А ти вже ПЕРЕДПЛАТИВ
«Âèøãîðîä
Âèøãîðîä»» на 2015 рік?

Читайте на сайті газети «Вишгород»

а-Фішка

День Гідності
і Свободи
Відзначення Дня Гідності і Свободи та вшанування пам’яті жертв Голодомору 1932-1933 р.р. у
Вишгороді відбудеться 21
листопада за такою програмою:
збір біля пам’ятного знаку страстотерпцям свв. Борису та Глібу (Т. Шевченка)
— 14:45;
початок заходів — 15:00;
панахида — 15:15-15:25;
покладання квітів та запалення свічок — 15:35

Холодний душ для Путіна. Петро Порошенко подякував Австралії за солідарність під час
саміту G-20. Президент зазначив, що всі лідери
демократичного світу під час саміту однозначно
виявили підтримку України і її територіальної цілісності
(http://tyzhden.ua/News/123971)
«Українська» комета Чурюмова-Герасименка вкрита ...»тютюновим попелом». Швидше
за все, це крихітні зерна мінералів і органіки
( h t t p : / / ex p r e s . u a / t e c h / 2 0 1 4 / 1 1 / 1 6 / 1 1 9 3 0 5 ukrayinska-kometa-churyumova-gerasymenkavkryta-tyutyunovym-popelom)
Відкриті засідання Парламенту України. Тепер будь-хто зможе вільно відвідати засідання
Верховної Ради, попередньо подавши електронну заявку і отримавши пропуск на відповідний
пленарний день, повідомили УНІАН в Інституті
медіа права.
(ht tp://www.unian.net/politics/1011605turchinov-podpisal-raspor yajenie-o-dostupegrajdan-na-otkryityie-zasedaniya-radyi.html)

Захід для Росії — не авторитет. 19 листопада глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив,
що рішення української влади «про економічну блокаду» бойовиків «ДНР» і «ЛНР»
може бути кроком до військового вторгнення.
Крім того, за словами Лаврова, нібито «економічна блокада» може стати обґрунтуванням визнання особливої правової суб’єктності
«ЛНР» і «ДНР». Нагадаємо, Лавров запевнив, що РФ не буде виконувати вимог Заходу.
(http://tsn.ua/politika/lavrovu-vvizhayetsya-viyskovevtorgnennya-pislya-vidmovi-ukrayini-finansuvatiboyovikiv-392519.html)
ЦВК зареєструвала на засіданні 20 листопада іще 73 народних депутати. 36 — за
партійними списками і 37 — за одномандатними
округами. Усього народних депутатів у Верховній
Раді тепер 262.
(http://telegraf.com.ua/ukraina/politika/1585802tsik-zaregistrirovala-262-nardepov.html)
Про це та інше читайте на сайті газети
«Вишгород»

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.

Âèøãîðîä
Газета Вишгородської міської ради

www.vyshgorod.in.ua

Читай і пиши про СВОЄ місто
Виходить з 4 листопада 1995 року
У міськвиконкомі
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Вишгород — наш дім
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Лист на Схід
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Як заграє «Водограй» > 15

Сквер — частинка міста

Альпійська гірка, майданчик для сушіння білизни (вул. Б. Хмельницького)

Доріжка до автобусної зупинки (вул. Набережна)

Офіційний сайт міськради: www.вишгород.com.ua

Депутат Анатолій Шока, директор КПЖ і КГ Михайло Шененко,
міський голова Віктор Решетняк у сквері на Луговій
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Сквер на вул. Кургузова, 4

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

Вишгород

Розглядали квартирні й опікунські питання, режими роботи об’єктів торгівлі і
сфери послуг, розміщення зовнішньої реклами, приватизацію житла у гуртожитку
та нові тарифи на комунальні послуги з водопостачання і водовідведення
Влас. інф.
ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

20 листопада на засіданні міськвиконкому розглянули 23 питання. Головував заступник Вишгородського
міського голови Олександр Ростовцев.
ід час розгляду блоку квартирних питань, про які доповідала
спеціаліст апарату виконавчого комітету міськради Інна Кузнєцова,
зокрема взято на квартирний облік (позачергове отримання житлової площі)
родину загиблого під час виконання воїнського обов’язку у зоні АТО.
Від опікунської ради доповідала спеціаліст відділу з гуманітарних питань виконкому Ольга Мельник. Члени міськвиконкому затвердили список дітей (станом
на 15.11.2014) для відвідування дитячого
центру розвитку та творчості «Абетка»
ФОП «Чирчик Г. М.» (вул. Ю. Кургузова,
6-а).
Відповідна міська програма, ухвалена останньою сесією міськради, спрямована на соціальний захист сімей, діти
яких мають статус потерпілих внаслідок
Чорнобильської катастрофи, малозабезпечених верств населення, тимчасових
переселенців із зони проведення АТО.
Щодо останніх, то їх наразі — 12, і міськрада сплачуватиме надання освітньовиховних послуг, а батьки (що не мають
чорнобильського посвідчення) — харчування.
Міськвиконком надав КП «Координаційний центр з будівництва та земельних
питань Вишгородської міської ради» дозвіл на розміщення (монтаж) та обслуговування інформаційно-рекламних холдерів на стовпах по просп. І. Мазепи, Т.
Шевченка, вул. Дніпровській, Ю. Кургузова, М. Грушевського, Межигірського Спаса, Парусній, Шкільній. а також по трасі
«Вишгород-Десна» (після КП) терміном
до 01.11.2015 р.
Під час розгляду режимів роботи

П

об’єктів торгівлі та сфери послуг, а також
розміщення зовнішньої реклами члени
міськвиконкому звертали увагу на участь
ПП і підприємств-заявників у вирішенні
соціальних питань міста та відсоток соціальної реклами (за договором). Секретар
міськради Марія Решетнікова, зокрема,
зауважила, що треба підготувати карту
розміщення рекламних засобів, аби було
дотримано належну відстань від існуючих
дорожніх знаків.
17 мешканцям гуртожитку (вул. Б.
Хмельницького, 7) було надано дозвіл на
приватизацію шести житлових помешкань. Трьом житловим будинкам — присвоєно поштові адреси, зокрема — ІV
пусковому комплексу на вул. В. Симоненка, 4-а (корп. 5 і 6) — за умови сплати
ТОВ «Ніка» Лтд пайової участі у створенні й розвитку інженерно-транспортної та
соціальної структури міста.
Матеріальну допомогу (за заявами)
ухвалили надати 62-ом вишгородцям,
15-ом членам ГО «УТОГ» та 23-ом тимчасовим переселенцям із зони АТО.
До міськвиконкому звернулося Вишгородське міське комунальне підприємство «Водоканал» з проханням встановити економічно обгрунтовані тарифи на
комунальні послуги з водопостачання та
водовідведення для населення, бюджетних організацій і госпрозрахункових підприємств.
Директор ВМКП «Водоканал» Георгій Чебан і економіст підприємства Ірина Кравець надали інформацію щодо
економічного обґрунтування зміни тарифів. Так, зросли, у порівнянні з діючими
тарифами, ціни на електроенергію — на
30,3 %, ПММ — на 34,7 %, податки — на
18,8 %, оплата за очистку стоків ПАТ АК
«Київводоканал» з березня 2014 р. — на
34 %. За 9 місяців 2014 р. підприємство
отримало біля мільйона збитків.
Кілька разів блокували каналізацію
найбільш злісним боржникам, але на загальну цифру боргу вишгородців перед

У міськвиконкомі

«Вишгородводоканалом» це не вплинуло. І чекати, що люди масово платитимуть за послуги наперед, — поки що нереально.
Газета «Вишгород» неодноразово
оприлюднювала заклики міського голови та його заступників до вишгородців
— сплатити заборгованість. Врешті «Київводоканал» запропонував Вишгороду,
окрім прийому стоків, перейти також на
забезпечення водою із дніпровського водозабору.
Це питання було винесено на розгляд мешканців міста. Вишгородці добре
пам’ятають, як у 1990-ті роки воду розвозили по місту і люди брали буквально
по відру. Тому лейтмотив дзвінків і візитів
до редакції: «Зараз ми незалежні від столичного монополіста у водопостачанні. А
на дніпровській воді не зекономити, бо
ліки обійдуться набагато дорожче».
Не в останню чергу вплинуло і те, що
у «Вишгородводоканалі» працюють цілі
династії вишгородців, і для них невигідні
скорочений робочий тиждень і скорочена зарплатня. Невигідно це і мешканцям
міста. Уявіть: аварія у п’ятницю, а усувати
її наслідки будуть лише у понеділок. Це
означає — майже чотири доби без води
будинок/вулиця/квартал/місто. Ви б на це
погодились?
Попередні економічні підрахунки у
«Вишгородводоканалі» виявили: вартість підняття 1 куб. м артезіанської води,
яку ми зараз споживаємо у своїх помешканнях, дорівнює вартості 1,28 кВт електроенергії, тобто 1 грн 50 коп. Ціна запропонованої «Київводоканалом» води
з дніпровського водозабору — близько
4 грн/куб. м. Зауважимо, це ціна ДО резервуара, в який закачується вода для
водопровідних мереж міста. Із резервуару вода подаватиметься за нині чинними
тарифами плюс іще 2 грн. Тобто говорити
про економію не доводиться.
Цікава іще одна деталь. Коли Вишгород (до 1998 року) брав київську воду,
обсяги споживання були вдвічі більшими,
ніж зараз. Місто збудувало свій водозабір, поставило лічильники — і економить,
майже вдвічі.

Про військовий обов’язок та військову службу
У зв’язку з відновленням обороноздатності держави, збільшенням чисельності
Збройних сил України розпочато формування нових частин та підрозділів.
Вишгородським районним військовим
комісаріатом проводиться виклик та відбір військовозобов’язаних офіцерів запасу,

які раніше проходили військову службу в
Збройних силах України, для формування
резерву частин.
Всім офіцерам запасу, які проходили
військову службу, необхідно прибути до
Вишгородського районного військового
комісаріату (м. Вишгород, вул. Ю. Кур-

гузова, 5) для уточнення даних стосовно
місця проживання, сімейного стану та ін.
Із собою мати паспорт, ідент. код, свідоцтва про одруження (народження дітей),
пільгові посвідчення (чорнобильське, УБД)
якщо вони є.
Довідки за телефоном: (04596) 5-43-45.

Економить і «Вишгородводоканал».
Міське водопровідно-каналізаційне підприємство, — що обслуговує 47, 9 км
водопровідних мереж, 10 свердловин та
водопровідну насосну станцію з двома
резервуарами чистої питної води, а також 70, 9 км каналізаційних мереж, — за
нормативами потребує 154,4 працівника.
Фактично ж працює 80.
Ціни на енергоносії ростуть. А «Вишгородводоканал», що обслуговує в основному населення, оплачує енергоносії за
комерційними розцінками.
Раніше населення, бюджетні організації та підприємства мали різни тарифи.
Нині ж тенденція нівелювати різницю.
Так, із 07.01.2013 введені в дію тарифи
на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, погоджені рішенням виконкому № 325 від 20.12.2012
р. Тариф водопостачання — для всіх
трьох груп споживачів — населення, бюджетних установ та інших споживачів —
склав 7,04 грн за один куб. м води. Тариф
водовідведення, відповідно, — 7,56 грн.
З огляду на те, що на найвищому державному рівні готується постанова про
передоплату за енергоносії, стратегічне
міське підприємство опинилось перед
серйозною загрозою. Із липня «Київводоканал» підняв ціну на прийом стоків,
і, через різницю у тарифах фактичному
і економічно обґрунтованому, вишгородське водопостачальне підприємство заборгувало біля 900 тис. грн. Загальний
борг підприємства перед «Київводоканалом» складає близько 4 млн грн, а борг
населення міста перед ВМКП «Водоканал» — 2,8 млн грн (найбільша тенденція
зростання — за останні 1,5 року).
Вищезазначену інформацію докладно
обговорили — і міськвиконком ухвалив:
із 1 січня 2015 року встановити ВМКП
«Водоканал» тарифи на комунальні послуги для населення, бюджетних організацій та госпрозрахункових підприємств
за 1 куб. м (з ПДВ):
— водопостачання — 8,28 грн,
— водовідведення — 8,90 грн.
Текст рішення чит. у наступному
номері.

Співчуваємо…
Висловлюємо щирі співчуття
Галині Макаренко
з приводу тяжкої втрати
– смерті матері, Поліни Кирилівни.
Вишгородський міський
голова
Віктор РЕШЕТНЯК,
міська рада, міськвиконком,
редакція газети «Вишгород»

Благоустрій

Вишгород

Христина РУЗАМ
ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

У Вишгороді з’явилися ще чотири
облаштовані куточки: три альпійські
гірки та сквер на вул. Б. Хмельницького, 4 і 6, доріжка до зупинки автобуса від вул. Набережної, 2 і 4, затишне і
безпечне місце відпочинку на вул. Луговій (приватний сектор) і сквер біля
буд. 4 і 6 на вул. Ю. Кургузова.
ля декого це був приємний
сюрприз. Так, мешканці вул.
Б. Хмельницького і не думали, що іще якийсь благоустрій можна
зробити на вулиці, яка поетапно змінюється вже кілька років.
Але три альпійські гірки на вулиці
— ідея давня. Міський голова, з яким
Володимир Лісогор обходив свій округ,
сказав депутату: «Чого б не зробити на
цьому клаптику землі альпійську гірку?» Знайшли виконавця (ПП М. Рублівський), про матеріали (земля, каміння,
зелені насадження) подбала міськрада
— за підтримки депутатів.
Поміж буд. 4 і 6 на вул. Б. Хмельницького заново заасфальтовано проїжджу
частину, поміж дерев зроблено доріжки
до ДНЗ «Ластівка», «кишені» для автівок (виконавець ТОВ «Житлошляхбуд»,
Олексій Білий), обгороджено та оновлено дитячий майданчик (поставили дві
нові лавки), майданчик для білизни. Висаджено до сотні кущів і квітів.
Примітно, що жителі брали активну
участь у благоустрої. Так, Людмила Козловська (Хмельницького, 4) і сама працювала, і людей організовувала: носила
землю, висаджувала квіти.

Дмитро Корнійчук: «Якщо
міський голова пообіцяє —
то зробить»

3

Сквер — частинка міста

Вишгород — наш дім

Д

22 листопада 2014 року

Сквер біля буд. 4 і 6 на вул. Ю. Кургузова — багаторічна мрія мешканців
усіх навколишніх будинків. У западинку
стікали води — і занедбаний дитячий
майданчик, який прибирали раз на рік,
став смердючою калюжею, навколо якої
збиралися хіба що місцеві алконавти.
На спортивному майданчику з розбитою
огорожею кублились бродячі собаки.
До депутата Дмитра Корнійчука
мешканці округу зверталися з різними проханнями. Та лейтмотивом було:
«Коли вже розгребуть цей смітник?»
Виконавець — той самий ФОП Рублівський — розпочав роботи у жовтні 2014го.
Сьогодні тут акуратний сквер із ігровими майданчиками, гірками, спортивними снарядами (турніки, бруси), пісочницею, кількома альпійськими гірками,
є доріжки і лавки, дві — навколо дерев.
Западинку спланували гранітовим
відсівом, обирали з кількох варіантів із
сертифікатом відповідності. Траву витоптують, пісок обертається на місце
вигулу собак. А відсів — як фільтр для
дощової води, практичний і довговічний.
Депутат Корнійчук каже, що не раз
зверталися мешканці з буд. 11 і 11-а
на вул. Ю. Кургузова — щодо дитячого
майданчика. Депутат-мажоритарник і
мер поспілкувалися з мамочками — та
пообіцяли зробити максимально швидко, враховуючи скрутні часи.
На вул. Луговій (приватний сектор
за ВРГ «Інтелект») дитячий майданчик
формально числився, але, окрім кількох
металевих конструкцій, небезпечних
для життя, — нічогісінько не було. Хоча
місце дуже гарне: старі дерева, затінок.

Для мешканців вул. Б. Хмельницького — нагода подякувати за облаштування вулиці, для депутата Володимира Лісогора і міського голови Віктора Решетняка — робоча зустріч, на якій обговорюють міські питання
Із усіх багатоповерхівок, що поруч, туди
приходили мами з дітками.
Як завжди, у міському бюджеті чимало дірок, які треба закрити. До приватного сектора руки не доходили. Вре-

Віктор РЕШЕТНЯК, Вишгородський міський голова:
— Вибори пройшли, а ми як працювали, так і працюємо — за міськими
програмами. (Це я кажу спеціально для тих, хто закидає про зміни лише перед виборами).
Програма благоустрою діє без фанфар, урочистих відкриттів, усе відбувається в робочому порядку. По всьому місту з’являються сквери з дитячими і
спортивними майданчиками, зручними лавочками і тренажерами.
Дуже радий, що мою ідею (облаштуй навколо себе гарну місцину) підтримали міські депутати, котрі активно працюють з людьми у себе на округах. Дитячий і спортивний майданчики, зручна доріжка, лавка, майданчик
для сушіння білизни, сквер — це не дрібничка, не розкіш, а частинка наших
подвір’їв і вулиць, невід’ємна складова обличчя нашого міста.

Громадська організація «Вишгород — наш дім»
Нова міська спільнота зареєстрована в районному управлінні юстиції
24 жовтня. Засновники — міські депутати Володимир Лісогор, Дмитро Корнійчук і Анатолій Шока розповідають, що створили її з метою покращення
міста.
Одному депутату вирішити питання на окрузі — нереально. Депутатимажоритарники побачили, що спільно виходить краще, є результат. Тому
вирішили об’єднатися у громадську організацію, залучати інших мажоритарних депутатів до співпраці з мером і місцевою владою у подальшому
облаштуванні округів.
Активно працюють з депутатами і міські комунальники (депутати вдячні головному інженеру КПЖ і КГ Ігорю Свистуну), не стоять осторонь керівники місцевих підприємств Максим Рублівський і Олексій Білий.
Та це не означає, що все робитимуть за людей. Засновники ГО «Вишгород — наш дім» кажуть: «Ми об’єдналися, натхненні прикладом мера,
змінами останніх років у нашому місті. Хочемо — кожен на своїй ділянці —
робити Вишгород кращим.
Запрошуємо до нашої громадської організації активістів, старших будинків, кварталів, вулиць — спрямувати свою енергію на благії діла. Той,
хто хоч раз прибрав у себе під балконом, — вже не кидатиме туди недопалки. Так і з’являється звичка до кращого, до нормального життя».

Соціально-відповідальний бізнес

Доріжка до нової програми
Ігор ТИХАН, підприємець
ФОТО — автор,

шті, взявся ПП М. Рублівський. Тепер на
Луговій — огороджений затишний сквер
з лавками для відпочинку, спортивними
тренажерами, баскетбольним щитом,
ігровим дитячим майданчиком.

Сквер на вул. Луговій огороджено, тут є де почитати
книжку мамі, поки дитина спить у колясці, є й де погратися
дошкільнятам під наглядом бабусь, є й де повправлятися у
влучності підліткам-баскетболістам

Комунальні новини

До зими господарство готове
Олександр РОСТОВЦЕВ,
заступник Вишгородського міського голови

спеціально для «Вишгорода»

Все почалося з того, що ми
вирішили прибрати територію
за будинком № 2 на вул. Набережній. Ми — це ПП «Медведь
Авто Транс». А територія —
прилегла до нашої земельної
ділянки, фактично — наше довкілля.
Довкілля ж має бути красивим, зручним і безпечним, чи не так? Потім ми заглибились у тему, яку підказали мешканці будинків 2 і 4 на вул. Набережній. Люди, побачивши, що ми
прибираємо купи сміття, сказали: мовляв, непогано б зробити зручну пішохідну
доріжку від будинку до зупинки автобуса.
Доріжка довжиною 150 м викладена фігурними цементними плитами. Між
плитами — спеціальний дренаж, аби не застоювалась дощова вода. Поверхня
плит — матова і шорстка, тож має бути безпечною в ожеледицю і сніг.
У наших планах — навесні посадити обабіч дерева і кущі, аби зручна доріжка була ще й екологічною. Гадаю, що це — початок міні-скверу та програми
«Бізнес — соціально відповідальний», яка, сподіваюсь, стане загальноміською.

Міське комунальне підприємство житлового і
комунального господарства (КПЖ і КГ) працює у
звичному режимі. Закуповують і завозять на місця пісок і сіль (для подолання ожеледиці у зимовий період), пeревіряють і ремонтують спецтехніку.
Збирають і вивозять листя та сміття.
Планово і за заявками перевіряють освітлення
під’їздів і ганків багатоповерхівок. Відновлено після
аварії зовнішнє освітлення на просп. І. Мазепи та вул.
Б. Хмельницького.
Зовнішнє освітлення міста відбувається в автоматичному режимі (за часовими
датчиками та погодними умовами), найближча часова межа — 22 грудня.
Сантехнічні роботи також здійснюють у плановому режимі. Цього року скарг на
вчасне ввімкнення опалення поменшало (порівняно з минулим роком).
Вишгородська міська рада іще раз нагадує вишгородцям: у новий рік входити
краще без боргів. Сплатіть заборгованість за комунальні послуги, і найперше — за
воду і каналізацію.
Ваші думки щодо водопостачання з київського водозабору чи підвищення тарифів озвучуйте, будь ласка, за тел: 54-203 (приймальня міськради), 52-725 (редакція
газети «Вишгород») і за електронною поштою: ngvyshgorod@ukr.net

4

22 листопада 2014 року

Зона

Вишгород

Україна переможе!

