Давайте розмовляти з Україною
Виступ першого президента України Леоніда Кравчука у Верховній Раді 29 січня 2014 року
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Шановні народні депутати!
За своє довге політичне і неполітичне життя мені

багато разів доводилося стояти на цій трибуні і у важкі часи, і в більш приємні, але сьогодні найбільш відповідальний виступ і найбільш відповідальний час. Я
хочу, щоб ви зараз прислухалися уважно до того, що
я скажу. Потрібно слухати не того, хто говорить, а те,
ЩО говорять. Якщо ми так підійдемо до нашої зустрічі, то у нас не буде політичних упереджень. Ми будемо

чути ситуацію, яка склалася в країні. А ситуація дуже
драматична.
Весь світ і Україна визнають, що країна перебуває на
межі громадянської війни. У
країні двовладдя — це факт.
Йде повстання — це теж
факт. Акції протесту переросли у повстання.
Далі на стор. 2

Слово Глави
держави
до громадян
України
30.01.2014
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XXIX позачергова сесія Вишгородської міської ради VІ скликання

Про суспільнополітичну
ситуацію в Україні
Рішення
від 24 січня 2014 р.
№ 29/6
Керуючись ст. 26 Закону
України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 26
Регламенту Вишгородської
міської ради, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити заяву Вишгородської міської ради щодо
суспільно-політичної ситуації
в Україні (додається).
2. Опублікувати дане
звернення у засобах масової
інформації Вишгородської
міської ради.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на
постійну комісію Вишгородської міської ради з питань
законності,
депутатської
етики, контролю за виконанням рішень ради та її виконавчого комітету.
Міський голова
В. Решетняк

Звернення Вишгородської міської ради до Верховної Ради України,
Президента України та органів місцевого самоврядування в Україні
щодо суспільно-політичної ситуації, яка склалася в Україні
Ми, депутати Вишгородської міської ради,
вкрай стурбовані перебігом суспільно-політичної ситуації, яка склалась в Україні, і категорично засуджуємо будь-які насильницькі дії.
Особливе занепокоєння викликає існуюча на
сьогодні можливість подальшої ескалації цього конфлікту, яка може призвести до розколу
суспільства та країни.
Висловлюємо, передусім, превеликий
жаль з приводу загибелі людей під час нещодавніх конфліктів. Наші щирі співчуття сім’ям
загиблих.
Ми закликаємо обидві сторони сісти за стіл
переговорів і зупинити протистояння.
Ми проти кровопролиття, проти застосування сили, проти розпалювання ворожнечі та
насилля.
Ми вимагаємо притягнути до відповідальності винних за насильницькі дії щодо громадян України.
Закликаємо Верховну Раду України:
— скасувати закони, прийняті у неконституційний спосіб 16 січня 2014 року, як такі, що
суперечать Конституції України та чинному законодавству і звужують права людини;
— прийняти нове виборче законодавство,
яке дозволить провести чесні та прозорі вибори Президента України, народних депутатів
України та органів місцевого самоврядування
в Україні;
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— повернутися до Конституційної реформи
2004 року;
— оголосити недовіру та відправити у відставку Кабінет Міністрів України.
Закликаємо Президента України:
— забезпечити притягнення до відповідальності організаторів та виконавців злочинних дій органів внутрішніх справ, що призвели
до людських жертв;
— провести повне перезавантаження влади.
Закликаємо органи місцевого самоврядування в Україні не допустити проявів сепаратизму, що можуть призвести до порушення
територіальної цілісності України.
Ми закликаємо Президента України та
центральні органи виконавчої влади негайно
зупинити застосування сили проти громадян
України та невідкладно розпочати діалог з метою подолання системної загальнодержавної
кризи.
Ми за відновлення в Україні миру, спокою і
стабільності.
У цій надзвичайній ситуації, усвідомлюючи
свою відповідальність перед виборцями Вишгорода, ми не можемо залишатись осторонь
цих подій. Вишгород завжди був, є та має залишитись містом стабільності та зваженості рішень, містом без конфронтації та провокацій.
Дотримуючись європейських демократичних
принципів та керуючись прагненнями збере-

ження миру та спокою в українському суспільстві, ми звертаємось до представників усіх політичних сил та громадськості м. Вишгорода
— не допустити проявів радикалізму та застосування протиправних дій, зберігати спокій та
виваженість, не піддаватись на провокації та не
вдаватись до протиправних дій.
Ми звертаємося із закликом до державних установ вжити всіх заходів щодо забезпечення роботи економіки міста, об’єктів життєзабезпечення, комунального господарства,
соціальної сфери. Ми повинні не допустити
негативних впливів політичної дестабілізації на
економічну ситуацію у Вишгороді, безпеку та
добробут громадян.
Ми закликаємо засоби масової інформації
до всебічного та глибокого висвітлення поточних політичних подій.
Ми закликаємо всі політичні сили, усіх
громадських діячів та громадян діяти тільки у
правовому, конституційному полі. Суспільству
необхідний діалог щодо всіх проблемних питань. Але такий діалог повинен відбуватися на
принципах законності, миру та стабільності.
Доручаємо народному депутату України
Москаленку Ярославу Миколайовичу, обраному в одномандатному мажоритарному окрузі,
до якого відноситься м. Вишгород, довести
дане звернення до відома адресатів.
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Крутий ВІРАЖ міськради
Знай наших!
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Дружні зв’язки

В Італію — з любов’ю
Офіційний сайт міськради: www.вишгород.com.ua
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Давайте розмовляти з Україною
Виступ першого президента України Леоніда Кравчука у Верховній Раді 29 січня 2014 року
(Початок на стор. 1)
Коли захоплюються адміністративні
будівлі, руйнується влада, її адміністративні органи звільняються стихійно від
виконання своїх обов’язків.
Я вважаю, що це революція. Просто
потрібно називати все своїми іменами —
і тоді все буде зрозуміло.
Нам слід відповідально поставитися
до своєї країни. Я як людина, що підписала всі законодавчі документи про створення цієї країни, несу особисту відповідальність.
Я виступаю зараз як за своєю ініціативою, так і за дорученням Леоніда Даниловича Кучми, який довгий час перебував
при владі і зробив багато для цієї країни.
Що я пропоную зробити, щоб ЗУПИНИТИ процес розвалу управління країни
і процес сповзання в бік громадянської
війни. По-перше, потрібно розняти і розвести протиборчі сторони, сказавши людям, що є план, узгоджений президентом
і Верховною Радою щодо виходу України
з політичної кризи, і цей план позначити.
Народ зрозуміє, що ми план позначили

СОЦІАЛЬНИЙ
ПРОТЕСТ
Протест, спрямований проти
соціальної нерівності, проблем, що
існують у суспільстві, як правило
— економічного
характеру. Часто
переростає в політичну форму.

