальсифікація виборів відбувається у передвиборчий період.
Закон дуже мало уваги приділяє контролю над коштами, використаними на передвиборчу кампанію. Між тим, коли відоме
джерело рахунків — складніше товстосумам
використовувати неправедно нажите багатство та кошти громади.
Окрім особистих якостей самого кандидата, дуже важливо, щоби виборець отримав
якомога більше правдивої інформації про
кандидата. Хто це контролює?
В Америці 99 % уваги ЦВК направлено на
дуже жорсткий контроль виборчих коштів: у
телерекламі посекундно вимірюють час, у зовнішній і друкованій рекламі — кількість знаків, щоб не було перекосів на користь когось
одного. У нас чомусь не так. Чого б це?
Засмутила мене і низька громадянська
свідомість наших виборців, те, КОГО САМЕ
люди обирають. Було кілька гідних кандидатів, про яких я особисто не знаю нічого поганого чи представників партії, якій можна
довіряти. Та подивишся очільників виборчих
списків — і бачиш: люди методично обирають найбільших брехунів, злодіїв і популістів.
Саме їм довіряють власне майбутнє.
Таке «голосування» плюндрує та знецінює всі ті жертви, яких зазнав український
народ під час повалення минулого режиму та
війни за незалежність.
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З журналістського блокнота

Вишгород

Шляхами
української
діаспори
(Початок див. №№ 16, 18, 21, 24,
27, 41-43’2014)
Микола СЕРГІЙЧУК
ФОТО — автор, спеціально для «Вишгорода»

Ще під час нашого перебування в
Буенос-Айресі Юрій Данилишин, рухаючись широкою вулицею, раптом
скерував автомобіль у затишну паркову зону. Проїхавши кількасот метрів, ми зупинилися.
— Ідіть до Кобзаря, — сказав пан
Юрій, вказуючи на монументальну композицію в парку. Підходимо
ближче — і впізнаємо в постаті на
п’єдесталі Тараса Шевченка.
В цю мить на думку чомусь спали
рядки з відомої пісні:
В дні перемог і в дні поразок,
Щасливі дні і в дні сумні
Іду з дитинства до Тараса,
Несу думки свої земні.
Коли в душі моїй тривога,
Коли в душі пекельний щем,
Іду до нього, до живого
У всесвіт віршів і поем…
Ми прийшли на це місце, святе для
кожного українця, який мешкає в Аргентині, через тиждень після того, як
усе прогресивне людство відзначило
200-річчя від дня народження Великого
Пророка. Урочистості з нагоди ювілею
Тараса Шевченка відбулися в усьому
світі, у тому числі в Аргентині і Бразилії,
де ми мали нагоду побувати.
Відтак ще раз переконалися, що
Тарас Шевченко належить до тих небагатьох людей, пам’ятники яким встановлено в усьому світі, а їх кількість перевищує 1000. Варто зауважити, що за
одне XX століття його пам’ять вшанували не лише в Україні, а й на американських континентах, в Австралії, Європі,
Азії.
Ще в другій половині XIX століття
почалася заокеанська еміграція з терен
сучасної України, де люди, вдалині від
рідного краю, шукали кращої долі. Вони
якнайшвидше старалися побудувати
власну церкву чи капличку та відзначати
різні свята, як це робили вдома. Одними
з таких святкувань була пам’ять про Тараса Григоровича.
Останні десятиріччя минулого століття можна назвати «Шевченковими»
в Аргентині, адже в цей період у низці
міст країни відбулися урочистості з нагоди відкриття пам’ятників нашому Кобзареві.
Наприклад, повідомлення про відкриття пам’ятника Тарасові Шевченкові
у Буенос-Айресі знаходимо на першій
шпальті в однойменній статті українського щоденника «Свобода» за серпень 1971 року, у якій Василь Іваницький
та Осип Кузьмич, відповідно — голова
та секретар Комітету зі спорудження
пам’ятника Шевченкові у Буенос-Айресі,
запрошують все українське громадянство в діаспорі на велике національне
свято української спільноти в Аргентині,
щоб у цей історичний день перед мовчазною бронзовою постаттю Великого
Кобзаря прилюдно перед цілим вільним
світом підтвердити повсякчасну вірність
його Заповітові та національним ідеалам.
Автори висловлювали віру, що українці у вільному світі, а особливо в Канаді
і США, докладуть всіх зусиль, щоб відкриття пам’ятника Тарасові Шевченкові
в Буенос-Айресі перетворилося у всена-
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«До тебе я, Тарасе, йду…»
ціональну маніфестацію Вільних Українців, солідарності з українським народом
на рідних землях в його преважкій боротьбі за своє національне й соціальне
визволення та здійснення тих безсмертних загальнолюдських ідей, за які боровся і страждав безсмертний Тарас.
Після цього розпочалася діяльна підготовка до відкриття пам’ятника. Українці всього світу з нетерпінням чекали цієї
урочистої події, призначеної на 5 грудня
1971 року.
Ось як засоби масової інформації висвітлювали цю подію.
«Українська громада в Аргентині подарувала цій державі пам’ятник генія
та Кобзаря України Тараса Григоровича Шевченка. Він складається з двох
частин: на високому постаменті стоїть
молодий Шевченко, праворуч — велика кам’яна брила, на якій у горорізьбі
представлена символічна тематика найвизначніших історичних поезій Шевченка…
У цьому величавому святі взяло
участь понад 10 тисяч осіб, котрі прибули не лише з різних куточків Аргентини,
а й із Європи, Бразилії, Парагваю, Уругваю, Венесуели. З Канади прибуло 500
осіб, а із США — 100…
Перед
урочистим
відкриттям
пам›ятник та плоскорізьба «Гайдамаки»
були під накриттям, яке в часі святкової
програми, після виконання міським оркестром національних гімнів Аргентини
та України, під звуки Заповіту, який заінтонували хори Українського Товариства
«Просвіта» та Центрального українського комітету, його було відслонено. Тоді
голова Комітету пам’ятника Тарасові
Шевченкові Василь Іваницький відкрив
урочистість, згадуючи, що пам’ятник подарувала українська спільнота Аргентини на згадку 75-річчя прибуття перших
емігрантів тієї національности до цієї
країни та з вдячности за численні добродійства, що їх вони тут зазнали, зокрема
за добродійства, що не мають ціни: мир
і волю».
«Тої пам’ятної неділі, 5-го грудня
1971 року, посол США в Аргентині, колишній губернатор штату Коннектикут
Джон Дейвіс Ладж виголосив промову,
у якій звернув увагу на те, що Шевченко
на цьому пам’ятнику вказує рукою на поставлений у тому ж парку пам’ятник Дж.
Вашингтонові, та сказав, що «й Україна
колись діждеться свого Вашингтона з
його праведним законом», наголосив,
що в його країні є два мільйони українців, які невтомно змагаються в обороні
волі.
Амбасадор Ладж розпочав свою виголошену по-іспанськи промову українським «Вітаю вас» та завершив так
само по-українськи «Хай живе Україна!»
Разом із послом Ладжом на урочистос-

тях була присутня його дружина, яка
не приховувала свого захоплення та
зворушення. Також промовляв канадійський амбасадор в нашій країні, сеньйор
Альфред П. Біссонет, який привітав 500
канадійців українського походження, що
прибули сюди спеціально для участи в
урочистості…»
Другий пам’ятник Тарасові Шевченкові в Аргентинській Республіці в місті
Апостолесі виконав скульптор Рауль
Деляві — місцевий мешканець. Він спорудив бюст до пам’ятника на підставі
публікацій, які зображують Тараса Шевченка з козацькими вусами і в шапці,
адже ця постать Кобзаря найбільш популярна.
Відкриття та посвячення пам’ятника
Тарасу Шевченку в Апостолесі 28 серпня 1977 року за участю кількатисячної
публіки не тільки з провінції Місіонес,
а також численних делегацій із БуеносАйресу, інших провінцій та представників від українських поселень із Бразилії і
Парагваю пройшло дуже велично.
Програму започаткували архиєрейською Службою Божою в церкві Отців
Василіян. Її відправили владики Кир
Андрій Сапеляк та Кир Єфрем Кривий
при асисті нашого духовенства. Відповідну проповідь виголосив Кир Андрій, а
привіт від української Єпархії в Бразилії
склав Кир Єфрем, «висловлюючи побажання для всієї і української спільноти в
провінції Місіонес».
«Акт посвячення пам’ятника започаткував військовий оркестр, виконавши
національні гімни Аргентини та України в
супроводі співу присутніх. Офіційне відкриття пам’ятника виконали губернатор
провінції, капітан маринарки Родольфо
Рамон Полєтті, інтендант міста дон Габрієль Жіляберт та голова Української
центральної і репрезентації п. Володимир Котульський при асисті хорунжих із
прапорами від присутніх і делегацій.
Після посвячення пам’ятника владиками в асисті всього присутнього духовенства голова Комітету п. П. Михаленко відповідною промовою передав
пам’ятник Кобзарю під опіку і власність
міського уряду».
Під час перебування в Апостолесі ми
побували біля погруддя безсмертного
Пророка, потім зустрілися з подібним
пам’ятником в Обері, встановленому
на Площі України 9 липня 1978 року.
Тут представники української діаспори щороку урочисто відзначають День
Незалежності України. Спроектував
пам’ятник один архітектор на прохання
отців Ореста Карп’юка та Миколи Ґембаровського.
Пам’ятник Тарасу Шевченка ми бачили також у Посадосі й Леандро Н.
Алемі в провінції Місіонес.
Живе пам’ять про Кобзаря і в Брази-

лії. У 1988 році було створено канадськоамериканський Комітет зі спорудження
пам’ятника Шевченкові в Прудентополісі, який узяв на себе відповідальність із
виготовлення, доставки та встановлення пам’ятника Тарасу Григоровичу.
Комітет Прудентополіса отримав у
своє розпорядження від освітнього товариства імені Святого Василя ділянку,
що розташована на розі вулиць СаоЖозафат та Кандідо-де-Абреу (в центрі
міста, неподалік від величного українського католицького собору Святого Йосафата). На цьому місці було вирішено
збудувати Площу України, встановивши
тут пам’ятник Тарасу Шевченку, автором якого став легендарний український
скульптор Лео Мол (Леонід Молодожанин) з Канади.
«3 грудня 1989 року «мрія українців
Прудентополіса сповнилася». Президент Світового Конгресу Вільних Українців Юрій Шимко, скульптор Леонід
Молодожанин, д-р Василь Іваницький
та п. Володимир Жирий у присутності
численних гостей із Бразилії, України
(тріо «Світлиця» з Києва та письменник Бровченко), Парагваю, Аргентини,
Канади, США, представників церковної
та світської влади відкрили величний
пам’ятник нашому Кобзарю, що «стало одним із найважливіших відзначень
175-ліття народження нашого великого сина України у всій діаспорі». У день
відкриття пам’ятника владика Єфрем
Кривий відслужив із 37-ма священиками Службу Божу, а потім благословив
пам’ятник у сослуженні священиків обох
українських церков у Бразилії. Співав
хор з Куритиби, яким диригував Адам
Баран.
Під час цих святкувань депутат Віра
В. Ажіберт промовляла від імені губернатора штату Парана Альваро Діяса,
виступили також президент СКВУ Юрій
Шимко, п. Володимир Жирий — голова
Комітету будови пам’ятника в Прудентополісі, д-р Василь Іваницький, префект міста Вілсон Сангіні, п. Євгенія Б.
Мазепа від імені секретаря культури та
зачитано привіти, з нагоди цих урочистостей, від патріарха Мирослава Івана
кардинала Любачівського та митрополита Мстислава Скрипника.
Варто наголосити на тому, що гості
з України зложили грудку землі з Канева, а діти з Прудентополіса склали вінок
квітів.
Статую Тараса Григоровича вилито з
бронзи у Німеччині, через Канаду привезено до Фош ду Ігуасу, а звідти — Прудентополіса.
Встановлення пам’ятника Тарасу
Шевченкові — велика культурно-національна маніфестація, якої тут досі ніколи
не мали.
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2+2
06:00, 23:20 На слуху
06:30, 07:00, 08:00,
21:00 Новини
06:50, 07:25, 07:50,
08:25, 08:40 Гiсть студiї
07:45 Країна on line
09:00 ПРОФIЛАКТИКА
ПЕРШОГО КАНАЛУ
15:15 Вiкно в Америку
15:50 Euronews
16:40 Д/ф iз циклу
«Прорив у невiдоме»
17:35 Д/ф «Палетт.
Рембрандт»
18:05 Час-Ч
18:15, 01:20 Новини.
Свiт
18:30 Новини (iз
сурдоперекладом)
18:55 З перших вуст
19:00 Про головне
19:40 Шустер Live. Буднi
21:50 Днi нiмецького
ТБ на Першому. Д/ф
«Дикий схiд Європи:
нацiональний парк
«Шумава» у Чехiї»
22:55 Трiйка, Кено,
Секунда удачi
23:00, 00:00 Пiдсумки

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, 00:15 ТСН
07:10 «Особистий
рахунок»
07:35, 14:20 «Маша i
ведмiдь»
08:35, 21:00
«ЧистоNEWS»
09:40 «Шiсть кадрiв»
10:35 «Мiняю жiнку - 7»
12:20 «Хоробрi серця»
14:40 Комедiя
«Дiамантова рука»
16:45 «ТСН. Особливе»
17:10 Т/с «Величне
столiття. Роксолана - 4»
20:30 «Секретнi
матерiали - 2014»
21:20 Т/с «Свати»
22:30 «Грошi»
23:30 «Сказочная Русь»
00:30 Трилер
«Убивство 2»

06:35 Факти тижня
08:45 Факти. Ранок
09:15 Надзвичайнi
новини. Пiдсумки
10:15 Х/ф «Танго i
Кеш»
12:30, 13:20 Т/с
«Прокурорська
перевiрка»
12:45, 15:45 Факти.
День
14:05, 16:20 Х/ф
«Нестримнi»
16:45 Х/ф
«Нестримнi-2»
18:45, 21:20 Факти.
Вечiр
19:20 Надзвичайнi
новини
20:30 Дiстало!
21:35 Свобода слова
00:35 Х/ф «Крикуни»
(2)

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

06:25, 16:00 «Все буде
добре!»
08:05 «Зiркове життя.
Маминi синочки»
09:10 Х/ф «Будьте
моїм чоловiком...» (1)
10:55 Х/ф «Прощання»
12:55 «Битва
екстрасенсiв 14»
15:00 «Все буде
смачно!»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
19:00 Т/с «Коли ми
вдома» (2)
19:55 «Куб - 5»
22:35 «Детектор
брехнi - 6»
00:00 «Один за всiх»

07:10, 14:00 Маленькi
улюбленцi
10:00, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
11:00 Кастро: людина
i мiф
12:15 Дика Африка
15:00, 18:30, 20:30
«Служба новин
«Соцiальний пульс»
15:40 «Сильнi свiту цього»
16:00, 23:00 Нашi
улюбленцi
17:45 Чудеса та iншi
дивовижнi iсторiї
18:15 «зМIСТОвна
Україна»
18:45, 22:55
«Економiчний пульс»
19:00 В гостях у Д.
Гордона. Даниїл Гранiн
20:00 Великi люди
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,

06:50, 07:10, 08:10

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

Ранок з Україною

06:10 FitnessTime
06:30 Х/ф «Том Сойєр»
(1)
08:00 Кримська
кругосвiтка
08:35, 11:40 180 градусiв
10:15, 20:15 Випробувано
на собi
12:00 Чорноморський
об’єктив
12:45, 03:05 Х/ф
«Космiчний рейс» (1)
14:00 Молода гвардiя
15:00, 17:30, 19:30, 21:00
Служба новин «Хвиля»
15:10 М/с «Лiтаючий
будинок»
15:40 М/с «Пригоди
Робiка»
16:00 Круїзнi лайнери рай в океанi
17:00, 21:30 Як працюють
машини
18:00 «Єдина країна!
Єдина країна!»
20:00 Чекаю гостей
20:30 Реальний свiт
22:00 Адреналiн
22:15 Регiони
22:40 Х/ф «МиклухоМаклай» (1)