Допоможи солдату
Розмовляла Аліна МАКОВСЬКА
ФОТО — Анатолій ШУГАЙЛО,
спеціально для «Вишгорода»

Волонтери благодійного фонду
«З відкритим серцем у майбутнє» та
Народної ради м. Вишгорода і Вишгородського району — Анатолій та
Ірина Шугайло, Трохим Іванов та
Олександр Дзюба 10 листопада повернулись із зони проведення антитерористичної операції. Цього разу їх
шлях пролягав до м. Дебальцевого —
однієї з найгарячіших точок на мапі
АТО. Враженнями від поїздки поділився Олександр Дзюба.
— Скажіть, Олександре, як там
наші?
— Сьогодні ситуація на Сході, на
жаль, загострилась, але, попри постійні
обстріли з «Градів» та мінометів, хлопці
тримаються мужньо і готові боротись до
перемоги.
— Розкажіть про поїздку, будь
ласка.
— До Дебальцевого ми під’їхали
близько восьмої години ранку під канонаду пострілів. Розібратися, хто і звідки

Лист на Схід
Антоніна КАТЕРЕНЧУК,
батьківський комітет 2-Б класу
ФОТО — автор, спеціально для «Вишгорода»

Складна ситуація на Сході країни
змінила нас усіх. Ми стали ближчими один до одного, навчились бути
небайдужими, ми об’єдналися з єдиною метою — досягнути миру на нашій рідній землі.
Осторонь не залишається ніхто.
Так, у Вишгородській загальноосвітній

стріляє, було складно. Перша наша зупинка була за місцем дислокації 55-ї артилерійської батареї, якої ми дісталися
в супроводі військової техніки.
Розвантаживши частину допомоги,
поспілкувалися з бійцями, зайшли до
наметів, у яких вони живуть уже понад
місяць. Умови спартанські, та це не заважає їм виконувати завдання.
Зробили кілька фото на згадку і вирушили на крайній блок-пост, де несуть
службу військові 2-ї роти 25-го батальйону. Радісно було бачити хлопців живими і здоровими, а також — зустрітись
із Самообороною Майдану Вишгородського району — Андрієм Побідашем,
Мирославом Могилем та іншими, які
теж привезли допомогу нашим бійцям.
Тільки-но ми взялися розвантажувати автомобіль, як із рацій бійців пролунав наказ: «Усім негайно в укриття!»
Бігли в бліндаж під залпи «Градів». Сепаратисти били у наш бік. На щастя, ракети лягли за чотири кілометри, однак
вибухи були дуже потужні і, відверто
скажу, страху нагнали.
Та війна війною, а роботу за нас ніхто не зробить. Ми одягнули бронежиле-

ти і, у супроводі двох озброєних бійців
(бо шлях пролягав по неконтрольованій
нашими Збройними силами території)
відправились на наступний блок-пост
«Скорпіон» та позиції 3-ої роти 25-го батальйону, де також передали необхідне
та іменні посилки нашим хлопцям.
Виїжджали з Дебальцевого знову
ж таки під обстрілом. Мінометні снаряди на наших очах знищили два житлових будинки поблизу дороги, по якій ми
мчали з максимальною швидкістю, не
зважаючи на воронки.
Забравши з собою двох бійців, які
отримали десятиденну відпустку, ми
розділились на дві групи. Одна вирушила до міста Костянтинівки Донецької
області — передати речі та постільну
білизну дитячому будинку. Друга — на
блок-пост «Балу», де чекали ще двоє
відпускників.
На «Балу» теж потрапили під мінометний обстріл сепаратистів і дивом
не постраждали. Наступного дня стало відомо, що на блок-постах «Скорпіон» та «Балу» загинули чотири наших
бійці, а семеро було поранено. Так що
перемир’я там ніякого нема, іде справ-

жня війна, і кожен день гинуть наші
хлопці.
Скажу про ротацію. 25 батальйон
«Київська Русь» на передовій уже понад три місяці. Зрозуміло, що у ситуації, коли тебе обстрілюють кожен день,
морально-психологічний стан далекий
від норми. Якщо ми хочемо зберегти
наших вояків, їм необхідний відпочинок,
комусь — реабілітація, а комусь, можливо, — і демобілізація. Але, на жаль,
чиновники Міністерства оборони України не поспішають вирішувати це питання. Тож, якщо найближчим часом вони
цього не зроблять, вважаю за необхідне
організувати громадськість і провести
акцію на підтримку військових, які потребують ротації.
— Чим ви допомагаєте нашим бійцям і які в них на сьогодні потреби?
— По-перше, хочу подякувати усім
небайдужим громадянам, що допомагають військовослужбовцям, які перебувають у зоні АТО. Бійці дякують учням 1-Б,
2-Б і В, 3-А і Б класів, а також вчителям
Київської ЗОШ № 244, які власноруч
виготовили для них обереги й мотанки,
написали листи з малюнками, зібрали 2
100 грн для придбання рацій, які теж рятують життя хлопців на передовій.
Цього разу, крім рацій, ми передали
бійцям 54-ої та 95-ої бригад, 55-ої батареї та 25-го батальйону тепле обмундирування і взуття, балаклави й рукавиці,
15 плащів ОЗК, газові горілки, ліхтарі,
медикаменти і продукти. Сьогодні необхідно усе, що допоможе бійцям нести
службу в холодну пору року — теплі
спальні мішки, термобілизна, газові та
дизельні горілки, обігрівачі, електрогенератори, медикаменти та інше майно,
калорійна їжа. Усі, хто хоче допомогти,
звертайтесь за адресою: м. Вишгород,
вул. Шолуденка, 6-г, оф. 190.
— Олександре, дякуємо за Вашу
небайдужість.
— Дякувати перш за все треба хлопцям на передовій, які щохвилини ризикують своїм життям, захищають нашу
Батьківщину. Впевнений, що Україна
переможе.

Ми з вами
школі І-ІІІ ст. № 1 було організовано акцію «Милосердя», мета якої — зібрати
передачу для воїнів АТО.
Активним учасником акції став і
наш 2-Б клас. Батьки другокласників
купили продуктовий набір (консерви,
«Мівіну» і т. інш.), а учні підготували
малюнки, на яких зобразили вільну та
єдину Україну.
Щоби підтримати бойовий дух наших захисників, ми написали для них
листа, в якого вклали свої щирі побажання та слова підтримки:
Дорогі наші захисники!
Пишуть вам батьки учнів 2-Б класу
ЗОШ № 1 м. Вишгорода.
Здається, в нашому житті нічого не
змінилося. Ми ходимо на роботу, займаємось домашніми справами, наші
діти навчаються у школі, граються на
дитячих майданчиках. Але ми розуміємо, якою ціною дається нам цей спокій.
Лише завдяки вашій мужності, сміливості, відвазі ми можемо бути спокійними за себе та наших дітей. Ми
знаємо, що заради цього ви ризикуєте
власним життям.
Тому всім нам дуже хочеться, щоб
ця війна швидше закінчилась і ви змогли повернутися до своїх батьків, дружин, дітей, до життя, в якому ви вже
не воїни, а звичайні чоловіки, які збираються з друзями на риболовлі чи за

келихом пива, ходять на побачення,
розкидають по всій квартирі свої шкарпетки і не розуміють, навіщо дружина
купила собі п’яту спідницю.
Ми з нетерпінням чекаємо на ваше
повернення і сподіваємось, що наші
молитви вас оберігатимуть щомиті.
Бережіть себе!
Господи, храни солдата,
Бо у кожного є мати,
В когось дітки і дружина,

В когось молода дівчина.
Господи, храни солдата!
Господи, храни солдата
Від куль, від дула автомата,
Нехай повернеться живим
Назло всім ворогам лихим.
Господи, храни солдата!
Хай ангели твої літають
І хлопців наших захищають.
Від куль ховають їх крильми,
За них молитись будем ми!

Вишгород
Дмитро ХРИСТЮК, керівник
Обласного штабу допомоги учасникам
АТО та їх сім’ям
ДЖЕРЕЛО: КОДА
Дорогі друзі!
Станом на 14.11.14 за рахунок залучення позабюджетних коштів було доставлено допомоги в кількості 402 тонни вантажу на суму більше 22 300 000
гривень, не враховуючи особистих волонтерських коштів.
тож, за останні 10 днів спільними зусиллями Обласного,
районних та міських штабів
допомоги учасникам АТО та їх сім’ям,
благодійного фонду «Розвитку та захисту Київщини», громадської організації
«Надійний тил» вдалося надати наступну
допомогу: направлено у військову частину А5229, що у Переяслав-Хмельницькому районі, близько 6 тонн провіанту; за
моєї ініціативи у реабілітаційний центр
релігійної громади селища Коцюбинське,
де нині знайшли притулок 181 переселенець, Фондом відправлено понад сім тонн
продуктів харчування.
Крім того, в рамках Обласної комплексної Програми підтримки сім›ї та забезпечення прав дітей «Назустріч дітям»

О

Юридична абетка
Дмитро ХРИСТЮК,
заступник голови Київської обласної
державної адміністрації
На гарячу лінію Обласного штабу
допомоги учасникам АТО та їх сім’ям
звертається чимало військовослужбовців. З-поміж актуальних питань
— ротація військовослужбовців та
отримання ними у власність земельних ділянок.
Ротація кадрів (від лат. rotatio —
круговий рух) — метод формально-номенклатурного проходження ключових
посад фахівцями різних рівнів для прискорення службово-професійного зростання.
Ротація передбачає планове службове переміщення або істотну зміну посадових обов’язків працівника. Зміна
місць дає можливість порівняти ситуації,
швидше адаптуватися до нових умов.
Поняття ротації існує і у військовій
сфері та регламентоване у Концепції кадрової політики у Збройних силах України на період до 2017 року, затвердженій
наказом Міністерства оборони України
від 04.12.2013 № 843.
Постанова Верховної Ради України
«Про додаткові заходи щодо зміцнення
обороноздатності та безпеки держави»
від 06.05.2014 № 1238-18 закріпила рекомендації щодо вжиття заходів з проведення кожних 45 діб ротації та звільнення осіб, призваних на військову службу у

Зона
до 2017 року (п. 2.3 «Про надання адресної матеріальної та інших видів соціальної допомоги сім’ям Київської області,
які опинилися в складних життєвих обставинах») передбачено виділення матеріальної компенсації у розмірі 5 млн грн.
Загалом, у рамках даної Програми вже
виплачено 3 483 45, 20 грн: 54 сім’ям загиблих військовослужбовців — по 25 517
грн (25 неоподатковуваних мінімумів),
279 пораненим — по 5 176 грн (5 неоподатковуваних мінімумів), 80 учасникам
для закупівлі зимового одягу — по 1 неоподаткованому мінімуму у сумі 1 218 грн.
Згідно з розпорядженням Кабінету
Міністрів України від 13.08.2014 № 729р «Про виділення коштів для закупівлі
житла», були виділені кошти чотирьом
сім’ям загиблих військовослужбовців для
придбання квартир. Разом із тим, дане
питання потребує подальшого вирішення.
Щотижнево продовжуємо надавати
юридичні консультації учасникам АТО та
їх сім’ям. На інтернет-ресурсах та у ЗМІ
висвітлюються актуальні питання, що безпосередньо стосуються учасників АТО.
Кожної середи працює склад зі збору
допомоги. За останні 10 днів зібрано понад 2 тонни провіанту. Зараз формуємо
черговий транш допомоги в зону АТО, а
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Обласний штаб допомоги учасникам АТО та їх сім’ям

Спільними зусиллями
запас продуктів харчування практично
вичерпаний.
Шановна громадо, зараз як ніколи,
потрібна твоя допомога.
Також на зборах представників волонтерських організацій Київської області з
обласною владою було ініційовано створення Координаційну волонтерську раду
з метою об’єднання зусиль всіх волонтерів та влади у допомозі нашим захисникам.
На даний час збираємо кошти на закупівлю теплих речей, одягу, взуття, за-

собів обігріву тощо. Адже зима — не за
горами.
Разом можна зробити набагато
більше. Приєднуйтесь!
По докладнішу інформацію щодо
надання допомоги звертайтесь за телефонами:
«Гаряча лінія» Штабу допомоги учасникам АТО та їх сім’ям:
(044) 286 17 39, (067) 240 40 15
Благодійний фонд «Розвитку та захисту Київщини»:
(096) 381 34 44

Про ротацію та земельні ділянки
зв’язку з мобілізацією, окрім тих, які виявили бажання продовжувати військову
службу в особливий період. Укази Президента України «Про часткову мобілізацію» від 17.03.2014 № 303/2014, від
06.05.2014 № 454/2014, від 21.07.2014
№ 607/2014 забезпечили доукомплектування та ротацію військових кадрів.
Ротація підрозділів, які забезпечують виконання завдань оборони та військову присутність у проблемних регіонах країни, здійснюється у плановому
порядку підрозділами, які укомплектовані військовослужбовцями військової
служби за контрактом, особами, призваними на військову службу за призовом,
особами офіцерського складу та військовослужбовців строкової військової
служби після їх відповідної підготовки.
Концепція кадрової політики у Збройних Силах України на період до 2017
року затверджена наказом Міністерства
оборони України від 04.12.2013 № 843;
Постанова Верховної Ради України
«Про додаткові заходи щодо зміцнення
обороноздатності та безпеки держави»
від 06.05.2014 № 1238-18. Повторно інформуємо щодо особливостей отримання земельних ділянок військовослужбовцями та членами їх сімей.
Першочергове право на відведення земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва, садівництва і городництва передбачено
для (п. 14 ст. 12, п. 18 ст. 13 та п. 15 ст.

15 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»): учасників бойових дій; учасників
війни; інвалідів війни; сімей загиблих
військовослужбовців.
Право на одержання земельної ділянки для будівництва жилого будинку
в населених пунктах, обраних ними для
проживання, мають (п. 6 ст. 12 Закону
України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх
сімей»): військовослужбовці з вислугою
на військовій службі не менше 17 років
та потребують поліпшення житлових
умов; батьки та члени сімей військовослужбовців, які загинули (померли) або
пропали безвісти під час проходження
військової служби; звільнені з військової
служби особи, які стали інвалідами під
час проходження військової служби.
Зокрема, при зверненні військовослужбовців з відповідним документом,
що посвідчує факт призову особи до
військової частини або безпосередню
участь в антитерористичній операції
(посвідчення, довідка, наказ тощо), їм
надається допомога при складанні заяви про надання у власність земельної
ділянки для будівництва і обслуговування житлових будинків, господарських
будівель і споруд, ведення садівництва
або індивідуального дачного будівництва, забезпечується надання графічного матеріалу з бажаним місцем розташування земельної ділянки та в межах

законодавства надається всебічна консультативна допомога щодо подальшого оформлення права власності на земельну ділянку.
Для формування списків та заявок на
отримання земельних ділянок з державної або комунальної власності військовослужбовцям, військовозобов’язаним
особам, резервістам, учасникам антитерористичної операції або їх родичам
необхідно звернутися із відповідною
заявою до Управління Держземагентства у відповідному районі області, де
вони проживають, або на особисту гарячу лінію голови Агентства за номером
0-800-301-071.
По докладнішу інформацію звертайтеся за тел: (063) 730 84 39.
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Вишгородщина: «жнива» голодомору

Вишгород
81 роковини

Із книги Миколи Сергійчука «Голодомор-33. Пам’яті знищених вишгородців»
Пам’ять — нескінченна книга, у якій записано все: життя людини і життя країни… Цими днями
пом’янемо тих, хто у 1932-33 роках
загинув страшною голодною смертю.
Коли у другій половині двадцятих
років минулого століття більшовицька
влада упритул зайнялася «індустріалізацією» країни, кремлівські вожді швидко зрозуміли, що без новітньої техніки
й устаткування промисловість не поставити на належний рівень. Отже, потрібні були сучасні машини й механізми. А придбати їх у достатній кількості
можна за кордоном. Одним із головних
експортних продуктів Радянського Союзу на той час залишався український
хліб. Тому й почала більшовицька влада нав’язувати українському селянинові непосильні хлібозаготівлі. Той почав
протестувати. І тоді більшовики зрозуміли, що, лише обезвласнивши хлібороба, можна забрати у нього збіжжя, тобто
треба його загнати в колгосп. Але український селянин не сприймав суцільну
колективізацію, що означала погибель
українського хліборобства, справедливо вважав себе справжнім господарем
на рідній землі, захищав свої права і
гідність.
Зрозуміло, це не влаштовувало носіїв більшовицької ідеології, що сповідувала, прикриваючись принципами соціальної справедливості, небачений досі
тоталітаризм. А тому російські більшовики, аби зламати українського хлібороба, вдалися до брутальних репресій насамперед проти найкращих господарів,
котрих віднесли до розряду так званих
куркулів. Саме проти них і почалися головні переслідування.
«Цю страшну інквізицію, — пише у
своїй книзі «Як нас морили голодом»
відомий історик Володимир Сергійчук,
— більшовики доручили найбільш бездарній і люмпенізованій частині села,
котра завжди ласилася на чуже, не
проливаючи власного поту. І таких ледацюг, п’яниць знайшлося, на жаль, у
кожному селі, що записалися «червоними сватами» й почали під приводом
«розкуркулення» найсумлінніших селян
грабувати їхнє майно, створене багатолітньою важкою працею».
Не обминула ця гірка чаша і селян
Вишгородського району. Скільки їх прийняла наша земля у 1932-1933? Точно
вже, мабуть, ніхто і не скаже.
Наближеність до Києва давала змогу голодуючим людям знайти якийсь заробіток, обміняти на продукти цінності,
одяг. А ліси, ріки і болота з їстівною рослинністю і грибами, звіриною, птахами,
рибою і молюсками при певному умінні
їх роздобути чи вполювати давали поживу.
Проте й тут голодомор справляв
своє щедре жниво. Архіви про це мовчать: вся документація, що стосувалась
голоду, ретельно знищувалася. Але про
це свідчить людська Пам’ять устами
нечисленних уцілілих очевидців однієї
з найстрашніших трагедій людства під
назвою «Голодомор 1932-1933 років на
Україні».
Пам’ять невинно убієнних голодом
жителів нинішнього Вишгородського району Київщини вшановано пам’ятними
знаками і пам’ятниками у смт Димері
(1992 рік), Нижчій Дубечні (2005), Нових
Петрівцях та Вишгороді (2006), Лютежі
(2007), Боденьках, Воропаєві, Демидові, Катюжанці, Козаровичах, Любимівці,
Новосілках, Сувиді, Хотянівці (2008).
Уважно перечитайте, шановні читачі, спогади очевидців страшної трагедії,
пройміться духом тієї жорстокої доби і
усвідомте, що маємо пам’ятати про кож-

ного, кого змусили загинути страшною
смертю...
Село Богдани. Сільській раді підпорядковані населені пункти Пилява, Ритні.
У 1932 році почалася колективізація,
була створена артіль «Червоне Полісся». Сюди входило три рільничі бригади.
Крім того були молочнотоварна ферма,
свиноферма, птахоферма. Трудівники
господарства займалися також розвитком вівчарства, утримували волів.
Мали селяни і колгоспну пасіку. Отож
на вироблені трудодні одержували як
натуроплату мед.
Офіційні дані, що збереглися, свідчать про 12 сімей розкуркулених селян.
Ніяких архівних даних про роки голодомору 1932-33 не збереглось, але про
його тяжкі наслідки є непрямі докази.
За офіційними даними, кількість дворів
у селі протягом 1932-1933 років скоротилася з 250 до 245-ти.
Про долю мешканців с. Богданів
— жертв голодомору 1932-1933 років
йдеться у спогадах очевидиці О. Савиченко.
(Записала Галина Дмитренко, завідуюча відділом обслуговування Вишгородської центральної районної бібліотеки для дорослих, 2008 рік).
Олександра Савиченко, 1919 р. н.:
«Голод 1932-1933 років пам’ятаю,
мені тоді виповнилося 13 років. Причиною голоду вважаю великі податки
і насильне залучення селян у колгоспи. Усіх, хто мав у господарстві худобу
(воли, коні, корови) і не бажав вступати
до колгоспу, занесли до списків на розкуркулення.
У батьків була пара волів, корови,
коні. Вони не хотіли йти до колективного господарства. Голова сільради Ілько
Мороз разом з комуністами-активістами прийшов до хати і описав усе: не
тільки худобу, а й домашній скарб (рядна, полотно, зимовий теплий одяг). Ніхто ніяких документів не пред’являв.
Сім’ю родичів (брат батька), що не
записувався до колгоспу, обкладали
податком до тих пір, поки люди вже не
мали можливості їх сплачувати, а тоді
вигнали з хати. Дали 24 години на виселення. Люди повинні були виїхати за
межі району.
...Зайшли до хати, голова сільради у
вікно викинув фікуса, що стояв поруч, а
слідом — малу дитину шести років. Чоловіка заарештували, забрали в Іванків,
а його дружина з дітьми якийсь період
жила в хліві. Забрали хліб, зерно, худобу, інвентар, одяг і т. д. Майже кожного
дня приходив голова, погрожував, бив
жінку, шукав, де що було приховано.
Навідувались і вдень, і вночі.
Але і серед комуністів були порядні
люди. Один з них написав листа в район, після чого голову і жінку викликали
до Іванкова, розпитали про все й попередили голову. Після цього він припинив
знущатися над сім’єю.
Батьки згодом змушені були вступити до колгоспу, але їхнього майна ніхто
не повернув. Сім’я виживала тільки за
рахунок того, що після сплати податку
щось залишалося з вирощеного на городі. Ходили до лісу збирати ягоди, хто
міг, ловив у річці рибу, їли траву татарку, молочай, сушили гнилу картоплю і з
тих рештків крохмалу та гречаної полови пекли млинці, збирали груші-дички.
Збирати рештки урожаю на полі не
дозволяли — судили. В людей від голоду опухали ноги…»
Село Боденьки. Офіційних даних
про голодомор у селі не виявлено.
Про долю мешканців с. Боденьки
— жертв голодомору 1932-1933 років