У ВРУ

і крок за кроком будемо рухатися в бік
ослаблення протистояння. Люди підуть
нам назустріч.
Що включається в цей план. Поперше, вчора Верховна Рада певний
план почала здійснювати. Дорога відкрита — і потрібно прибрати з дороги всі
завали. Вчора були анульовані закони 16
січня, прийняті інші закони і сьогодні потрібно прийняти закон про амністію. Він
підготовлений, і голосування має бути
консолідованим. Прийняття цього закону відкриє дорогу до звільнення тих, хто
заарештований. Потрібно звільнити адміністративні приміщення, розблокувати
дороги, і тоді люди почнуть жити, працювати і рухатися далі.
Я підтримую процес реформування
Конституції, адже я — глава Конституційної асамблеї.
У нас є два варіанти концепцій:
1 — президентсько-парламентська,
2 — парламентсько-президентська.
Тільки ваша воля і Верховна Рада
може внести зміни до Конституції. Більше ніхто. Однак у суворій відповідності з

ПОЛІТИЧНИЙ ПРОТЕСТ
Рішучий вираз незгоди з курсом або
діяльністю законодавчих, виконавчих чи
судових органів влади, будь-кого. Форми
політичного протесту можуть бути різноманітними: звернення, заяви, мітинги, страйки, походи. Політичний протест — законна
форма декларації політичної позиції, яка
передбачена правилами і механізмами політичної діяльності — однак може набирати
і крайніх екстремістських форм, які виливаються в акти насильства, вандалізму тощо.

13-м розділом Конституції. Те, що зробив
Конституційний Суд тоді, — це перевищення своїх повноважень. Що міг зробити розумний Конституційний Суд — це
сказати, що були порушення при прийнятті Конституції, і ми передамо у Верховну Раду для їх усунення. А не усувати
їх самому. Це неможливо.
Але якщо Конституційний Суд вчинив неправильно, невже опозиція має
діяти так само неправильно? Навпаки,
скажуть, що вона ще менш розумна, тому
що не зробила висновки з дурних рішень.
Я рекомендую створити комісію і
розпочати реформи держави і влади на
основі вже прийнятої Конституції. Але ви
не зробите це за один тиждень.
Давайте поставимо все на свої місця,
і все у нас буде нормально.
Я хочу сказати ще одну важливу річ.
Спробуйте довіряти один одному. Якщо
парламентська більшість буде ставити
опозицію на коліна, не слухати її, — нічого не вийде. Але якщо опозиція, в свою
чергу, буде ставити ультиматуми — теж
нічого не вийде. Адже ультиматум озна-

РЕВОЛЮЦІЯ
Фундаментальна структурна зміна існуючої природної, соціальної, політичної чи економічної системи,
яка зазвичай відбувається
раптово або протягом
відносно короткого часу.
Крайня форма соціального
конфлікту, революція може
бути як насильницькою, так
і мирною.

ГРОМАДЯНСЬКА
ВІЙНА
Боротьба
за владу між
громадянами одного суспільства чи країни або,
рідше, між двома
країнами, створеними на уламках
раніше єдиної
держави.

Закони 16 січня – скасовано. Амністію – всім?

ДЖЕРЕЛО: Офіційний портал ВРУ
28 січня Верховна Рада ухвалила низку законів.
Визнано такими, що втратили
чинність, деякі закони, прийняті
16 січня 2014 року, а саме:
Закон №721-VII «Про внесення
змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та процесуальних законів щодо додаткових заходів
захисту безпеки громадян»;
Закон №722-VII «Про внесення
змін до деяких законодавчих актів
України щодо відповідальності за
вчинення адміністративних правопорушень під час проведення футбольних матчів»;
Закон №723-VII «Про внесення
змін до деяких законодавчих актів
України щодо відповідальності за
адміністративні правопорушення у
сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі»;
Закон №724-VII «Про внесення
змін до Регламенту Верховної Ради
України»;
Закон №725-VII «Про внесення
змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо заочного
кримінального провадження»;
Закон №726-VII «Про внесення
зміни до Закону України «Про безоплатну правову допомогу» щодо
відтермінування набрання чинності положеннями пункту 6 розділу VI
«Прикінцеві та перехідні положення»
(Законом відтерміновано до 1 січня
2015 року набрання чинності положеннями, які передбачають надання безоплатної вторинної правової
допомоги всім категоріям суб’єктів
права на таку допомогу);
Закон №727-VII «Про внесення
зміни до статті 197 Податкового кодексу України щодо звільнення від

обкладення податком на додану вартість операцій із ввезення на митну
територію України природного газу»
(Законом звільнено від оподаткування операції із ввезення на митну
територію України природного газу
за кодом згідно з УКТ ЗЕД 2711 21
00 00);
Закон №728-VII «Про внесення
зміни до статті 297 Кримінального
кодексу України щодо відповідальності за осквернення або руйнування
пам’ятників, споруджених в пам’ять
тих, хто боровся проти нацизму в
роки Другої світової війни – радянських воїнів-визволителів, учасників
партизанського руху, підпільників,
жертв нацистських переслідувань,
а також воїнів-інтернаціоналістів та
миротворців» (Законом, зокрема,
передбачено, що наруга над могилою, іншим місцем поховання, над
тілом (останками, прахом) померлого або над урною з прахом померлого, караються штрафом до двохсот
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк
до шести місяців, або обмеженням
волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк.
Встановлюється також, що осквернення або руйнування братської могили чи могили Невідомого солдата,
пам’ятника, спорудженого в пам’ять
тих, хто боровся проти нацизму в
роки Другої світової війни – радянських воїнів-визволителів, учасників
партизанського руху, підпільників,
жертв нацистських переслідувань,
а також воїнів-інтернаціоналістів та
миротворців, караються обмеженням волі на строк від трьох до п’яти
років або позбавленням волі на той
самий строк);
Закон №729-VII «Про внесення зміни до Кримінального кодексу
України щодо відповідальності за за-

перечення чи виправдання злочинів
фашизму» (Згідно із документом, публічне заперечення чи виправдання
злочинів фашизму проти людяності,
вчинених у роки Другої світової війни, зокрема, злочинів, здійснених
організацією «Вафен-СС», підпорядкованими їй структурами, тими,
хто боровся проти антигітлерівської
коаліції і співробітничали з фашистськими окупантами, а також пропаганда неонацистської ідеології,
виготовлення та (або) розповсюдження матеріалів, у яких виправдовуються злочини фашистів і їх
прибічників, карається штрафом від
п’ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або
обмеженням волі на строк до двох
років, або позбавленням волі на той
самий строк).
Перед голосуванням було прийнято рішення ad hoc — про розгляд
без обговорення та прийняття рішення пакетом («за основу і в цілому»).
29 січня
Поіменно голосували щодо розгляду за особливою процедурою
(ad hoc) питання про усунення негативних наслідків та недопущення
переслідування та покарання осіб з
приводу подій, які мали місце під час
проведення мирних зібрань.
«За» — 227. «Проти» — 22. «Утрималось» — 2. «Не голосувало» — 170.
Рішення прийнято.
Поіменне голосування відбулось
за проект Закону про усунення негативних наслідків та недопущення
переслідування та покарання осіб з
приводу подій, які мали місце під час
проведення мирних зібрань (№40213) — за основу та в цілому.
«За» — 232. «Проти» — 11. «Утрималось» — 0. «Не голосувало» — 173.
Рішення прийнято.