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

14:00, 17:45 «Новини» 07:00, 08:00, 09:00,
07:15, 07:35, 08:10,
15:00, 19:00 Подiї
08:35 «Ранок з
09:15, 14:00, 15:25
IНТЕРом»
Т/с «Слiд»
09:20, 12:25 Х/ф
10:00 Т/с «Довгий
«Кохання, як
шлях додому»
нещасний випадок»
14:20 «Судовi справи» 13:10 Т/с «ОСА»
15:10 «Жди меня»

18:00 Т/с «Красуня

18:00 Ток-шоу

Ляля»
«Стосується кожного» 19:45 Ток-шоу
19:00 Т/с «Поки
«Говорить Україна»
станиця спить» (1)
21:00 Т/с
20:00 «Подробицi»
«П’ятницький 4»
20:30 Т/с «Каяття»
23:00 Подiї дня
22:55 Т/с «Безодня»
23:30 Х/ф
(2)
00:55 Х/ф «Виклик»

«Законослухняний

(2)

громадянин» (2)
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Передплачуйте газету «Вишгород».
06:50, 07:30, 07:50, 08:25,
08:40 Гiсть студiї
08:55 Паспортний сервiс
09:40, 19:00 Про головне
10:30 Уряд на зв’язку з
громадянами
11:30 Д/с «Шляхами
Саксонiї»: «Рiза»
12:05 Т/с «П’ять хвилин
до метро»
13:20, 18:05 Час-Ч
13:50 Школа Мерi
Поппiнс
14:10 Дитячi iсторiї.
«Iржик та бiлi мишi»
14:25 Казки Лiрника
Сашка
14:55 Фольк-music
16:40 Д/ф iз циклу
«Прорив у невiдоме»
17:30 Д/ф «Палетт. Клод
Моне»
18:15 Новини. Свiт
18:30 Новини (iз
сурдоперекладом)
18:55 З перших вуст
19:40 Шустер Live. Буднi
21:50 Прем’єра. Д/ф
«Контингент. Єгипет.
Нескiнченна вiйна на
Сходi» ф.8
22:55 Трiйка, Кено,
Максима

06:30, 20:30 «Секретнi
матерiали - 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, 00:15 ТСН
07:10 «Особистий
рахунок»
07:35 «Маша i ведмiдь»
08:35, 21:00
«ЧистоNEWS»
09:40 «Чотири весiлля
- 3»
10:55, 21:20 Т/с «Свати»
12:20 «Розсмiши комiка
- 4»
13:20 «Шiсть кадрiв»
13:55, 14:50 «Сiмейнi
мелодрами - 3»
15:45 «Сiмейнi
мелодрами - 4»
16:45 «ТСН. Особливе»
17:10 Т/с «Величне
столiття. Роксолана - 4»
22:30 «Територiя
обману»
23:35 «Анiмацiйний
проект Кварталу 95
«Мультибарбара»

05:45 Свобода слова

06:05 Родом з України.
Пам›ятi Алли Ларiонової
06:35 Родом з України.
Пам’ятi Миколи Волкова
07:05, 18:45, 22:55
«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 Великi люди
11:30, 21:30 Подiї, що
змiнили свiт
12:10, 21:00 XX столiття
вiйн
13:10 Чудеса та iншi
дивовижнi iсторiї
14:00, 22:00 Таємницi
сучасної кримiналiстики
16:00, 23:00 Нашi
улюбленцi
17:45 «Соцiальний статус:
ваша пенсiя»
18:15 «зМIСТОвна
Україна»
19:00 В гостях у Д.
Гордона. Даниїл Гранiн
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, 20:30 Т/с
«Каяття»
11:30, 12:25 Д/с
«Слiдство вели...
з Леонiдом
Каневським»
14:20 «Сiмейний суд»
15:40 «Судовi справи»
18:00 Ток-шоу
«Стосується кожного»
19:00 Т/с «Поки
станиця спить» (1)
20:00 «Подробицi»
22:55 Т/с «Безодня»
(2)
00:55 Х/ф «Первiсний
страх» (2)

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

пригоди мисливцiв за
привидами»
07:00, 09:00 Т/с
«Татусевi дочки»
08:00, 14:00
ШОУМАНIЯ
11:00 Т/с «Молодята»
14:55 Т/с «Воронiни»
15:55 Х/ф «Хоттабич»
18:00 Репортер
18:20 Абзац!
19:00 Стажисти №3
21:15 Супермодель
по-українськи №10
23:20 Х/ф «Самотнiй
за контрактом»

06:25 ПРОФIЛАКТИКА
14:00, 17:55, 22:50, 23:55
Погода в Українi
14:15 Час: пiдсумки тижня
з В. Гайдукевичем
14:55 Погода у свiтi
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 21:00, 22:00, 23:00,
00:00 Час новин
15:25 Погода на курортах
15:30, 16:30, 17:30, 18:30,
22:30, 23:25 Час. Важливо
15:35 Мамина школа
16:15, 16:35, 17:05, 17:35
Єдина родина
18:10 Мiсцевий час
18:35 Велика полiтика
20:00, 21:10 Час.
Пiдсумки дня
21:40 Час-Тайм
22:35, 23:20 Бiзнес-час
23:35 Огляд преси
00:32 Кримiнальнi новини
00:35 Машина часу

06:30 Т/с « Мерлiн» (1)
10:45 Х/ф «Пророцтво
Судного дня» (1)
12:45 Т/с «I була
вiйна» (1)
15:45 Х/ф «Зорянi
вiйни. Еп. 1.
Прихована загроза»
(1)
18:30, 21:00 Новини
«Спецкор»
19:00 Т/с «ППС» (1)
21:30 «ДжеДАI. Воїни
дорiг»
22:00, 01:30 Х/ф
«Великий переполох у
Малому Китаї» (2)
00:00 Х/ф
«Карнозавр-2» (2)

06:30 «TOP SHOP»
07:30
«Мультфiльми»(1)
10:50
«ВусоЛапоХвiст»
12:15 Х/ф «Король
повiтря» (1)
14:10 «КВК-2014»
16:15 «Орел i Решка»
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 «Зоряний
шлях» (2)
00:15 Х/ф «Еон
Флакс» (2)

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

Люди! Задумайтесь! Які
наркотики?
Один шматочок Milka, і ви
тусуєте в Альпах із фіолетовими корівками!

06:00, 07:20 М/с
«Лалалупси» (1)
Професiя тренер»
06:20, 10:20 М/с «Маша i
08:35 «Агенти впливу» Ведмiдь» (1)
06:50, 09:20 М/с «Клуб
09:30 Х/ф «Небо
Вiнкс: Школа чарiвниць»
скрiзь однакове...» (1) 07:45 Мультик з Лунтiком
08:25 М/с «Пiдлiтки
11:05 Т/с «Шериф мутанти черепашки
нiндзя» (1)
2» (1)
08:55 М/с «Каспер» (1)
15:00 Т/с «Павутиння 10:55 Єралаш
12:00 Повне
- 6» (2)
перевтiлення. Дiм за
19:00, 21:40 «Свiдок» тиждень
13:00 Богиня шопiнгу
19:30 Т/с «Вулицi
14:50, 19:00 Панянкарозбитих лiхтарiв - 9» селянка
15:50 Вiталька
22:00 Т/с «CSI: Лас17:00 Т/с «Свiтлофор»
Вегас - 13» (2)
20:00 Т/с «Кухня» (1)
21:00 Країна У
23:45 Т/с «Гаваї 5.0»
21:30 Одного разу пiд
(2)
Полтавою
22:00 Розсмiши комiка
00:40 Т/с «Рей
23:00 Т/с «Свiтлофор» (2)
Донован» (2)
00:00 Т/с «Ходячi мерцi»

08:05 «Правда життя.

07:00 У пошуках iстини.
Добриня: мiж вигадкою та
реальнiстю
08:40, 09:40 Вражаючi
кадри
10:30 Далеко i ще далi.
Францiя
11:30 Дикi острови. ШрiЛанка
12:20 Смертельна
зустрiч. Убивча швидкiсть
13:10 Шукачi
неприємностей. Рана i
вогонь
14:10 У пошуках iстини.
Примарнi скарби
гетьмана Полуботка
15:00 Правила життя.
Хвилi. Невидимi вбивцi
18:30, 23:40 Шукачi
неприємностей
19:20 Далеко i ще далi.
Iспанiя
20:20 Секретнi територiї.
Атланти з планети Сiрiус
21:10 Секретнi територiї.
Дорога до ворiт долi
22:00 Африка. Пустеля
Калахарi
22:50 Найнебезпечнiшi
тварини. Мiськi джунглi

06:00, 14:00 Золота
лихоманка
06:55 Повстання
машин
07:50, 13:00, 18:30 Як
це влаштовано?
08:15, 08:45 Наука
магiї
10:05, 10:35, 19:00,
19:30 Королi аукцiонiв
11:00 Як влаштований
Всесвiт
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

Наш індекс у Каталозі місцевих періодичних видань 40007

06:00, 10:00, 11:15,
12:45 «Мультляндiя»
08:45 Факти. Ранок
07:20 «Київ музика»
09:15, 19:20
08:00, 15:00, 17:00,
Надзвичайнi новини
19:00, 21:00, 23:00
10:10, 16:35 Т/с «Агент «Столичнi телевiзiйнi
нацiональної безпеки» новини»
08:20 «Паспортний
12:30, 13:20 Т/с
стiл»
«Прокурорська
08:30, 19:30, 22:00
перевiрка»
«Столиця»
12:45, 15:45 Факти.
10:20, 16:00, 17:40,
День
18:50 «Вiдкритий
мiкрофон»
14:00, 16:20 Т/с
13:20, 15:10, 23:25
«Лiтєйний»
«Громадська
18:45, 21:15 Факти.
приймальня»
Вечiр
16:20, 18:00 «У центрi
20:30 Громадянська
уваги»
17:10 «Зроблено у
оборона
Києвi»
21:30 Т/с «Чужий
19:20, 23:20 «Мiська
район»
варта»
23:30 Х/ф
21:25, 00:45 «Київськi
«Замкнений» (2)
iсторiї»

06:40, 16:00 «Все буде
добре!»
08:25 «Зiркове життя.
Замiж за iноземця»
09:25, 00:00 Х/ф
«Батькiвський
iнстинкт» (1)
13:05 «Битва
екстрасенсiв»
15:00 «Все буде
смачно!»
19:00 Т/с «Коли ми
вдома» (2)
19:55, 22:45 «Врятуйте
нашу сiм’ю - 3»

06:00, 18:00, 20:00
«Єдина країна! Єдина
країна!»
07:30, 12:05, 15:00,
Подiї
17:30, 19:30, 21:00
06:50, 07:10, 08:10
Служба новин «Хвиля»
08:00, 15:10 М/с
Ранок з Україною
«Лiтаючий будинок»
09:15, 14:10, 15:25
08:30, 15:40 М/с
«Пригоди Робiка»
Т/с «Слiд»
08:55 Подорож у
10:00 Х/ф «Жила-була чарiвний край
10:15 Чекаю гостей
любов»
10:50 Адреналiн
12:00, 19:45 Ток-шоу 11:40 Феєрiя мандрiв
12:45 Х/ф «Моя
«Говорить Україна»
любов» (1)
13:15 Т/с «ОСА»
14:00 Молода гвардiя
16:00 Круїзнi лайнери
18:00 Т/с «Красуня
- рай в океанi
Ляля»
16:50, 22:30
Астропрогноз
21:00 Т/с
17:00, 21:30 Реальний
«П’ятницький 4»
свiт
22:00 Чорноморський
23:00 Подiї дня
об’єктив
23:30 Т/с «Розумник» 22:40 Х/ф «Моряки»

06:00 Saba erte ATRde
08:05 М/ф
10:15, 12:20, 12:55,
16:50, 19:45 Т/с
11:00, 14:00, 16:30,
18:30, 20:30 Випуск
новин ZAMAN
11:15, 16:05 Д/ф
11:50 Sherfe fashion
13:40 Дастархан
14:15 Велике кiно на
ATR
19:00 Mizmizlar
21:00 Х/ф

09:00, 15:00, 19:00

06:35 М/с «Новi
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07:05, 09:00 Т/с
«Татусевi дочки»
08:00, 14:00
ШОУМАНIЯ
11:55, 14:55 Т/с
«Щасливi разом»
16:00 Х/ф «Весiлля за
обмiном»
18:20, 00:00 Абзац!
19:00 Хто Зверху?-3
№9
21:00 Т/с «Воронiни»
01:00 Х/ф «Я люблю
тебе до смертi»

Таксист підвозить дорослого заможного дядька. Той розплачується рівно по лічильнику.
Таксист:
— Я учора вашого сина підвозив,
так він мені 100 дол. на чай залишив.
— Ну так в нього тато — мільйонер, а я — сирота

Багата
людина
може
одночасно
знаходитись
у
декількох
місцях:
наприклад, на
курорті і у федеральному
розшуку

06:45 Х/ф «Олександр
маленький» (1)
08:30 Ранковий
«Свiдок»
09:00 «Випадковий
свiдок»
09:50 Т/с «Коломбо»
(1)
11:40, 15:00, 19:00,
21:40 «Свiдок»
12:10 «Кримiнальнi
справи»
13:05, 19:30 Т/с
«Вулицi розбитих
лiхтарiв - 9»
15:15 Т/с «Каменська
- 2»
22:00 Т/с «CSI: ЛасВегас - 13» (2)
23:45 Т/с «Гаваї 5.0»
(2)
00:40 Т/с «Рей
Донован» (2)

06:30, 06:40, 06:50, 07:05,
07:15, 07:35, 08:10, 08:20,
08:35, 08:45 Ранок на
П›ятому
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 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
09:35, 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
00:32 Кримiнальнi новини

06:00, 07:20 М/с
«Лалалупси» (1)
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 Повне
перевтiлення. Дiм за
тиждень
13:00 Богиня шопiнгу
14:50, 19:00 Панянкаселянка
15:50 Вiталька
17:00, 21:00 Країна У
17:35, 21:30 Одного
разу пiд Полтавою
18:00, 23:00 Т/с
«Свiтлофор» (2)
20:00 Т/с «Кухня» (1)
22:00 Розсмiши комiка
00:00 Т/с «Ходячi
мерцi» (3)

2+2

06:15 «33 квадратних
метри»
06:40, 09:40 Т/с
«Ментiвськi вiйни-6»
(1)
08:40 «ДжеДАI. Воїни
дорiг»
09:00, 18:30, 21:00
Новини «Спецкор»
09:30 «Люстратор
7.62»
16:30 Т/с «ППС» (1)
18:50 Лiга Чемпiонiв
УЄФА. «Зенiт» (Росiя)
- «Байєр Леверкузен»
(Нiмеччина)
21:25 Лiга Чемпiонiв
УЄФА. «Реал»
(Iспанiя) - «Лiверпуль»
(Англiя)
23:40 «Про Лiгу
Чемпiонiв УЄФА»
01:20 Лiга Чемпiонiв
УЄФА. «Дортмунд»
(Нiмеччина) «Галатасарай»
(Туреччина)

06:00 Бандитський Київ
07:00 У пошуках iстини.
Магiя карпатських
мольфарiв
07:50 Суперкораблi.
Паром «Уллiс»
08:40, 09:40 Вражаючi
кадри
10:30 Далеко i ще далi.
Канари
11:30 Дикi острови.
Гебридськi острови
12:20 Смертельна
зустрiч. Бредi та ведмедi
13:10, 18:30, 23:40
Шукачi неприємностей
15:00 Правила життя.
Будинок-вбивця
15:50 Сучаснi дива.
Гарячi речi
16:40, 17:30 Полювання
на вбивць
19:20 Далеко i ще далi.
Навколосвiтня подорож
20:20 Секретнi територiї.
Колiсницi богiв
21:10 Секретнi територiї.
Зiрки космiчного рока
22:00 Африка. Савана
22:50 Найнебезпечнiшi
тварини. Пустелi та степ

06:30 «TOP SHOP»
07:30, 09:50
«Мультфiльми»(1)
08:20 Т/с «Хто у домi
господар» (1)
10:10 Х/ф «Король
повiтря» (1)
12:00 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 «Комiсар
Рекс» (1)