йдеться у спогадах очевидця М. Ходарченка.
(Записав Петро Бабич, завідуючий
Боденківською сільською бібліотекоюфіліалом, 2005 рік).
Микола Ходарченко, 1913 р. н.:
«Наше село Боденьки було дуже бідне. Народ жив незаможно, одягалися
майже, як жебраки. У людей не було що
відбирати, тому й не відбирали. Тому й
голоду як такого, щоб люди вимирали
сім’ями, не було.
До колгоспу селяни йшли добровільно, бо обіцяли, що в майбутньому люди
заживуть багато і щасливо. Однак цього не сталося. Праця селянина в колгоспах майже не оплачувалася».
Село Вахівка. Центр сільської ради.
Сільській раді підпорядковане с. Рихта.
За свідченнями очевидців, до 1932
року тут налічувалося 175 дворів і проживало 644 особи. Після голодомору залишилося 174 двори та проживало 630
осіб.
За цей період було розкуркулено 3
сім’ї.
Про долю мешканців с. Вахівки —
жертв голодомору 1932-1933 років
йдеться у спогадах очевидців Г. Пальченко, П. Шелест і М. Шкаврон.
(Записали Марія Міляновська, директор Вишгородської централізованої
бібліотечної системи, Лідія Сидоренко, провідний методист Вишгородської
централізованої бібліотечної системи,
2008 рік).
Ганна Пальченко, 1920 р. н.:
«Голод 1932-1933 років пам’ятаю.
Його причиною вважаю владу, яка забирала врожай. Продукти люди виносили в ліс і закопували.
Поля охороняли робітники, призначені правлінням колгоспу.
Добровільно в колгоспи йшли тільки
бідняки, а змушували всіх.
У нас люди виживали за рахунок
лісу, споживали листя кропиви, ягоди
горника, груші-дички. Їли їжаків, ловили рибу, голубів, ворон. Міняли їжу за
останні хустки, знімали золоті сережки».
Парасковія Шелест, 1919 р. н.:
«Голод 1932-33 років пам’ятаю. Його
причиною вважаю те, що влада забирала врожай. Їздили кіньми так звані
коменданти і забирали врожай, вівці,
коней, волів. Люди, рятуючись, продукти закопували в землю так, щоб не було
видно, де закопано. А призначені владою активісти шукали штирами.
До колгоспу йшли неохоче, примушували йти. Їли лободу, груші-дички,
листя берези, липи, ловили голубів. Людоїдства в нашому селі не було. Померли два брати Косько (по-вуличному),
прізвища не пам’ятаю».
Село Вища Дубечня. Центр сільської ради, розташоване на правому
березі річки Десна, за 37 кілометрів від
Києва. У роки голодомору 1932-1933 у
селі уже був створений колгосп імені
Шевченка, налічувалось близько 300
дворів, проживало в них більше 1000
осіб. Сім’ї були багатодітними. Розкуркулених сімей налічувалося близько десяти.
Про долю мешканців с. Вищої Дубечні — жертв голодомору 1932-1933
років йдеться у спогадах очевидців Т.
Березинця і М. Думи.
(Записала Марія Зубак, завідуюча
Вищедубечанською бібліотекою).
Трохим Березинець, 1920 р. н.:
«Що був голод, пам’ятаю добре.
Були утворені червоні бригади із безбожників, які ходили по хатах і забирали
зерно. Серед них — уповноважений із
району з наганом. Приховати нічого не

Пам’ятний знак жертвам голодомору
1932-33 років у Вишгороді
можна було. Активісти шукали у горшках, у печі. Приходило їх по 3-5 чоловіків, антихристів. «Червона мітла» все
знаходила і вимітала.
Винним у загибелі багатьох людей
вважаю сталінський режим, який знищив український народ».
Марфа Дума, 1912 р. н.:
«Голод пам’ятаю дуже добре. Був
великий неврожай, влада забирала все
підряд, навіть під стріхою знайшли насіння, яке заховала мама на весну, щоб
посіяти. Голова посилав підручних, щоб
все відбирали у людей, а сам він не ходив. У тих, хто мав, що приховати, то
закопували якусь частину зерна і продукти в землю. До хати з обшуком приходило по 3-4 чоловіки.
Тим людям, які йшли працювати в
колгосп, давали по 200 грамів хліба і
якусь сироватку. Бідні йшли до колгоспу
та несли, в кого що було, а багаті іти не
хотіли. Збирати в полі колоски не дозволяли, хто охороняв поля — не пам’ятаю,
а мій батько стеріг сінопучки біля Десни.
Виживали — хто як міг. Люди збирали жолуді, вимочували їх, варили і їли,
варили висівки житні. У колгоспі з сироватки, що залишалася після переробки
молока, варили з висівками кашу і годували жителів села. З початку голодовки
видавали по шматочку хліба на дорослих працівників, а до кінця 1933 року не
було і цього.
Продавали дрова, сіно — возили
човнами у Київ, за виручені гроші купляли яку-небудь крупу чи борошно.
Винною у загибелі багатьох людей є
держава, крім неї, ніхто не міг таке спланувати й зробити».
Село Володимирівка. Офіційних
даних про голодомор у селі не виявлено.
Про долю мешканців с. Володимирівки — жертв голодомору 1932-1933
років йдеться у спогадах очевидиці Л.
Кременок.
(Записала Світлана Гутніченко, бібліотекар Руднє-Димерської сільської
бібліотеки, 2005 рік).
Любов Кременок, 1917 р. н.:
«Хто не пережив голоду, той не може
повною мірою збагнути всю трагедію
нашого покоління. У нас хоч і не дуже
був великий голод, але безчинство не
мало меж, у людей забирали все під
мітлу, навіть посівне зерно.
Недоїдання почалося вже з осені
1932 року, а голодувати стали з середини зими. Вже навесні почали варити
різні варива з товчених трав, сіна, кукурудзяного стебла та пустих качанів. Так
і виживали якось люди. Але було, що
й умирали, в нас навіть вся сім’я була
така, що вимерла.
Ховали людей на цвинтарі, зараз їх
поминають у церкві, а раніше церкви не
було».
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2+2
06:50, 07:25, 07:40, 08:25
Гiсть студiї
07:35 Країна on line
08:45 Телемагазин
09:45, 19:00 Про головне
10:35 Д/ф Сергiя Лозницi
«Майдан»
13:20 Перша студiя
13:45 Вiкно в Америку
14:10 Казки Лiрника
Сашка
14:35 Чоловiчий клуб.
Бокс
15:35 Книга ua
16:05 Euronews
16:20 Т/с «Сержант
Рокка» 16c
18:05 Час-Ч
18:15, 01:20 Новини. Свiт
18:55 З перших вуст
19:40 Шустер Live. Буднi
21:50 Д/ф «Фелiкс
Валлотон, життя на
вiдстанi»
22:55 Трiйка, Кено,
Секунда удачi
23:00, 00:00, 01:00
Пiдсумки
23:25 На слуху

06:45, 07:15, 07:45,
08:10, 09:10 «Снiданок
з 1+1»
07:00, 07:30, 08:00,
08:30, 09:00, 12:00,
19:30, 00:15 ТСН
07:10 «Особистий
рахунок»
07:35 «Маша i ведмiдь»
08:35, 21:00
«Чистоnews»
09:40 «Шiсть кадрiв»
10:35 «Мiняю жiнку - 8»
12:10 «Хоробрi серця»
14:05 Т/с «Величне
столiття. Роксолана - 4»
закл.
16:45 «ТСН. Особливе»
17:10 Т/с «Корольок пташка спiвоча»
20:30 «Секретные
материалы - 2014»
21:20 Т/с «Свати»
22:30 «Грошi»
23:30 «Сказочная Русь»
00:30 Т/с «Болота 2»

06:30 Факти тижня
08:45 Факти. Ранок
09:15 Надзвичайнi
новини. Пiдсумки
09:50 Х/ф «Старськи
i Хатч»
11:45, 13:20 Т/с
«Прокурорська
перевiрка»
12:45, 15:45 Факти.
День
13:30 Х/ф «Глобальне
вторгнення. Битва за
Лос-Анджелес»
16:10 Х/ф «Джон
Картер»
18:45, 21:10 Факти.
Вечiр
19:15 Надзвичайнi
новини
20:20 Дiстало!
21:25 Свобода слова
00:35 Х/ф
«Апокалiпсис»

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»

06:20 «Вiкна-Новини»
Спецрепортаж»
07:10, 16:00 «Все буде
добре!»
09:05 «Все буде
смачно!»
10:00, 01:10 Х/ф
«Блеф»
11:55 Х/ф «Це мiй
собака»
13:50 «Битва
екстрасенсiв 14»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
19:05 Т/с «Коли ми
вдома»
20:00 «Куб - 5»
22:35 «Детектор
брехнi - 6»
00:00 «Один за всiх»

06:00 Х/ф «Пiдкидьок»
07:10 Дика Африка
10:00, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
11:00, 14:00 Дитинство у
дикiй природi
12:15 ХХ столiття вiйн
15:00, 18:30, 21:00
«Служба новин
«Соцiальний пульс»
15:40 «Сильнi свiту
цього»
16:00, 23:00 Велика
книга природи
17:45 Чудеса та iншi
дивовижнi iсторiї
18:15 «Цивiлiзацiя
Incognita»
18:45, 22:55
«Економiчний пульс»
19:00 В гостях у Дмитра
Гордона. Олександр
Лазарєв
20:00 Докази давнини
21:35 Портрети нацiї
22:00 Авiакатастрофи:
причини i наслiдки
23:35 «Свiтськi хронiки»
00:00 «Красивi та
амбiцiйнi»

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

06:50, 07:10, 08:10

08:00, 13:00 «90-i:
десятилiття, що нас
об’єднало: Напоказ»
09:00, 14:00 «90-i:
десятилiття, що нас
об’єднало: Зворотний
вiдлiк»
10:00 «Мегазаводи:
суперавтомобiлi: ЛексусLFA»
11:00 «Золото Юкону:
Золота лихоманка»
12:00 «Iгри розуму:
Довiрся менi»
12:30 «Захоплююча наука:
Великий вибух»
16:00 «Дика природа
Амазонки: Колиска життя»
18:00 «Мегазаводи:
суперавтомобiлi:
Ламборгiнi Авентадор»
19:00 «Важке золото
Аляски: Перегони
золотошукачiв»
20:00, 00:00
«Суперспоруди Третього
рейха: Супертанки»
21:00 «Суперспоруди
Третього рейха:
Атлантичний вал»
23:00 «Тюремнi труднощi:
В’язнi проти офiцерiв»

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

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

Ранок з Україною
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 Т/с
10:00 Т/с «Смуга
«Боцман Чайка»
13:55, 14:20 «Судовi

вiдчуження»

справи»

18:00, 05:15 Т/с

15:15 «Жди меня»

«Повернення Лялi»

18:00 Ток-шоу

19:45 «Говорить

«Стосується кожного»
19:00 Т/с «Поки
станиця спить»
20:00 «Подробицi»

Україна»
21:00 Т/с
«П’ятницький. Роздiл

20:40 Т/с «Чужий

четвертий»

серед своїх»

23:00 Подiї дня

23:05 Т/с «Турецький

23:30 Х/ф «Клин

транзит»

клином».

Передплачуйте газету «Вишгород».

07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
07:55 Т/с «Молодята» 15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 21:00, 22:00, 23:00,
14:05 Х/ф «Маска
00:00 Час новин
Зорро»
07:30, 08:30, 09:45, 10:30,
11:30, 12:30, 13:30, 15:30,
15:55 Х/ф «Легенда
16:30, 17:30, 18:30, 22:30,
23:25 Час. Важливо
Зорро»
07:50 Автопiлот-новини
18:00, 01:15 Репортер 08:40 Трансмiсiя-новини
09:15, 14:15 Час:
18:20, 00:30 Абзац!
пiдсумки тижня з В.
Гайдукевичем
19:00 Стажисти
10:35, 00:35 Машина часу
20:15 Супермодель
11:35, 18:35 Велика
полiтика
по-українськи
15:35 Мамина школа
16:15, 16:35, 17:05, 17:35
22:15 Х/ф «Друг
Єдина родина
нареченої»
18:10 Мiсцевий час
20:00, 21:10 Час.
01:20 Х/ф
Пiдсумки дня
«Випускний»
21:40 Час-Тайм

06:55 ШОУМАНIЯ

06:15 Т/с « Мерлiн-2»
08:00 Х/ф «Зорянi
вiйни. Епiзод 5 Iмперiя завдає удару
у вiдповiдь»
10:45 Т/с «Дев’ять
життiв Нестора
Махно»
17:30 «Люстратор
7.62»
18:30, 21:00 Новини
«Спецкор»
19:00 Т/с
«Професiонал»
21:30 «ДжеДАI. Воїни
дорiг»
22:00 Х/ф
«Полювання Ханта»
00:05 Х/ф
«Суперколлайдер»

06:30 «TOP SHOP»
07:30 «Мультфiльми»
10:40 «КВК-2014»
14:10 Х/ф «Перукарка
i чудовисько»
16:10 М/ф «Як
приборкати дракона»
18:00 «Звана вечеря»
19:00 «Орел i Решка.
Шопiнг»
20:00 «Орел i Решка.
На краю свiту»
21:00 «Розсмiши
комiка»
22:00 Х/ф «Хитрощi
Норбiта»
00:00 Х/ф «Грозовий
перевал»

Високошвидкісний Інтернет МТМ
Тел.: (093) 366-16-66; (095) 545-15-33; (098) 201-22-66
08:30 «Правда життя.
Професiя гуморист»
09:00 «Агенти впливу»
09:55 Х/ф «Сайдстеп»
12:00 Т/с «Павутиння»
15:30 Т/с «Операцiя
«Тайфун»
19:00, 21:40 «Свiдок»
19:30 Т/с «Вулицi
розбитих лiхтарiв
- 12»
22:00 Т/с «CSI: НьюЙорк - 9»
23:45 Т/с «Менталiст
- 4»

— Що може бути смачніше коробки шоколадних цукерок?
— Смачніше коробки можуть
бути тільки цукерки
***
30 кг назад вона мені подобалася більше:)

06:20, 10:20 М/с
«Маша i Ведмiдь»
06:50, 09:20 М/с
«Клуб Вiнкс: Школа
чарiвниць»
07:45 Мультик з
Лунтiком
08:25 М/с «Пiдлiтки
мутанти черепашки
нiндзя»
08:55 М/с «Смурфiки»
10:55 Єралаш
11:50 Х/ф «Червона
шапка»
13:00 Богиня шопiнгу.
Повернення
14:50, 19:00 Панянкаселянка
15:50, 21:00 Вiталька
17:00, 23:00 Т/с
«Свiтлофор»
20:00 Т/с «Кухня»
22:00 Розсмiши
комiка
00:00 Т/с «Ходячi
мерцi»

07:00, 14:10 У
пошуках iстини
07:50 Таємницi
вермахту
08:40 Вражаючi кадри
10:30, 19:20 Далеко i
ще далi
11:30 Народженi
мусонами
12:20, 22:00
Смертельна зустрiч
13:10, 18:30,
22:50 Шукачi
неприємностей
15:00 Правила життя
15:50 Сучаснi дива
16:40 Таємницi
Третього Рейху
17:30 Полювання на
вбивць
20:10 Секретнi
територiї
23:40 Шокуюче вiдео
00:30 Європейський
покерний тур

06:55 Як побудувати
суперкар
07:50, 13:00, 18:30 Як
це влаштовано?
08:15 Динамо
- неймовiрний
iлюзiонiст
09:10, 09:40 У гонитвi
за класикою
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
Надлюдська наука
16:00 Швидкi та гучнi
17:00 Махiнатори
20:00 Аляска: родина
з лiсу
21:00 Скутi
22:00 Голi та наляканi
23:00, 23:30 Мисливцi
за релiквiями

Наш індекс у Каталозі місцевих періодичних видань 40007
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2+2
06:30, 07:00, 08:00,
09:00, 13:00, 18:30,
21:00 Новини
06:50, 07:30, 07:45,
08:25 Гiсть студiї
08:40 Паспортний сервiс
09:50, 19:00 Про
головне
10:35 Уряд на зв’язку з
громадянами
11:00 Утеодин з
Майклом Щуром
12:00 Т/с «П’ять хвилин
до метро»
13:20, 18:05 Час-Ч
13:45 Казки Лiрника
Сашка
14:15 Нотатки на глобусi
15:05 Фольк-music
16:40 Х/ф «Метелик»
18:15 Новини. Свiт
18:55 З перших вуст
19:40 Шустер Live. Буднi
21:50 Перша студiя
22:15 Д/ф «Архiтектура.
Будинки Субiза й
Рогана»
22:55 Трiйка, Кено,
Максима
23:00, 00:00 Пiдсумки
23:25 На слуху

06:30, 20:30 «Секретные
материалы - 2014»
06:45, 07:15, 07:45,
08:10, 09:10 «Снiданок
з 1+1»
07:00, 07:30, 08:00,
08:30, 09:00, 12:00,
19:30, 00:15 ТСН
07:10 «Особистий
рахунок»
07:35 «Маша i ведмiдь»
08:35, 21:00
«Чистоnews»
09:40 «Чотири весiлля»
11:00, 21:20 Т/с «Свати»
12:20 «Розсмiши коміка»
13:20 «Шiсть кадрiв»
13:50, 14:45 «Сiмейнi
мелодрами - 3»
15:45 «Сiмейнi
мелодрами - 4»
16:45 «ТСН. Особливе»
17:10 Т/с «Корольок пташка спiвоча»
22:30 «Територiя
обману»
23:35 «Мультибарбара»

05:45 Свобода слова

05:55, 07:30,
15:00, 18:30, 21:00
«Соцiальний пульс»
06:05 Родом з України.
Олексiй Петренко
06:35 Персона. Свiтлана
Свiтлична
07:05, 18:45, 22:55
«Економiчний пульс»
07:10, 15:40 «Сильнi
свiту цього»
10:00, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
12:15, 21:35 Портрети
нацiї
13:10 Чудеса та iншi
дивовижнi iсторiї
14:00, 22:00
Авiакатастрофи:
причини i наслiдки
16:00, 23:00 Велика
книга природи
17:45 «Соцiальний
статус: ваша пенсiя»
18:20 «Мистецтво i час»
19:00 В гостях у Д.
Гордона. Олександр
Лазарєв
23:35 «Свiтськi хронiки»
00:00 «Красивi та
амбiцiйнi»

07:00, 07:30, 08:00,
08:30, 09:00, 12:00,
14:00, 17:45 «Новини»
07:15, 07:35, 08:10,
08:35 «Ранок з
IНТЕРом»
09:20, 20:40 Т/с
«Чужий серед своїх»
11:45, 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»
20:00 «Подробицi»
23:00 Т/с «Турецький
транзит»
01:00 Х/ф «Дочка
генерала»

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

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

09:00, 15:00, 19:00
Подiї
06:50, 07:10, 08:10
Ранок з Україною
09:15, 14:10, 15:25
Т/с «Слiд»
10:00, 21:00 Т/с
«П’ятницький. Роздiл
четвертий»
12:00, 19:45
«Говорить Україна»
13:15 Т/с «ОСА»
18:00, 05:15 Т/с
«Повернення Лялi»
23:00 Подiї дня
23:30 Т/с «Лягавий»

09:00, 14:00
«Суперспоруди Третього
рейха: Атлантичний вал»
11:00 «Золото Юкону:
Вечiр трудового дня»
12:00 «Iгри розуму:
Закони привабливостi»
15:00 «Жiнка, вихована
мавпами»
16:00 «Дика природа
Амазонки: Дике царство»
17:00 «Останнi таємницi
Третього рейха: Пацiєнт
Гiтлер»
19:00 «Важке золото
Аляски: Розбагатiй або
помри на копальнi»
20:00, 00:00 «Бiльше,
нiж фокуси з Дi Ем Сi:
Всупереч гравiтацiї»
21:00 «Кориснi поради
Девiда Рiза: Як потиснути
руку»
21:30 «Кориснi поради
Девiда Рiза: Як запалити
сiрник»
22:00 «Розслiдування
авiакатастроф: Пекло в
пустелi»
23:00 «Тюремнi труднощi:
Правда i кривда»