чає здачу. Я закликаю до довіри. Потрібно повірити, що Україна важливіша за
будь-які амбіції.
Потрібно відкрити Україні дорогу до
реформ, які, крім нас, ніхто не зробить.
У мене є пропозиція до вас. Я знаю, що
існує недовіра між президентом і опозицією, і вона дуже глибока. Я пропоную,
щоб не запрошувати іноземців, — я один
або разом із Леонідом Даниловичем виступимо гарантами. Яким способом.
Виходимо перед народом і говоримо,
що опозиція і президент домовилися, і
ці домовленості виконуються. Якщо хтонебудь їх не виконує — народ буде знати
про це. Все просто, і немає труднощів,
якщо ми цього захочемо.
Тому я вас прошу задуматися про те,
що тільки ви, разом з президентом, можете вирішити питання, які на сьогоднішній день є драматичними.
Відкрити дорогу до справжньої конституційної реформи, до прийняття
нормального, всебічно зваженого закону про вибори президента і народних
депутатів. Тому що парламентськопрезидентська республіка без пропорційної системи голосування не може
існувати.
Все це треба робити крок за кроком.
Для цього я пропоную план, що складається з чотирьох кроків. Оприлюдніть
цей план і потім будемо його виконувати.
Як сказав Василь Симоненко, «Хай мовчать Америки й Росії, коли я розмовляю з
Україною!» Давайте розмовляти з Україною. І народ скаже, що в тяжкий час Верховна Рада зрозуміла, що іншого шляху
немає, і послухала себе.

Слово Глави держави
до громадян України
30.01.2014

Дорогі
співвітчизники!
Звертаюся до вас із почуттям великої тривоги й турботи
про життя і здоров’я багатьох людей, які втягнуті в
протистояння безвідповідальними політиками. На
превеликий жаль, це протистояння не обійшлося
без жертв. Сьогодні вночі Україна зазнала ще однієї втрати – передчасно помер під час виконання
службових обов’язків із забезпечення громадського порядку в Києві капітан внутрішніх військ Дмитро
Васильович Дунець.
Цими днями Україна, як знаємо, прощалася із
загиблими в цьому протистоянні молодими людьми. Відомо також, що постраждали люди від перенапруження, холоду, зіткнень. Кожен такий випадок
залишає глибокий і болісний слід у наших серцях. І
кожен із нас запитує – в ім’я чого страждають люди?
Чому політики не закликають до миру, спокою та порозуміння, а навпаки – розбурхують ще більше настрої своїми невиваженими і безвідповідальними
заявами, думаючи про власні рейтинги більше, ніж
про життя та здоров’я людей.
У процесі переговорів з мирного врегулювання
протистояння ми дійшли конкретних домовленостей з представниками опозиції. Усі зобов’язання,
які влада взяла на себе, ми виконали. В тому числі
парламент ухвалив Закон про амністію, який гарантує учасникам протестів свободу та звільнення тих
осіб, які були затримані під час конфліктів.
Однак опозиція продовжує нагнітати ситуацію,
закликає людей стояти на морозі задля політичних
амбіцій кількох лідерів. Я думаю, що це неправильно. Переконаний, ми повинні зрозуміти – немає
майбутнього у держави й народу, якщо політичні
інтереси окремих груп поставлені вище існування
самої України.
Я ще раз прошу і звертаюся до людей, звичайних громадян, моїх співвітчизників: зробімо все задля миру і спокою, задля нормального життя країни. Зі свого боку я з якнайбільшим розумінням і
прихильністю буду ставитися до потреб і прагнень
людей, враховуючи ті помилки, які бувають у кожної
влади, бо ж помилок не припускається лише той,
хто нічого не робить.
Вірю, що разом ми зуміємо повернути життя
України і всіх людей у мирне і спокійне русло.
Президент України Віктор Янукович

Наше місто

Вишгород

29 сесія Вишгородської міської ради шостого скликання
Марина КОЧЕЛІСОВА
ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

Порядок денний позачергової 29
сесії Вишгородської міської ради
шостого скликання складався із
шести питань. Окрім 28 депутатів
із міським головою та секретарем
міськради включно, на сесії були також депутат Верховної Ради України
від мажоритарного округу, до якого
входить Вишгород, Ярослав Москаленко, депутат Київської обласної
ради, голова Вишгородської РДА
Олександр Приходько, депутат Вишгородської районної ради Ірина Побідаш, активна громадськість міста.
асідання розпочалося з хвилини мовчання, якою присутні
вшанували загиблих під час
нинішніх протестів людей.
Вишгородський міський бюджет на
2014 рік було прийнято більшістю голосів (утрималися троє), так само як і 23
міські програми розвитку. Доповідала
начальник
фінансово-бухгалтерського відділу Наталя Сакевич. Голова бюджетної комісії Дмитро Корнійчук вніс
деякі зміни — перелік капітальних та
інших видів ремонтів на мажоритарних
дільницях міста і т. інш. було розширено. (Всі матеріали буде оприлюднено на
шпальтах і на сайті газети «Вишгород»,
а також на офіційному сайті Вишгородської міськради).
Вишгородський міський голова Віктор Решетняк подякував депутатам за
підтримку та інформував, що міський

З

У міськвиконкомі

бюджет 2013-го виконано і є сподівання на виконання його у 2014-му.
І, хоча бюджетний рік передбачається нелегкий,
він починається з поповнення другого кошика
— депутати продали ТВО
«Центр активного відпочинку «Сталкер» орендовану дотепер земельну
ділянку площею 0,2241
га (м. Вишгород, вул. Н.
Шолуденка, 17-к) — за
226 497 грн (без урахування ПДВ) із розстрочкою платежу терміном на
п’ять років. Також прийняли до комунальної власності міста
і передали власникам три квартири в
буд. 4-в на вул. В. Симоненка.
Бурхливе й небайдуже обговорення
викликала озвучена депутатом Олександром Семеновим заява міських депутатів. Йшлося про скасування законів,
прийнятих 16 січня Верховною Радою
у «ручний» спосіб, відповідальність за
насильницькі дії, діалог, роботу усіх
установ, всебічне висвітлення ситуації
у ЗМІ, стабільність у Вишгороді та незастосування протиправних дій у зв’язку з
останніми подіями у державі.
Усіх без винятку вразило відео знущань офіцерів-силовиків над голим
чоловіком на морозі. Міський голова
згадав бойове минуле у «гарячій точці»,
де він надавав медичну допомогу, та
закликав не додавати вогню, що може
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ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