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
11:00 Виживання без
купюр
12:00, 00:00 Top Gear
13:30, 18:00 Як це
зроблено?
15:00 Пильнуй
16:00 Автопiдппiлля
17:00 Махiнатори
21:00 Великий
махiнатор
22:00 Повний форсаж
23:00, 23:30 Склади:
битва в Канадi
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06:30, 07:00, 08:00, 09:00,
13:00, 21:00 Новини
06:50, 07:25, 07:50, 08:25,
08:40 Гiсть студiї
08:55 Паспортний сервiс
09:40, 19:00 Про головне
10:30 Перша шпальта
11:05 Д/ф «Дикий схiд
Європи: нацiональний
парк «Шумава» у Чехiї»
12:05 Т/с «П’ять хвилин
до метро»
13:20, 18:05 Час-Ч
14:20 Дитячi iсторiї.
«Велика крадiжка»
14:35 Казки Лiрника
Сашка
14:45 Українського роду
16:20 Х/ф «Тато - пес»
18:15, 01:20 Новини. Свiт
18:30 Новини (iз
сурдоперекладом)
19:40 Шустер Live. Буднi
21:50 Слiдство. Iнфо
22:15 Прем’єра. Д/ф
«Контингент. Єгипет.
Нескiнченна вiйна на
Сходi» ф.9
22:40 Мегалот
22:50 Суперлото, Трiйка,
Кено

06:30, 20:30 «Секретнi
матерiали - 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, 00:15
ТСН
07:10 «Особистий
рахунок»
07:35 «Маша i ведмiдь
08:35, 21:00 «ЧистоNEWS»
09:40 «Чотири весiлля - 3»
10:55 Т/с «Свати»
12:20 «Розсмiши комiка
- 4»
13:20 «Шiсть кадрiв»
13:55, 14:50 «Сiмейнi
мелодрами - 3»
15:45 «Сiмейнi мелодрами
-4
16:45 «ТСН. Особливе»
17:10 Т/с «Величне
столiття. Роксолана - 4»
21:20 Т/с «Свати - 5»
22:30 «Iнспектор
Фреймут»

06:35, 08:00, 14:00,

06:35 Родом з України.
Володимир Коренєв
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!»
11:30, 21:45 Подiї, що
змiнили свiт
12:10, 21:00 XX столiття
вiйн
13:00 «Соцiальний статус:
ваша пенсiя»
14:00 Таємницi сучасної
кримiналiстики
16:00, 23:30 Нашi
улюбленцi
17:45 Чудеса та iншi
дивовижнi iсторiї
18:15 «зМIСТОвна
Україна»
19:00 В гостях у Д.
Гордона. Вахтанг
Кiкабiдзе
21:30 «Глобал - 3000»
22:30 Авiакатастрофи:
причини i наслiдки

07:00, 07:30, 08:00,
08:30, 09:00, 12:00,
14:00, 17:45 «Новини»
07:15, 07:35, 08:10,
08:35 «Ранок з
IНТЕРом»
09:20, 20:30 Т/с
«Каяття»
11:30, 12:25 Д/с
«Слiдство вели...
з Леонiдом
Каневським»
14:20 «Сiмейний суд»
15:40 «Судовi справи»
18:00 Ток-шоу
«Стосується кожного»
19:00 Т/с «Поки
станиця спить» (1)
20:00 «Подробицi»
22:55 Т/с «Безодня»
(2)
00:55 Х/ф «Аварiя» (2)

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

06:25, 18:00, 22:00
«Вiкна-Новини»
07:00, 16:00 «Все буде
добре!»
08:50 «Зiркове життя.
Не отрекаются, любя»
09:50 «Врятуйте нашу
сiм›ю - 3»
13:00 «Битва
екстрасенсiв»
15:00 «Все буде
смачно!»
19:00 Т/с «Коли ми
вдома» (2)
19:55, 22:45
«МастерШеф - 4»

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
10:15 Випробувано
на собi
10:50 Аквапанорама
11:40 Феєрiя мандрiв
12:45 Х/ф «Наталка
Полтавка» (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 «Пирогов» (1)

06:00 Saba erte ATRde
08:05 М/ф
10:15, 12:20, 12:55,
16:50, 19:45 Т/с
11:00, 14:00, 16:30,
18:30, 20:30 Випуск
новин ZAMAN
11:15, 16:05 Д/ф
11:50 Gonul eseri
13:40 Tarih sedasi
14:15 Велике кiно на
ATR
19:10 Маю право
21:00 Х/ф

Подiї
06:50, 07:10, 08:10
Ранок з Україною
09:15, 14:10, 15:25,
21:00 Т/с «Слiд»
10:10 Т/с
«П’ятницький 4»
12:00, 19:45 Ток-шоу
«Говорить Україна»
13:15 Т/с «ОСА»
18:00 Т/с «Красуня
Ляля»
21:30 Футбол. Лiга
Чемпiонiв УЄФА.
«Шахтар»
23:35 Т/с «Розумник»
(2)

Передплачуйте газету «Вишгород».
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06:40 Т/с «Мисливцi за
старовиною»
08:10, 08:20, 08:35,
08:40, 21:30 «ДжеДАI.
привидами»
08:45 Ранок на П’ятому
Воїни дорiг»
07:00,
08:00,
09:00,
07:00, 18:00 Репортер
09:00, 18:30, 21:00
10:00, 11:00, 12:00,
07:05, 09:00 Т/с
Новини «Спецкор»
13:00, 14:00, 15:00,
16:00, 17:00, 18:00,
«Татусевi дочки»
09:30 «Люстратор 7.62»
19:00, 21:00, 22:00,
09:35 Х/ф «Перед
08:00, 14:00
00:00 Час новин
свiтанком» (1)
ШОУМАНIЯ
07:30, 08:30, 09:30,
11:30 Х/ф «Поїзд поза
11:55, 14:50, 22:15 Т/с 10:30, 11:30, 12:30,
розкладом» (1)
13:30, 14:30, 15:30,
«Воронiни»
13:15 Д/п «ВМФ СРСР.
16:30, 17:30, 18:30,
18:20, 23:50 Абзац!
00:30 Час. Важливо
Хронiка перемоги»
19:00 Герої та коханцi 07:50 Автопiлот-новини 14:25 Д/п «Десятка
08:40 Трансмiсiякращих»
№5
новини
15:40 Д/п «Служби
00:50 Служба розшуку 09:35, 10:35, 11:35,
спецiального
20:00, 21:10 Час.
дiтей
призначення»
Пiдсумки дня
14:35, 15:35, 17:35
16:30 Х/ф « Особистий
До нового українця підбігає син:
Машина часу
номер» (1)
— Татку, татку, а у Зеника Шев- 17:15 Мiграцiйний
19:00 Т/с «ППС» (1)
вектор
чука — запалення легень!
22:00 Х/ф «Сховище» (2)
18:10 Мiсцевий час
— Базарів немає! Завтра в тебе 18:35 Фактор безпеки 23:55 Х/ф «Пазуристий:
легенда про снiгову
21:40 Час-Тайм
буде таке ж. Ні, ще крутіше!
22:30 Клуб реформ
людину» (2)

06:00, 10:00, 11:15,
16:20 Т/с «Лiтєйний» 12:45 «Мультляндiя»
07:20 «Київ музика»
07:45, 08:45 Факти.
08:00, 15:00, 17:00,
Ранок
19:00, 21:00, 23:00
09:15, 19:20
«Столичнi телевiзiйнi
Надзвичайнi новини
новини»
10:10, 16:40 Т/с «Агент 08:20, 10:20,
нацiональної безпеки» 16:00, 17:40, 18:50
«Вiдкритий мiкрофон»
12:30, 13:20 Т/с
08:30, 19:30, 22:00
«Прокурорська
«Столиця»
перевiрка»
13:20, 15:10, 23:25
12:45, 15:45 Факти.
«Громадська
День
приймальня»
16:20, 18:00 «У центрi
18:45, 21:15 Факти.
уваги»
Вечiр
17:10 «Київськi iсторiї»
20:30 ОстаннІй шанс
19:20, 23:20 «Мiська
21:30 Т/с «Чужий
варта»
район»
21:25, 00:45 «Мiсто
23:25 Х/ф «Хрест» (2) добра»

09:00, 15:00, 19:00

У мене запитання: в якій
руці повинен
тримати вилку джентльмен, якщо в
правій він тримає котлету?

06:35 М/с «Новi

08:30 Ранковий
«Свiдок»
09:00 «Випадковий
свiдок»
09:50 Т/с «Коломбо»
(1)
11:40, 15:00, 19:00,
21:40 «Свiдок»
12:10 «Кримiнальнi
справи»
13:05, 19:30 Т/с
«Вулицi розбитих
лiхтарiв - 9»
15:15 Т/с «Каменська
- 2»
22:00 Т/с «CSI: ЛасВегас - 13» (2)
23:45 Т/с «Гаваї 5.0»
(2)
00:40 Т/с «NCIS:
полювання на
вбивцю» (2)

06:30, 08:00, 13:55,

06:00, 10:00, 11:15,
16:20 Т/с «Лiтєйний» 12:45 «Мультляндiя»
07:20 «Київ музика»
07:45, 08:45, 12:45
08:00, 15:00, 17:00,
Факти. Ранок
19:00, 21:00, 23:00
09:15, 19:20
«Столичнi телевiзiйнi
новини»
Надзвичайнi новини
08:20, 10:20,
10:10, 16:35 Т/с «Агент
16:00, 17:40, 18:50
нацiональної безпеки»
«Вiдкритий мiкрофон»
12:30, 13:20 Т/с
08:30, 19:30, 22:00
«Столиця»
«Прокурорська
13:20, 15:10, 23:25
перевiрка»
«Громадська
15:45 Факти. День
приймальня»
18:45, 21:15 Факти.
16:20, 18:00 «У центрi
уваги»
Вечiр
17:10 «Служба
20:30 Iнсайдер
порятунку»
21:30 Т/с «Чужий
19:20, 23:20 «Мiська
район»
варта»
23:25 Х/ф «Велика
21:25, 00:45
«Прогулянки мiстом»
крадiжка» (2)

06:25, 16:00 «Все буде 06:35 М/с «Новi

05:55, 07:30,
15:00, 18:30, 20:30
«Соцiальний пульс»
06:05 Родом з України.
Тетяна Кравченко
06:35 Родом з України.
Аристарх Лiванов
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
13:10, 17:45 Чудеса та
iншi дивовижнi iсторiї
14:00, 22:00
Авiакатастрофи:
причини i наслiдки
16:00, 23:00 Нашi
улюбленцi
18:15 «зМIСТОвна
Україна»
19:00 В гостях у Д.
Гордона. Вахтанг
Кiкабiдзе
23:35 «Свiтськi хронiки»

07:00, 07:30, 08:00,
08:30, 09:00, 12:00,
14:00, 17:45 «Новини»
07:15, 07:35, 08:10,
08:35 «Ранок з
IНТЕРом»
09:20, 20:30 Т/с
«Каяття»
11:30, 12:25 Д/с
«Слiдство вели...
з Леонiдом
Каневським»
14:20 «Сiмейний суд»
15:40 «Судовi справи»
18:00 Ток-шоу
«Стосується кожного»
19:00 Т/с «Поки
станиця спить» (1)
20:00 «Подробицi»
22:55 Т/с «Безодня»
(2)
00:55 Х/ф «Чорний
дощ» (2)

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

06:00 Saba erte ATRde 08:30 Ранковий
«Свiдок»
08:05 М/ф
09:00 «Випадковий
10:15, 12:20, 12:55,
свiдок»
09:55 Т/с «Коломбо»
16:50 Т/с
(1)
11:00, 14:00, 16:30,
11:40, 15:00, 19:00,
18:30, 20:30 Випуск
21:40 «Свiдок»
12:10 «Кримiнальнi
новин ZAMAN
справи»
11:15, 11:50, 16:05
13:05 Т/с «Вулицi
Д/ф
розбитих лiхтарiв - 9»
15:15 Т/с «Каменська
13:40 Прогулянки
- 2»
по Криму з О.
19:30 Т/с «Вулицi
Гайворонським
розбитих лiхтарiв
14:15 Велике кiно на - 12»
22:00 Т/с «CSI: ЛасATR
Вегас - 13» (2)
19:00 Ток-шоу
23:45 Т/с «Гаваї 5.0»
(2)
Л. Буджурової
00:40 Т/с «NCIS:
«Гравiтацiя»
полювання на
21:00 Х/ф
вбивцю» (2)

06:50, 07:10, 08:10
Ранок з Україною
09:15, 14:10, 15:25,
21:00 Т/с «Слiд»
10:10 Т/с
«П’ятницький 4»
12:00, 19:45 Ток-шоу
«Говорить Україна»
13:15 Т/с «ОСА»
18:00 Т/с «Красуня
Ляля»
21:55 Футбол. Лiга
Європи УЄФА.
«Динамо»
00:00 Україна в
пошуках себе

06:00, 07:20 М/с
«Лалалупси» (1)
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 Повне
перевтiлення. Дiм за
тиждень
13:00 Богиня шопiнгу
14:50, 19:00 Панянкаселянка
15:50 Вiталька
17:00, 21:00 Країна У
17:35, 21:30 Одного разу
пiд Полтавою
18:00, 23:00 Т/с
«Свiтлофор» (2)
20:00 Т/с «Кухня» (1)
22:00 Розсмiши комiка
00:00 Т/с «Ходячi мерцi»

07:00 У пошуках iстини.
Прокляття колекцiї
Iльїна
07:50 Суперкораблi.
Вiтрильник «Роял
Клiпер»
10:30 Далеко i ще далi.
Iндiя
11:30 Дикi острови.
Японiя
13:10, 18:30, 23:40
Шукачi неприємностей
14:10 У пошуках iстини.
Магiя карпатських
мольфарiв
15:00 Правила життя.
Будинок-вбивця
16:40, 17:30 Полювання
на вбивць
19:20 Далеко i ще далi.
Бразилiя
20:20 Секретнi
територiї
21:10 Секретнi
територiї. Дитя Всесвiту
22:00 Африка. Конго
22:50 Смертельна
зустрiч. Убивча
швидкiсть

06:00 «Шеф-кухар»
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»
01:20 Т/с «Комiсар
Рекс» (1)

06:00, 14:00 Золота
лихоманка
06:55 Пильнуй
07:50, 13:00, 18:30 Як
це влаштовано?
08:15 Швидкi та гучнi
09:10 Автопiдппiлля
10:05, 10:35, 19:00,
19:30, 20:00, 20:30
Склади: битва в
Канадi
11:00 Великий
махiнатор
12:00, 00:00 Top Gear
13:30, 18:00 Як це
зроблено?
15:00, 15:30 Наука
магiї
16:00, 16:30 Фабрика
унiкальних автiвок
17:00 Махiнатори
21:00, 21:30 Пропажi
на продаж
22:00, 22:30 Вантажнi
вiйни
23:00, 23:30 Гаражне
золото

Наш індекс у Каталозі місцевих періодичних видань 40007

06:30, 20:30 «Секретнi
матерiали - 2014»
06:45, 07:15, 07:45,
08:10, 09:10 «Снiданок
з 1+1»
07:00, 07:30, 08:00,
08:30, 09:00, 12:00,
19:30 ТСН: «Телевiзiйна
Служба Новин»
07:10 «Особистий
рахунок»
07:35 «Маша i ведмiдь»
08:35, 21:00
«ЧистоNEWS»
09:40 «Чотири весiлля
- 3»
10:55, 21:20 Т/с «Свати»
12:20 «Розсмiши комiка
- 4»
13:20 «Шiсть кадрiв»
13:50, 14:45 «Сiмейнi
мелодрами - 3»
15:45 «Сiмейнi
мелодрами - 4»
16:45 «ТСН. Особливе»
17:10 Т/с «Величне
столiття. Роксолана - 4»
22:30 «Право на владу»
00:45 Мелодрама
«Привiт сiм’ї»

Подiї

06:30, 06:40, 06:50,

пригоди мисливцiв за 07:05, 07:15, 07:35,

06:30, 07:00, 08:00, 09:00,
13:00, 21:00 Новини
06:50, 07:30, 07:50, 08:25,
08:40 Гiсть студiї
09:40, 19:00 Про головне
10:30 Слiдство. Iнфо
12:05 Т/с «П’ять хвилин
до метро»
13:20, 18:05 Час-Ч
13:50 Нотатки на глобусi
14:05 Дитячi iсторiї.
«Обiтниця»
14:25 Казки Лiрника
Сашка
14:55 Надвечiр’я
16:25 Д/ф «У пошуках
Грецiї»
17:30 Д/ф «Палетт.
Рафаель»
18:15 Новини. Свiт
18:30 Новини (iз
сурдоперекладом)
19:40 Шустер Live. Буднi
21:50 «Схеми» з Наталiєю
Седлецькою
22:15 Прем›єра. Д/ф
«Контингент. Єгипет.
Нескiнченна вiйна на
Сходi» ф.10
22:55 Трiйка, Кено,
Максима
23:00, 00:00 Пiдсумки
23:20 На слуху