06:15, 18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
06:50, 16:00 «Все буде
добре!»
08:45 «Все буде смачно!»
09:45 «Зiркове життя.
Зiрковi байстрюки»
10:45, 00:00 Х/ф «Кров
не вода»
14:05 «Битва
екстрасенсiв»
19:00 Т/с «Коли ми вдома»
19:55, 22:45 «Врятуйте
нашу сiм’ю - 3»

07:00, 18:00, 00:55
Репортер
07:05 ШОУМАНIЯ
08:00 Т/с «Щасливi
разом»
18:20, 00:05 Абзац!
19:00 Хто Зверху?-3
21:00, 23:00 Т/с
«Воронiни»
22:00 Т/с
«Молодiжка-2»

Я не кажу, що я мізантроп і зневажаю людей, але якби у мене
була можливість замінити людей
пінгвінятами, я б не довго думав:)
***
Знаєте, це час, коли начебто пізно, почитати книгу або подивитися фільм немає часу, тому ти
просто сидиш в інтернеті ще 4
години:)

06:00 Saba erte ATRde 06:40 Х/ф «Бiдний,
бiдний Павло»
08:05 М/ф
08:30 Ранковий
10:15, 12:20, 12:55,
«Свiдок»
16:50, 19:50 Т/с
09:00 «Випадковий
11:00, 14:00, 16:30,
свiдок»
18:30, 20:30 Служба
09:35 Т/с «Коломбо»
новин ZAMAN
11:15 «Кримiнальнi
11:15, 16:05 Д/ф
справи»
11:50 Sherfe fashion
13:05, 19:30 Т/с
13:40 Дастархан
«Вулицi розбитих
14:15, 21:00 Велике
лiхтарiв - 12»
кiно на АTR
15:00, 19:00, 21:40
19:00 Mizmizlar
«Свiдок»
8 3 - р і ч н и й 15:15 Т/с «Державний
учасник теле- захист - 2»
22:00 Т/с «CSI: Ньювізійної переЙорк - 9»
дачі
«Давай
23:45 Т/с «Менталiст
одружимося»
- 4»
вибрав ту ба00:40 Т/с «NCIS:
бусю, яка вміє полювання на вбивцю
робити уколи:) - 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
07:30, 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, 04:40 В кабiнетах
17:15 Драйв-новини
17:35 Особливий погляд
18:10 Мiсцевий час
18:35 Машина часу
21:40 Час-Тайм

06:20, 10:20 М/с
«Маша i Ведмiдь»
06:50, 09:20 М/с
«Клуб Вiнкс: Школа
чарiвниць»
07:45 Мультик з
Лунтiком
08:25 М/с «Пiдлiтки
мутанти черепашки
нiндзя»
08:55 М/с «Смурфiки»
10:55 Єралаш
11:50 Х/ф «Столику,
накрийся»
13:00 Богиня шопiнгу.
Повернення
14:50, 19:00 Панянкаселянка
15:50, 21:00 Вiталька
17:00 Країна У
18:00, 23:00 Т/с
«Свiтлофор»
20:00 Т/с «Кухня»
22:00 Розсмiши
комiка
00:00 Т/с «Ходячi
мерцi»

06:40 «Убойне вiдео»

06:30 «TOP SHOP»

08:40 «ДжеДАI. Воїни

07:30 «Мультфiльми»

дорiг»

08:10 Т/с «Хто у домi

09:00, 18:30, 21:00

господар»

Новини «Спецкор»

09:45 Х/ф «Перукарка

09:30 «Люстратор
7.62»
09:40 Т/с «Дев’ять

i чудовисько»
11:50 Т/с «Всi жiнки вiдьми»
13:40, 22:00 Т/с

життiв Нестора
Махно»
16:30, 19:00 Т/с
«Професiонал»

«Доктор Хаус»
15:15, 20:00 «Орел i
Решка. На краю свiту»
16:10, 19:00 «Орел i

21:25 Лiга Чемпiонiв.

Решка. Шопiнг»

Шахтер - Атлетiк

17:10, 21:00

(Iспанiя)

«Розсмiши комiка»

23:40 Про Лігу

18:00 «Звана вечеря»

Чемпiонiв + огляд

01:20 Т/с «Комiсар

iгрового дня

Рекс»

06:00 Бандитська
Одеса
07:00, 14:10 У
пошуках iстини
07:50, 16:40 Таємницi
вермахту
08:40 Вражаючi кадри
10:30, 19:20 Далеко i
ще далi
11:30 Народженi
мусонами
12:20, 22:00
Смертельна зустрiч
13:10, 18:30,
22:50 Шукачi
неприємностей
15:00 Правила життя
15:50 Сучаснi дива
17:30 Полювання на
вбивць
20:20 Секретнi
територiї
23:40 Шокуюче вiдео

06:00, 14:00 Золота
лихоманка
06:55, 07:20
Надлюдська наука
07:50, 13:00, 18:30 Як
це влаштовано?
08:15 Аляска: родина
з лiсу
09:10 Швидкi та гучнi
10:05, 10:35, 19:00,
19:30 Мисливцi за
релiквiями
11:00 Скутi
12:00, 00:00 Top Gear
13:30, 18:00 Як це
зроблено?
15:00 Пильнуй
16:00 Автопiдпiлля
17:00 Махiнатори
20:00, 20:30 У гонитвi
за класикою
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, 18:30, 21:00
Новини
06:50, 07:25, 07:45, 08:25
Гiсть студiї
08:40 Паспортний сервiс
09:50, 19:00 Про головне
10:35 Перша шпальта
11:00 Т/с «П’ять хвилин
до метро»
12:00 Д/ф «Майбутнi
зiрки» 3с. «Розвиток»
13:20 Перша студiя
13:45, 18:05 Час-Ч
13:55 Казки Лiрника
Сашка
14:05 Моя країна
14:30 Хочу бути
15:15 Як ваше здоров’я?
16:55 Д/ф «Майбутнi
зiрки» 5с. «На сценi»
17:30 Д/ф «Палетт.
Пiкассо»
18:15 Новини. Свiт
19:40 Шустер Live. Буднi
21:50 Слiдство. Iнфо
22:40 Мегалот
22:50 Суперлото, Трiйка,
Кено
23:00, 00:00 Пiдсумки
23:25 На слуху

06:30, 20:30
«Секретные материалы
- 2014»
06:45, 07:15, 07:45,
08:10, 09:10 «Снiданок
з 1+1»
07:00, 07:30, 08:00,
08:30, 09:00, 12:00,
19:30, 00:15 ТСН
07:10 «Особистий
рахунок»
07:35 «Маша i ведмiдь»
08:35, 21:00
«Чистоnews»
09:40 «Чотири весiлля»
11:00, 21:20 Т/с «Свати»
12:20 «Розсмiши
коміка»
13:20 «Шiсть кадрiв»
13:50, 14:45 «Сiмейнi
мелодрами - 3»
15:45 «Сiмейнi
мелодрами - 4»
16:45 «ТСН. Особливе»
17:10 Т/с «Корольок пташка спiвоча»
22:30 «Iнспектор
Фреймут»

06:30, 08:00, 14:15,

06:05 Родом з України.
Микола Губенко
06:35 Персона. Iрина
Цивiна
07:05, 18:45, 22:55
«Економiчний пульс»
07:10, 15:40 «Сильнi свiту
цього»
10:00, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
11:00, 20:00 Фатальне
камiння
12:15 Портрети нацiї
13:00 «Соцiальний статус:
ваша пенсiя»
14:00, 22:00
Авiакатастрофи: причини
i наслiдки
16:00, 23:00 Велика книга
природи
17:45 Чудеса та iншi
дивовижнi iсторiї
18:15 «Цивiлiзацiя
Incognita»
19:00 В гостях у Д.
Гордона. Iлля Глазунов
21:30 «Глобал - 3000»
23:35 «Свiтськi хронiки»
00:00 «Красивi та
амбiцiйнi»

07:00, 07:30, 08:00,
08:30, 09:00, 12:00,
14:00, 17:45 «Новини»
07:15, 07:35, 08:10,
08:35 «Ранок з
IНТЕРом»
09:20, 20:40 Т/с
«Чужий серед своїх»
11:45, 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»
20:00 «Подробицi»
23:00 Т/с «Турецький
транзит»
01:00 Х/ф «Пастка»

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

06:00, 10:00, 11:15,
12:45 «Мультляндiя»
07:20 «Київ музика»
07:45, 08:45 Факти.
08:00, 15:00, 17:00,
Ранок
19:00, 21:00, 23:00
09:15, 19:15
«Столичнi телевiзiйнi
Надзвичайнi новини
новини»
10:35, 16:45 Т/с «Брат
08:20, 10:20,
за брата»
16:00, 17:40, 18:50
12:45, 15:45 Факти.
«Вiдкритий мiкрофон»
День
08:30, 19:30, 22:00
13:10 Т/с
«Столиця»
13:20, 15:10, 23:25
«Прокурорська
«Громадська
перевiрка»
приймальня»
18:45, 21:10 Факти.
16:20, 18:00 «У центрi
Вечiр
уваги»
20:20 Братерство
17:10 «Київськi iсторiї»
Червоного Хреста
19:20, 23:20 «Мiська
21:25 Т/с «Чужий
варта»
район»
21:25 «Мiсто добра»
23:20 Х/ф «Голодний 00:45 «Служба
кролик атакує»
порятунку»
16:20 Т/с «Лiтєйний»

09:00, 15:00, 19:00
Подiї
06:50, 07:10, 08:10
Ранок з Україною
09:15, 14:10, 15:25
Т/с «Слiд»
10:00, 21:00 Т/с
«П’ятницький. Роздiл
четвертий»
12:00, 19:45
«Говорить Україна»
13:15 Т/с «ОСА»
18:005 Т/с
«Повернення Лялi»
23:00 Подiї дня
23:30 Т/с «Лягавий»

07:30 «Науковi дуростi»
08:00, 13:00 «Бiльше, нiж
фокуси з Дi Ем Сi: Всупереч
гравiтацiї»
09:00, 14:00 «Кориснi
поради Девiда Рiза: Як
потиснути руку»
09:30, 14:30 «Кориснi
поради Девiда Рiза: Як
запалити сiрник»
10:00 «Мегазаводи:
суперавтомобiлi:
Електромобiль «Тесла»
11:00 «Золото Юкону:
Нiколи не здавайся»
12:00 «Iгри розуму: Стрестест»
12:30 «Захоплююча наука:
Хвилi вогню»
16:00 «Смертельно
небезпечна дюжина:
Африка»
17:00 «Останнi таємницi
Третього рейха: Золото
нацистiв»
18:00, 20:00 «Мегазаводи:
суперавтомобiлi: Мустанг»
19:00 «Важке золото
Аляски: Золотий облом»
21:00 «Шосе крiзь пекло:
Мертва тяга»
22:00 «Розслiдування
авiакатастроф: В пошуках
винних»

Передплачуйте газету «Вишгород».

06:35, 18:00, 22:00

07:00, 18:00 Репортер
07:05 ШОУМАНIЯ
«Вiкна-Новини»
08:00, 17:00, 20:05,
07:10, 16:00 «Все буде
23:05 Т/с «Воронiни»
добре!»
16:00, 22:05 Т/с
09:05 «Все буде
«Молодiжка-2»
18:20, 00:05 Абзац!
смачно!»
10:00 «Зiркове життя. 19:00 Герої та коханцi
01:05 Служба розшуку
Я люблю тебя до
дiтей
слез....»
01:10 Х/ф «Друг
10:55 «Врятуйте нашу нареченої»
сiм›ю - 3»
14:05 «Битва
екстрасенсiв»
19:00 Т/с «Коли ми
вдома»
19:55, 22:45
«МастерШеф - 4»

— Тобі не соромно? У дірявих шкарпетках у гості
прийшов.
— Це не дірка.
— А що це?
— Декольте!

00:45 Нiчний ефiр

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

Якщо в селі
уночі вийти з
клубу і довго
дивитись на
зорі, то кров з
носа перестане йти

Вишгород
2+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
06:45, 10:20, 00:50 Огляд
преси
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, 00:00
Час новин
07:10, 08:15, 23:50
Бiзнес-час
07:25, 08:25, 12:25
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,
00:30 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, 15:35, 17:35
Машина часу
16:35 Зооакадемiя
17:15 Мiграцiйний вектор
18:10 Мiсцевий час
18:35 Фактор безпеки
21:40 Час-Тайм
22:30 Клуб реформ

06:00, 07:20 М/с
«Лалалупси»
06:20, 10:20 М/с
09:00 «Випадковий
«Маша i Ведмiдь»
свiдок»
06:50, 09:20 М/с
«Клуб Вiнкс: Школа
09:40 Т/с «Коломбо»
чарiвниць»
11:15 «Кримiнальнi
07:45 Мультик з
справи»
Лунтiком
08:25 М/с «Пiдлiтки
13:00, 19:30 Т/с
мутанти черепашки
«Вулицi розбитих
нiндзя»
лiхтарiв - 12»
08:55 М/с «Смурфiки»
10:55 Єралаш
15:00, 19:00, 21:40
11:50 Х/ф «Бiлоснiжка»
«Свiдок»
13:00 Богиня шопiнгу.
15:15 Т/с «Державний Повернення
захист - 2»
14:50, 19:00 Панянкаселянка
22:00 Т/с «CSI: Нью15:50, 21:00 Вiталька
Йорк - 9»
17:00 Країна У
23:45 Т/с «Менталiст 18:00, 23:00 Т/с
«Свiтлофор»
- 4»
20:00 Т/с «Кухня»
00:40 Т/с «NCIS:
22:00 Розсмiши комiка
полювання на вбивцю 00:00 Т/с «Ходячi
мерцi»
- 2»

08:30 Ранковий
«Свiдок»

06:15 «Маски-шоу»
06:40 «Убойне вiдео»
08:40, 21:30 «ДжеДАI.
Воїни дорiг»
09:00, 18:30, 21:00
Новини «Спецкор»
09:25 «Люстратор 7.62»
09:35 Х/ф «Без права на
помилку»
11:30 Х/ф «Товариш
Генерал»
13:25 Д/п «Таємниця
загибелi дирижабля
Гiнденбург»
14:35 Д/п «Гвинтiвка
Мосiна»
14:50 Д/п «Зброя
майбутнього»
15:50 Д/п «Служби
спецiального
призначення»
16:30, 19:00 Т/с
«Професiонал»
22:00 Х/ф «Спритнi
руки»
00:00 Х/ф «Жахливе
виверження»

06:00 Бандитська
Одеса
07:00, 14:10 У
пошуках iстини
07:50, 16:40 Таємницi
вермахту
08:40 Вражаючi кадри
10:30, 19:20 Далеко i
ще далi
11:30 Народженi
мусонами
12:20, 22:00
Смертельна зустрiч
13:10, 18:30,
22:50 Шукачi
неприємностей
15:00 Правила життя
15:50 Сучаснi дива
17:30 Полювання на
вбивць
20:20 Секретнi
територiї
23:40 Шокуюче вiдео

06:30 «TOP SHOP»
07:30 «Мультфiльми»
08:30 Т/с «Хто у домi
господар»
10:00 Т/с «Всi жiнки вiдьми»
13:40, 22:00 Т/с
«Доктор Хаус»
15:15, 20:00 «Орел i
Решка. На краю свiту»
16:10, 19:00 «Орел i
Решка. Шопiнг»
17:10, 21:00
«Розсмiши комiка»
18:00 «Звана вечеря»
01:20 Т/с «Комiсар
Рекс»

06:00, 14:00 Золота
лихоманка
06:55 Пильнуй
07:50, 13:00, 18:30 Як
це влаштовано?
08:15, 08:45 У гонитвi
за класикою
09:10 Автопiдпiлля
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 Курс
екстремального
водiння
17:00 Махiнатори
21:00, 21:30 Пропажi
на продаж
22:00, 22:30 Битви за
контейнери
23:00, 23:30 Вантажнi
вiйни

Наш індекс у Каталозі місцевих періодичних видань 40007
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2+2
06:30, 07:00, 08:00,
09:00, 13:00, 18:30, 21:00
Новини
06:50, 07:30, 07:45, 08:25
Гiсть студiї
07:25 Ера будiвництва
08:40 Паспортний сервiс
08:45 Телемагазин
09:50, 19:00 Про головне
10:35 Слiдство. Iнфо
11:30 Д/ф «Свiтова марка
патонiвцiв»
12:00 Т/с «П’ять хвилин
до метро»
13:20, 18:05 Час-Ч
13:45 Казки Лiрника
Сашка
13:55 Моя країна
14:15 Хто в домi хазяїн?
14:40 Свiтло
15:15 Надвечiр»я
16:05 Euronews
16:30 Д/ф «Iзабелла
Роселлiнi»
17:30 Д/ф «Палетт.
Караваджо»
18:15 Новини. Свiт
18:55 З перших вуст
19:40 Шустер Live. Буднi
21:50 «Схеми» з Наталiєю
Седлецькою
22:15 Д/ф «Архiтектура.
Шато де Мезон»

06:30, 20:30
«Секретные материалы
- 2014»
06:45, 07:15, 07:45,
08:10, 09:10 «Снiданок
з 1+1»
07:00, 07:30, 08:00,
08:30, 09:00, 12:00,
19:30 ТСН
07:10 «Особистий
рахунок»
07:35 «Маша i ведмiдь»
08:35, 21:00
«Чистоnews»
09:40 «Чотири весiлля»
11:00, 21:20 Т/с
«Свати»
12:20 «Розсмiши
коміка»
13:20 «Шiсть кадрiв»
13:50, 14:45 «Сiмейнi
мелодрами - 3»
15:45 «Сiмейнi
мелодрами - 4»
16:45 «ТСН. Особливе»
17:10 Т/с «Корольок пташка спiвоча»
22:30 «Право на владу»

06:35, 08:00, 14:15,

05:55, 07:30, 15:00,
18:30, 21:00 «Соцiальний
пульс»
06:05 Родом з України.
Анатолiй Кузнєцов
06:35 Родом з України.
Валентина Сєрова
07:05, 18:45, 22:55
«Економiчний пульс»
07:10, 15:40 «Сильнi
свiту цього»
10:00, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
11:00, 20:00 Фатальне
камiння
12:15, 21:35 Портрети
нацiї
13:10, 17:45 Чудеса та
iншi дивовижнi iсторiї
14:00 Авiакатастрофи:
причини i наслiдки
16:00, 23:00 Велика
книга природи
18:20 Соцiальний захист
19:00 В гостях у Д.
Гордона. Iлля Глазунов
22:00 Таємницi сучасної
кримiналiстики
23:35 «Свiтськi хронiки»
00:00 «Красивi та
амбiцiйнi»

07:00, 07:30, 08:00,
08:30, 09:00, 12:00,
14:00, 17:45 «Новини»
07:15, 07:35, 08:10,
08:35 «Ранок з
IНТЕРом»
09:20, 20:40 Т/с
«Чужий серед своїх»
11:45, 12:25 Д/с
«Слiдство вели...
з Леонiдом
Каневським»
14:20 «Сiмейний суд»
15:40 «Судовi справи»
18:00, 02:25 Ток-шоу
«Стосується кожного»
19:00 Т/с «Поки
станиця спить»
20:00 «Подробицi»
23:00 Т/с «Турецький
транзит»
01:00 Х/ф «Заручниця
2»

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

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,
00:25 «Столичнi
09:15, 19:15
телевiзiйнi новини»
Надзвичайнi новини
08:20, 10:20,
10:35, 16:45 Т/с «Брат 16:00, 17:40, 18:50
«Вiдкритий мiкрофон»
за брата»
08:30, 19:30, 22:00
13:10 Т/с
«Столиця»
«Прокурорська
13:20, 15:10, 23:25
перевiрка»
«Громадська
приймальня»
15:45 Факти. День
16:20, 18:00 «У центрi
18:45, 21:10 Факти.
уваги»
Вечiр
17:10 «Служба
порятунку»
20:20 Iнсайдер
19:20, 23:20 «Мiська
21:25 Т/с «Чужий
варта»
район»
21:25, 00:45
23:25 Х/ф «Арена»
«Прогулянки мiстом»

09:00, 15:00, 19:00
Подiї
06:50, 07:10, 08:10
Ранок з Україною
09:15, 21:00 Т/с
«П’ятницький. Роздiл
четвертий»
12:10, 19:45
«Говорить Україна»
13:25 Т/с «ОСА»
14:20, 15:25 Т/с
«Слiд»
18:00 Т/с
«Повернення Лялi»
23:00 Подiї дня
23:30 Т/с «Лягавий»