30 січня відбулося чергове засідання виконавчого комітету Вишгородської міської ради. Розглянули
близько тридцяти питань.
окрема, розглянули ряд житлових питань, встановили режими роботи об’єктів торгівлі
та сфери послуг, надали пріоритети на
заявлені місця розміщення рекламних
засобів.
Також затвердили ліміти використання води абонентам ВМКП «Водоканал» на 2014 рік; внесли зміни та
доповнення до рішення виконавчого
комітету Вишгородської міськради
«Про створення постійно діючої комісії
щодо обстеження зелених насаджень,
що підлягають видаленню»; у зв’язку з
початком нового бюджетного року затвердили штатні розклади виконавчо-

З

3

«У правовому полі»

призвести до кровопролиття та громадянської війни, а діяти у правовому полі.
У залі говорили про відповідальність
обранців міської громади за свої слова
і дії та про неможливість діяти у правовому полі, коли стріляють, викрадають
і катують. Про критичну точку неповернення, насилля влади та активну громадянську позицію — незамовчування зла
та про власне «свідоме» голосування
міських депутатів за певні рішення.
Лунали заклики регіоналам покласти партквитки; не підтримувати фінансово та діями чинний режим, покаятися
та визнати Народну Раду; ставати між
радикалами та «Беркутом», щоб запобігти кровопролиттю; звертатися з
вимогами і претензіями до Верховної
Ради, котра має почути думку громади: «Розкол суспільства вже відбувся.
Треба мінімізувати його наслідки: ви-

словити ставлення до ситуації в цілому,
недовіру уряду, засудити протиправні
дії та відправити у відставку міністра
внутрішніх справ Віталія Захарченка,
скасувати пакет законів, прийнятих 16
січня, та внести зміни до виборчого законодавства — зокрема, повернути до
бюлетенів рядок «проти всіх».
Окремо зауважили, що у Верховній
Раді мають скасувати і делеговані повноваження. 1994 року політичні еліти
забрали в народу право керувати своєю
громадою, а відтак — своєю країною.
Тож на часі і зміни у Конституції.
Міський голова оголосив перерву на
15 хвилин для того, щоб голови фракцій у міськраді прийняли рішення, що
враховувало б усі побажання. Ухвалили
його одноголосно.
Читайте заяву на першій сторінці
цього номера газети

Про ліміти води, сміттєвоз і стадіон
го комітету Вишгородської міськради,
оркестру-студії «Водограй», ВМЦХЕТУМ «Джерело», КЗК ВТК «Клерико»,
дитсадкам, КП «УФКС», редакції газети
«Вишгород», КПЖ і КГ, КП «КЦ з будівництва та земельних питань Вишгородської міськради».
Затвердили і денну норму вартості
харчування на одну дитину у дошкільних
навчальних закладах у розмірі 18 грн. А
КПЖ і КГ Вишгородської міської ради
передали на баланс матеріали для ремонту сміттєвоза (задній борт та комплект гідроциліндрів).
Дискусія розгорілась навколо рішення «Про затвердження переліку об’єктів
права комунальної власності територіальної громади м. Вишгорода, право
оренди яких набувається на конкурсних
засадах». Це стосується нежитлового
приміщення КП «Управління з розвитку
фізичної культури та спорту Вишгород-

Вікторія ШМИГОРА

2014 року

Коментарі
Віктор ФЕДОСЕНКО, директор НВП «Технопроект», член
міськвиконкому, голосував проти
рішення, яке стосується права
передачі в оренду комунальної
власності територіальної громади міста, а саме: оренди нежитлового приміщення КП «УФКС»:
— Йдеться не лише про право
оренди на конкурсних засадах, мова
йде про будівництво (реконструкцію) стадіону на вул. Н. Шолуденка.
Замовником проекту є Федерація
футболу України. Безумовно, будівництво такого стадіону чи футбольного манежу надасть місту новий
статус. З введенням в експлуатацію
такого об’єкту тут зможуть проводити тренування та міжнародні турніри
українські молодіжні збірні з футболу.
Як уболівальник, я цьому можу тільки
радіти і, надіюсь, пишатися успіхами

наших збірних.
Але якщо ми віддаємо
сьогодні цю площу з несуперовими, але вони є, трибунами, трав’яним полем,
штучним полем та іншими
об’єктами, то вишгородська громада має право
мати адекватну заміну таких об’єктів. Сьогодні на цих
майданчиках
тренується
близько 300 дітей, працюють 8 фахівців, не кажучи
вже про тих, хто вже давно
виріс, але приходить у вільний час пограти в футбол
або зробити гімнастичні
вправи на існуючих снарядах. Концепція реконструкції Вишгородського стадіону
була розроблена фахівцями
під безпосереднім керівництвом міського голови В.
Решетняка і передбачала

ської міськради». Зрештою, рішення
прийняли. Єдиний, хто не підтримав
ідею будівництва нового спортивного
комплексу — Віктор Федосенко — попри те, що міський голова Віктор Решетняк зазначив, що він працює не на
власний імідж, а на підняття іміджу міста: «Я працюю не на власний імідж, а на
імідж міста. Чітко розумію, що міський
бюджет не потягне будівництво сучасного спортивного комплексу. Тому ми
не маємо права упускати такий шанс.
Коли ми потрапимо на карту УЄФА, то
лише виграємо від цього. Ми хочемо
бачити наших дітей та дорослих, які
грають у футбол та тренуються безкоштовно, ми хочемо бачити стадіон, як
прикрасу однієї з центральних вулиць
міста. Тому іде тісна співпраця, щотижневі обговорення передпроектних пропозицій, із залученням широкого кола
фахівців і громадськості».

реконструкцію трибун із підтрибунними приміщеннями
для роздягалень та тренажерних залів, реконструкцію бігових доріжок та інших
інфраструктурних споруд.
Тому, надаючи дозвіл Федерації футболу України
на спорудження стадіону,
власність якого, а також
оренда (власність) землі належатиме вищенаведеній
Федерації, громада міста
має право вимагати адекватних дій зі сторони міської
ради, виконавчого комітету щодо умов та подальшої
можливості
проведення
тренувальних процесів дітей
і жителів міста, а також умов
та обмежень стосовно містобудування та архітектурно-ландшафтного дизайну
такого комплексу.