09:00, 15:00, 19:00

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
10:15 Випробувано
на собi
11:40 Феєрiя мандрiв
12:45 Х/ф «Щасливий
рейс» (1)
14:00, 20:00 Молода
гвардiя
15:10 М/с «Лiтаючий
будинок»
16:00 Шуба-дубаZOO!!!
16:20, 22:00
Чорноморський
об’єктив
17:00, 21:30 Реальний
свiт
22:40 Х/ф «Пепо» (1)

06:30, 06:40, 06:50,
07:05, 07:15, 07:35,
добре!»
пригоди мисливцiв за 08:10, 08:20, 08:35,
08:05 «Зiркове життя.
08:50 Ранок на П’ятому
привидами»
07:00, 08:00, 09:00,
Зiрковi вдiвцi»
10:00, 11:00, 12:00,
07:00,
18:00
Репортер
09:10 Х/ф «Не можу
13:00, 14:00, 15:00,
16:00, 17:00, 18:00,
сказати «прощавай»
07:05, 09:00 Т/с
19:00, 21:00, 22:00,
(1)
23:00, 00:00 Час новин
«Татусевi дочки»
07:10, 08:15, 22:20,
11:00 Х/ф «Кохання на
23:20 Бiзнес-час
08:00, 14:00
два полюси»
07:30, 08:30, 09:30,
10:30, 11:30, 12:30,
ШОУМАНIЯ
12:55 «Битва
13:30, 14:30, 15:30,
екстрасенсiв»
11:55, 14:55 Т/с
17:30, 18:25, 22:30,
23:25, 00:30 Час.
15:00 «Все буде
«Щасливi разом»
Важливо
смачно!»
09:35, 10:35, 11:35,
18:20, 00:00 Абзац!
20:00, 21:10 Час.
18:00, 22:00 «ВiкнаПiдсумки дня
19:00 Хто Зверху?-3
Новини»
13:32 Майстри Ремонту
19:00 Т/с «Коли ми
14:35, 00:35 Велика
№ 10
полiтика
вдома» (2)
21:00 Т/с «Воронiни» 17:35 Територiя закону
19:55, 22:45 «Зваженi
18:10 Мiсцевий час
01:00 Служба розшуку 18:30 Вiкно в Європу
та щасливi - 4»
21:40 Час-Тайм
00:45 Нiчний ефiр
дiтей
22:35 Лiсова варта

06:00, 07:20 М/с
«Лалалупси» (1)
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 Повне
перевтiлення. Дiм за
тиждень
14:50, 19:00 Панянкаселянка
17:00, 21:00 Країна У
17:35, 21:30 Одного
разу пiд Полтавою
18:00, 23:00 Т/с
«Свiтлофор» (2)
20:00 Т/с «Кухня» (1)
22:00 Розсмiши
комiка

2+2

06:40 Т/с «Мисливцi за
старовиною»
08:40, 21:30 «ДжеДАI.
Воїни дорiг»
09:00, 18:30, 21:00
Новини «Спецкор»
09:30 «Люстратор
7.62»
09:40 Х/ф «Дежа вю»
(1)
12:10 Х/ф «Людина у
зеленому кiмоно» (1)
13:55 Д/п «ВМФ СРСР.
Хронiка перемоги»
14:35 Д/п «Десятка
кращих»
15:40 Д/п «Служби
спецiального
призначення»
16:30 Т/с «ППС» (1)
18:55 Ліга Європи
УЄФА. «Карабах»
(Азербайджан) «Днiпро»
22:00 Х/ф «Один
пострiл - одне життя»
00:00 «Про Лiгу
Європи УЄФА»

07:00 У пошуках iстини
07:50 Суперкораблi.
Топ-10 мегасуден
08:40, 09:40 Вражаючi
кадри
10:30 Далеко i ще далi.
Навколосвiтня подорож
12:20 Найнебезпечнiшi
тварини. Мiськi джунглi
13:10, 18:30, 23:40
Шукачi неприємностей
14:10 У пошуках iстини.
Прокляття колекцiї
Iльїна
15:00 Правила життя.
Будинок-вбивця
15:50 Сучаснi дива
16:40, 17:30 Полювання
на вбивць
19:20 Далеко i ще далi.
Iндiя
20:20 Секретнi
територiї. Дорога до
ворiт долi
21:10 Секретнi
територiї. Колiсницi
богiв
22:00 Африка. Мис
22:50 Смертельна
зустрiч. Бредi та
ведмедi

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»
01:20 Т/с «Комiсар
Рекс» (1)

06:00, 14:00 Золота
лихоманка
06:55, 07:20 Наука
магiї
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 Гаражне золото
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 Рiчковi монстри
22:00, 22:30 Кращi у
своїй справi
23:00, 23:30
Лiквiдатор

ТЕЛЕпрограма
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2+2
06:30, 07:00, 08:00,
09:00, 13:00, 21:00
Новини
06:50, 07:25, 08:25,
08:40 Гiсть студiї
08:55 Паспортний сервiс
09:40, 19:00 Про головне
10:30 «Схеми» з
Наталiєю Седлецькою
11:05 Чоловiчий клуб.
Мiксфайт. Елiтнi бої
12:05 Т/с «П’ять хвилин
до метро»
13:20 Час-Ч
13:50 Хто в домi хазяїн?
14:10 Дитячi iсторiї.
«Маленький прибулець»
14:30 Казки Лiрника
Сашка
15:15 Вiра. Надiя. Любов
16:25 Музичне турне
17:35 Д/ф «Палетт. Гойя»
18:15 Новини. Свiт
18:30 Новини (iз
сурдоперекладом)
18:55 З перших вуст
19:40 Шустер LIVE (ч.1)
21:40 Шустер LIVE (ч.2)

06:45, 07:15, 07:45,
08:10, 09:10 «Снiданок
з 1+1»
07:00, 07:30, 08:00,
08:30, 09:00, 12:00, 19:30
ТСН
07:10 «Особистий
рахунок»
07:35 «Маша i ведмiдь»
08:35 «ЧистоNEWS»
09:40 «Чотири весiлля
- 3»
10:55 Т/с «Свати»
12:20 «Розсмiши комiка
- 4»
13:20 «Шiсть кадрiв»
13:50, 14:50 «Сiмейнi
мелодрами - 3»
15:45 «Сiмейнi
мелодрами - 4»
16:45 «ТСН. Особливе»
17:10 Т/с «Величне
столiття. Роксолана - 4»
20:20 «Анiмацiйний
проект Кварталу 95
«Мультибарбара»
21:00 «Вечiрнiй Київ»
22:50 «Свiтське життя»
23:55 Драма «Банди
Нью-Йорка»

06:35, 08:00 Т/с

06:05 Родом з України.
Свiтлана Коркошко
06:35 Родом з України.
Павло Чухрай
07:05, 18:45, 22:55
«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!»
11:30, 21:30 Подiї, що
змiнили свiт
12:10, 21:00 XX столiття
вiйн
13:10, 17:45 Чудеса та
iншi дивовижнi iсторiї
14:00, 22:00
Авiакатастрофи:
причини i наслiдки
16:00, 23:00 Нашi
улюбленцi
18:15 «зМIСТОвна
Україна»
19:00 В гостях у Д.
Гордона. Борис Єфiмов
23:35 «Свiтськi хронiки»

07:00, 07:30, 08:00,
08:30, 09:00, 12:00,
14:00, 17:45 «Новини»
07:15, 07:35, 08:10,
08:35 «Ранок з
IНТЕРом»
09:20 Т/с «Каяття»
11:30, 12:25 Д/с
«Слiдство вели...
з Леонiдом
Каневським»
14:20 «Сiмейний суд»
15:40 «Судовi справи»
18:00 Ток-шоу
«Стосується кожного»
19:00 «Щастя з
пробiрки»
20:00 «Подробицi»
20:30 Ток-шоу «Чорне
дзеркало»
23:00 Т/с «У зонi
ризику»

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

«Лiтєйний»
07:45, 08:45 Факти.
Ранок
09:15, 19:20
Надзвичайнi новини
10:30, 13:20 Т/с
«Снайпер. Зброя
вiдплати»
12:45, 15:45 Факти.
День
14:40, 16:10 Т/с
«Снайпер-2. Тунгус»
18:45 Факти. Вечiр
20:20 Крiт
22:15 Х/ф «Вiкiнги
проти прибульцiв» (2)
00:40 Х/ф «Хрест» (2)

09:00, 15:00, 19:00
Подiї
06:10 Таємницi зiрок
06:50, 07:10, 08:10
Ранок з Україною
09:15, 14:10, 15:25
Т/с «Слiд»
12:00, 19:45 Ток-шоу
«Говорить Україна»
13:15 Т/с «ОСА»
18:00 Т/с «Красуня
Ляля»
21:00 Т/с
«П’ятницький 4»
23:00 Подiї дня
23:30 Хочу до
Меладзе

06:30, 06:40, 06:50, 07:05,
06:30 Х/ф «Змiєлов»
06:00, 10:00, 11:15,
07:05, 09:00 Т/с
07:15, 07:35, 08:10, 08:20,
«Татусевi дочки»
12:45 «Мультляндiя» (1)
08:35, 08:50 Ранок на
08:15 Х/ф «Кохання на 08:00, 14:00
07:20 «Київ музика»
два полюси»
ШОУМАНIЯ
П’ятому
08:00, 15:00, 17:00,
10:10 Х/ф «Мiсце
11:55, 14:50 Т/с
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
19:00, 21:00, 23:00
зустрiчі змiнити не
«Воронiни»
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
«Столичнi телевiзiйнi можна» (1)
18:20 Абзац!
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
18:00, 22:00 «Вiкнановини»
19:00 Супермодель
19:00, 21:00, 22:00, 23:00,
Новини»
по-українськи
08:20, 10:20, 16:00,
00:00 Час новин
19:00
Т/с
«Коли
ми
21:00
Проект
Перфект
07:10, 08:15, 22:20, 23:25
17:40, 18:50, 21:25
вдома» (2)
№11
Бiзнес-час
«Вiдкритий мiкрофон»
19:55, 22:45
22:15 Герої та коханцi 07:30, 08:30, 09:30, 10:30,
08:30, 19:30
«Нацiональне талант- №5
11:30, 12:30, 13:30, 14:30,
«Столиця»
шоу «Танцюють всi!-7» 01:40 Х/ф «Напад на
15:30, 16:25, 17:30, 18:30,
00:20 «Куб - 5»
13:20, 15:10, 23:25
13 дiльницю» (2)
22:30, 23:30 Час. Важливо
«Громадська
08:40 Трансмiсiя-новини
— Не винось мені мозок!
приймальня»
— Мені здається, що його туди і не 09:35, 10:35, 11:35, 20:00,
16:20, 18:00 «У центрi
21:10 Час. Пiдсумки дня
заносили
14:35 Феєрiя мандрiв
уваги»
***
15:35, 18:35 Машина часу
17:10, 00:45
У мене дуже терплячий характер, 16:30 Вiкно в Європу
«Прогулянки мiстом»
типу накопичувальної системи 17:15 Мотор
19:20, 23:20 «Мiська
17:35 Лiсова варта
знижок. Головне — потім не по- 18:10 Мiсцевий час
варта»
21:35 «Столиця.
трапити під мою роздачу бонусів… 21:40 Час-Тайм
Спецпроект»
22:35 Особливий погляд

05:30, 07:30, 12:05,
15:00, 17:30, 19:30,
21:00 Служба новин
«Хвиля»
06:00, 18:00 «Єдина
країна! Єдина країна!»
08:00, 15:10 М/с
«Лiтаючий будинок»
08:30, 15:40 М/с
«Пригоди Робiка»
08:55 Шкiльнi iсторiї
10:15 Випробувано
на собi
11:40 Шуба-дубаZOO!!!
12:45 Х/ф «Альоша
Птiцин виробляє
характер» (1)
14:00 Молода гвардiя
16:00 Круїзнi лайнери
- рай в океанi
17:00, 21:30 Як
працюють машини
20:00 Феєрiя мандрiв
22:00 Адреналiн
22:30 Х/ф
«Волочаєвськi днi» (1)
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06:00 Saba erte ATRde
08:05 М/ф
10:15, 12:20, 12:55,
16:50, 19:45 Т/с
11:00, 14:00, 16:30,
18:30, 20:30 Випуск
новин ZAMAN
11:15, 16:05 Д/ф
11:50 Будьте здоровi!
13:40 Tarih sedasi
14:15 Велике кiно на
ATR
19:10 Маю право
21:00 Х/ф

Будь-яка
стаття «Кримінального
кодексу України» має починатися
зі
слів: «Якщо
спіймають»

06:00 Х/ф «Вiнсент,
Франсуа, Поль та
iншi...»
10:00 Великi люди
10:30 Подiї, що
змiнили свiт
11:15 Х/ф «Пригоди
«Посейдона»
14:15 За сiм морiв
15:00 Дитинство у
дикiй природi
16:15 «Мистецтво i
час»
16:40 Вперед, на
Олiмп!
16:50 Ювiлейний
вечiр Андрiя
Демиденка «На
вiдстанi душi»
19:00 Таємницi
древнiх цивiлiзацiй
20:00 Вся розкiш
азiйських країн
21:00 Рокуелл Кент
22:50 Х/ф
«Полювання на жiнку»
(2)

07:10 «Школа доктора 07:00, 15:00, 19:00

06:35 Ezan sedasi

Комаровського.

07:05 Balcoqraq

06:00, 08:00, 16:40
«Мультляндiя»

06:25 Х/ф «Медовий
мiсяць» (1)

07:20 «Київ музика»
08:00 Останный шанс 10:00 «Якiсне життя»
08:55 Дiстало!
10:00 Громадянська
оборона
11:00 Iнсайдер

08:00 «Караоке на

10:30 «Зроблено у

Майданi»

Києвi»

09:00 «Все буде

11:00 «Run.OK»
11:35, 19:20, 22:40

смачно!»