09:00, 14:00 «Шосе крiзь
пекло: Мертва тяга»
10:00 «Мегазаводи:
Порше-Панамера»
11:00 «Золото Юкону:
Остання надiя»
12:00 «Iгри розуму:
Головне - перемога»
12:30 «Захоплююча
наука: Запуск ракети»
15:00 «Народжений
плазувати - лiтати
зможе!»
16:00 «Смертельно
небезпечна дюжина:
Австралiя»
17:00 «Останнi таємницi
Третього рейха:
Небезпечна мiсiя»
18:00 «Мегазаводи:
суперавтомобiлi: Гумперт
Аполло»
19:00 «Важке золото
Аляски: Шлях до
багатства»
20:00, 00:00 «Дикий
тунець: Пiвнiч проти
Пiвдня: День в «Будцi»
21:00 «Золото Юкону: Це
все наше»
22:00 «Розслiдування
авiакатастроф: Мертва
зона»

07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
Репортер
iстини. Жуков: сiмейнi
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
07:05 ШОУМАНIЯ
19:00, 21:00, 22:00, 23:00,
поразки Маршала
00:00 Час новин
08:00,
17:00
Т/с
Перемоги»
07:10, 08:15, 22:20, 23:20
«Щасливi разом»
Бiзнес-час
06:45, 18:00, 22:00
07:25, 08:25, 12:25, 17:55,
16:00, 22:00 Т/с
«Вiкна-Новини»
22:50, 23:55 Погода в
«Молодiжка-2»
Українi
07:20, 16:00 «Все буде
18:20, 23:55 Абзац!
07:30, 08:30, 09:30, 10:30,
добре!»
11:30, 12:30, 13:30, 14:30,
19:00 Хто Зверху?-3
15:30, 17:30, 18:25, 22:30,
09:15 «Все буде
21:00, 23:00 Т/с
23:25 Час. Важливо
смачно!»
07:50 Автопiлот-новини
«Воронiни»
08:40 Трансмiсiя-новини
10:10, 00:00 Х/ф «Iнше 00:55 Служба розшуку
09:25, 13:25, 14:25, 15:25,
00:55 Погода на курортах
дiтей
обличчя»
09:35, 10:35, 11:35, 20:00,
12:05 Х/ф «Прилетить
21:10 Час. Пiдсумки дня
— Ти навіщо 13:32 Майстри Ремонту
раптом чарiвник»
соковижимал- 14:35, 00:35 Велика
14:05 «Битва
полiтика
ку зламав?
15:35 Фактор безпеки
екстрасенсiв»
— Я хотів сік 16:05, 17:10 Клуб реформ
19:00 Т/с «Коли ми
17:35 Територiя закону
вичавити.
18:10 Мiсцевий час
вдома»
— Який?
18:30 Вiкно в Європу
19:55, 22:45 «Зваженi
— Березовий
21:40 Час-Тайм
22:35 Лiсова варта
та щасливi - 4»

06:40 «Убойне вiдео»
08:40, 19:05 «ДжеДАI.
Воїни дорiг»
09:00, 18:30 Новини
«Спецкор»
09:30 «Люстратор 7.62»
09:40 Х/ф «Контрудар»
11:30 Х/ф «Особиста
зброя»
13:25 Д/п «Таємниця
Третього Рейху»
14:35 Д/п «Вантажний
автомобiль ЗIС-5»
14:50 Д/п «Зброя
майбутнього»
15:50 Д/п «Служби
спецiального
призначення»
16:30 Т/с
«Професiонал»
19:55 Лiга Європи
УЄФА. Динамо - Рiо Аве
(Португалiя). Пряма
трансляцiя
22:00 Лiга Європи
УЄФА. Iнтернацiонале
(Iталiя) - Днiпро. Пряма
трансляцiя
00:05 Про Лігу Європи +
огляд iгрового дня

06:30 «TOP SHOP»

06:00 Saba erte ATRde 04:55 Т/с «Державний
захист - 2»
08:05 М/ф
08:30 Ранковий
10:15, 12:20, 12:50,
«Свiдок»
09:00, 03:45
16:50 Т/с
«Випадковий свiдок»
11:00, 14:00, 16:30,
09:30 Т/с «Коломбо»
18:30, 20:30 Служба
11:15 «Кримiнальнi
справи»
новин ZAMAN
13:05, 19:30 Т/с
11:15, 11:50, 16:05
«Вулицi розбитих
Д/ф
лiхтарiв - 12»
15:00, 19:00, 21:40
13:40 Прогулянки
«Свiдок»
по Криму з О.
15:15 Т/с «Державний
захист - 3»
Гайворонським
22:00 Т/с «CSI: Нью14:20, 21:00 Велике
Йорк - 9»
кiно на АTR
23:45 Т/с «Менталiст
- 4»
19:00 Ток-шоу
00:40 Т/с «NCIS:
Л. Буджурової
полювання на вбивцю
«Гравiтацiя»
- 2»

06:00 Бандитська
Одеса
07:00, 14:10 У пошуках
iстини
07:50 Таємницi
Третього Рейху
08:40 Вражаючi кадри
10:30, 19:20 Далеко i
ще далi
11:30 Дика Нова
Зеландiя
12:20, 22:00
Смертельна зустрiч
13:10, 18:30, 22:50
Шукачi неприємностей
15:00 Правила життя
15:50 Сучаснi дива
16:40 Таємницi
вермахту
17:30 Полювання на
вбивць
20:20 Секретнi
територiї
23:40 Шокуюче вiдео

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 Курс
екстремального
водiння
10:05, 10:35, 19:00,
19:30 Вантажнi вiйни
11:00, 11:30, 23:00,
23:30 Пропажi на
продаж
12:00, 00:00 Top Gear
13:30, 18:00 Як це
зроблено?
15:00 Як влаштований
Всесвiт
16:00 Повний форсаж
17:00 Махiнатори
20:00 Будинки на
деревах
21:00 Бар на
замовлення
22:00 Майстер з
будiвництва басейнiв
01:00 Справжнi шахраї

06:00 «У пошуках

07:00, 18:00, 00:50

06:20, 10:20 М/с
«Маша i Ведмiдь»
06:50, 09:20 М/с
«Клуб Вiнкс: Школа
чарiвниць»
07:45 Мультик з
Лунтiком
08:25 М/с «Пiдлiтки
мутанти черепашки
нiндзя»
08:55 М/с «Смурфiки»
10:55 Єралаш
11:50 Х/ф «Кiт у
чоботях»
13:00 Богиня шопiнгу.
Повернення
14:50, 19:00 Панянкаселянка
15:50, 21:00 Вiталька
17:00 Країна У
18:00, 23:00 Т/с
«Свiтлофор»
20:00 Т/с «Кухня»
22:00 Розсмiши
комiка
00:00 Т/с «Ходячi
мерцi»

07:30 «Мультфiльми»
08:30 Т/с «Хто у домi
господар»
10:00 Т/с «Всi жiнки вiдьми»
13:40, 22:00 Т/с
«Доктор Хаус»
15:15, 20:00 «Орел i
Решка. На краю свiту»
16:10, 19:00 «Орел i
Решка. Шопiнг»
17:10, 21:00
«Розсмiши комiка»
18:00 «Звана вечеря»
01:20 Т/с «Комiсар
Рекс»

ТЕЛЕпрограмма

Вишгород

22 листопада 2014 року

9

П’ЯТНИЦЯ 28 ЛИСТОПАДА 2014 РОКУ

2+2
06:30, 07:00, 08:00,
09:00, 13:00, 18:30,
21:00 Новини
06:50, 07:25, 08:25 Гiсть
студiї
08:40 Паспортний сервiс
09:50, 19:00 Про головне
10:35 «Схеми» з
Наталiєю Седлецькою
11:30 Д/ф
«Майбутнi зiрки» 4с.
«Самозаглиблення»
12:00 Т/с «П’ять хвилин
до метро»
13:20 Час-Ч
13:45 Казки Лiрника
Сашка
13:55 Моя країна
14:15 Школа Мерi
Поппiнс
14:40 Театральнi сезони
15:15 Вiра. Надiя. Любов
16:30 Музичне турне
17:40 Д/ф «Палетт.
Едуард Мане»
18:15 Новини. Свiт
18:55 З перших вуст
19:40, 21:40 Шустер LIVE
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 ТСН
07:10 «Особистий
рахунок»
07:35 «Маша i ведмiдь»
09:40 «Чотири весiлля»
10:55 Т/с «Свати»
12:20 «Розсмiши
коміка»
13:20 «Шiсть кадрiв»
13:50, 14:50 «Сiмейнi
мелодрами - 3»
15:45 «Сiмейнi
мелодрами - 4»
16:45 «ТСН. Особливе»
17:10, 02:00 Т/с
«Корольок - пташка
спiвоча»
20:20 «Мультибарбара»
21:00 «Вечiрнiй Київ»
22:50 «Свiтське життя»
23:55 Х/ф «Небезпечна
iлюзiя»

06:35, 08:00 Т/с

06:05 Персона. Ярослав
Бойко
06:35 Родом з України.
Марина Могилевська
07:05, 18:45, 22:55
«Економiчний пульс»
07:10, 15:40 «Сильнi свiту
цього»
10:00, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
11:00, 20:00 Фатальне
камiння
12:15, 21:35 Портрети
нацiї
13:00, 17:45 Чудеса та
iншi дивовижнi iсторiї
13:35 Соцiальний захист
14:00, 22:00 Таємницi
сучасної кримiналiстики
16:00 Велика книга
природи
18:15 «Цивiлiзацiя
Incognita»
19:00 В гостях у Д.
Гордона. Iлля Глазунов
23:00 Екстремальна
поведiнка диких тварин
23:35 «Свiтськi хронiки»
00:00 Мистецькi iсторiї.
«Вечiр низьких частот»

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 «Чужий
серед своїх»
11:45, 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»
20:40 Ток-шоу «Чорне
дзеркало»
23:00 Х/ф «Любовi
цiлюща сила»

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

06:00, 10:00, 11:15,
12:45 «Мультляндiя»
07:20 «Київ музика»
07:45, 08:45 Факти.
08:00, 15:00, 17:00,
Ранок
19:00, 21:00, 23:00
09:15, 19:15
«Столичнi телевiзiйнi
новини»
Надзвичайнi новини
08:20, 10:20, 16:00,
10:20 Т/с
17:40, 18:50, 21:25
«Прокурорська
«Вiдкритий мiкрофон»
перевiрка»
08:30, 19:30
11:40, 13:20, 16:20 Т/с «Столиця»
13:20, 15:10, 23:25
«Чорнi кiшки»
«Громадська
12:45, 15:45 Факти.
приймальня»
День
16:20, 18:00 «У центрi
уваги»
18:45 Факти. Вечiр
17:10, 00:45
20:20 Крiт
«Прогулянки мiстом»
22:00 Х/ф «Мачо i
19:20, 23:20 «Мiська
ботан».
варта»
21:35 «Столиця.
00:10 Х/ф «Орел
Спецпроект»
дев’ятого легiону»

07:05 Х/ф «Подарунок
долi»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
19:00 Т/с «Коли ми
вдома»
19:55, 22:45
«Нацiональне талантшоу «Танцюють всi!-7»
00:20 «Куб - 5»

08:00, 13:00 «Дикий тунець:
Пiвнiч проти Пiвдня: День
в «Будцi»
09:00, 14:00 «Золото Юкону:
Це все наше»
11:00 «Золото Юкону:
Великi ставки»
12:00 «Iгри розуму:
Переорiєнтуй свiй мозок»
12:30 «Захоплююча наука:
Вибуховий пристрiй з
годинниковим механiзмом»
15:00 «Боброва гребля»
16:00 «Смертельно
небезпечна дюжина: Iндiя»
17:00 «Останнi таємницi
Третього рейха: Таємниця
Рудольфа Гесса»
18:00 «Мегазаводи:
суперавтомобiлi: ЛексусLFA»
19:00 «Важке золото
Аляски: Зiрванi плани»
20:00, 00:00
«Паранормальне: Морськi
чудовиська»
21:00 «Паранормальне:
Привиди»
22:00 «Розслiдування
авiакатастроф:
Смертельний дизайн»
23:00 «Тюремнi наглядачки:
Правосуддя за гратами»

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

«Лiтєйний»

09:00, 15:00, 19:000
Подiї
06:50, 07:10, 08:10
Ранок з Україною
09:15 Т/с
«П’ятницький. Роздiл
четвертий»
12:10 «Говорить
Україна»
13:25 Т/с «ОСА»
14:20, 15:25, 21:10
Т/с «Слiд»
18:00 Т/с
«Повернення Лялi»
19:45 Д/ф «Код нацiї»
23:00 Подiї дня
23:30 Х/ф «Iдеальне
вбивство»

Передплачуйте газету «Вишгород».

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
Час новин
07:10, 08:15, 22:20, 23:25
Бiзнес-час
07:25, 08:25, 12:25,
16:20, 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, 16:25, 17:30, 18:30,
22:30, 23:30 Час. Важливо
07:50 Автопiлот-новини
08:40 Трансмiсiя-новини
09:25, 13:55, 15:25,
17:255 Погода на
курортах
09:35, 10:35, 11:35, 20:00,
21:10 Час. Пiдсумки дня
14:35 Феєрiя мандрiв
15:35, 18:35 Машина часу
16:30 Вiкно в Європу
17:15 Мотор
17:35 Лiсова варта
18:10 Мiсцевий час
21:40 Час-Тайм
22:35 Особливий погляд

06:00 Т/с «Костоправ»
18:30, 21:00 Новини
«Спецкор»
19:00 Х/ф
«Неслужбове
завдання»
21:30 «ДжеДАI. Воїни
дорiг»
22:00 Х/ф Кiнофайли.
«Янголи неба»
00:05 Х/ф «Слуга
государя»

06:00, 07:20 М/с
«Лалалупси»
06:20, 10:20 М/с «Маша
09:00, 03:40
i Ведмiдь»
«Випадковий свiдок» 06:50, 09:20 М/с
«Клуб Вiнкс: Школа
09:20 Т/с «Таємницi
чарiвниць»
07:45 Мультик з
слiдства - 12»
Лунтiком
13:05 Т/с «Вулицi
08:25 М/с «Пiдлiтки
мутанти черепашки
розбитих лiхтарiв
нiндзя»
- 12»
08:55 М/с «Смурфiки»
15:00, 19:00 «Свiдок» 10:55 Єралаш
11:50 Х/ф «Хоробрий
15:15 Т/с «Державний
кравчик»
захист - 3»
13:00 Богиня шопiнгу.
Повернення
19:30 Х/ф «Спокута»
14:50 Панянка-селянка
21:20 Х/ф «Снайпер
15:50 Вiталька
17:00 Країна У
- 2»
18:00 Т/с «Свiтлофор»
23:10 Х/ф «Великий
19:00 Любов онлайн
20:00 Х/ф «День
вибух»
незалежностi»
01:05 Т/с «NCIS:
22:45 Х/ф «Банди Ньюполювання на вбивцю Йорка»
01:35 Теорiя зради

06:00 Бандитська
Одеса
07:00, 14:10 У
пошуках iстини
07:50, 16:40 Таємницi
вермахту
08:40 Вражаючi кадри
10:30, 19:20 Далеко i
ще далi
11:30 Iсторiя життя
12:20, 22:00
Смертельна зустрiч
13:10, 18:30,
22:50 Шукачi
неприємностей
15:00 Правила життя
15:50 Сучаснi дива
17:30 Полювання на
вбивць
20:20 Секретнi
територiї
23:40 Шокуюче вiдео
00:30 Європейський
покерний тур

07:00, 18:00, 00:50
Репортер
07:05 ШОУМАНIЯ
08:00, 16:55, 21:00,
23:00 Т/с «Воронiни»
16:00, 22:00 Т/с
«Молодiжка-2»
18:20 Абзац!
19:00 Супермодель
по-українськи
23:25 Герої та коханцi

Заходжу в магазин, підозріло кручусь біля поличок і різко тікаю.
Коли через пару кварталів охоронець мене наздоганяє, зізнаюся,
що вкрав його час:)
***
Наснилося, що створив ковбасу у
формі батона. Ну, знаєте, щоб вона
ідеально лягала на хліб і не було
цих порожніх місць. Як мені аплодували, як мене прославляли!:)

Фізрук
хотів
потанцювати
на
дискотеці, але, як не
старався, все
одно виходили присідання:)

08:30 Ранковий
«Свiдок»

- 9»

Я
поняття
не маю, як
зав’язати
морський вузол, але мої
навушники в
кишені оволоділи цією здатністю просто
прекрасно:)

06:30 «TOP SHOP»
07:30 «Мультфiльми»
08:30 Т/с «Хто у домi
господар»
10:00 Т/с «Всi жiнки вiдьми»
13:40 Т/с «Доктор
Хаус»
15:15, 20:00 «Орел i
Решка. На краю свiту»
16:10, 19:00 «Орел i
Решка. Шопiнг»
17:10, 21:00
«Розсмiши комiка»
18:00 «Звана вечеря»
21:50 «КВК»
00:00 «Скептик»

06:55, 21:00 Як
влаштований Всесвiт
07:50, 13:00, 18:30 Як
це влаштовано?
08:15 Будинки на
деревах
09:10 Повний форсаж
10:05, 10:35, 19:00,
19:30 Пропажi на
продаж
11:00 Бар на
замовлення
12:00, 00:00 Top Gear
13:30, 18:00 Як це
зроблено?
15:00, 22:00 Динамо
- неймовiрний
iлюзiонiст
16:00, 16:30 У гонитвi
за класикою
17:00 Махiнатори
20:00 Як побудувати
суперкар
23:00, 23:30 Королi
аукцiонiв
01:00 Справжнi
шахраї
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2+2
07:00 Шустер LIVE
(повтор)
11:50 Подорожуй першим
12:15 Зроблено в Європi
12:35 Т/с «П’ять хвилин
до метро»
13:30 Свiтло
14:15 Д/ф «Архiтектура.
Навчальний центр
Ролекс»
14:50 Хочу бути
15:10 Нотатки на глобусi.
Делi
15:35 В гостях у Д.
Гордона
16:45 Чоловiчий клуб.
Бокс
17:55 Чоловiчий клуб
18:30 Книга ua
19:00 Т/с «Сержант
Рокка» 17c.
21:00 Новини
21:40 Утеодин з Майклом
Щуром
22:10 Джазове болото
22:40 Мегалот
22:50 Суперлото, Трiйка,
Кено
23:00 Вiд першої особи.
Пiдсумки
00:15 Концерт «Океан
Ельзи» на Майданi
Незалежностi

06:00 «Шiсть кадрiв»

06:15 Х/ф «Спiдi-

07:10, 19:30 ТСН:

гонщик»

«Телевiзiйна служба

08:40 Братерство

новин»

Червоного Хреста

08:00, 08:35 М/с

09:40 Дiстало!