Олексій ДАНЧИН,
заступник міського
голови:
— Тривають обговорення, одна із важливих
умов — громадські слухання, ми обов’язково маємо
врахувати думки дітей,
батьків, спортивної громади. Ми лише на початку
відпрацювання концепції
розвитку цієї території.
Перший крок зроблений — на сесії міськради
дали Комунальному підприємству «УФКС» дозвіл
на розподіл території. Після всебічного погодження
проектних
пропозицій,
визначення
подальших
умов тренувального процесу дітей та дорослих
можна буде визначати наступні кроки.
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За матеріалами національних ЗМІ
24 січня указами президента: Андрій
Клюєв – новий глава Адміністрації президента, замість Ірини Акімової заступником глави АП стає Андрій Портнов. Віктор Янукович обіцяє переформатувати
уряд та внести зміни до «законів 16 січня». Голова ВР Володимир Рибак повідомив, що питання про надзвичайний стан
Рада не розглядатиме.
а два дні 25-26 січня – три захоплені ОДА і створені дев’ять
Народних рад.
У Чернівцях штурмують облдержадміністрацію. У Києві захоплені будівлі Міненерго і Мінагропрому.
Обласні державні адміністрації захоплені у Полтаві, Вінниці, Чернігові.
Утворення Народних рад проголошено у
Вінниці, Львові, Рівному, Луцьку, Чернівцях, Тернополі, Івано-Франківську, Херсоні і Житомирі.
Близько 2 тисяч полтавчан захоплюють місцеву обласну державну адміністрацію та починають будувати барикади. Під будівлею ОДА – бійці «Беркуту»
і Внутрішніх військ, а також велика кількість собак.
Янукович пропонує Яценюку посаду
прем’єра, Кличку – віце-прем’єра.
У Львові на позачерговому засіданні
XXVII сесії обласної ради ухвалено визнати Народну Раду України колегіальним
органом, уповноваженим представляти
інтереси народу України.
Збори опозиційних депутатів обласної ради утворюють Волинську обласну
Народну раду та обирають її керівництво. Відкликано усі повноваження облради, делеговані облдержадміністрації, – згідно зі статтею 44 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні».
У Чернівцях – віче біля адміністрації,
оголошено про створення, а у Житомирі
– перше засідання Народної ради.
У Тернополі сесія обласної ради ви-
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У районі

ІНФОРМвікно

словлює недовіру голові облдержадміністрації.
В Івано-Франківську за добу барикади біля ОДА виросли до п’яти метрів.
Народну раду вирішили створити як міжфракційне об’єднання. В Ужгороді на
площі Народній встановлюють наметове містечко, зводять барикади висотою
близько 1,5 метра.
Тим часом захоплене 24 січня приміщення Хмельницької ОДА залишили
протестувальники і міліція. У Сумах на
мітингу біля будівлі облдержадміністрації – близько двох тисяч осіб. Захоплено
перший поверх ОДА.
У Херсоні на черговій сесії Херсонської обласної ради, яка відбулася 25

ШТУРМове попередження
січня, оголошено створення на базі опозиційних фракцій і груп Херсонської обласної ради Народної ради Херсонщини.
У Дніпропетровську після сутички під
ОДА госпіталізовано 15 осіб. А в Донецьку
приблизно 20 учасників місцевого Автомайдану намагалися зустрітися з бізнесменом Рінатом Ахметовим. Близько однієї тисячі прихильників чинного уряду і
президента зібралися біля пам’ятника
Шевченку. На рукавах – георгіївські і червоні стрічки. З криками «Геть фашистів!»
вони прогнали від пам’ятника близько 50
учасників Євромайдану, при цьому був
зірваний державний прапор.
Тим часом у Луганську – мітинг на
підтримку чинної влади.
Заарештовано понад 40 учасників захоплення Черкаської ОДА.
Спецпризначенці пішли зі столичного
Українського дому після нічної осади радикалів Майдану.
Папа Римський Франциск закликав
до конструктивного діалогу між владою
та опозицією в Україні. Про це понтифік

Народна рада

Інф. «Слова»
28 січня відбулися установчі збори Народної ради Вишгородського району, до складу якої увійшли
представники громадських організацій, об’єднань, політичних партій
та громадські діячі.
к повідомив новообраний голова Ради Трохим Іванов, метою створення та діяльності
Народної ради є контроль за належним

Я

Про все потроху
ЗАСТУПИЛИСЯ ЗА «СВОБОДУ»
Прокуратура Криму внесла у Верховну Раду АРК подання про скасування заборони діяльності ВО «Свободи».
27 січня парламент Криму поширив рішення, одним із пунктів якого забороняв
діяльність ВО «Свобода», але цей пункт
опротестували, тому що таке рішення суперечить чинному законодавству.
Як вважає більшість оглядачів, це
стало своєрідною відповіддю на заборону діяльності КПУ та Партії регіонів у
декількох областях Заходу України.
УКРАЇНЦІ ПРОТИ НАСИЛЬСТВА
50 % українців не підтримує насильницьких дій під час масових акцій протесту та проти введення надзвичайного стану в Києві.
Про це свідчать дані соціологічного
опитування, яке провів наприкінці 2013
року фонд «Демократичні ініціативи».
Таких, хто «за» розгін та надзвичайний
стан, автори дослідження нарахували
не більше кількох відсотків, проте на
Сході та Півдні України – близько 30%.
Соціологи переконані – каталізатором останніх подій на Грушевського ста-

повідомив під час недільної проповіді у
Ватикані.
Олександра Попова звільнено з посади голови Київської міської держадміністрації. Замість нього призначено
Володимира Макеєнка, котрий одразу ж
повідомив, що підвищення вартості проїзду найближчим часом не буде.
26 січня у столиці протестувальниками захоплено Мін’юст, планують будувати барикади.
Наступного дня міністр Олена Лукаш
погрожує припиненням переговорів та
надзвичайним станом. Під вечір активісти покидають внутрішні приміщення Міністерства юстиції.
Розпочалась загальноукраїнська ак-

виконанням органами представницької, виконавчої та судової гілок влади
Вишгородського району Конституції та
законів України, захист прав та свобод
членів територіальної громади району.
Ініціативна група звернулася до
керівників виконавчої та судової гілок
влади: беручи до уваги останні події
у соціально-політичному житті нашої
держави та випадки побиття і знущання з мирних громадян, — невідкладно
присягнути на вірність народу України.
ли радикально налаштовані організації
та українці, яким увірвався терпець.
Є ЖЕРТВИ
У зіткненнях на вулиці Грушевського в Києві, які тривають з 19 січня, загинуло 5 осіб. Постраждалих близько
трьохсот. Про це повідомив Олег Мусій,
координатор медичної служби Штабу
національного опору.
Також Мусій запевняє, що «Беркут»
використовує новий тип газу, який викликає більш серйозне отруєння.
СЕРБІЯ. НАПРЯМОК НА ЄС
Сербія почала офіційні переговори щодо вступу до Євросоюзу.
Перемовини стали можливими після нормалізації відносин офіційного
Бєлграда з Косовим. Це було головною умовою Брюсселя для початку
діалогу.
Загалом сторони мають узгодити 35
пунктів. Першими обговорять питання
відповідності правової системи Сербії
системі ЄС, а також права громадян.
Якщо перемовини матимуть успіх, то
Сербія зможе стати 29 країною-членом
Євросоюзу. Торік улітку до ЄС приєдналася інша колишня югославська республіка – Хорватія. Її переговори з Євро-