«Вiдкритий мiкрофон» 11:35 «Нацiональне

13:30 «Київськi iсторiї» талант-шоу
12:00, 13:00, 20:10 Т/с 15:30 «Служба
«Танцюють всi!-7»
порятунку»
«Iнкасатори»
15:05 «Зваженi та
17:15 «Концерт
12:45 Факти. День
М. Поплавського
щасливi - 4»
18:45 Факти. Вечiр
«Приречений на
19:00 «Х-Фактор - 5»
любов»
19:15 Надзвичайнi
23:10 Т/с «Коли ми
19:00, 21:00, 23:00
новини. Пiдсумки
«Столичнi телевiзiйнi вдома» (2)
22:15 Х/ф «Острiв»
01:00 Х/ф «Велика
крадiжка» (2)

09:00 «Випадковий
свiдок»
09:35 Т/с «Двоє зi
скриньки - 2»
13:05 Т/с «Вулицi
розбитих лiхтарiв
- 12»
15:00, 19:00 «Свiдок»
15:15 Т/с «Каменська
- 2»
19:30 Х/ф «Вiтер
пiвнiчний» (1)
21:20 Х/ф
«Випадковий шпигун»
(2)
23:00 Х/ф «Хрещений
батько - 2» (2)

06:00 «Шiсть кадрiв»
07:00 ТСН:
«Телевiзiйна Служба
Новин»
08:00, 08:35 М/с
«Пригоди ведмедикiв
Гаммi»
09:00 «Свiтське життя»
10:05 Мелодрама
«Стежка вздовж рiчки»
14:05 «Вечiрнiй Київ»
16:05, 21:20 «Вечiрнiй
Квартал»
18:30 «Розсмiши
комiка - 5»
19:30 ТСН:
«Телевiзiйна служба
новин»
20:15 «Українськi
сенсацiї»
23:30 «Квартал i його
команда»
00:30 Бойовик
«Правдива брехня»

«Еквiлiбрiум»

«Свiдок»

06:20, 10:20 М/с «Маша i
Ведмiдь» (1)
06:50, 09:20 М/с «Клуб
Вiнкс: Школа чарiвниць»
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 Повне
перевтiлення. Дiм за
тиждень
13:00 Богиня шопiнгу
14:50 Панянка-селянка
15:50 Вiталька
17:00 Країна У
17:35 Одного разу пiд
Полтавою
18:00 Т/с «Свiтлофор»
(2)
19:00 Любов онлайн
20:00 Х/ф «Голоднi
iгри» (2)
22:40 Х/ф «Мурахи у
штанях» (2)
00:00 Т/с «Ходячi мерцi»

06:00 Бандитська Одеса
07:00 У пошуках iстини.
Юрiй Андропов
07:50 Суперкораблi.
Васко да Гама
08:40, 09:40 Вражаючi
кадри
10:30 Далеко i ще далi.
Бразилiя
13:10, 18:30, 23:40 Шукачi
неприємностей
14:10 У пошуках iстини.
Три кохання Батька
Махна
15:00 Правила життя.
Руйнiвний ремонт
15:50 Сучаснi дива.
Свинець
16:40, 17:30 Полювання
на вбивць
19:20 Далеко i ще далi.
Африка
20:20 Секретнi територiї.
Зiрки космiчного рока
21:10 Секретнi територiї.
Спадщина iнопланетних
архiтекторiв
22:00 Африка. Сахара
22:50 Смертельна
зустрiч. Риба-електрошок

06:30 «TOP SHOP»
07:30, 09:50
«Мультфiльми»(1)
08:20 Т/с «Хто у домi
господар» (1)
10:15 Т/с «Всi жiнки вiдьми» (1)
13:45 Т/с «Доктор
Хаус»
15:20 «Орел i Решка.
На краю свiту»
16:15, 19:00 «Орел i
Решка. Шопiнг»
17:10, 22:10
«Розсмiши комiка»
18:10 «Звана вечеря»
20:00 «КВК-2014»
23:10 «Велика
рiзниця»

06:00, 14:00 Золота
лихоманка
06:55 Крiзь простiр
i час з Морганом
Фрiменом
07:50, 13:00, 18:30 Як
це влаштовано?
08:15, 08:45 Тiкл
09:10, 09:40 Автолiйцi
10:05, 10:35, 19:00,
19:30 Лiквiдатор
11:00 Смертельний
улов
12:00, 00:00 Top Gear
13:30, 18:00 Як це
зроблено?
15:00 Магiя Бена Ерла
16:00, 16:30 Акули
автоаукцiону з Далласа
17:00 Махiнатори
20:00 Повстання
машин
21:00 Як влаштований
Всесвiт
22:00, 22:30
Надлюдська наука
23:00, 23:30 Королi
аукцiонiв

Наш індекс у Каталозі місцевих періодичних видань 40007

07:00 Шустер LIVE
11:25 Подорожуй
першим
12:00 Т/с «П’ять хвилин
до метро»
12:50 Свiтло
13:25 Хочу бути
13:45 Днi нiмецького ТБ
на Першому
14:40 Нотатки на
глобусi. Дубаї
15:10 Українського
роду
15:55 В гостях у Д.
Гордона
16:55 Чоловiчий клуб.
Бокс. Мiксфайт
18:00 Чоловiчий клуб
19:10 Х/ф Днi
нiмецького ТБ на
Першому
21:00 Новини
21:40 Утеодин з
Майклом Щуром
22:10 Моя країна
22:40 Мегалот
22:50 Суперлото,
Трiйка, Кено
23:00 Вiд першої особи.
Пiдсумки

06:15 Х/ф

08:30 Ранковий

06:15 «33 квадратних
метри»
06:40 Т/с «Мисливцi
за старовиною»
08:40, 21:30 «ДжеДАI.
Воїни дорiг»
09:00, 18:30, 21:00
Новини «Спецкор»
09:30 «Люстратор
7.62»
09:40 Х/ф
«Зворотнього шляху
немає» (1)
14:40 «Нове Шалене
вiдео по-українськи»
17:00 «СуперОблом.
UA»
19:00 Х/ф «
Антиснайпер. Новий
рiвень» (2)
22:00 Х/ф
«Природжений
гонщик» (2)
00:00 Х/ф «Вайверн.
Крилатий дракон» (2)

новини»

00:20 «Х-Фактор

19:40, 21:20, 23:20
«Столиця»

- 5 Пiдсумки

06:00 Нереальнi iсторiї
08:05 Ревiзор
10:00 Стажисти №3
12:15 Т/с «Родина 3D»
14:10 Хто Зверху?-3
№9
16:10 Т/с «Воронiни»
18:45 М/ф «Геркулес»
20:40 Х/ф «Месники»
(2)
23:35 Стенд Ап Шоу
00:35 Х/ф
«Нереальний
блокбастер» (2)

Хлопчик кинув пару копійок у фонтан,
щоб повернутися. І повернувся,
тому
що не вистачило грошей
на автобус

00:50 «У центрi уваги» голосування»

06:00 «Єдина країна!
Єдина країна!»
07:30 Служба новин
Подiї
«Хвиля»
Невiдкладна
08:00 Кабрiолет
07:15, 09:15 Т/с
допомога»
08:25, 01:00 180 градусiв
09:05 У свiтi справдженої
08:00 «Школа доктора «Iнтерни»
мрiї
Комаровського»
10:15 Чекаю гостей
09:50 Один за сто
10:45 Шуба-Дуба-ZOO!!!
08:20 Програма
11:40 Адреналiн
годин
«Чорно-бiле»
12:00 Чорноморський
об’єктив
09:30 «Новини»
11:00 Х/ф «Дружина
12:45 Х/ф «Старий
10:00 Х/ф
наїзник» (1)
Штирлiца»
15:00 Вiдбиття
«Бiлоруський вокзал»
15:30 Як працюють
13:00, 15:20 Т/с
(1)
машини
16:00 Випробувано на
12:05 Т/с «Поговори зi
«Висока кухня»
собi
мною про кохання» (1)
17:30 Х/ф
17:15, 19:40 Т/с «Тiлi - «Сорочинський
16:00 Т/с «Надiя»
ярмарок» (1)
20:00 «Подробицi»
тiлi тiсто»
19:00 Реальний свiт
20:05 Круїзнi лайнери 20:30 Концерт «Мiсце
22:00 Х/ф «45 секунд» рай в океанi
зустрiчi»
21:05 Регiони
00:00 Х/ф «Загубленi 21:30 Молода гвардiя
22:25 Т/с «Двадцять
22:40 Х/ф «Секретна
рокiв без кохання» (2) в лiсах» (2)
мiсiя» (1)

08:00 Т/с «Двоє зi
скриньки - 2»
11:30 «Речовий
08:15 Прогулянки
доказ». За крок до
по Криму з О.
вбивства
Гайворонським
12:00 «Головний
08:30 Будьте здоровi! свiдок»
12:55 «Випадковий
09:00 Acci biber
свiдок»
09:35 Sherfe fashion
13:50 «Правда життя.
10:05 Gonul eseri
Професiя актор кiно»
10:30 Дастархан
14:30 «Поїхали!»
10:50 Татли сес
15:00 Т/с «Вулицi
розбитих лiхтарiв 11:40 Mizmizlar
4» (1)
12:20 Т/с
19:00 «Спецiальний
16:00 Yirla, sazim
«Свiдок»
16:45 Tarih sedasi
19:30 Т/с «Копи17:05 Золоте столiття новобранцi»
23:00 «Голi та смiшнi»
кiно на ATR
00:00 Х/ф
18:50 Х/ф
«Випадковий шпигун»
20:30 Bu afta
(2)
21:10 Велике кiно на 03:05 «Речовий
ATR
доказ»

06:40, 10:35, 16:35, 19:35
Машина часу
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 20:00, 21:00, 22:00,
23:00, 00:00 Час новин
07:20, 22:20, 23:20
Бiзнес-час
07:30, 08:30, 09:30, 10:30,
11:30, 12:30, 13:30, 14:30,
15:30, 16:30, 17:30, 18:30,
19:30, 20:30, 22:30, 23:30
Час. Важливо
08:35 Не перший погляд
09:15 Мамина школа
09:35 Укравтоконтинент
10:15 Снiданок з Iскрою
11:10 Трансмiсiя
11:35 Майстри Ремонту
14:10, 23:35 Iсторiя успiху
14:35 Iнтелект.ua
15:35 Кiно з Янiною
Соколовою
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, 08:00 М/с
«Лалалупси» (1)
06:20, 10:45 Х/ф
«Покемон 5: Герої» (1)
07:30 Байдикiвка
08:30 М/с
«Смiшарики» (1)
09:00 Мультик з
Лунтiком
09:40 М/с «Дашадослiдниця» (1)
10:05 М/с «Вперед,
Дiєго, вперед!» (1)
10:35 М/с «Фiксики»
(1)
11:55 Х/ф «Реальна
казка» (1)
13:50 Х/ф «Великий»
(1)
15:40 Х/ф «50 перших
поцiлункiв» (1)
17:20 Х/ф «Голоднi
iгри»
20:00 Розсмiши
комiка
22:00 Вiталька
00:00 Т/с «Ходячi
мерцi» (3)

2+2

06:15 «33 квадратних

06:30 «TOP SHOP»

метри»

07:30

07:15 «Нове Шалене

«Мультфiльми»(1)

вiдео по-українськи»

09:30 М/ф «Чорний

08:40 «ДжеДАI. Воїни

котел» (1)

дорiг»

11:00 «Рецепти

09:00 Новини

щастя»

«Спецкор»

12:00 Х/ф «Табiр Року:

09:30, 21:30

Музичнi канiкули» (1)

«Люстратор 7.62»
10:00 «Облом.ua
новий сезон»
11:00 Т/с «По гарячих
слiдах» (1)
19:20 ЧУ 12 тур.
«Чорноморець» «Ворскла»
22:30 Х/ф «Зорянi
вiйни. Еп. 2. Атака
клонiв» (1)

13:50
«ВусоЛапоХвiст»
15:15 «Орел i Решка»
17:10 «Орел i Решка.
Шопiнг»
18:00 Х/ф «Джейн
Ейр» (2)
20:15 «КВК-2014»
22:30 Х/ф «Близнюки»
(2)

01:25 Х/ф

00:40 Т/с

«Карнозавр-3» (2)

«Надприродне» (2)

06:00 Бандитський
Київ
07:00 У пошуках
iстини. Три кохання
Батька Махна
07:50 У пошуках
iстини. Юрiй Андропов
08:40, 09:30 Вражаючi
кадри
10:30 Останнi днi Анни
Болейн
11:30 Казковi замки
короля Людвiга II
12:30 Королiвський
Лондон
14:30 Африка. Сахара
15:30 Дикi острови
16:30 Далеко i ще
далi. Африка
17:30 Далеко i ще
далi. Шотландiя
18:20 Далеко i ще
далi. Iндiя
19:20, 20:00 Секрети
звичайних речей
21:00, 22:00, 23:00
100 рокiв вiйни

06:00 Як це
влаштовано?
06:25 Вижити разом
07:20, 07:50 Бер
Грiллз: кадри
порятунку
08:15 Рiчковi монстри
10:05, 10:35, 20:00,
20:30 Склади: битва
в Канадi
11:00, 11:30 Пропажi
на продаж
12:00 Великий
махiнатор
13:00 Швидкi та гучнi
14:00 Повний форсаж
15:00, 15:30, 16:00,
16:30, 17:00, 17:30,
18:00, 18:30, 19:00,
19:30 Що у вас у
гаражi?
21:00, 21:30 Тiкл
22:00 Пильнуй
23:00 Як влаштований
Всесвiт
00:00 Повстання
машин

10
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2+2
07:30, 00:05 «Золотий
гусак»
08:10 Шеф-кухар країни
09:25 Хто в домi хазяїн?
10:10 Х/ф «Мрiя
Попелюшки»
12:00 Т/с «П’ять хвилин
до метро»
13:30 Школа Мерi
Поппiнс
13:45 Днi нiмецького ТБ
на Першому
14:40 Фольк-music
16:00 Дреди епохи. Д/ф
«Прiсноводнi джунглi»
17:00 Театральнi сезони
17:30 В гостях у
Д.Гордона
19:10 Х/ф Днi нiмецького
ТБ на Першому.
«Телефон полiцiї 110: хижi
птахи»
21:00 Новини
21:40 Перша шпальта
22:05 Моя країна
22:55 Трiйка, Кено,
Максима
23:00 На слуху. Пiдсумки

06:00 А/ф «Роботи»
07:35 Марiччин кiнозал.
Мультфiльм
08:00, 08:35 М/с
«Пригоди ведмедикiв
Гаммi»
09:00 Лотерея «Лотозабава»
10:15 ТСН: «Телевiзiйна
служба новин»
11:00 «Свiт навиворiт - 3:
Танзанiя, Ефiопiя»
12:00 «Ескiмоска - 2:
Пригоди в Арктицi»
12:10 «Маша i ведмiдь»
13:40 «Iнспектор
Фреймут»
15:25 «Територiя
обману»
16:30 Комедiя
«Джентельмени удачi»
18:25 «Українськi
сенсацiї»
19:30 ТСН: «ТСНТиждень»
21:30 «Хоробрi серця»
23:20 Бойовик «Дежа
Вю»

07:05 Анекдоти по06:40, 10:50
06:00, 08:00
06:10 М/с «Губка Боб 07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
«Мультляндiя»
Прямокутнi штани»
українськи
«МастерШеф - 4»
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
06:50 «Повнота
07:40 М/ф «Великий
19:00, 22:00, 23:00, 00:00
07:50 Зiрка YouTube
радостi життя»
09:00 «Все буде
Час новин
бiй Астерiкса»
07:20, 08:15, 22:15, 23:20,
09:05 Козирне життя 07:20, 11:20 «Київ
смачно!»
09:00
М/с
«Дракони:
00:15 Бiзнес-час
музика»
на дачi
07:30, 08:30, 09:30, 10:30,
Вершники Дурня»
09:15 «Приречений на 09:55 «Караоке на
11:30, 12:30, 13:30, 14:30,
09:30 Дивитись усiм! любов»
11:35 М/ф «Геркулес» 15:30, 16:30, 17:30, 18:25,
Майданi»
23:30, 00:30 Час. Важливо
10:30 Крiт.
09:50 «Столиця.
13:25 1000 жiночих
07:35 Клуб 700
Спецпроект»
13:05
«Х-Фактор
5»
бажань
Розважальне шоу
09:10, 14:35 Велика
13:30 «Прогулянки
полiтика
14:25 Хто Зверху?-3
19:00 «Битва
12:45 Факти. День
мiстом»
09:35, 15:35 Вiкно в
№10
Америку
13:00 Т/с «Чужий
15:30 «Гаряча лiнiя
екстрасенсiв 14»
16:25
Проект
Перфект
10:15 Снiданок з Iскрою
«102»
район»
11:35 В кабiнетах
21:10 «Один за всiх»
№11
17:00, 19:00 «У центрi
13:35 Тема/Хронiка тижня
18:45 Факти тижня
уваги»
17:40
Х/ф
«Месники»
22:20 «Вiкна-Новини».
16:35 Фактор безпеки
21:00 Час: пiдсумки тижня
17:50, 18:50,
20:20 Х/ф «Я,
20:40 Х/ф
Спецрепортаж
з В. Гайдукевичем
19:50,
20:50,
22:50
Франкенштейн»
«Повернення
21:40 Час-Тайм
«Вiдкритий мiкрофон» 23:25 Х/ф «Московськi
22:20 Територiя закону
Супермена» (2)
22:10 Х/ф «Iнший свiт- 18:00, 20:00, 22:00,
22:35 Кiно з Янiною
23:45
Х/ф
«Принади»
сутiнки»
(2)
Соколовою
3. Повстання лiканiв» 23:55 «Столиця»

06:00 Х/ф «Пригоди
«Посейдона»
10:00 Вся розкiш
азiйських країн
11:00 Армiя
11:20 Х/ф «Вiнсент,
Франсуа, Поль та
iншi...»
14:00 За сiм морiв
15:00 Дитинство у
дикiй природi
16:00 Дика Африка
17:00 Ювiлейний
вечiр Андрiя
Демиденка «На
вiдстанi душi»
19:00 Таємницi
древнiх цивiлiзацiй
20:00 «Цивiлiзацiя
Incognita»
20:15 «Кумири»
20:40 «Свiтськi
хронiки»
21:00 Рокуелл Кент
22:40 Х/ф «Лють» (2)
00:30 «Вихiдний, пiсля
опiвночi»