«Пригоди ведмедикiв

10:40 Громадянська

06:10, 18:30
«Цивiлiзацiя Incognita»
06:30 Х/ф «Акт
помсти»
10:00 Фатальне
камiння
11:15 Х/ф «Паперовий
тигр»
14:00 За сiм морiв
14:50 Дитинство у
дикiй природi
16:00 Таємницi
сучасної
кримiналiстики
17:00 ХХ столiття вiйн
18:00 «Мистецтво i
час»
18:50 В гостях у Д.
Гордона. Дмитро
Ярош
20:00 Вся розкiш
азiйських країн
21:00 «Мiшель
Мерсьє. Заручниця
кохання»
22:00 Х/ф «Лють»
00:00 Мистецькi
iсторiї. «Скрипковий
всесвiт»

Гаммi»
09:00 «Свiтське життя»
10:00 Х/ф «Дiти
Водолiя»
14:20 «Вечiрнiй Київ»
16:20, 21:20 «Вечiрнiй
квартал»
18:30 «Розсмiши
коміка»
20:15 «Рiк очима ТСН»

оборона
11:40 Iнсайдер
12:45 Факти. День
13:00 Т/с «Чорнi
кiшки»
18:45 Факти. Вечiр

06:25 Х/ф «Афоня»
08:00 «Караоке на
«Мультляндiя»
Майданi»
07:25, 13:30 «Київськi 09:00 «Все буде
смачно!»
iсторiї»
12:05 «Нацiональне
09:45 «Актуальна
талант-шоу «Танцюють
тема»
всi!-7»
10:00 «Якiсне життя» 15:50 «Зваженi та
щасливi - 4»
10:30 «Зроблено у
19:00 «Х-Фактор - 5»
22:05 Т/с «Коли ми
Києвi»
вдома»
11:00 «Run.OK»
23:05 «Х-Фактор - 5
11:35, 17:30, 19:20,
Пiдсумки голосування»

06:00, 08:00, 12:30

22:40 «Вiдкритий
мiкрофон»
15:30 «Служба

19:15 Надзвичайнi

порятунку»

новини. Пiдсумки

16:40, 00:50 «У центрi

20:10 Х/ф

23:30 «Що? де? коли?» «Коломбiана»
22:15 Х/ф «Малавiта»
00:45 Х/ф

уваги»
17:40, 19:40, 21:20,
23:20 «Столиця»
19:00, 21:00, 23:00

«Пограбування

00:25 Х/ф «Областi

«Столичнi телевiзiйнi

казино»

темряви»

новини»

06:20 Х/ф «Екiпаж»

07:00, 15:00, 19:00

07:00 «Розбагатiй або
помри на копальнi»

07:20 Ревiзор
10:00 Стажисти
11:15 Х/ф «Мушкетер»
13:20 Х/ф «Людина в
залiзнiй масцi»
16:10 Х/ф «Прекраснi
створiння»
18:40 Х/ф «Кiт Грiм i
зачарований будинок»
20:40 Х/ф «Дивергент»
23:20 Х/ф «Нiчний
дозор»
01:30 Х/ф «Людина в
залiзнiй масцi»

— Ти що, зовсім без царя в голові?
— Ні! В мене там конституційна
монархія.
— Як це розуміти?
— Цар начебто є, але реальна влада у тарганів:)
***
— Ти п’яний!
— А ти трохи тупа! Але ж я завтра
буду тверезим:)

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
09:15 Мамина школа
10:15 Снiданок з Iскрою
11:35 Майстри Ремонту
13:35 Зооакадемiя
14:10, 23:35 Iсторiя успiху
14:35 Iнтелект.ua
15:35 Кiно з Янiною
Соколовою
17:15 Мiграцiйний вектор
17:35 Феєрiя мандрiв
18:10 Мiсцевий час
18:35, 22:35 Тема/Хронiка
тижня
20:35 В кабiнетах
21:10, 00:35 Велика
полiтика
21:35 Вiкно в Америку

06:00, 08:00 М/с
«Лалалупси»
06:20 М/ф «Ноктурна»
11:30 «Речовий
08:15 Прогулянки
07:30 Байдикiвка
09:00 «Космос: Простiр
08:30, 15:20 Т/с
доказ». З ризиком для 08:30 Мультик з
i час: Коли знання
по Криму з О.
Невiдкладна
«Дорога в порожнечу» перемагають страх»
Лунтiком
життя
Гайворонським
10:00 «Гра в числа: А ви
допомога»
09:40 М/с «Даша17:00, 19:40 Т/с «Пiзнi зможете пережити зомбi12:00
«Головний
08:30 Будьте здоровi!
08:00 «Школа доктора квiти»
дослiдниця»
апокалiпсис?»
свiдок»
10:30 «Гра в числа: Ви
10:05 М/с «Вперед,
09:00 Acci biber
Комаровського»
21:35 Х/ф «Куди йде нахаба?»
12:55, 04:00
Дiєго, вперед!»
09:35
Sherfe
fashion
11:00 «Бiльше, нiж фокуси
любов»
08:35 «Клара Лучко.
«Випадковий свiдок» 10:35 М/ф «Том Соєр»
з Дi Ем Сi: Ходiння крiзь
10:05 Gonul eseri
23:35 Х/ф «Одиначки» стiни»
12:05 М/с «Пригоди
Три зустрiчi»
13:45 «Втеча. Реальнi
12:00 «Останнi таємницi
Котигорошка та його
10:30 Дастархан
09:30 «Новини»
iсторiї»
Половині на- Третього рейха: Привиди
друзiв»
10:50
Татли
сес
човна U-513»
15:15 Т/с «Охоронець 13:10 М/ф «Як
10:00 Т/с «Горобини
селення вза- пiдводного
13:00 «Апокалiпсис:
11:40 Mizmizlar
козаки...»
- 2»
галі
наплю- сходження Гiтлера:
грона червонi»
Фюрер»
13:55 Х/ф «Артур i
12:20 Т/с
вати
на
курс
19:00
«Спецiальний
14:00 «Урятований
14:00 Т/с «Сильнiше
помста Вурдалака»
16:00
Yirla,
sazim
валют. Їх до- левицею»
«Свiдок»
15:30 Х/ф «Артур i
долi»
15:00 «Один океан:
бробут зале- Народження i розвиток» 16:45 Tarih sedasi
вiйна двох свiтiв»
19:30 Т/с «Морський
18:00, 20:30 Т/с
17:20 Х/ф «День
жить не від 16:00 «Розетта: висадка 17:05 Золоте столiття патруль»
комету»
незалежностi»
«Гордiїв вузол»
політики Нац- на
кiно
на
ATR
18:00 «Земля з космосу»
23:00 Х/ф «Втеча з
20:00 Панянка19:00
«Зiткнення
з
20:00 «Подробицi»
банку, а від
18:45, 21:10 Велике
Лос-Анджелеса»
селянка
астероїдом: 24 години,
настрою
ма22:30 Х/ф «Я буду
якi змiнили свiт»
22:00 Х/ф «Пипець»
кiно на ATR
00:55 Х/ф «Снайпер
22:00 «Секретна атака
тері:)
00:00 Любов онлайн
чекати тебе завжди»
20:30
Bu
afta
2»
Гiтлера на Америку»
07:20 «Школа доктора Подiї
08:00, 17:00 «Комета
07:10 Д/ф «Код нацiї» столiття»
Комаровського.

06:35 Ezan sedasi

07:40 Т/с «Таємницi

07:05 Balcoqraq

слiдства - 12»

06:00 Мультфiльми

06:30 «Мультфiльми»

07:20 Д/п «Вiйна за

09:20 М/ф «Трiстан та

свiй рахунок»

Iзольда»

07:55 Х/ф

11:00 «Рецепти

«Неслужбове
щастя»
завдання»
10:00 Т/с «Розшук»

12:00 Х/ф «Єва»

18:00 Х/ф «Мiцний

13:50 «Орел i Решка»

горiшок»

17:20 «Орел i Решка.

21:00 Х/ф «Зорянi

Шопiнг»

вiйни. Епiзод 6 -

18:15 Х/ф «Робiнзон

Повернення Джедая»
00:00 «Королi

Крузо»
20:00 М/ф «Дорога на

рингу». Бiй за звання
претендента у
суперважкiй вазi за

Ельдорадо»
21:45 Т/с

версiєю WBO:Тайсон

«Надприродне»

Фьюрi - Дерек Чiсора

01:00 «Нiчне життя»

06:00 Бандитська
Одеса
07:00 У пошуках
iстини
08:40 Вражаючi кадри
10:30, 21:00
Нацистськi
супербудiвлi
13:30 Iсторiя життя
16:30 Далеко i ще далi
19:20 Шукачi скарбiв

06:25 Аляска: родина
з лiсу
07:20, 01:55 Голi та
наляканi
08:15 Будинки на
деревах
09:10, 09:40 Битви за
контейнери
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, 13:30 У гонитвi
за класикою
14:00 Повний форсаж
15:00, 15:30, 16:00,
16:30, 17:00, 17:30,
18:00, 18:30, 19:00,
19:30 Наука магiї
21:00 Скутi
22:00 Трой
23:00 Як влаштований
Всесвiт
00:00 Як побудувати
суперкар

00:00 Цiкавi дослiди

Недавні дослідження виявили, що жінки,
які мають зайву вагу, живуть
довше,
ніж чоловіки,
які звернули
на це увагу:)
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2+2
06:40, 23:00 Х/ф «Вбити
дракона»
09:30 Хто в домi хазяїн?
09:50 Школа Мерi
Поппiнс
10:15 Х/ф «Партiя в
шахи»
12:25 Православний
вiсник
12:45 Фольк-music
14:15 Д/ф «Архiтектура.
Унiверситет Сеула»
14:50 Театральнi сезони
15:20 В гостях у Д.
Гордона
16:25 Бiатлон. Кубок
свiту. Змiшана естафета
18:30 Подорожуй
першим
19:00 Т/с «Сержант
Рокка» 18c.
21:00 Новини
21:40 Перша шпальта
22:10 Д/ф «Майдан.
Народження»
22:55 Трiйка, Кено,
Максима

06:00 Х/ф «Високий
блондин у чорному
черевику»
07:35 М/ф «Ну,
постривай!»
08:00, 08:35 М/с
«Пригоди ведмедикiв
Гаммi»
09:00 Лотерея «Лотозабава»
10:15 ТСН:
«Телевiзiйна служба
новин»
11:00 «Рiк очима ТСН»
12:05 М/ф «Ескiмоска
- 2: пригоди в Арктицi»
12:15 М/ф «Маша i
ведмiдь»
13:05 «Iнспектор
Фреймут»
14:50 Х/ф «Золоте
теля»
18:30 «15 республiк»
19:30 ТСН: «ТСНТиждень»
21:15 «Хоробрi серця»
23:05 Х/ф «Уцiлiлий»

06:55 Анекдоти поукраїнськи
07:40 Зiрка YouTube
08:55 Козирне життя
на дачi
09:20 Дивитись усiм!
10:20 Крiт.
Розважальне шоу
12:35, 13:00 Т/с
«Чужий район»
12:45 Факти. День
18:45 Факти тижня
20:25 Х/ф «П’ятий
елемент»
23:05 Х/ф «Леон»

06:20 Х/ф «Паперовий
тигр»
10:00 Вся розкiш
азiйських країн
11:00 «Армiя»
11:15 Х/ф «Акт
помсти»
13:50 За сiм морiв
14:50 Дитинство у
дикiй природi
15:50 Дика Африка
16:50 Мистецькi
iсторiї. «Скрипковий
всесвiт»
18:50 В гостях у Д.
Гордона. Мустафа
Джемiлєв
20:00 ХХ столiття вiйн
21:00 «Андрiй
Ромоданов. Проза i
поезiя мозку»
22:00 Х/ф «Доказ»
00:00 «Вихiдний, пiсля
опiвночi»

06:05 «Подробицi»

06:50 Подiї
07:30 Д/ф «Планета
мавп»
09:10 Т/с «Дорога в
порожнечу»
13:00 Т/с «Пiзнi квiти»
17:00 Х/ф «Куди йде
любов»
19:00, 06:00 Подiї
тижня з О. Панютою
20:00 Х/ф «Сюрприз
для коханого»
22:00 Т/с «Слiд»
23:30 Великий футбол

06:35 «Щастя з
пробiрки»
07:30 Х/ф «Любовi
цiлюща сила»
09:30 «Недiльнi
новини»
10:00 Т/с «Гордiїв
вузол»
14:00 Т/с «Сильнiше
долi»
17:55, 21:30 Т/с
«Слiпий розрахунок»
20:00 «Подробицi
тижня»
23:25 Т/с «Горобини

Ну ми ж дорослі
люди.
Давай
просто видалимо
один одного з
друзів:)

—
Прикинь,
якщо світ захопить варена
кукурудза.
— Солона?
— Так.
— Тоді все супер:)

грона червонi»

07:05 Х/ф «Дами
запрошують
кавалерiв»
08:40, 10:55
«МастерШеф - 4»
09:00 «Все буде
смачно!»
09:55 «Караоке на
Майданi»
14:25 «Х-Фактор - 5»
19:00 «Битва
екстрасенсiв 14»
21:10 «Один за всiх»
22:20 «Вiкна-Новини»
Спецрепортаж
23:25 Х/ф
«Домоправитель»
01:15 Х/ф «Афоня»

09:00 «Космос: Простiр i
час: Сховатися на виднотi»
10:00 «Гра в числа: Чи може
розшифровка кодiв змiнити
ваше життя?»
10:30 «Гра в числа: Як
досягти своєї мети?»
11:00 «Бiльше, нiж фокуси
з Дi Ем Сi: Всупереч
гравiтацiї»
12:00 «Останнi таємницi
Третього рейха: Золото
нацистiв»
13:00 «Захисники
культурної спадщини»
14:00 «Крокодили Катуми»
15:00 «Один океан:
Прибережна загроза»
16:00 «Гра в числа:
Чи подобається вам
ризикувати?»
16:30 «Гра в числа: Ви
привабливi?»
17:00 «Гра в числа: Ви
марновiрнi?»
17:30 «Гра в числа: Ви
брехун?»
19:00 «Бiльше, нiж фокуси
з Дi Ем Сi: Смертельний
трюк»
20:00 «Зона 51: Секретнi
файли ЦРУ»
21:00 «Секрети Зони 51 Погляд зсередини»
22:00 «Британськi НЛО: новi
факти»

06:35 Ezan sedasi

06:00 Х/ф «Данило -

06:30 У пошуках

06:25, 15:00, 16:00, 17:00

07:05 Balcoqraq

князь Галицький»

iстини

Бар на замовлення

08:10 Шукачi скарбiв

07:20 Скутi

10:00, 21:30

08:15, 23:00 Майстер з

Світ не без добрих людей

Лідія ШКУРКО, заступник
директора Вишгородської
районної спеціальної загальноосвітньої школи «Надія»
ФОТО — архів газети
«Вишгород»

1992-го року Генеральна
Асамблея ООН проголосила
щорічну подію всесвітнього масштабу — третє грудня
стало Міжнародним днем інвалідів. Заходи, до яких у цей
День закликає всі країни ця
шанована міжнародна організація, мають бути спрямовані
на інтеграцію інвалідів у життя нашого суспільства.
Це не складно. Це не варто
відкладати. Врешті, від того, як
суспільство ставиться до тих,
кому з якихось причин важко
або неможливо самостійно подбати про себе, залежить рівень нашої цивілізованості.
Третього грудня о 12:00 у

06:30 Журнал Лiги
Чемпiонiв УЄФА 20142015
07:00 «Королi рингу».
Бої за чемпiонськi
пояси за версiєю
WBO та IBF: Теренс
Кроуфорд - Раймундо
Бельтран, Євгенiй
Градович - Джейсон
Велес, Тайсон Фьюрi Дерек Чiсор»
11:00 «Люстратор 7.62»
12:00 «ДжеДАI»
13:00 «Бушидо»
13:50 14 Тур ЧУ. Волинь
- Iллiчiвець
16:00 Х/ф «Мiцний
горiшок»
19:20 14 Тур ЧУ.
Карпати - Говерла
21:30 «Профутбол»
23:15 Х/ф «Рись»

06:00, 08:00
«Мультляндiя»
06:50 «Повнота
радостi життя»
07:20 «Київськi iсторiї»
09:50, 04:50 «Столиця.
Спецпроект»
11:10 «Актуальна
тема»
11:25 «Служба
порятунку»
13:30 «Прогулянки
мiстом»
15:30 «Гаряча лiнiя
«102»
17:00, 18:00 «У центрi
уваги»
17:50, 18:50,
19:50, 20:50, 22:50
«Вiдкритий мiкрофон»
19:00, 20:00, 22:00,
23:55 «Столиця»
21:00, 23:00, 00:50
«СТН - тижневик»
21:30, 23:30 «СТН спорт - тижневик»

Діти з особливими потребами

3-го грудня о 12:00
чекаємо у школі
наших друзів

06:30 Х/ф «Мушкетер» 07:30, 08:30, 09:30, 10:30,
11:30, 12:30, 13:30, 14:30,
08:10 М/ф «Легенди
15:30, 16:30, 17:30, 18:25,
нiчних стражiв»
23:30, 00:30 Час. Важливо
09:55 М/с «Дракони: 07:35 Клуб 700
08:35 Феєрiя мандрiв
Вершники Дурня»
09:10, 14:35 Велика
полiтика
11:15 Х/ф «Кiт Грiм i
зачарований будинок» 09:35, 15:35, 00:35 Вiкно
в Америку
13:10 1000 жiночих
10:15 Снiданок з Iскрою
11:10 Технопарк
бажань
11:35 В кабiнетах
14:10 Х/ф
13:35 Тема/Хронiка тижня
16:35 Фактор безпеки
«Смертельна битва»
17:10 Палати
16:00 Х/ф «ДОА:
18:30 Вiкно в Європу
Живим або мертвим» 19:15 Єдина родина
18:00 Х/ф «Дивергент» 21:00 Час: пiдсумки тижня
з В. Гайдукевичем
20:40 Х/ф «Знаряддя 21:40 Час-Тайм
смертi: Мiсто костей» 22:20 Територiя закону
22:35 Кiно з Янiною
23:45 Х/ф «Денний
Соколовою
дозор»
23:45 Огляд преси

ВРС ЗОШ «Надія», в якій навчається 40 дітей- інвалідів, відбудеться захід під гаслом «Світ
не без добрих людей!» — вшанування всіх людей з обмеженими можливостями, розмова
про найкращі людські чесноти:
добро та милосердя, а також з
метою доброчинності.
Що людині потрібно для
щастя? Здоров’я, хороші друзі,
щоб рідні довго жили. А ще —
аби поруч були добрі, чуйні, небайдужі люди, які обов’язково
завітають у цей день до вихованців школи.
Доброю традицією стало
відвідування наших учнів Вишгородським міським головою
Віктором Решетняком, працівниками соціальних служб, відділу освіти, дитячої бібліотеки,
Товариства Червоного Хреста
України, благодійного фонду
святої Ольги, представниками
Асоціації роботодавців Вишгородщини, Спілки підприємців
Вишгородщини, учнями навчальних закладів міста.
Діти з особливими потребами, як ніхто інший, радіють доброму, привітному слову,
увазі до себе, теплому погляду, спілкуванню, адже
їм так цього не вистачає! У
всіх одне просте бажання
— бути в суспільстві, серед
людей, і відчувати себе
звичайними дітьми.
Всі, хто не байдужий
до цієї проблеми, приєднуйтесь до міжнародної
ініціативи, адже, захищаючи гідність інвалідів, ми
захищаємо своє людське
обличчя!

06:30 «Мультфiльми»
08:20 «Рецепти
щастя»
09:20 Х/ф «Єва»
11:10 М/ф «Трiстан та
Iзольда»
12:50 «Орел i Решка.
Шопiнг»
13:45 «Орел i Решка»
16:30 Х/ф «Робiнзон
Крузо»
18:15 М/ф «Дорога на
Ельдорадо»
20:00 Х/ф «Супер 8»
22:00 Т/с
«Надприродне»
01:10 «Нiчне життя»

Високошвидкісний Інтернет МТМ
Тел.: (093) 366-16-66; (095) 545-15-33; (098) 201-22-66
06:00, 08:00 М/с
«Лалалупси»
06:20, 10:35 М/ф
07:45, 15:15 Т/с
«Барбi: Пригоди
08:15 Прогулянки
«Охоронець - 2»
Русалоньки»
по Криму з О.
07:30 Байдикiвка
11:30 «Легенди
08:30 Мультик з
Гайворонським
карного розшуку».
Лунтiком
08:30 Будьте здоровi! Справа «М’ясника»
09:40 М/с «Даша12:00
«Агенти
впливу»
дослiдниця»
09:00 Acci biber
10:05 М/с «Вперед,
13:00 «Спецiальний
09:35 Sherfe fashion
Дiєго, вперед!»
«Свiдок»
11:50 М/с «Пригоди
10:05 Gonul eseri
13:30 Х/ф «Спокута»
Котигорошка та його
10:30 Дастархан
22:45 «Випадковий
друзiв»
12:15 Х/ф «Артур i
10:50 Татли сес
свiдок»
помста Вурдалака»
23:00
«Головний
11:40 bu afta
13:55 Х/ф «Артур i
свiдок»
вiйна двох свiтiв»
12:20 Т/с
00:00 Х/ф «Звiр»
15:40 Х/ф «Джулi
16:00 Yirla, sazim
i Джулiя: Готуємо
ТРК
щастя за рецептом»
16:45 Tarih sedasi
«ВишеГрад»
18:00 Любов онлайн
17:05 Радянське кiно
в ефірі щодня 19:00 Панянкаселянка
на ATR
о 06:30, 08:30, 22:00 Х/ф «Банди
18:45, 20:30 Велике
10:30, 15:00,
Нью-Йорка»
00:55 Х/ф «Пипець»
20:30, 22:30
кiно на ATR

Податки

Надходження
перевищили
очікувані
Анна МЕЛЬНИК,
ГДІ інформаційно-комунікаційного
сектору Вишгородської ОДПІ
Як зазначив заступник начальника — начальник Поліського відділення Вишгородської
ОДПІ Володимир Дашкевич за
січень-жовтень 2014 року платниками податків внесено на рахунки Держказначейства більше
481,3 млн грн єдиного внеску на
загальнообов’язкове державне соціальне страхування, що на 6,6 млн
грн більше від запланованих, тобто
виконання становить 101,4%.
При цьому надходження єдиного
внеску лише у жовтні склали більше
48,7 млн грн, що на 715 тис. грн більше від очікуваних.
Володимир Дашкевич повідомив,
що адміністрування єдиного соціального внеску відбувається успішно, і
не в останню чергу завдяки запровадженню електронних сервісів, якими
користується все більше платників.

Чистка подушок, ковдр.
Продаж постільної білизни
(пров. Квітневий, 1).
Тел: (050) 823-34-58
Вишгородським
телеглядачам
Увага!
Телефони ТРК «ВишеГрад»:
25-489; ТРК «Ультра»: (04596)
26-254 (офіс), технічна підтримка: (063) 2999-818 або (097)
5999-818 – з 9:00 до 21:00.