ція проти «законів 16 січня».
28 січня Микола Азаров подав у відставку з посади прем’єр-міністра України. Про це йдеться у його заяві, оприлюдненій на офіційному сайті уряду. В. о.
прем’єр-міністра призначено Сергія Арбузова.
28-29 січня Верховна Рада скасувала
скандальні «закони 16 січня» (див. стор. 2).
Опозиція пропонує Верховній Раді
призначити позачергові вибори Київського міського голови та депутатів Київської міської ради на 6 квітня 2014 року,
відповідний проект постанови зареєстрований у парламенті.
Антимайданівці прийшли під Кабмін
підтримати «Беркут». Колона кримчан
піднімала моральний дух бійців спецпідрозділу.
30 січня (див. стор 2) голова ВР Володимир Рибак підписав скасування
«законів 16 січня» і закон про амністію й
направив на підпис президенту України
Віктору Януковичу.
В. о. міністра юстиції Олена Лукаш

Отакої!

Вишгород
повідомила про створення комісії щодо
внесення змін до Конституції України.
Віктор Янукович – на лікарняному у
зв’язку з гострим респіраторним захворюванням. Попри це, оприлюднено офіційне звернення глави держави до українського народу ((чит.
чит. на стор. 2
2).
).
Далі – пунктиром.
В УНІАН змінилось керівництво.
30 січня під час засідання сесії депутати-регіонали Харківської облради одягли футболки із надписом «Беркут» на
знак вшанування постраждалих під час
сутичок правоохоронців.
Росія відмовилась від української
свинини.
Знайшовся автомайданівець Дмитро
Булатов — скалічений.
Одещина уже 10 днів без світла й тепла через погіршення погодних умов.
Сніговий колапс на дорогах Східної
України.
У Києві школярі не відвідують навчальні заклади через морози.
У Вінниці влада й опозиція домовились про роботу обласних чиновників.
Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію стосовно ситуації
в Україні з пакетом рекомендацій. Україну
можуть позбавити права голосу на квітневій
сесії, якщо продовжаться грубі порушення
прав людини або в разі, якщо влада зважиться на силове придушення протестів.
Не буде розблокування – не буде
й амністії. В. о. міністра юстиції Олена
Лукаш озвучила гарантії застосування
амністії до протестувальників: розблокування транспортної комунікації на вул.
Грушевського, інших вулиць у Києві та
інших містах України, окрім тих, де відбуваються мирні протести. Звертаючись
до послів іноземних держав під час зустрічі в МЗС України, О. Лукаш наголосила, що громадяни мають право на мирні
протести, і додала, що амністія не стосується тих осіб, які винні у тяжких правопорушеннях.

Україна — федерація?

Колесніченко планує зробити з України федерацію без «бандерівської філософії». Регіонал зауважив, що жителі
південного сходу і центру хочуть жити за
своїми правилами, повідомляє ТСН.
ародний депутат від Партії регіонів Вадим Колесніченко разом зі своїми колегами вважає
за потрібне реформувати не лише Конституцію, а й адміністративний устрій
України. Він планує поставити перед
президентом України питання про необ-
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пейським Союзом тривали 8 років.
ПОГРОЗИ ПІДРИВУ?
У Службі безпеки України повідомляють, що почастішали анонімні погрози підриву гідроелектростанцій,
а також об’єктів атомної енергетики,
пошкодження яких може мати непередбачені особливо тяжкі наслідки для населення України та сусідніх
держав. СБУ попереджає, що можливі
захоплення, зруйнування або пошкодження об’єктів, які мають важливе
народногосподарське чи оборонне
значення, з метою ослаблення держави, порушення громадської безпеки, залякування населення, впливу на
прийняття рішень органами державної
влади чи місцевого самоврядування,
потрапляють під дію ст. 113 (диверсія)
та ст. 258 (терористичний акт) Кримінального Кодексу України, за вчинення
яких законом передбачено покарання
у вигляді позбавлення волі на строк до
15 років.
В УКРАЇНСЬКОМУ ДОМІ РОЗТАШУВАВСЯ ШТАБ АВТОМАЙДАНУ
Автомайданівці розташувалися на
першому поверсі будівлі.
Нагадаємо, в ніч з 25 на 26 січня євромайданівці довідалися, що в Українському

хідність федералізації України.
«Ви що, хочете, щоб громадянська
війна велася? Ну, не сприймають бандерівську філософію жителі центру і південного сходу. Будь ласка, живіть зі своим Бандерою, не заважайте жити країні
за своїми правилами, за своїми нормами, за своїми історичними, релігійними
канонами», — пропонує нардеп.
Нагадаємо, що раніше пропозицію
перетворення України на федерацію висував інший регіонал — Олег Царьов.
домі розташовані значні сили правоохоронців. Після цього активісти заблокували
приміщення і після декількох суточок та переговорів силовики залишили будівлю, яку
зайняли протестувальники.
БАЙКЕРИ ПРОТИ РАДИКАЛІВ
У Севастополі, Сімферополі, Харкові,
Луганську та інших містах мотоциклісти
несуть цілодобову вахту біля будівель
адміністрацій та інших важливих міських
об’єктів, охороняючи українські міста
«від радикалів і провокаторів».
Про це розповів лідер російського
байкерського клубу «Нічні вовки»
Олександр Залдостанов («Хірург»), який,
до речі, зізнався, що сам поїде в Україну
тільки на прохання клубу, щоб у його діях
не шукали політичного підтексту.
***
На Півдні та Сході України створюють
загони
самооборони
та
народні
дружини. Херсон, Дніпропетровськ,
Харків, Донецьк, Луганськ, Запоріжжя,
Одеса, ба навіть Ужгород захищають,
насамперед, не будівлі адміністрацій, а
своє бачення ситуації («Влада про нас
не думає. До нас привели війну. Час
самим захищати Батьківщину!») та свої
ідеї — часто проросійські.
Далі на стор. 8
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2+2
07:00, 08:00, 12:00, 15:00,
18:20 Новини
06:20 Мультфiльм
06:30 Доброго ранку,
Україно!
06:45, 07:45, 08:20 Гiсть
студiї
07:30 Ера бiзнесу
09:00 Пiдсумки тижня
10:00 Полiттеатр
10:30 Т/с «МонтеКрiсто» (1)
11:25 Нехай Вам буде
кольорово!
12:10, 18:55, 21:25 Дiловий
свiт
12:25 Право на захист
12:55 Хто в домi хазяїн?
13:25 Т/с «Вiчний поклик» (1)
14:40 Вiкно в Америку
15:20 Дiловий свiт.
Агросектор
15:35 Дорослi iгри
16:35 Х/ф «Тiнi зникають
опiвднi» (1)
18:05 Агро-News
18:40 Фiнансова перспектива
19:20 М.Поплавський
«Приречений на любов»
21:00 Пiдсумки дня
21:45 Тенiс. Кубок Девiса
21:50 «Надвечiр’я» з Т.
Щербатюк
22:55 Трiйка, Кено, Секунда
удачi
23:00 Пiдсумки
23:25 На слуху
23:45 Вiд першої особи