06:25 «Подробицi»
06:55 «Щастя з
пробiрки»
08:00 «уДачний
проект»
08:35 «Готуємо
разом»
09:30 «Недiльнi
новини»
10:00 «Орел i Решка.
Незвiдана Європа»
11:00, 21:55 Д/ф
«Стiна»
12:10 Концерт «Мiсце
зустрiчi»
14:10 Х/ф «В
очiкуваннi весни» (1)
16:10 Т/с «Кохання
несподiване нагряне»
20:00 «Подробицi
тижня»
23:10 Програма
«Чорно-бiле»

06:30 Подiї

06:35 Ezan sedasi

07:10 Т/с «Висока

07:05 Balcoqraq

23:55 Х/ф
«Еквiлiбрiум»

08:00 Кримська
кругосвiтка
08:25 FitnessTime
08:50, 22:30
кухня»
Астропрогноз
11:00 Т/с «Тiлi - тiлi
09:00, 09:45 Погода в
Українi
тiсто»
09:05 У свiтi справдженої
14:50 Х/ф «45 секунд» мрiї
09:15, 09:50, 10:30, 11:05,
16:55 Футбол.
12:30 Телепродаж
Чемпiонат України
10:15 Чекаю гостей
«Шахтар» - «Днiпро» 10:45 Шкiльнi iсторiї
11:40 Будьте здоровi!
19:00 Подiї тижня з
12:00, 17:40 Феєрiя
мандрiв
Олегом Панютою
12:45 Х/ф «Рядовий
20:45 Хочу до
Олександр Матросов» (1)
14:05 Молода гвардiя
Меладзе
15:00 Х/ф «Сорочинський
22:30 Comedywoman ярмарок» (1)
16:20 Шуба-дуба-ZOO!!!
23:30 Великий футбол
16:50 Регiони
Як працюють
Не люблю цей 17:05
машини
момент, коли 18:10 Кабрiолет
Таємницi руїн
під час гудків 19:10
20:05 Круїзнi лайнери ти забуваєш, рай в океанi
Чорноморський
кому і навіщо 21:05
об’єктив
22:40,
03:05 Х/ф
дзвониш…
«Подруги»

1 листопада святкує
свій 70-річний ювілей
Іван Степанович МАЛИК!
Ваш ювілей –
не тільки Ваше свято,
Радіють Ваші рідні й друзі теж.
Хай Бог
пошле іще років багато,
Здоров’я, щастя, радості без меж!
Нехай добром наповнюється хата,
Достатком, щирістю і сонячним теплом.
Хай буде вірних друзів в ній багато,
Прихильна доля огорта крилом.
Дружина, діти, онуки

Шановну Емму Олександрівну ОДИНОКІНУ
ВІТАЄМО з днем народження!
Желаем мира на земле
И хлеба-соли на столе.
И чтоб здоровье крепким было
И никогда не подводило.
Чтобы друзья стучались в дом
Утром, вечером и днем!
Друзі «Стоп-старість»
3 листопада відзначить день народження Володимир ЛІСОГОР — турботливий, невгамовний,
чуйний, уважний, відповідальний — депутат по
нашій вулиці.
Цими якостями, шановний Володимире, Ви здобули заслужений авторитет серед своїх вдячних
виборців. Нехай усе хороше, зроблене з душею
та натхненням, повернеться до Вас сторицею.
З нагоди дня народження шлемо Вам щирі та
сердечні вітання. Бажаємо подальших успіхів,
безмежної енергії і наснаги у добрих справах,
нових починаннях і звершеннях.
Міцного Вам здоров’я,
щастя, родинного тепла і
затишку.
З повагою
мешканці будинку
№8 по вул.
Б. Хмельницього

06:30 «TOP SHOP»
07:30
«Мультфiльми»(1)
08:10 «Рецепти щастя»
09:10 Х/ф «Табiр Року:
Музичнi канiкули» (1)
11:00 М/ф «Чорний
котел» (1)
12:20 «Розсмiши
комiка»
13:20 «Орел i Решка.
Шопiнг»
14:10 «Орел i Решка»
16:00 Х/ф «Джейн Ейр»
18:15 «Вечiрнiй
квартал»
20:00 Х/ф «Особлива
думка» (2)
22:45 «КВК-2014»
00:50 Т/с
«Надприродне» (2)

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

21:00, 23:00, 00:50
«СТН - тижневик»
21:30, 23:30 «СТН спорт - тижневик»

(2)

07:00, 16:00 «Королi
Рингу» Бої за
чемпiонськi пояси
за версiєю WBA, IBF,
WBO Бернард Хопкiнс
- Сергiй Ковальов,
В’ячеслав Глазков Дарнелл Уiлсон
10:00, 23:15
«Богатирі»
11:00 «Люстратор
7.62»
12:00 «Бушидо»
13:50 ЧУ 12 тур.
«Волинь» - «Олiмпiк»
19:15 ЧУ 12 тур.
«Динамо» - «Карпати»
21:30 «Профутбол»
00:15 Х/ф
«Природжений
гонщик» (2)

06:25 Х/ф «Право на
пострiл» (1)
07:45 Т/с «Вулицi
08:15 Прогулянки
розбитих лiхтарiв - 4»
(1)
по Криму з О.
11:30 «Легенди карного
Гайворонським
розшуку». Слiпий рейд
08:30 Будьте здоровi! 12:00 «Агенти впливу»
12:55 «Спецiальний
09:00 Acci biber
«Свiдок»
13:25 Х/ф «Вiтер
09:35 Sherfe fashion
пiвнiчний» (1)
10:05 Gonul eseri
15:20 Т/с «Лорд. Песполiцейський»
10:30 Дастархан
19:00 Т/с «Павутиння
10:50 Tatli ses
- 6» (2)
22:45 «Випадковий
11:40 Bu afta
свiдок»
12:20 Т/с
23:00 «Головний
свiдок»
16:00 Yirla, sazim
00:00 Х/ф «Той, що не
16:45 Tarih sedasi
залишає слiду» (3)

17:05 Радянське кiно
на ATR
18:50 Х/ф
20:30 Zaman пiдсумки
21:10 Велике кiно на
ATR

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

Продам дрова колоті:
дуб, граб, вільха, береза,
сосна, яблуня. Доставка по
Вишгородському району.
Тел: (096) 581-10-11,
(093) 665-54-44.
Адреса: Вишгородський район, с. Нові Петрівці,
вул. Першотравнева, 1-а

Офіційно

Інформація про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, які
будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів
комунальної власності для
передачі їх в оренду
Нежитлове приміщення (підвал) — 29,00
кв. м, балансоутримувач — КПЖ і КГ Вишгородської міської ради, знаходиться за адресою: вул. Шкільна, буд. 7/1.
Нежитлове приміщення (цокольний поверх) площею 50,00 кв. м, балансоутримувач — КПЖ і КГ Вишгородської міської ради, знаходиться за адресою: вул.
Б.Хмельницького, 7.
Нежитлове приміщення (цокольний поверх) площею 79,37 кв. м, балансотуримувач — КПЖ і КГ, знаходиться за адресою: вул.
Б.Хмельницького, 7.
Конкурс відбудеться об 11:00 17 листопада 2014 року, за адресою: місто Вишгород,
пл. Шевченка, 1, к. 67. Телефон для довідок: (04596) 26-589.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті і має містити
вартість і калькуляції витрат, термін виконання робіт (не більше 15 календарних днів), копію статуту та документів, що підтверджують
кваліфікацію. Конкурсна документація подається до 11 листопада 2014 року (включно).

06:00, 08:00 М/с
«Лалалупси» (1)
06:20, 11:05 М/ф
«Барбi: Таємниця
феї» (1)
07:30 Байдикiвка
08:30 М/с
«Смiшарики» (1)
09:00 Мультик з
Лунтiком
09:40 М/с «Дашадослiдниця» (1)
10:05 М/с «Вперед,
Дiєго, вперед!» (1)
10:35 М/с «Фiксики»
(1)
12:25 Х/ф
«Попелюшка» (1)
13:35 Х/ф «50 перших
поцiлункiв» (1)
15:25 Одного разу пiд
Полтавою
16:15 Панянкаселянка
19:00 Любов онлайн
20:00 Розсмiши комiка
22:00 Вiталька

Продам погріб у кооперативі
«Весна» (район ринку).
Тел: (067) 245-68-98

08:10, 09:00 Вражаючi
кадри
10:00, 11:00, 12:00 100
рокiв вiйни
13:00, 14:00, 15:00 Дикi
острови
16:00 Далеко i ще далi. Iндiя
17:00 Далеко i ще далi.
Африка
18:00 Формула-1. Гран-прi
Бразилiї
20:00 Секретнi територiї.
Куди зникають цивiлiзацiї
21:00 Секретнi територiї.
НЛО. Шифровка з дна
океану
22:00 Останнi днi Анни
Болейн
23:00 Казковi замки короля
Людвiга II

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

06:25, 07:20, 08:15,
09:10, 10:05, 11:00,
12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00,
20:00 Динамо
- неймовiрний
iлюзiонiст
18:00 Динамо
19:00 Динамо зустрiч з iлюзiонiстом
21:00 Пильнуй
22:00, 22:30
Надлюдська наука
23:00, 23:30 Кращi у
своїй справi
00:00 Повний форсаж
01:00 Тiкл
02:50 Рiчковi монстри
04:40 Великий
махiнатор

Безкоштовні оголошення

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

Продам авто Geely 1,3 HS
2005 р. в., пробіг 23 300
км, ціна договірна.
Тел: (067) 245-68-98

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

Штукатурка, безпіщанка.
Тел: (099) 960-84-55, (096) 195-06-99
Гараж у кооперативі «Гідромеханізатор»,
погріб, яма. Тел: (050) 415-53-31

ПРОДАМ
Терміново смартфон, HTC, білий, б/в. + бонус.
Тел. (066) 335-53-30
Гараж 6х3, кооператив «Екран», утеплений,
оглядова яма, підвал. Тел: (096) 271-70-92

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

Вишгород

З журналістського блокнота

1 листопада 2014 року
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Шляхами української діаспори
«До тебе я, Тарасе, йду…»
6
Вона дала занепалим українським душам міцний національний поштовх і показала, що українська діаспора має те, чого
інші не мають: у єдності — сила народу!»
У Куритибі пам’ятник Шевченку встановлено 29 жовтня 1967 року з ініціативи
місцевої громади на Площі України. Це
перший пам’ятник Кобзареві у Південній
Америці. Тут облаштовані затишні кафе,
а тому завжди людно. Коли я вже сфотографував фігуру поета з Державним прапором України, закріпленим на п’єдесталі
кимось із українських патріотів, до нього
саме підійшла, взявшись за руки, молода
пара і зацікавлено почала розглядати монумент та надпис на ньому. А мені знову
спали на думку рядки з відомої пісні:
Я не один іду до нього —
Ідуть до нього тисячі,
Неначе грішники до Бога,
Свої печалі несучи.
І доки в римах Заповіту
Вогонь поезії не згас.
Той рух до сонця не спинити,

Бо зветься сонце те — Тарас…
Пам’ятники Кобзарю в Південній Америці відкривали, як правило, з нагоди визначних для українського народу подій. І
якщо є в світі людина, яка заслуговувала
б на таке всесвітнє пам’ятникове увічнення, то це, без сумніву, Тарас Шевченко,
наш Шевченко, який возвеличив «малих
рабів німих», перетворивши їх у модерну, одну з найбільш заавансованих націй,
поставивши на її сторожі своє полум’яне
слово. Шевченкові ідеали — ідеали волі і
справедливості, це вселюдські ідеали, а
тому цілком правильно і справедливо, що
пам’ятники Шевченкові, як смолоскипи тих
ідеалів, опоясують сьогодні Землю.
НА ФОТО:
1 — Пам’ятник Тарасу в Буенос-Айресі
2 — Пам’ятник Кобзарю в Обері
3 — Пам’ятник Тарасу Шевченку в
Апостолесі
4 — Пам’ятник Генію і Пророку в Прудентополісі
5 — Пам’ятник Шевченку в Куритибі

4

5

За три місяці до Мундіялю
(Початок див. №№ 16, 18, 21, 24,
27, 41-44’2014)
Микола СЕРГІЙЧУК
ФОТО — автор,
спеціально для «Вишгорода»

Враження, якими я поділився раніше
від перебування в Латинській Америці,
були б неповними, якби не торкнувся
ще одного боку життя людей цього континенту. Мова, звісно, піде про футбол.
Якщо в усьому світі це — король спорту, то в Аргентині і Бразилії — своєрідна
релігія. Вмикав телевізора в одній країні,
іншій — на 3-4 каналах неодмінно транслювалися футбольні поєдинки.
Юрій Данилишин розповідав, що
після чергових матчів наступного дня в
офісі не було ніякої роботи. Співробітники обговорювали перипетії поєдинку,
аналізували окремі ситуації, прогнозували шанси команд у наступних двобоях
тощо.
Українці з діаспори дуже жалкували,
що збірна України не пробилася до фінального турніру. Якби наші футболісти
вибороли путівку до Бразилії, шалена
підтримка уболівальників їм була би забезпечена.
Між тим, у Куритибі збираються влаштувати «теплу зустріч» збірній Росії
через загарбницьку політику Володимира Путіна щодо України. До речі, місцевий стадіон будівельники нині високими
темпами готують до змагань, обіцяючи
у встановлені строки здати арену в експлуатацію.
Там же, у Куритибі, я зустрівся з молодою сім’єю з Португалії, яка вже за-
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раз, за три місяці до початку турніру,
прибула в Бразилію, щоб побачити на
власні очі вирішальні поєдинки, вдихнути атмосферу світового футбольного
форуму.
«Серцем бразильського футболу» є
Ріо-де-Жанейро, точніше — знамениті
пляж Копакабана та стадіон «Маракана». Заради того, щоб побачити ці перлини міста, я спеціально злітав із братом до Ріо. В аеропорту приємно було
побачити на одному з майданчиків нашого потужного вантажного трудівника
«Руслана».
Морський пляж Копакабана завдовжки чотири кілометри — найвідоміший у світі. Місто буквально вросло в
нього. Саме тут відбувається щорічний
карнавал.
Справжнього розквіту Копакабана
досяг у 1950-1960-х роках, коли здобув собі славу богемного світу і став
домівкою для кількох десятків, якщо
не сотень, бразильських письменників,
художників, артистів (переважно європейського походження). Пізніше, в цей
престижний район переселилися політики, бізнесмени і просто заможні люди.
Копакабана — це і найбільший концертний майданчик у Ріо-де-Жанейро, де не
раз виступали Елтон Джон, Ленні Кравітц, Мік Джаггер. У грудні 1994 року
прямо на пляжі було влаштовано грандіозне шоу Рода Стюарда. Послухати
співака зібралося понад 4 млн осіб. Ця
подія увійшла навіть до Книги рекордів
Гіннеса.
І, нарешті, Копакабана — велика
футбольна кузня. Саме тут щодня з ран-
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ку до вечора тисячі босоногих дітлахів
ганяють м’яча, шліфуючи свою майстерність і спритність, виростають у великих
майстрів. З цією метою тут обладнано
чимало спортивних майданчиків.
Відчував якесь особливе хвилювання, коли підходив до стадіону «Маракана», адже це арена-легенда. На її
смарагдовому килимі виступали знамениті віртуози м’яча — неперевершений
Пеле, а також не менш уславлені Гарінча, Сантос, Жільмар, Зіко… Немає сумніву, що цьогорічний фінальний турнір
відкриє нові імена, нових зірок, які своєю майстерністю принесуть справжню
насолоду любителям гри мільйонів.
А поки що будівельники здійснюють
тут останні приготування, впорядковуючи під’їзні шляхи. Сам же стадіон готовий до змагань, на ньому відбуваються
футбольні поєдинки. До речі, під час
нашого перебування в Ріо-де-Жанейро
місцевий «Фламенго» переграв свого
суперника з рахунком 3:1.
***