Нацистськi

будiвництва басейнiв

супербудiвлi

09:10, 09:40 Надлюдська

13:00 Iсторiя життя
16:00 Далеко i ще далi

наука
10:05 Як влаштований

18:50 Секретнi

Всесвiт

територiї
00:30 Танки. Великi

11:00 Як побудувати

битви

суперкар

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

12:00, 20:00 Динамо неймовiрний iлюзiонiст
13:00, 21:00 Трой
14:00, 22:00
Незбагненне:спецiальнi
матерiали
18:00 Будинки на деревах
19:00 Траса Колима
00:00 Повний форсаж

Відкриття 29 листопада 12:00-14:00
школа макіяжу та стилю
пр. Шевченка, 7-а
Тел: (067) 449-27-52

Безкоштовні оголошення

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

ПРОДАМ
Пару шиншил (хлопчики), чорний оксамит.
Тел. (093) 487-77-47
Гараж №48 (фото в сландо),
кооператив «Екран». Тел: (096) 271-70-92

Асоціація роботодавців Вишгородщини ВІТАЄ з днем народження
Георгія Васильовича ЧЕБАНА!
Хай сонце осяває Вам дорогу,
Хай з ласки Божої Вас успіх не мина,
Щоб панували у сім’ї, любов, добробут,
А на роботі — шана і хвала.
Асоціація роботодавців Вишгородщини ВІТАЄ з днем народження
Людмилу Федорівну ЧЕРВ’ЯКІВСЬКУ!
Бажаєм здоров’я багато-багато,
Хай щастя і радість приходять до хати,
Хай сонечко ясне Вам світить, не згасне.
Хай Ваше майбутнє буде прекрасне.

Правом на податкову знижку активно користуються
Вишгородщина
Анна МЕЛЬНИК, ГДІ інформаційно-комунікаційного
сектору Вишгородської ОДПІ
Заступник начальника Вишгородської ОДПІ Світлана Стасюк інформує, що за результатами проведених
розрахунків по деклараціях про майновий стан і доходи з початку року громадянам Вишгородщини повернуто з місцевого бюджету 948,4 тис. грн податку на доходи фізичних осіб у вигляді податкової знижки.
Цього року громадяни активно подають до податкової
інспекції декларації про майновий стан і доходи з метою
одержання податкової знижки. Так, за навчання у вищих

учбових закладах 472 громадянам з бюджету уже відшкодували 534,6 тис. грн, 25 особам відшкодували витрати на
сплату страхових платежів на суму 31 тис. грн, двоє громадян отримали право на податкову знижку стосовно оплати
допоміжних репродуктивних технологій на суму 5,6 тис. грн
та 62 особи скористались правом на відшкодування відсотків за іпотечним кредитом на 427 тис. грн.
Правом на отримання податкової знижки громадяни
можуть скористатися протягом усього року. Для цього необхідно подати декларацію про майновий стан і доходи до
податкової інспекції за місцем проживання. Варто врахувати, що право на податкову знижку на наступні роки не переноситься, тому треба подати декларацію за попередній
рік до 31 грудня 2014 року.

Вишгород
Українське
(За матеріалами ЗМІ)
Лілія ЯНЧУК
Дослідники та історики зазначають,
що більша частина архівних даних про
загиблих під час Голодомору 1932-33 рр.
були або знищені ще за часів Радянського
Союзу, або просто сфальсифіковані. Померлим від голоду приписували сердечні
хвороби чи будь-які інші, що не мали стосунку до голодного виснаження. І донині
експерти, що займаються вивченням трагедії, не дійшли спільної думки щодо кількості жертв геноциду, але всі переконані
однозначно, що рахунок іде на мільйони.
Переважна більшість істориків у своїх публікаціях говорять про цифру 4,5 мільйони осіб.
мирний час, усього за один рік, загинуло українців приблизно стільки
ж, як під час Другої світової війни.
Організатори і виконавці масового вбивства
відбирали у жителів сіл урожай і домашню
худобу. Спеціальною постановою Раднаркому УРСР від 1 грудня 1932 року в українських колгоспників вилучили навіть зароблену на трудодні картоплю.
Штучний голод підтримувався блокадою
окремих територій. Озброєні формування перекривали дороги і оточували села, арештовували і розстрілювали всіх, хто намагався
втекти від голодної смерті. Це найстрашніша
смерть — голодна!
А для батьків дивитися в очі голодній дитині — пекельна мука, гірша смерті. Ви тільки уявіть собі, що майже половину всіх жертв
Голодомору складають українські діти, віком
від 6 місяців і до 17 років…
Лише в січні 2010 року (через 19 років із
дня проголошення Незалежності України!)
сімох радянських керівників українські суди
спромоглися визнати винними у геноциді:
генерального секретаря центрального комітету Комуністичної партії більшовиків (КПБ)
Іосифа Джугашвілі (Сталіна), голову Раднаркому СРСР Вячеслава Молотова, секретарів

У

Конкурс рефератів
Еріка БЄЛКА, ВРГ «Інтелект»
ФОТО – авторка, спеціально для «Вишгорода»

Із кожним роком події Великої Вітчизняної війни віддаляються від нас,
але вони позначились на долі України і
кожного. Підсумок конкурсу рефератів
«Пам’ять серця», присвячений 70-ій річниці визволення України від німецькофашистських загарбників, який відбувся
30 жовтня 2014 року в Національному
музеї-заповіднику «Битва за Київ у 1943
році», засвідчив: сучасна молодь знає й
пам’ятає про це.
конкурсі-захисті взяли участь учні
загальноосвітніх навчальних закладів району та вихованці Вишгородського РЦХТДЮМ «Дивосвіт», оскільки
захід відбувався в рамках спільного проекту
«Пам’ятати заради майбутнього».
Свої дослідження представили: автор
цієї статті — Еріка Бєлка, вихованка гуртка
«Історія рідного краю. МАН» ВРЦХТДЮМ

У

Дата

22 листопада 2014 року
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«Червону мітлу» — на смітник Історії
ЦК КП(б) Лазаря Кагановича та Павла Постишева, генерального секретаря ЦК КП(б)
У Станіслава Косіора, другого секретаря ЦК
КП(б)У Менделя Хатаєвича, голову Раднаркому УРСР Власа Чубара.
Та, попри вирок суду, на території України ще й донині сотні населених пунктів, вулиць і площ названі на честь кривавих катів
українського народу. Стоять і пам’ятники
цим злочинцям. Більше того, за публічне
заперечення геноциду не притягнуто до відповідальності жодного політика. Нагадаємо,
що на одному із засідань Верховної Ради
України в 2013 році під час хвилини мовчання за жертвами Голодомору 1932-1933 років
представники Комуністичної партії демонстративно не піднялися зі своїх місць, щоби
вшанувати пам’ять загиблих українців.
Влада, залежно від президентства тієї
чи іншої особи та правлячої партії, постійно
переписувала підручники з історії України,
тим самим скорочуючи або взагалі викидаючи з них тему голодомору. Тим не менш,
коли в Україні було проведено масове соцопитування серед населення по всіх регіонах,
60% українців дали відповідь, що Голодомор
1932-1933 років не просто злочин сталінського режиму, а спланований геноцид українців.
Така відповідь співвітчизників дуже не
сподобалася тодішньому Президенту України Віктору Януковичу, про що він заявив у
квітні 2010 року в ПАРЄ. «Визнавати голодомор як факт геноциду якогось народу неправильно і несправедливо. Це була загальна трагедія народів, держав, що входили до
складу СРСР», — зірвав Янукович оплески
російської делегації. На вимогу гаранта тодішній міністр освіти Дмитро Табачник наказав прибрати з підручників історії термін
«геноцид». І це не дивно, бо всі проросійські
історики і політики заперечують етнічний характер голодомору і наполягають на тому,
що терор голодом був спрямований проти
ворожого радянській владі соціального шару
— селянства. Але всі вони забувають озвучити дуже важливий факт — на території Укра-

їни, які були зачищені голодомором, масово
завозилися переселенці із радянської Росії.
Так, в Одеську область із Горьковської
завезли на постійне місце проживання 141
ешелон росіян, у Дніпропетровську із трьох
областей Росії — 125 ешелонів, із центрально-чорноземного регіону до Харківської області доправили на проживання 188 ешелонів росіян, у Донецьку область з Івановської
прибуло 147 ешелонів російських переселенців. Здебільшого це були довічні в’язні чи
люди, які мали проблеми із законом. Хоча
траплялося й таке, що переселяли цілими
колгоспами, разом із худобою та сільськогосподарським начинням. У таких випадках
переселенню підлягала ціла сім’я з малолітніми дітьми і пристарілими членами родини,
не забували і про вчителів. Всі вони займали
вимерлі від голоду села, поселялися в домівки тих, кого вбила голодна смерть…
«Хто не пам’ятає минулого, той не має
майбутнього». Це, на жаль, про нас, українців. Вісім десятиліть минуло від штучного
голодомору, це ніби і небагато, бо ще є покоління очевидців тих подій, а ми вже забули все… Хочеться вернутися до сьогодення
— чиї діти і внуки кличуть нині на допомогу
Росію, в унісон із кремлівською пропагандою
волають про хунту і бандерівців, убивають
патріотів, палять український прапор, відмовляються від українського громадянства,
глумляться над українською мовою? Чи це
не діти і онуки тих, хто прибув колись на виморені голодом українські землі?
Щоб зрозуміти причини зради Батьківщини із боку жителів України, які палко ненавидять свою державу, достатньо лише
повернутися до подій вісімдесятилітньої давнини і згадати про генетичну складову населення окремих регіонів. Окрім того, дуже
яскраві паралелі можна провести між діями
вбивць українського народу у 1932-1933 роках і нинішніми кремлівськими керівниками
— це насамперед свідома політика впливати на міжнародні ринки і вносити хаос у налагоджену систему (у минулому це масовий

експорт і дешевизна зерна; все будувалося
на ультиматумах: хочете продавати нам свої
товари — купуйте наш дешевий хліб; нині —
це газ і нафта, якими Росія шантажує всю
Європу).
Так само як і зараз на Сході України вбивають українців найбільш бездарні і люмпенізовані особистості, ледацюги і п’яниці —
ласі до чужого майна, так і колись 80 літ тому
саме цей прошарок населення розкуркулював селян. І нині своїм солдатам і загиблим
у часи голодомору кремлівські злочинці приписують масовий мор від сердечних нападів,
як і в минулому, наругою над законністю займалися і займаються ті, хто покликаний захищати права людини.
І ще одне. У трагічні часи голодомору світ
залишився сліпим і глухим до трагедії українців. Реакція на нинішні події світової спільноти також відома, це — «крайня стурбованість» і низка поки що ніяк не діючих санкцій
проти Росії.
Та все ж факт політично організованого голодомору в Україні визнаний у 143
державах світу. Європейський Союз назвав голодомор злочином проти людяності,
а парламентська асамблея Ради Європи
(ПАРЄ) — злочином комуністичного режиму.
Організація з безпеки і співробітництва
в Європі (ОБСЄ) назвала голодомор результатом злочинних дій і політики тоталітарного режиму Сталіна. Організація об’єднаних
націй (ООН) визначила голодомор як національну трагедію українського народу.
І тільки Москва вперто відмовляється
визнати Голодомор 1932-1933 років в Україні геноцидом українського народу. Кремлівська верхівка не має ні бажання, ні рішучості
адекватно оцінити дії Комуністичної партії,
оскільки насправді є наступником і наслідувачем злочинного режиму і кривавої ідеології. Нарешті варто вже всім нам усвідомити,
що злочинний рух, який називається комунізмом, його ідеологію і систему неможливо
«реформувати» й надати йому «людського
обличчя».

Ми пам’ятаємо
«Дивосвіт» (кер. Н. Сахарова), Діана Ященко, учениця Вишгородської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1, вихованка
гуртка «Юні екскурсоводи» (кер. Г. Петрук),
Ростислав Дубіль, учень Димерської гімназії, Юлія Юдченко, вихованка гуртка «Юні
екскурсоводи», учениця Синяківської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів (кер. М.
Ковальчук), Ірина Яковенко, учениця Вишгородської районної гімназії «Інтелект».
Оцінювало роботи юних дослідників професійне журі: заступник директора Національного музею-заповідника «Битва за Київ
у 1943 році» Т. Сокол (голова журі), голова
ради Українського благодійного фонду пошуку «Пам’ять» М. Крисько; ветеран Великої Вітчизняної війни, голова комісії з роботи
з молоддю Ради організації ветеранів України Р. Рижкова; краєзнавець, керівник шкільного музею Київської загальноосвітньої
школи № 239 О. Бобров; історик-краєзнавець Вишгородського району Г. Алєксєєнко.
У презентаціях учасники конкурсу в

яскравій формі, з використанням слайдфільмів, розкрили основні положення своїх
досліджень. Е. Бєлка («Доблесний гвардії
старшина Никифор Шолуденко: один із безсмертних») довела, що наш земляк Н. Шолуденко отримав звання «Герой Радянського
Союзу» за свій внесок у боротьбу з німецьким фашизмом. Д. Ященко («Вічна слава
солдату-герою,
визволителю-захиснику»)
на матеріалах Зразкового музею Бойової
слави Вишгородської загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів №1зробила цікавий екскурс у героїчні дні визволення Вишгорода
від фашистських загарбників.
Р. Дубіль («Життя і побут радянського
солдата Великої Вітчизняної війни») розповів, як і чим жили солдати на війні. Ю. Юдченко («Доля родини Остапенків») повідала
про сім’ю земляків, яких пов’язали фронтові
дороги.
Пам’ятати серцем закликала присутніх І.
Яковенко («Пам’ять серця»), яка досліджувала героїчну боротьбу солдат за визво-

лення України та рідного міста Вишгорода.
Об’єднувала всі ці дослідження велика шана
тим, хто поклав життя за нашу незалежність.
Журі конкурсу відмітило глибину досліджень і те, що учасники конкурсу не просто
переповідають події, а відчувають те, про що
дізналися. Обрати переможців було нелегко:
у кожного члена журі була своя думка щодо
цікавих учнівських досліджень.
І все ж … Кращим визнано дослідження
Е. Бєлки. Друге місце посіло дослідження Р.
Дубіля, третє – Ю. Юдченко.
Ветеран Великої Вітчизняної війни Р.
Рижкова схвильовано дякувала юним краєзнавцям за їхній внесок у збереження героїчної пам’яті поколінь. Особливо Раїса
Василівна виділила дослідження і виступ Д.
Ященко, оскільки дуже важливо, щоб українські діти пам’ятали історію свого народу,
і пообіцяла надрукувати кращі реферати в
історичному альманасі «Патріот України»,
який випускає Рада організації ветеранів
України.
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ФОТО – Валентина ЧИСТЯК, «Вишгород»

Традиційне свято осені зібрало у
«Джерелі» повний зал. Глядачі із задоволенням споглядали на своїх чад,
братиків та сестричок. Хтось із них
уже значно подорослішав, відшліфував майстерність співу чи танцю,
а хтось робить лише перші кроки на
шляху творчості.
ього разу на сцені не було
ведучих. Представлення кожного колективу звучало в аудіоформі, і це додавало певної таємничості і шарму. До того ж, озвучували

Ц

найголовніше: чим вирізняється та чи
інша студія, її досягнення і успіхи.
Було чимало різнопланових художніх
номерів, нових пісень і таночків, а відтак – багато запальної музики і аплодисментів. Ними нагороджували вокальні колективи «Домісолька» Ганни
Покровської, «Співаночка» Валентини
Демочко, маленьких, але вже досить
упевнених на сцені вокалістів Тетяни
Халаш, хореографічні колективи – народного танцю «Джерельце» Світлани Стащук, сучасного танцю «Pa de
danse» Катерини Барладян та «Flash»
Вероніки Манзюк. З бальним танцем
дебютували вихованці клубу спортивного бального танцю «Dens Olimp» Зоя

Колектив сучасного танцю «Pa de danse»

Святна та Андрій Кивгило. А шоу-студія
мод «Фантазія» (керівник Олеся Клімова) своєю колекцією одягу із поліетиленових пакетів нагадала про збереження
довкілля.
Нового забарвлення заходам, які
відбуваються у Центрі творчості, додають театралізовані композиції та вистави театру-студії «Авансцена» під
керівництвом актриси театру і кіно,
художнього керівника Центру Олени
Сікорської. І як же було приємно й водночас незвично бачити на сцені вихованців студії разом із педагогами, які зіграли у виставі «Пеппі Довгапанчоха».
Дотепний, веселий, оптимістичний
сценарій написала Олена Іванівна.

Колектив народного танцю «Джерельце»

У ролі Вчительки музики
Тетяна Халаш

Добридень, осене!
Фрагмент вистави «Пеппі Довгапанчоха»

Збірка віршів учнів 4-д класу
ВРГ «Інтелект»
(вчитель: Олена Калмикова)
Ольга ГОРБАЧ, 10 років:
ЗА ВІКНОМ
Стало, стало жовклим листя
На деревцях золотих.
Все яскраве, все барвисте —
І луна дитячий сміх.
Трохи сумно, трохи смішно.
Листя шарудить, мов мишка.
Осінь йде, зима приходить.
Я сміюсь й сумую водночас —
Вже настав зимовий час.
За вікном дитячий сміх,
Він же тішить нас усіх.

На сцені — «Співаночка»

«Pa de danse» (молодша група)

Вишгород

«Барви осені» як збір урожаю

У «Джерелі»
Валентина ЯКОВЕНКО,
методист ЦТ «Джерело»

Кленовий листок

Адель МІЩЕНКО, 10 років:
РОЗМАЛЬОВАНЕ ПОДВІР’Я
На подвір`ї за вікном
Осінь оселилась.
І усе навколо
Сонцем освітилось!
Подивіться, подивіться
На осінню пору!
Розмальоване подвір’я
Листям кольоровим!
Софія ЖУРАВЕЛЬ, 10 років:
ПІСНЯ ДОЩУ
Трохи сумно, трохи шкода —
Літо, прощавай!

Заріна Джунь

На подвір`ї прохолодно —
Осінь зустрічай!
Жовте листячко літає,
Землю килимом вкриває.
Від холодної зими
Усіх захищає.
Дощ накрапує нам пісню:
«Земле, засинай.
В теплу ковдру загорнувшись
Солодко дрімай».
Ольга ГОРБАЧ, 9 років:
ОСІНЬ-ПУСТУНКА
Де я гуляла,
Там листя яскраве.
І така барвиста,
І така розкішна
Земля моя стала.
Жовте листячко, червоне —
І таке різнокольорове.
Ліс мій став, немов картина.
І зайшла туди людина —
Господиня на землі.
Тільки осінь: — Хі-хі-хі!
Олександра ПОМИТКІНА,
10 років:
ЖОВТЕ ЛИСТЯ
Сонце сяє, та не гріє —
Холодно стає.
Жовте листя опадає —
Осінь настає.
Вітер віє, дощик йде,
Звірі замерзають.
Пташки у вирій відлетіли —
Там тепла шукають.

Вона ж блискуче, професійно виконала комедійну роль Вчителя. І, звісно,
разом із кожним учасником спектаклю
проживала його роль під час репетицій.
Але ж як зіграла ця дружна команда!
Як ошелешила всіх відвертістю і правдивістю своїх персонажів! Олеся Клімова, Тетяна Халаш, Марина Іллєнок, Катя
Іллєнок, Іванна Буланова – молодці!
Справді, осінь – час врожаю. Тож,
дякуючи учасникам вернісажу, директор «Джерела» Наталія Кисіль підсумувала: вихованці закладу та їхні наставники подбали про гарний урожай
– добрий настрій, позитивні враження,
приємні емоції – для себе і для усіх гостей.

Зоя Святна та Андрій Кивгило

Директор ЦТ «Джерело»
Наталія Кисіль
Вікторія МАТВІЄНКО, 10 років:
ЧАРІВНИЦЯ
До нас на Україну прийшла чарівна
осінь.
Дерева вкрила рясно
багрянцем золотим.
А вранці біле марево
накрило все довкола.
І у вікно так радісно поглянути мені.
Люблю я осінь милую
за щедрі подаруночки,
Що в кошики плетені накладує мені.
Чи буду пам`ятати я
про радощі осінні,
Чекаючи приходу казкової зими?