06:45, 07:10, 08:10
«Снiданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00,
19:30, 23:20 ТСН:
«Телевiзiйна служба
новин»
08:05 «Економiчна
правда»
09:05, 17:10 Т/с «Асi»
(1)
11:10 Х/ф «Темнi
лабiринти минулого»
14:55 Х/ф «Шукаю
тебе»
16:45 «ТСН.
Особливе»
20:15, 21:15 Т/с
«Парфумерниця»
22:15 «Грошi»
23:35 Т/с «Касл» (2)
00:30 Х/ф «Золоте
теля» (1)

06:40, 19:20

06:00, 09:25, 11:15,
17:30 «Мультляндiя»
Надзвичайнi новини
07:10, 17:10 «Київ
07:35 Факти тижня
музика»
08:45 Факти. Ранок
08:00, 09:00 «СТН09:15 Надзвичайнi
спорт-тижневик»
новини. Пiдсумки
08:25, 19:25
10:10 Т/с
«Столиця»
«Прокурорська
10:15 «Якiсне життя»
13:20, 23:25
перевiрка»
12:35, 13:00 Анекдоти «Громадська
приймальня»
по-українськи
15:00, 17:00, 19:00,
12:45 Факти. День
21:00, 23:00 «Столичнi
13:25, 20:05 Т/с
телевiзiйнi новини»
«Шеф»
15:10, 20:00 Т/с
16:15 Х/ф
«Шляхи Iндiї»
16:10 «У центрi уваги»
«Константин»
16:50, 19:20, 23:20
18:45 Факти. Вечiр
22:50 Свобода слова «Мiська варта»
18:00, 22:00 «Клуб
00:45 Х/ф «Вiд
гумору»
колиски до могили»
21:25 «Служба
(2)
порятунку»

06:00, 18:20
«Неймовiрна правда
про зiрок»
07:25 Х/ф «Три
напівграцiї»(1)
09:50 Х/ф «Дiвчата»(1)
11:45, 20:05, 23:55
«Слiдство ведуть
екстрасенси»
12:45 «МастерШеф»
15:55 «Все буде
добре!»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
21:00 Х/ф «Пiзнє
каяття»(1)
22:25 «Детектор
брехнi - 5»
00:45 «Один за всiх»

06:30, 08:30 «Свiт за
тиждень»
07:00 «Ранкове еспресо»
09:00 Бiля витокiв
цивiлiзацiї Майя
10:00, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
11:15 Памела Андерсон Лi
12:45 «Будь в курсi!»
13:20 «Моднi iсторiї з
Оксаною Новицькою»
14:00 Д/с Сувора планета
14:30 «Щоденник для
батькiв»
15:00, 18:30, 21:00 «Служба
новин «Соцiальний пульс»
15:15, 21:25 «Соцiальна
економiка»
16:20, 00:00 Генiї вiд
природи
16:40 «Цивiлiзацiя
Incognita»
17:50 «Алло, адвокате!»
18:50, 22:40 «Економiчний
пульс»
19:00 В гостях у Д.
Гордона. Валентин
Згурський
20:00 Злочин столiття
21:35 Перерваний полiт
Гаррi Пауерса
22:45 Правдивi iсторiї

07:00, 07:30, 08:00,
08:30, 09:00, 12:00,
18:00 Новини
07:10, 07:35, 08:10,
08:35 «Ранок з
IНТЕРом»
09:10, 12:20 Т/с «Я не
зможу тебе забути»
13:20 «Судовi справи»
14:55 «Сiмейний суд»
15:50 «Жди меня»
18:05 Ток-шоу
«Стосується кожного»
19:05 Т/с «Поки
станиця спить»
20:00 «Подробицi»
20:30 Т/с «Сильнiше
долi»
22:25 Т/с «Вулицi
розбитих лiхтарiв 13»
01:20 Т/с «Своя
правда - 2»

07:00, 09:00, 17:00,

07:00, 10:00, 13:00
Новини
07:15 «Олiмпiйський
ранок на Першому»
07:50 «Доброго
здоров’ячка!»
08:40 «Жити здорово!»
09:45, 13:55 «Iстина десь
поруч»
10:15 «Контрольна
закупiвля»
10:45»Модний вирок»
12:00 Iншi новини
12:20 «Зрозумiти.
Пробачити»
13:15 «Час обiдати!»
14:10 «Вони та ми»
15:05 «У наш час»
16:00 Вечiрнi новини
16:40 «Наодинцi з усiма»
17:45 «Давай
одружимося!»
19:00 «Час»
19:30 «Нехай говорять»
20:35, 22:10 Т/с «Вiр
менi»
22:00 Нiчнi новини
22:50 «Вечiрнiй Ургант»
23:20 «Тетяна Шмига.
Дитя веселощiв та мрiї»

06:40, 08:20 Т/с
«Повернення
Мухтара»
07:30, 15:25
08:00, 11:00, 14:00,
Щиросерде зiзнання 17:00 Сьогоднi
08:00 Т/с «Подружжя» 08:55 «До суду»
09:55, 11:25 Суд
09:10 Т/с «Життя
присяжних
розсудить»
12:35 «Лiкарська
справа»
13:00, 17:25 Т/с
13:30, 16:30 Огляд.
«Слiд»
Надзвичайна подiя
16:00 Критична точка
14:25 «Прокурорська
18:00 Т/с «Сашка»
перевiрка»
15:40 «Говоримо i
19:20 Ток-шоу
показуємо»
«Говорить Україна»
17:30 Т/с «Вулицi
20:00 Т/с «Горюнов» розбитих лiхтарiв»
19:25 Т/с «Шаман-2»
22:00 Подiї дня
21:15 «Сьогоднi.
22:30 Х/ф «Мумiя 2.
Пiдсумки»
Повернення» (2)
21:35 Т/с «Поверх»
01:10 Х/ф «Перевага 23:15 «Казнокради»
00:30 Дикий свiт
Борна» (2)
19:00 Подiї
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06:05, 07:00, 08:00, 12:00,
15:00, 18:20 Новини
06:20 Мультфiльм
06:45, 07:45, 08:20 Гiсть
студiї
08:35 Ранковi поради
08:45 Кориснi поради
09:00, 21:00 Пiдсумки дня
09:30, 16:00 Т/с «Таємниця
старого мосту» (1)
10:30 Т/с «МонтеКрiсто» (1)
11:30 Свiтло
12:10, 18:55, 21:30 Дiловий
свiт
12:40 Шеф-кухар країни
13:45 Т/с «Вiчний поклик»
(1)
15:15 Дiловий свiт.
Агросектор
15:30 Ближче до народу
16:55 Х/ф «Тiнi зникають
опiвднi» (1)
18:40 Фiнансова
перспектива
19:20 Про головне
19:40 «Нацiональнi
колективи України Тарасовi Шевченку»
20:55 Офiцiйна хронiка
21:40 Тенiс. Кубок
Федерацiї.Щоденник
21:45 Українська пiсня
22:25 Фестиваль пiснi в
Коблево
22:55 Трiйка, Кено,
Максима