У плині постійних поїздок, цікавих
зустрічей якось непомітно збігло два
тижні — настав час повертатися додому. Увечері, 30 березня, в Сан-Пауло
ми сіли в Boing, який, відірвавшись від
бетонки, почав стрімко набирати висоту.
Я дивився в ілюмінатор і бачив, як усе
більше віддаляється від нас материк, де
залишилися нові знайомі, сотні тисяч
співгромадян-українців, яких доля занесла у цей далекий край, що став їм другою батьківщиною.
Між тим під крилом літака вже простяглися простори Атлантичного океану.
Лайнер тримав курс на Європу…
НА ФОТО:
1 — У футбол в Аргентині грають
дорослі і діти
2 — «Маракана» — Знаменита футбольна арена
3 — Ці громадянки з Португалії уже
живуть в передчутті безкомпромісних
поєдинків у рамках Мундіялю-2014
4 — Копакабана. Тут виростають
віртуози світового футболу

9 листопада
20132014
рокуроку
1 листопада
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Пам’ятні дати
Валентина ЯКОВЕНКО,
методист ЦТ «Джерело»
ФОТО – Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

У День 70-річчя визволення України
та 71-ї річниці визволення Вишгорода
від німецько-фашистських загарбників у Вишгородському міському Центрі
творчості «Джерело» вшанували ветеранів та героїчний подвиг українського
народу в Другій світовій війні.
За перемогу над фашизмом наш народ заплатив неймовірно високу ціну
– мільйони загиблих, поранених та ненароджених. За різними оцінками, від 8 до
9 мільйонів наших земляків полягли на
полях боїв, загинули в окупації, у концтаборах, гетто, в’язницях та на каторжних
роботах на чужині. Десятки тисяч українських міст і сіл стали руїнами…
Сторінки історії перегорнули ведучі
дійства – Катя Чередніченко та Віра Антонюк, нагадавши, як люто упирались німецькі війська, укріпившись на правому
березі Дніпра, як самовіддано і мужньо
форсували річку наші бійці на Лютізькому плацдармі, як вели важкі бої на Букринському – без належного військового
спорядження і техніки. Пом’янули нашого

ІНФОРМвікно

Вишгород

Заради майбутнього, заради правнуків…
земляка, Героя Радянського Союзу Никифора Шолуденка, котрий в обхід німецьких постів на своєму танку першим увірвався на Хрещатик… Його ім’я увічнене
у назві вулиці нашого міста.
Пісні про війну та про збереження миру
виконали вокальні колективи «Спадкоємці переможців» та «Домісолька» (керівник
Ганна Покровська). Малеча і підлітки в
українському вбранні впевнено почувались на сцені. І, як зазначила директор закладу Наталія Кисіль, саме заради того,
щоб діти ось так співали, веселились і раділи життю, склали голови їхні прадіди…

Приходьте на АВАНСЦЕНУ

Сценарій заходу підготувала художній
керівник Центру творчості, актриса театру і кіно Олена Сікорська. Із вересня ц.
р. у «Джерелі» вона також проводить заняття театру-студії «Авансцена»: перша
група початкового рівня навчання – діти
5-10 років, друга група основного рівня
першого року навчання – 11-15 років. Під
час занять приділяється увага виявленню і розвитку у дітей творчих здібностей,
створенню сприятливої атмосфери для
вираження почуттів, бажань і думок. Актриса навчає дітей сценічній мові, рухові,

етиці.
Заняття у колективі театру-студії дисциплінують, виховують відповідальність
перед партнером та глядачем. Діти набувають досвіду у відтворенні будь-якої си-

туації за допомогою імпровізації, що формує відсутність страху перед помилкою,
спонукає до творчої діяльності.
Тож зацікавлених чекають у театрістудії «Авансцена».

Обираємо стабільність, вимагаємо — відповідальності
Галина МАКАРЕНКО,
спостерігач від ВО «Заступ»
ФОТО — автор, спеціально для «Вишгорода»

Особливою прикметою нинішніх
парламентських виборів стало те, що
в кабінках для голосування люди довго
не затримувалися — отож, зрозуміло,

що визначилися завчасно і прийшли на
дільницю вже із прийнятим рішенням.
Причому, як зазначали самі виборці
після голосування, здебільшого вибір приймали всією родиною, так би мовити, на
родинній раді. Адже вибори — це спільна
справа, треба не піддаватись на популізм
і думати про майбутнє. А при виборі серед

Вибори-2014

ФОТОмить

Зустріч поколінь
Влас. інф.
ФОТО – Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

Напередодні відзначення 71ої річниці звільнення Вишгорода
та 70-річчя визволення України
від фашистських загарбників у
Центральній районній бібліотеці активісти клубу за інтересами
«Ветеран» зустрілися із учнями
вишгородських шкіл.
Ветерани війни, праці, учасники
ліквідації аварії на ЧАЕС наголосили
на важливості заходу у вихованні патріотизму та духовних цінностей сучасної молоді, особливо у складний
для нашої країни час.

численних партій і кандидатів керувались
тим, щоб кандидат не перебігав від однієї
політичної сили до іншої, щоб як справжній
лідер міг організувати круг себе людей для
реалізації соціально значимих проектів,
щоб партійна сила сповідувала послідовність своєї політики.
Із самого початку голосування картинка на виборчій дільниці 320348, що розташована в приміщенні проектного інституту, вимальовувалась досить оптимістична:
попри на те, що до дільниці постійно прибували нові виборці, не було великих черг,
адже члени виборчої комісії працювали
дуже злагоджено, швидко, все було чітко
організовано і в інших моментах виборчого процесу.
Крім того, спостерігачі допомагали
членам виборчої комісії дивитись за порядком у залі, за тим, щоб до кабінок не
заходило по дві особи — хіба що у випадку, коли людина не могла за фізичним
станом пересуватись чи прочитати бюлетень. Також спостерігачі чергували біля
скриньок для голосування, при підрахунку
голосів ретельно спостерігали за тим, щоб
виборчі бюлетені, в яких проголосували за
одну партію чи кандидата, не потрапили
до стосу бюлетенів іншого, бо це, в кінцевому випадку, сповільнило би процес підрахунку.
Члени комісії, у свою чергу, охоче давали відповіді на всі запитання і звернення
спостерігачів. Приємно було відчувати, що

всі налаштовані на те, щоб виборчий процес на дільниці пройшов без збоїв, щоб
кожна людина могла реалізувати своє волевиявлення. В принципі, так і було — від
виборців не надійшло жодної скарги, лише
кілька осіб не змогло проголосувати, бо
завчасно не перевірили себе у списках виборців.
Однак така спокійна обстановка утрималась лише до певного часу. Бо коли дійшло до заповнення протоколів, у кількох
спостерігачів чи то далась взнаки цілодобова напруга, чи так було їх проінструктовано, щоб дестабілізувати ситуацію на
дільниці, але вони занадто активно почали
«давати поради» голові дільничної комісії,
що, зрозуміло, аж ніяк не сприяло позитивному результату.
Та, врешті-решт, і спостерігачам, і членам комісії вдалося загальними зусиллями
приборкати свої емоції, і процес підрахунку
голосів та заповнення протоколів успішно
завершився — о восьмій годині ранку 27
жовтня. На дільниці проголосувало 1413
осіб. П’ятірка лідерів наступна: Віктор Решетняк — 296 голосів, Сергій Коба — 179,
Ярослав Москаленко — 170, В’ячеслав
Фурса — 137, Максим Філіпов — 117.
Вибір зроблено. Але сьогодні важливо
не відсторонитись у подальшому від нашого вибору, а контролювати відповідальне
виконання нашими обранцями своїх передвиборних обіцянок. Тільки тоді й справді настане краще майбутнє…

Вишгород

КОЛО жінки
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Батьківські університети
Олена ЯКИМЕНКО,
мама учениці 4-Б класу ВЗОШ № 1
ФОТО — архів класу

Виграючи барвами, іде нашим рідним краєм чарівниця-осінь. Пожовкле листя, перш ніж лягти на землю,
кружляє в повітрі, довкола літають
ніжні павутинки бабиного літа.
У таку чудову днину учні 4-Б класу Вишгородської ЗОШ № 1 разом із
батьками поїхали до Микільської Пустині. Організувала екскурсію класний керівник Олеся Дмитрівна Гачек.
Вона і була нашим гідом.
Цікава і дуже таємнича історія самої
Микільської Пустині. Згідно з переказами, князь Мстислав — син Володимира
Мономаха заснував 1113 року монастир
св. Миколая в лісистій місцевості, знаній, як пустинна (пустельна). Він звелів
побудувати дерев’яну церкву з високою
стовпоподібною вежею.
Згодом тут, на землях Києво-Печерської лаври, гетьман Мазепа перебудував її з дерев’яної у кам’яну. СвятоМикільський Пустинний монастир був
одним із тих, якими опікувалося Військо
Запорозьке.
Це місце для життя люди вибирали
з давніх часів, сюди протягом декількох
тисячоліть з’їжджалися паломники із
різних місць, щоб уклонитися спасителю
християн — Святому Миколаю Чудотворцю.
У сиву давнину із Києво-Печерської
лаври відрядили старих, немічних ченців
доживати віку у віддалені місця. Їх розмістили в човнах і направили по Дніпру.
Із собою монахи взяли ікону Миколи Чудотворця. Коли ченці допливли до місця
теперішньої Микільської Пустині (нині
тут училище міліції), сталося чудо — ікона заплакала. Тут вони й висадились.
За декілька років люди від Лаври навідались на цю територію і побачили, що
всі монахи живі-здорові. Вони побудували храм, адже цілющі води Десни і краса
довкілля зцілили їх і надали життєвих
сил…
Є історичні відомості, що поселення
заснувала княгиня Ольга. І воно називається Ольжичі. Саме поселення починає свою історію з іще дохристиянської

Знай і вивчай свій рідний край
Діти біля дуба княгині Ольги.
Йому — понад 1 000 років.
Обійняти його, взявшись
за руки, змогли 15 дітей

епохи, коли велика княгиня жила у Вишгороді. Цей факт підтверджують археологічні знахідки, зроблені в 1903 і 1975
роках.
Так у 1909 році за 8 км від устя Десни був знайдений 20-метровий стовбур
дуба з чотирма іклами дикого вепра. Це
дало археологам підстави вважати, що
дерево було ритуальним, а подальші

знахідки підтвердили — на цьому місці
до 957 року ріс священний ліс із віковими дубами.
Коли княгиня Ольга стала християнкою, вона не залишила Ольжичі, а
заснувала там один із перших християнських храмів, розмістивши в ньому
велику святиню, привезену із Візантії, —
образ святого Миколая, який і дав назву

«Микільська Пустинь».
Під час Великої Вітчизняної тут був
військовий госпіталь. Літаки приземлялися на лузі біля Десни. Нині тут біля
братської могили завжди живі квіти.
Діти разом із батьками хвилиною мовчання вшанували загиблих.
Вивчаючи новий предмет «Моя щаслива планета. Уроки стійкого розвитку»,
учні вчаться берегти свою планету. Під
час цієї пізнавальної екскурсії вони на
практиці закріпили свої знання: зібрали сміття в мішки і прибрали прилеглу
територію біля тисячолітнього дуба. А
також підготували плакат: «Збережемо
Україну і зробимо з неї рай».
Хочеться вірити, що діти зрозстатимуть свідомими громадянами, патріотами держави, міста, своєї землі.
Ми всі не лише дізналися чимало, а й
чудово відпочили на природі.
Спустилися до берегів Десни. Зробили привал, підсмаживши сало і сосиски
на вогнищі. Милувалися чудовими краєвидами.
Щасливі і задоволені діти зі своєю
вчителькою та батьками зробили висновок, що рідний край треба глибше вивчати, любити та берегти… І робити це
змалечку.

Сила — в гарбузі

Усім відомо, що гарбуз — подарунок нелюбам-нареченим, казкова
карета Попелюшки й атрибут американського Хелоуіна. Але не всі знають, що батьківщина гарбуза — Південна і Центральна Америка, де його
вирощували з 3-го тисячоліття до н.е.
Цей вид баштанної культури налічує
близько 100 різновидів у світі. Це
дуже корисний лікувальний продукт
— і його м’якуш, і насіння та сік.
У чому користь... гарбузового
м’якуша
1. Завдяки великій кількості каротиноїдів, з яких у нашому організмі синтезується вітамін А (ретинол), гарбузовий
м’якуш корисний при загоєнні ран, виразок, наривів і опіків. Для цього прикладайте розтертий м’якуш гарбуза на ура-

жені ділянки шкіри на 2-5 годин уранці й
на ніч — до ранку.
2. Гарбуз є чемпіоном серед овочів за кількістю заліза, завдяки чому
він вважається найціннішим продуктом харчування для тих, хто страждає
малокрів’ям. Тож ті, хто його полюбляють, мають гарний колір обличчя і бадьорий настрій. Як вживати? Просто
— щодня, скільки дозволить сезон, їжте
гарбузову кашу.
3. У гарбузовому м’якуші багато пектинових волокон, які забезпечують виведення з організму токсичних речовин,
шлаків і надлишків холестерину. Завдяки цьому гарбуз дуже корисний для
тих, хто страждає хворобами серця, й
тих, кому необхідно очистити організм.
При захворюваннях печінки лікарі реко-

мендують їсти гарбуз сирим (натерти і
полити салатною заправкою) — так він
ефективніше чистить жовчні протоки.
Корисними будуть і каші з рисом, пшоном чи манкою.
...гарбузового насіння
1. Цинк, що міститься в насінні гарбуза, перешкоджає розростанню сполучної тканини в передміхуровій залозі, що
спостерігається при аденомі й простатиті, тому висушене (не смажене) насіння буде вкрай корисне чоловікам, котрі
страждають цими захворюваннями. Для
ефекту досить з’їдати натщесерце 50-60
зернят протягом 2 місяців.
2. Завдяки тому ж цинку поліпшується стан шкіри при підліткових вугрових
висипаннях, адже відомо, що при згаданому недузі рівень цього мікроелементу в організмі зменшується. Необхідно
з’їдати також по 50-60 зерен на день.
3. У гарбузовому насінні є амінокислота — кукурбітин — глистяна отрута,
не шкідлива для людини. Зважаючи на
те, що близько 50% людей мають паразитів у жовчному міхурі, вживати гарбузове насіння буде дуже корисно.
Щоб прогнати «непроханих гостей»,
три дні з’їдайте на сніданок 100 г гарбузового насіння, запиваючи його рідиною.
...гарбузового соку

Меню

1. Завдяки вмісту калію посилюється
виділення рідини з організму. Сечогінний ефект гарбуза дуже корисний усім,
хто страждає серцевими хворобами й
нирковими набряками.
2. У гарбузовому соку міститься дуже
рідкісний вітамін Т, що сприяє засвоєнню важкої їжі і запобігає накопиченню
жиру, сприяє утворенню тромбоцитів —
клітин крові, що зупиняють кровотечу.
Тому сік необхідний тим, хто страждає
кровоточивістю, наприклад, ясен.
3. Завдяки вітаміну А, що підтримує
здоровий стан очей, гарбуз корисний
для всіх, хто хоче поліпшити зір.
Свіжий сік гарбуза з медом на ніч —
давній рецепт від безсоння. Найкращий
ефект гарбузовий сік дає в сполученні з
морквяним і яблучним соками. Розводьте його в пропорції 1:1:1. Пийте цей коктейль зранку 1 склянку і вдень за 30-40
хвилин перед їдою.
Гарбуз — дуже м’який овоч, тому
протипоказань щодо його прийому, крім
індивідуального несприйняття, немає.
Тож, не викидайте гроші на дорогі
(але не завжди безпечні) пігулки, лікуйтеся та оздоровлюйтеся давно відомим
нашим бабусям засобом — гарбузом —
натуральним смачним продуктом, щедро подарованим нам природою.