Найменші вокалісти «Співаночки»
(ЦТ «Джерело»)

Вишгород
Жіночі секрети

Планета здоров’я
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Між нами, красунями…

Вікторія ФЕДІРКО,
лікар сімейної медицини, зав.
відділенням соціально-медичної
допомоги Вишгородського районного
територіального центру соціального
обслуговування (надання соціальних
послуг)
Олена МЕЛЬНИК,
психолог відділення соціально-побутової
адаптації Центру
Хай сильна стать людства думає, що
світ тримається на них. Але ж ми з вами
знаємо: чоловік — голова, а жінка – шия.
І здоров’я родини багато в чому залежить
саме від жінки.
Пам’ятні дати листопада спонукали нас
поговорити з жінками на деякі теми. Це не
лекція, а — скоріше, корисні поради, маленькі жіночі секрети.
СОЛОДЕНЬКЕ ДЛЯ ГАРНЕНЬКИХ…
… може закінчитися діабетом. Ця недуга
(1 тип) буває спадковою і проявляється з дитинства або до 30 років (10-15 % пацієнтів).
Тут уже нічого, окрім ліків, не придумати.
Другий, більш поширений тип діабету,
коли обмін речовин порушується з віком —
через стреси чи неправильне харчування.
Шкідливих звичок можна позбавитися, обравши правильний спосіб життя: дієта, помірні фізичні навантаження, підтримання
рівня артеріального тиску крові, регулярний
контроль за вмістом глюкози у крові.
Діабет і надмірна вага (яку мають 85 %
хворих) майже завжди йдуть поруч. Серед
причин розвитку цукрового діабету — спадкова схильність, ожиріння, часті нервові
стреси, інфекційні захворювання, ішемічна
хвороба, артеріальна гіпертензія тощо.
А що призводить до надмірної ваги? Правильно — переїдання, гіподинамія, шкідливе
для організму меню. То яке ж меню корисне?
Скажімо, жінкам прийнято дарувати цукерки. Це не зовсім добре. Краще привчайте
рідних і друзів дарувати вам фрукти. Натуральний цукор у фруктах не перевантажує

ФутболіЯ

Підсумковий
залік
«Чайки»
Михайло КРАСНИЙ
ФОТО — архів ФК «Чайка»

Для клубу «Чайка»
закінчився
футбольний
сезон 2014 року. Він був
цікавим і до останнього
тримав у напрузі тренерів
і учасників змагань.
ротягом
усього
року наші футболісти брали участь
у різних турнірах, зокрема і
в першості м. Києва та чемпіонаті України (перша ліга).
У змаганнях на першість
Києва наш ФК взяв участь
у десяти вікових групах (дорослі, U-21,1998-2005 р. н.)
і показав добрий результат.
Тобто, у наступному році ФК
«Чайка» матиме вже трьох
представників у вищій лізі.
Зокрема, команди 2000,
2003 р. н. (тренер Валерій
Сидорчук) та 2002 р. н. (тренер Анатолій Блазунь).
У чемпіонаті України наш
клуб представляли дві збірні: 1998-1999 р. н. (U-17,
тренер Олександр Черкай)
та 2000-2001 р. н. (U-15,
тренер Валерій Сидорчук).
Результати першого кола
наведені у таблицях.
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організм, не шкодить роботі підшлункової
залози.
Іще один факт із життя офісного планктону. Кілька разів на день ми п’ємо чай чи каву
з цукром. Цукор краще замінити. Філіжанку
кави можна доповнити родзинками (ізюмом),
а чай (зелений) — медом (звісно, якщо у вас
немає на мед алергії).
Корисні і смачні – горіхи (грецькі чи ліщина/фундук, мигдаль тощо) у меду. Та не передайте куті меду: норма дорослої людини на
добу – 2-3 столові ложки меду. Найкращий
мед — травневий: акацієвий, квітковий.
Найкорисніший сік для діабетиків або
для тих, хто ризикує захворіти на діабет, —
селера+петрушка+кріп (стабілізує рівень
цукру). Із білків корисні: нежирна яловичина,
риба, крупи (вівсяна, перлова, гречана, пшенична), капуста білокачанна і цвітна, кабачки, огірки, баклажани.
Ми говорили про фрукти. Так, вони корисні, але… Яблука, кавуни, мандарини, сливи і ягоди слід уживати в обмеженій кількості.
Із соків віддавайте перевагу томатному.
Діабет призводить до враження судин
різних органів: цукор «роз’їдає» стінки судин. Ураження сітківки ока може закінчитися
втратою зору, враження судин нирок призво-

дить до ниркової недостатності, судин кінцівок — до гангрен («діабетична стопа»), а
судин головного мозку — до енцефалопатії.
Ми розповіли про меню. А тепер — про
догляд і профілактику.
ЯКЩО ВДОМА — СЛІПИЙ АБО
ЛЮДИНА ЗІ СЛАБКИМ ЗОРОМ…
… все має бути на своїх, звичних для людини місцях: наприклад, вимикач – ліворуч,
поличка для взуття — праворуч, ліки — у
спеціальній мисочці, речі — під рукою.
Економити, звісно, треба, але хоча б у коридорі має горіти нічна лампа. Зачепитися і
впасти, а ще й, боронь Боже, зламати собі
щось – вийде дорожче.
СИГАРЕТКА В ТОНКИХ ПАЛЬЧИКАХ…
… виглядає спокусливо лише на екрані.
Вдихати тютюнові хмари тим, хто поруч із
курцем, — неприємно і небезпечно. Та й сам
курець ризикує: раком легенів насамкінець.
А найчастіше куріння призводить до звуження судин — а відтак, погіршується пам’ять,
починаються головні болі, знижується апетит
і організм недоотримує необхідні вітаміни.
Може підвищуватися тиск, «колоти» серце і так далі — аж до інфарктів та інсультів
включно.
Любі жінки, давайте відмовимось від не-

гарної звички. А тим, хто не палить, радимо:
не по-чи-най-те!
ЛЮБИМО БЛИЖНЬОГО…
Кажуть, усі недуги — від нервів. А світ
— такий, яким ми його сприймаємо. Отже
— переходимо до позитиву. Намагайтеся не
зациклюватися на недоліках, а шукати добре й хороше (а воно завжди є) — в рідних,
сусідах, пасажирах у маршрутці, колегах по
роботі.
Близьких треба обнімати 10 і більше разів на день. Неприємних розмов — уникати
або припиняти їх жартом.
Заведіть традицію усією родиною переглядати комедію, ходити на вистави, концерти, спортивні змагання. Разом ідіть на прогулянки, їздіть на велосипедах, плавайте — що
кому до вподоби.
Як знайти позитив у сірій буденності?
Лег-ко! Наприклад, чекаєте автобуса, руки
зайняті сумками і слухати урок англійської
через навушники немає настрою чи сил. Тоді
саме час зробити кілька дихальних вправ чи
помедитувати, помріяти про щось гарне.
УЧИМОСЯ ЗАХИЩАТИСЬ
Як уникнути насильства — тема актуальна завжди, надто — для жінки. Інтуїтивна і
мудра за натурою, справжня жінка уникатиме конфліктів, не провокуватиме їх ні поведінкою, ні одягом.
Змагатися з чоловіком у силі — безперспективно. Краще перехитрити, навіть показати слабкість, яка обеззброює кривдника.
Ну, а як не допомагає — здіймайте галас.
Не стидайтеся втікати від нападника, стукати
у вікна першого поверху.
І навчіться вирізняти добре від поганого.
З агресивними чоловіками не можна створювати сім’ю. Побачивши таких — негайно
перейдіть на інший бік вулиці: вам — не по
дорозі!
Увага! Насилля може бути не лише фізичним, а й моральним: приниження, цькування,
неповага. Такого чоловіка не перевиховаєш,
і гумор не допоможе — розлучайтесь негайно!
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Вишгородщина

Вишгород

Робочий візит голови КОДА

На скрижалях Історії
21 листопада у с. Демидів у сквері на перетині вул. Київської та Садової з’явився
перелік сіл Вишгородського району, котрі
були затоплені у 1964 році Київським водосховищем.
нціаторами пам’ятного знаку, що увічнює
назви цих населених пунктів, виступили,
зокрема, голова Демидівської сільради
Василь Дідок, член виконкому сільради Володимир Ткач, учасниця хору «Любисток», авторка книги «І болем в серці спогад озоветься (Мої
Бірки і бірківці)» Валентина Оспипова.

І

Обговорили розвиток підприємництва,
інвестиційну й податкову політику,
межі міста та проведення міжнародних
музичних фестивалів
Влас. інф.
ФОТО — Олександр КОВАЛЕНКО, «Слово»,

На сесії районної ради
Влас. інф.
39 сесія Вишгородської районної ради 6-го
скликання, заслухавши та обговоривши звіт начальника управління фінансів районної державної
адміністрації Т. Єреми про виконання районного
бюджету Вишгородського району за 9 місяців
2014 року, затвердила звіт про виконання районного бюджету по доходах у сумі 174 млн 44 тис.
205 грн і по видатках у сумі 166 млн 920 тис. 564
грн з перевищенням доходів над видатками 7 млн
123 тис. 641 гривня
Було затверджено звіт про виконання районного
бюджету за 9 місяців 2014 року, а також звіт про витрачання коштів резервного фонду районного бюджету за серпень, вересень 2014 року. Внесено зміни до
рішення районної ради від 23 січня 2014 р. № 443-33VI «Про районний бюджет Вишгородського району на
2014 рік» та до рішення районної ради від 23.01.2014
р. № 440-33-VI «Про Програму соціально-економічного та культурного розвитку Вишгородського району»,
а також у Програму накопичення та використання
матеріального резерву для запобігання, ліквідації
надзвичайних ситуацій техногенного і природного
характеру та їх наслідків у Вишгородському районі
на 2010-2014 роки, затверджену рішенням районної
ради від 10.06.200 р. № 475-33-V.
Ішлося і про роботу комунальних підприємств —
Вишгородського районного госпрозрахункового відділення профілактичної дезінфекції Вишгородської
районної ради, Центральної районної аптеки № 23 та
про роботу екстреної медичної допомоги у Вишгородському районі.
Збільшено вартість харчування окремих категорій
учнів навчальних закладів району у 2014 році за рахунок економії бюджетних асигнувань.
Внесено зміни і доповнення до районної комплексної Програми підтримки сім’ї та забезпечення прав
дітей «Назустріч дітям» на 2014-2017 рр.
З усіх питань прийняті відповідні рішення.

спеціально для «Вишгорода»

18 листопада під час робочого візиту до Вишгородського району голова Київської обласної
адміністрації Володимир Шандра
відвідав три вишгородські підприємства, що вважаються візитівкою
Київщини, та й усієї України.
ак, ТОВ «Карат-Ліфткомплект», яке виробляє та поставляє шахтне обладнання
для ліфтів, системи управління ліфтами та шахтною автоматикою, посідає
ІІ місце (після ЗАТ «ОТІС») з випуску
ліфтів (частка ринку приблизно 15%)
та ІІ-ІІІ місце з модернізації ліфтів серед виробників міста Києва.
Українсько-польське
підприємство ТОВ «Кен-Пак (Україна)» є найбільшим виробником алюмінієвих
банок у Центральній та Західній Європі. З початку року підприємство
сплатило до бюджетів усіх рівнів 19,8
млн грн, а середньомісячна заробітна
плата штатного працівника — 10 525
грн.
ТОВ «Хенкель Баутехнік (Україна)» виготовляє та продає сухі будівельні суміші: клеї, наливні підлоги,
шпаклівки, гідроізоляції, ґрунтовки,
фарби. Торгівельні марик CERESIT,
THOMSIT, METYLAN, МОМЕНТ — відомі бренди товарів для будівництва
і ремонту. Бренд підприємства — понад 400 робочих місць і стабільна заробітна плата.
Володимир Шандра поділився
позитивними враженнями від зна-
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Повідомлення
про дематеріалізацію випуску простих іменних акцій
Приватного акціонерного товариства «Агропродукт»
Шановний акціонере!
Загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства «Агропродукт»,
ідентифікаційний код ЄДРПОУ 32201061, місцезнаходження 07332, Київська область, Вишгородський район, с. Козаровичі, вул. Білаша, 1 (в подальшому іменується «Товариство»,
або ПрАТ «Агропродукт», або Емітент) «20» листопада 2014 року у відповідності до діючого
законодавства України про акціонерні товариства, цінні папери, фондовий ринок прийнято
рішення про переведення випуску простих іменних акцій Товариства з документарної форми
існування у без документарну форму існування (Протокол № 2/2014 Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Агропродукт» від «20» листопада 2014 року).
У зв’язку з цим до відома акціонерів доводиться сутність рішення про дематеріалізацію
акцій Товариства та по її проведенню. Сутність є наступною.
Перевести випуск простих іменних акцій приватного акціонерного товариства «Агропродукт», випущених у документарній формі, у бездокументарну форму існування.
Реквізити емітента
Повне найменування емітента згідно
з установчими документами:
Скорочене найменування емітента
згідно з установчими документами:
Код ЄДРПОУ:
Місцезнаходження, згідно з
реєстраційними документами:
Адреса для поштових повідомлень:
Телефон:
Моб. телефон
Факс:
Ел. пошта:

Приватне акціонерне товариство «Агропродукт»
ПрАТ «Агропродукт»
32201061
07332, Київська область,Вишгородський район, с. Козаровичі, вул. Білаша, 1
07332, Київська область, Вишгородський район,
с. Козаровичі, вул. Білаша, 1
(04596) 25-923
050-574-21-85
(044) 579-26-90
imperativ@email.ua

Реквізити випуску іменних цінних паперів документарної форми існування, щодо якого
прийнято Рішення
Вид/характеристика/серія, різновид, тип цінних паперів:

Прості іменні акції

Дані свідоцтва про реєстрацію випуску:
Дата реєстрації:

01.09.2003 року

йомства з високотехнологічними
вишгородськими підприємствами та
висловив сподівання на подальший
їхній розвиток. Він також поцікавився, що заважає у роботі, що турбує і
як підприємства планують жити далі.
Підприємці говорили про ціну
енергоносіїв (електрики і газу), збиткові для виробництва віяльні відключення електроенергії та податковий
тиск. Вищезазначені фірми — найбільші платники податків у місті, тож
податківці вже давно зазіхають перевести їх — і податки — в область,
що, насамперед, є порушенням прав
вишгородської громади, тому що, за
законом, податки сплачують за місцем розташування підприємства. Голова КОДА обіцяв сприяти тому, щоб
податки залишалися у місті.

В особистій розмові очільника
Київщини Володимира Шандри з
Вишгородським міським головою Віктором Решетняком ішлося про нові
інвестиційні програми, новий Генплан
і межі міста Вишгорода, зокрема про
о. Великий. Обговорили і реконструкцію старої промзони, побудову сміттєзбирального заводу, деякі спортивні та комунальні питання.
За підтримки губернатора у Вишгороді планується провести чергові
Таврійські ігри. Набережна Київського водосховища наче створена для
міжнародного музичного фестивалю,
у програмі якого, окрім виступів відомих виконавців, — конкурс краси,
масові спортивні змагання (зокрема
— екстремальні) з прямою теле- і радіотрансляцією.

Управління ДКЦПФР м. Києва
та Київської області

Орган, що видав свідоцтво:
Реєстраційний номер випуску:
Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів,
що був призначений для випуску цінних паперів у документарній формі існування

239/10/1/2003
UА 1015651003

Підтвердженням прав на цінні папери та прав за цінними паперами в бездокументарній
формі є обліковий запис на рахунку у цінних паперах власника в депозитарній установі, а документальним підтвердженням їх наявності на певний момент часу є виписка з цього рахунку
в цінних паперах.
Реквізити Центрального депозитарію, який буде обслуговувати випуск цінних паперів,
щодо якого прийнято Рішення
Найменування
Код за ЄДРПОУ:
Місцезнаходження:

Публічне акціонерне товариство «Національний депозитарій України»
30370711
01001, м. Київ, вул. Б. Грінченка, буд. 3

Реквізити депозитарної установи, у якій емітент буде відкривати рахунки в цінних паперах власникам цінних паперів
Найменування:
Місцезнаходження:
Телефон контактної особи:
Код за ЄДРПОУ
Дані ліцензії на провадження
професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності депозитарної установи –
Номер ліцензії:
Дата видачі:
Орган, що видав ліцензію:

Публічне акціонерне товариство «Універсал банк»
04114, м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19
(032) 235 09 65
(032) 235 03 02
Бісик В.Д.
21133352

АЕ № 263460
01.10.2013
Національна комісія з цінних паперів та фондового
ринку

Власнику цінних паперів необхідно укласти договір про обслуговування рахунку в цінних
паперах з обраною ним депозитарною установою (у разі відсутності такого договору).
Директор
Приватного акціонерного
товариства «Агропродукт»
О.В. Лупейко
20.11.2014 р.

Вишгород
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Як заграє «Водограй»...
Валентина ЯКОВЕНКО,
Світлана ПОДОБЄДОВА,
батьки вихованців оркестру
ФОТО — архів «Водограю»

У вихованців міського дитячого
духового оркестру «Водограй» навчальний процес не припиняється
впродовж усього року. І канікули для
них — час не лише активного відпочинку, а й репетицій та концертів.
Вони подорожують містами України,
часто виїздять за кордон.
я традиція, започаткована ще з
1996 року директором оркестру
Ярославом Глєбовичем, підтримується і дотепер. Нинішньої осені юні
музиканти подорожували Україною. Група із 30 оркестрантів побувала у санаторії «Червона калина», що на Рівненщині.
Здійснюються поїздки завдяки підтримці міського голови Віктора Решетняка та депутатського корпусу Вишгородської міської ради. Адже щороку у
бюджет міста для навчально-оздоровчого процесу оркестру закладаються відповідні кошти.
У поїздках діти не лише тісніше спілкуються одне з одним, а й набираються
здоров’я, досвіду порозуміння з людьми
інших регіонів України, іноземцями. І разом із тим навчаються музиці у форматі,
дещо іншому від звичного.
Франція, Німеччина, Болгарія… Подорожі завжди цікаві і пізнавальні. Так
було і цього разу. Додому діти збиралися неохоче. І вже в дорозі готові були повернутися назад, у санаторій.
Справа не у комфортних умовах (затишних кімнатах санаторію, що скла-

Ц

дався із п’яти корпусів, закільцьованих
у єдиний комплекс + кінозал, дискотека,
їжа на замовлення) і не в тому, що діти
мали можливість оздоровитись (до їхніх
послуг були басейн, тренажерний, спортивний, тенісний зали), а насамперед —
в атмосфері, яку створювали вони самі.
Великою мірою — завдяки старшим оркестрантам, які в таких подорожах для
молодших — і батьки, і друзі, і наставники.
За роки роботи «Водограю» колектив працівників, який очолюють директор, художній керівник і головний диригент Ярослав Глєбович та диригент Інна
Счастливцева, виховав музичну родину,
де кожен завжди готовий подати руку
іншому, де менші довіряють старшим,
знаходять в них підтримку і розуміння,
де не переривається зв’язок поколінь.
«Наш Слав Славич заклав міцний
фундамент, який працює безвідмовно.
Дисципліна, обмін життєвим досвідом —
це вже система, відпрацьована роками,
— каже Інна Вадимівна. — Тому моральна підтримка і допомога наших старших
вихованців — студентів — у таких поїздках дуже важлива.
Серед моїх помічників — Валерія
Мазепа, Володимир Матвіюк, Микола
Камаєв, Анастасія Копоть, Дмитро Калутов, Олександр Сич, Василь Котенко». Завдяки їм швидко вирішувались
будь-які несподіванки в дорозі, менші
діти безпечно почувалися у спортзалі.
І так весело й цікаво було у походах
під час відпочинку! Разом навчилися
ставити намети, добувати дрова і бересту. Дівчата розпалювали вогнище,
а хлопці — чергували по кухні. Готува-

ли смачнючий суп, запікали картоплю із
салом, вигадували походні бутерброди,
смакували гарячим чаєм зі згущеним
молоком.
З екскурсією побували у місті Луцьку, в замку, який є центральною спорудою державного історично-культурного
заповідника «Старе місто».
І все ж апогеєм відпочинку став концерт на сцені актової зали санаторію.
Навіть дорослих учасників оркестру, які
виступали на багатьох майданчиках,
зворушила бурхлива реакція публіки.
Відпочиваючі та працівники закладу,
стоячи, нагороджували наш «Водограй»
бурхливими оплесками, вигукували
«браво!» і викликали на «біс».
Від імені головного лікаря санаторію, заслуженого лікаря України Миколи
Сивого керівники та учасники оркестру
отримали подяку за захоплюючу культурну програму, неповторне звучання
музики, яке лишило магічний позитивний слід добра і тепла. З побажаннями
невичерпної творчої енергії, звершення
усіх починань, а ще – аби талантом наших оркестрантів насолоджувався увесь
світ!
Цей успіх — насамперед, директора «Водограю» — унікального в своєму
роді, міцного, як скеля, душевного, стійкого до всіляких життєвих негараздів,
усе розуміючого Слав Славича. Справді,
для духовної близькості немає кордонів,
і тому юні музиканти першим ділом зателефонували своєму наставнику і поділилися радістю від виступу, від того, що
подарували велике задоволення публіці.
І вчитель на іншій стороні дроту радів не
менше і пишався своїм колективом.

Персонал санаторію був вражений
колективізмом наших дітей, їхньою дисциплінованістю і взаємодопомогою. З
найкращими побажаннями і запрошенням знову на гостину проводжали їх працівники закладу у день від’їзду.
Як же це було приємно керівнику групи, диригенту оркестру Інні Счастливцевій, викладачам Леоніду Каніщеву,
Ігорю Черевку, для яких найважливіше
у вихованні дітей – не лише навчити колективній грі в оркестрі, а проростити
зерна світла, добра, трепетного ставлення одне до одного, взаємодопомоги
та розуміння між дітьми різного віку.
Десять днів пролетіли як кілька годин… Діти, наповнені позитивом, новими враженнями, поверталися знову до
важкої праці та щоденних репетицій.
Ця поїздка здійснилася завдяки
міському голові, який завжди підтримує
творчу молодь міста, зокрема і оркестр
«Водограй». Музиканти, їхні батьки і
вчителі щиро вдячні Віктору Решетняку,
депутатському корпусу і всім службам,
які сприяли у здійсненні дитячих мрій.
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Вишгород

На дозвіллі

КРОСВОРД

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
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