14

Зона

1 листопада 2014 року

Бійцям — духовні обереги

Духовна підтримка
Олександр КОНОНЕНКО.
ФОТО — Богдан ПИСЬМЕННИЙ,
спеціально для «Вишгорода»

Передова група батальйону
особливого призначення «Січ»
відправилась у східний регіон
трохи більше двох місяців тому,
але на рахунку бійців уже чимало успішних операцій. Нещодавно в зону АТО виїхала друга
група «січовиків». По благословення та духовну підтримку вони
прийшли до храму ікони Казанської Божої Матері.
Бійці батальйону понад три
місяці проходили навчання у резиденції «Межигір’я», на гелікоптерному майданчику президента-втікача. Навчання було досить
жорстким, спресованим згустком
теорії і практики, і це дало бійцям
змогу прибути на місце служби у
зону АТО і у фізичному, і у психологічному всеозброєнні. Батальйон дислокується у Слов’янську,
і основне його завдання — звільнення території від сепаратистів і
терористів, а також контроль блокпостів.
Друга група бійців батальйону особливого призначення «Січ»
перед відправленням на Схід прийшла до Старопетрівського храму
Казанської ікони Божої Матері. Бійці попросили у настоятеля храму
отця Василя благословення на добру справу, на боротьбу з ворогами українського народу. Прийшли
до храму по духовну підтримку у
нелегкій справі — треба бути готовим стріляти у людей (навіть хай
вони і вороги!), треба бути готовим
вислуховувати від цивільного населення іноді не зовсім приємні, а
може, й образливі речі і терпляче
доводити, що люди у військовій
формі з українськими розпізнавальними знаками — це захисники
України і українців.
«Вам випала не тільки нелегка

місія, а й велика честь захищати
українську незалежність, — сказав о. Василь. — Хай Пресвята
Богородиця боронить вас на всіх
шляхах! Ми молитимемось за вас,
за всі ваші добрі справи, за перемогу над нашим спільним ворогом.
Миру вам усім і здоров’я — тілесного і духовного!»
Настоятель храму вручив бійцям обереги — хрестики і ладанки.
Церковна громада Старопетрівського храму разом із місцевим
підприємцем Григорієм Штанівським влаштувала для бійців невелике застілля — перед довгою дорогою і підкріпитись треба добре.
Настоятель храму та представники церковної громади побували також на полігоні під Вишгородом, щоб благословити перед
поверненням у зону АТО бійців
Національної гвардії. Саме вони
забезпечували «коридор» для виходу наших військ із оточення під
Іловайськом. Вони і самі понесли
втрати — чотири загиблих та 20
поранених.
І тепер пройшли по плацу урочистим маршем, щоб вшанувати
полеглих побратимів, усіх, хто загинув від рук терористів на Сході
України. А ще — щоб показати
свою міць, готовність продовжувати битву за незалежність України,
за мир і спокій у державі.
«У воєнних ситуаціях, — говорить о. Василь, — люди реагують
по-різному. У когось вистачає міцності і загартування, хтось ламається духовно. І, вважаю, що це досить важливо, щоб духовні пастирі
приходили в бойові загони, наснажували їх на витримку, міцність,
говорили з ними про їхні проблеми. Сподіваюсь, що наші обереги
і наші молитви разом із молитвами
рідних допоможуть нашим бійцям
вийти живими з вогняного пекла,
вийти переможцями у боротьбі з
ворогами…»

«З новою величчю постає Твій Безсмертний Подвиг»
Влас. інф.
ФОТО – архів КОДА

28 жовтня 2014 року
на базі Державного музею-заповідника «Битва
за Київ у 1943 році» відбулося урочисте відкриття
пам’ятного знаку на братській могилі невідомих
солдатів у рамках відзначення 70-річчя визволення України від фашистських загарбників.
Співавтори меморіалу
– скульптори Борис Крилов
та Олесь Сидорук.
На мітингу були присутні
ветерани, учні новопетрівських шкіл, представники
засобів масової інформації.
Учасники зібрання вшанували пам’ять загиблих
хвилиною мовчання та поклали квіти до меморіалу,
на якому викарбувано:
«Невідомий солдате!
Ти загинув за визволення нашої рідної землі в далекі 1941 – 1944 роки.
З новою величчю постає Твій Безсмертний Подвиг в той час, коли Україна
виборює свою незалежність
та цілісність.
Слава Україні! Героям
Слава!»

Вишгород

До 70-річчя визволення України

Ліра
Олександр БАЛАБКО

Пісня водія АТО
Ой, ти війна, війна, війна,
Війнонько, війнОнько,
Як від дешевого вина —
Болить голівонька...
За кермом я вже три дні
На старому МАЗі.
«Щоб бійці були живі», —
Значиться в наказі.
Бездоріжжям автокрос,
Снайпер щоб не вцілив,
Щоб привезти на блокпост
Хлопців роту цілу.
Я молюся всім богам,
Зубру на капоті.
Хай Христос поможе нам
У святій роботі.
«Ураган» везе і «Град»
Той, хто братом звався.
Знову вибухнув снаряд,
Подарунок братський...
Ти не друг мені й не брат,
А в нечеснім бОю
Прославляєш каганат
Орди Золотої.
Як колись Тарас прорік, —
Хоч було б і ні з ким,
Та не сяду на твій бік
Навіть хліба з’їсти!
Дотягнути б у лісок,
Поки є ще сили,
Поки третє колесо
Куля не пробила!
Ой, ти війна, війна, війна,
Війнонько, війнОнько,
Як від дешевого вина
Болить голівонька...

Вишгород
КОДА

Зона
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Звіт громаді Київщини за період з 11 по 23 жовтня

Дмитро ХРИСТЮК,
керівник обласного штабу допомоги
учасникам АТО та їх сім’ям
Бійці спеціальних батальйонів Київської області вдячні всім, хто підтримує та допомагає землякам у зоні
проведення АТО. Вони цінують нашу з
вами допомогу. Адже лише спільними
зусиллями мужніх воїнів та відданого
тилу тут, на місцях, можна відстояти
територіальну цілісність України, відновити мир і спокій.
Підтримка бійців триває. Так, щосереди у Борисполі за незмінним графіком працює обласний склад зі збору
гуманітарної допомоги, де лише з 11 по
23 жовтня було прийнято три пічки-буржуйки та близько восьми тонн продуктів
харчування (овочі та фрукти, макаронні
вироби, крупи, м’ясні та рибні консерви,
борошно, домашню консервацію, олію,
питну воду, кондитерські вироби, каву
та чай, засоби особистої гігієни тощо).
Весь зібраний провіант буде направлено

Юридична допомога
Заступник голови Київської облдержадміністрації, керівник обласного штабу допомоги учасникам АТО
та їх сім’ям Дмитро Христюк продовжує надавати юридичні консультації
з найбільш поширених та важливих
питань щодо проходження військової служби, зокрема, що стосуються
і військовослужбовців, призваних
під час мобілізації 2014 року. Сьогодні розглядаються питання щодо
службового часу та часу відпочинку
військовослужбовців. Також — про
недоторканість військовослужбовця
та його право на вибір місця проживання і виїзд за кордон.
Службовий час і час відпочинку
військовослужбовців.
Статтею 10 Закону України «Про
соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» (далі
— Закон) врегульовано тривалість
службового часу і часу відпочинку для
військовослужбовців.
Пунктом 1 статті 10 Закону встановлено, що загальна тривалість службового часу військовослужбовців на
тиждень не може перевищувати нормальної тривалості робочого часу за
відповідний період, визначеної законодавством України, за винятком випадків, передбачених пунктом 5 статті 10
Закону (відповідно до статті 50 Кодексу
законів про працю України нормальна

у зону АТО.
Дізнавшись про потреби осиротілої
родини загиблого Олександра Гуменюка, комбата 11 батальйону «Київська
Русь», я звернувся до фонду «Розвитку
та захисту Київщини» із проханням розглянути можливість виділення коштів для
придбання будівельних матеріалів. Адже
дружина покійного Олена Гуменюк разом із трьома неповнолітніми дітьми проживають у Коцюбинському, у 4-кімнатній
квартирі, яка давно потребувала ремонту. За короткий час закупили та доставили усе необхідне, зокрема для заміни
старої сантехніки та електропроводки на
загальну суму близько 50 тисяч гривень.
Ремонт уже розпочався.
На засіданні обласного штабу допомоги учасникам АТО та їх сім’ям обговорили актуальні питання соціального
забезпечення військових у зоні АТО, поранених бійців та родин загиблих, безпосередньо за місцем їх проживання у
Київській області. Зокрема, щодо надання пільг, виділення матеріальної допомо-

ги — як на державному, так і на обласному і районних рівнях.
Розглянули також можливі шляхи
розв’язання проблеми щодо фактичного
надання статусу учасника АТО. Особисто вніс пропозицію запросити до складу
штабу представників обласного пенсійного фонду та земельного агентства.
Окрім цього, надається правова допомога, юридичні консультації учасникам АТО
та членам їх родин.
Двічі передали гуманітарну допомогу спецпідрозділу «Альфа», що працює над створенням нового батальйону
спеціального призначення по боротьбі з
диверсійними групами у зоні проведення
АТО. Бійці отримали овочі, крупи, м’ясні
консерви, борошно, макарони, цукор, сухофрукти, питну воду, чай, каву та солодощі, а також предмети особистої гігієни
та цигарки. Допомога надаватиметься й
надалі.
А на засіданні комісії з надання
адресної матеріальної та інших видів
соціальної допомоги сім’ям Київщини,

які опинилися у складних життєвих обставинах, вперше розглянуто питання
матеріальної допомоги учасникам АТО,
пораненим та родинам загиблих бійців.
Прийнято рішення надати одноразову
матеріальну допомогу (додатково до тієї,
що надається державою пораненим та
сім’ям загиблих в АТО) — у розмірі від 1
до 25 мінімальних заробітних плат: учасникам АТО та членам їх родин — 1 200
грн; учасникам АТО, які отримали важкі
поранення і потребують лікування, — 5
000 грн; родинам загиблих військових —
30 000 грн.
Як голова комісії також дав доручення організувати чітку взаємодію міських
та районних адміністрацій Київщини
із військкоматами, аби надалі процес
отримання усіх необхідних довідок учасниками АТО та членами їх родин не
гальмував подальші виплати обласної
матеріальної допомоги.
Спільними зусиллями штабу допомоги при КОДА, районних та міських штабів
допомоги, благодійного фонду «Розвитку та захисту Київщини», громадської
організації «Надійний тил» формується
черговий транш допомоги в зону АТО.
На даний час за рахунок позабюджетних
коштів було доставлено понад 400 тонн
матеріально-технічної допомоги на суму
понад 22 млн гривень. Необхідний провіант постійно відправляється в учбову
частину «Десна» та до спецпідрозділу
«Альфа» СБУ, що виконує бойові завдання в зоні проведення АТО.
Головне сьогодні — забезпечити бійців зимовою формою, взуттям і теплими
речами, аби із настанням холодів вони
могли виконувати поставлені задачі у
зоні АТО.
Шановні громадяни!
По детальну інформацію щодо надання та збору гуманітарної допомоги
звертайтеся за телефонами: «гаряча
лінія» штабу допомоги учасникам АТО
та їх сім’ям: (044) 286-17-39, (067) 24040-15; благодійний фонд «Розвитку та
захисту Київщини»: (096) 381-34-44.

Учасникам АТО та їх сім’ям
тривалість робочого часу не може перевищувати 40 годин на тиждень).
Згідно пункту 2 статті 10 Закону розподіл службового часу військовослужбовців протягом доби і протягом тижня
у військових частинах здійснюється таким чином, щоб забезпечити у військовій частині постійну бойову готовність і
проведення занять із бойової підготовки та створити умови для підтримання
порядку, військової дисципліни та виховання військовослужбовців, підвищення їх культурного рівня, всебічного
побутового обслуговування, відпочинку
і харчування.
Відповідно до пункту 3 статті 10
Закону розподіл службового часу військовослужбовців визначається розпорядком дня, який затверджує відповідний командир (начальник) у порядку,
визначеному статутами Збройних Сил
України, з додержанням встановленої загальної тривалості щотижневого
службового часу.
Пунктом 4 статті 10 Закону передбачено, що для військовослужбовців,
крім військовослужбовців строкової
військової служби, встановлюється
п’ятиденний робочий тиждень з двома
вихідними днями, а для військовослужбовців строкової військової служби і
курсантів (слухачів) вищих військових
навчальних закладів та курсантів вищих навчальних закладів, які мають вій-

ськові навчальні підрозділи, навчальних
центрів (частин) — шестиденний робочий тиждень із одним вихідним днем.
Згідно пункту 5 статті 10 Закону
військові навчання, походи кораблів,
бойові стрільби та бойове чергування,
несення служби в добовому наряді та
інші заходи, пов’язані із забезпеченням боєготовності військових частин,
здійснюються без обмеження загальної
тривалості службового часу.
Відповідно до пункту 6 статті 10 Закону вихідні, святкові та неробочі дні є
днями відпочинку для всього особового складу, крім військовослужбовців,
залучених до виконання службових
обов’язків. Ці дні згідно з планами, а також вільний від занять час відводяться
для відпочинку, проведення культурноосвітньої роботи, спортивних заходів та
ігор.
Військовослужбовцям, крім військовослужбовців строкової військової
служби та курсантів (слухачів) вищих
військових навчальних закладів, які виконували службові обов’язки у вихідні,
святкові та неробочі дні, відповідний
час для відпочинку надається командиром (начальником), як правило, протягом наступного тижня. Військовослужбовцям строкової військової служби,
курсантам (слухачам) вищих військових навчальних закладів при виконанні
обов’язків військової служби у зазна-

чені дні час відпочинку встановлюється відповідним командиром (начальником).
Недоторканність військовослужбовця та право військовослужбовців
на вибір місця проживання і виїзд за
кордон.
Статтею 7 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» (далі
— Закон) військовослужбовцю гарантується недоторканність особи.
Він не може бути арештований інакше, як на підставі судового рішення.
Відповідно до статті 8-1 Закону військовослужбовці при звільненні з військової служби мають право на вибір
місця проживання в будь-якому населеному пункті України або в іншій державі
відповідно до законів та міжнародних
договорів, згода на обов’язковість яких
надана Верховною Радою України.
Військовослужбовці мають рівне з
іншими громадянами України право на
виїзд за кордон у порядку, встановленому законом.
Законодавча база:
Закон України «Про соціальний і
правовий захист військовослужбовців
та членів їх сімей».
Для отримання додаткової інформації звертайтесь за телефоном:
(063) 730-84-39
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Вишгород

Вітаємо!

У листопаді
дні народження святкують:
2 листопада —
Лідія Миколаївна МЕЛЬНИЧЕНКО,
спеціаліст І категорії Вишгородської міськради
13 листопада —
Олена Володимирівна МЕЛЬНИК,
спеціаліст І категорії Вишгородської міськради
17 листопада —
Георгій Васильович ЧЕБАН,
директор ВМКП «Водоканал»
30 листопада —
Марина Юріївна КОЧЕЛІСОВА,
головний редактор газети «Вишгород»
Депутати VI скликання:
3 листопада —
Володимир Юрійович ЛІСОГОР
12 листопада — Віктор Вікторович ШУБКА
24 листопада —
Костянтин Олександрович АНДРОЩУК
Члени виконавчого комітету:
19 листопада —
Людмила Федорівна ЧЕРВ’ЯКІВСЬКА
24 листопада —
Леонід Євгенович ПАЛАНИЧКО
28 листопада —
Олексій Володимирович ВЕРЕТЬОНКІН
Щиросердечно вітаємо вас, шановні іменинники! Зичимо міцного здоров’я, невичерпної енергії, окриленого настрою, щастя і добра.
Нехай повсякчас таланить на однодумців, колег, доброзичливих, порядних людей, які привноситимуть у життя яскраві, теплі події, множитимуть успіхи та додаватимуть джерельної
снаги.
Вишгородський міський голова
Віктор РЕШЕТНЯК,
міська рада, міськвиконком,
редакція газети «Вишгород»

На дозвіллі

КРОСВОРД

Служба 101
29 жовтня Вишгородським РВ було проведено
рейд у Абрамівці. Особлива увага приділялась тим,
хто опинився в складних життєвих умовах і потребує
соціальної підтримки. Це багатодітні сім’ї, пристарілі
та одинокі, інваліди, які не можуть самостійно облаштувати свій дім так, щоб уберегти його від вогню.
В кожному будинку інспектори провели бесіди та залишили пам’ятки з основними правилами пожежної
безпеки.

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

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

ТАЛОН БЕЗПЛАТНОГО ОГОЛОШЕННЯ
1.11.2014 року
ТЕКСТ ОГОЛОШЕННЯ
(в газеті друкується не
більше 7 слів)
№ рубрики___________
на «__»_________2013р.

писати друкованими літерами

Ваші дані

(в газеті не друкуються)

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

Останній термін подання безкоштовних оголошень - вівторок до 12.00

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

P. S.
Слухати
брехню,
коли знаєш
правду...
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