06:05, 07:00, 08:00,
09:00, 19:30, 23:30
ТСН: «Телевiзiйна
служба новин»
06:45, 07:10, 08:10
«Снiданок з 1+1»
08:05 «Економiчна
правда»
09:05, 17:10 Т/с «Асi»
(1)
11:00, 12:00,
20:15, 21:15 Т/с
«Парфумерниця»
12:55, 13:50 Т/с «Next2» (1)
14:45 «Росiйськi
сiмейнi драми»
15:45 Т/с «Свати - 3»
(1)
16:45 «ТСН.
Особливе»
22:15 Реалiтi-шоу
«Сiм’я»
23:45 Т/с «Касл» (2)

06:45, 16:45 Т/с

06:30, 08:30, 15:00,
18:30, 21:00 «Служба
новин «Соцiальний
пульс»
06:55, 18:50, 22:40
«Економiчний пульс»
07:00 «Ранкове
еспресо»
09:00 Злочин столiття
10:00, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
11:15, 21:35 Перерваний
полiт Гаррi Пауерса
12:45 «Алло, адвокате!»
13:15 «Ронiн. Ток-шоу з
Дмитром Видрiним»
14:00, 22:45 Правдивi
iсторiї
15:15, 21:25 «Соцiальна
економiка»
15:20, 16:45, 18:55,
21:30 «Погода»
16:20, 00:00 Генiї вiд
природи
17:45 «Соцiальний
статус: ваша пенсiя»
19:00 В гостях у Д.
Гордона. Валентин
Згурський
20:00 Тварини на вiйнi
00:30 Х/ф «Тiло i душа2» (3)

05:30, 22:25 Т/с
«Вулицi розбитих
лiхтарiв 13»
06:15, 19:05 Т/с «Поки
станиця спить»
07:00, 07:30, 08:00,
08:30, 09:00, 12:00,
18:00 Новини
07:10, 07:35, 08:10,
08:35 «Ранок з
IНТЕРом»
09:10, 20:30 Т/с
«Сильнiше долi»
11:05, 12:20 Д/с
«Слiдство вели...
з Леонiдом
Каневським»
13:20 «Судовi справи»
15:10 «Сiмейний суд»
16:05 Т/с «Таємницi
слiдства - 13»
18:05 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20:00 «Подробицi»
01:20 Т/с «Своя
правда - 2»

07:00, 09:00, 17:00,

«Лiтєйний, 4»
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20
Надзвичайнi новини
10:10, 13:00 Т/с
«Прокурорська
перевiрка»
12:45 Факти. День
13:55, 20:05 Т/с
«Шеф»
18:45 Факти. Вечiр
22:50 Х/ф
«Придорожнiй клуб»
(2)
01:10 Х/ф «Стелс» (2)

06:30 Профiлактика
14:00 Тема/Хронiка тижня
14:30, 15:30, 16:30, 17:30,
18:30, 22:30, 23:30 Час.
Важливо
14:35 5 елемент
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
22:00, 23:00 Час новин
15:35 Новини Київщини
16:35 Машина часу
17:35, 00:35 В кабiнетах
18:10, 00:00 Мiсцевий час
18:20, 23:40 Час спорту
18:35 Територiя закону
19: 00, 19:30 Час новин
19:45, 22:40, 23:35 Тема/
Хронiка дня
20:00, 01:15 Час.
Пiдсумки дня
21:40, 03:00 Час-Тайм
22:10 Податковий
щоденник
22:35, 23:15, 00:15
Бiзнес-час
23:25 CRIME NEWS

06:40 Х/ф «Три

07:30 «Мультфiльми»
(1)
09:25 Х/ф «Останнiй
07:50 Т/с «Останнiй
телегерой» (1)
бiй майора Пугачова» 11:15 Х/ф «Три нiндзя:
Удар у вiдповiдь»
(1)
13:00 «Пороблено в
11:30 Т/с «Боєць.
Українi»
Народження легенди»
14:15 «КВН-2013»
(1)
16:25 «Вечiрнiй
квартал»
18:30 Новини 2+2
18:15 «Звана вечеря»
19:00 Т/с «Лiнiйний
19:10 «Орел i Решка»
вiддiл» (1)
21:00 «Розсмiши
21:00 «ДжеДАI»
комiка»
21:50 Х/ф
21:20 Х/ф «У тилу
«Знайомство з
ворога: Вiсь зла» (2)
Факерами 2» (2)
23:20 Х/ф «У тилу
23:35 Х/ф «Прикинься
ворога: Колумбiя» (2) моїм чоловiком»
вiдсотки ризику» (1)

Високошвидкісний Інтернет МТМ
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08:30 «Агенти впливу» 06:30 Малята-твiйнята
07:20 М/с «Лалалупси»
09:20 «Правда життя. (1)
Професiя провiдник» 07:45 Мультик з
Лунтiком
08:20 М/с «Черепашки
09:55 Т/с «Таємницi
мутанти нiндзя» (1)
слiдства - 10» (1)
09:20 Єралаш
10:00, 00:30 Одна за
11:40 Т/с «Двоє зi
всiх
скриньки - 2»
12:25 Т/с «Ксена принцеса-воїн» (1)
15:05 Т/с «Йду тебе
14:10, 22:00 6 кадрiв
15:05 Дайош
шукати - 2»
молодьож!
19:00, 21:40 «Свiдок» 16:05 Т/с «Дєтка» (1)
17:00 Розсмiши комiка
19:30 Т/с «Вулицi
17:55 Вiд пацанки до
панянки
розбитих лiхтарiв
19:05 Панянка- 10»
селянка
20:00 Т/с «Кухня» (1)
22:00 Т/с «Гаваї 5.0»
21:00 Країна У
21:35 Т/с «Вiсiмдесятi»
(2)
(2)
00:00 Т/с «CSI: Маямi» 23:20 Дурнєв+1
23:55 Т/с «Секс i
(2)
мiсто» (2)

06:30, 23:30 Загадки
Всесвiту
07:30, 12:30 Жертви
природи
08:30, 13:30 За
межею виживання
09:30, 18:30 Шукачi
10:30 Таємнi знаки
11:30 У пошуках
пригод
14:30, 21:30
Смертельна зброя
15:30 Наука.UA
16:30 Секретнi iсторiї
17:30 У пошуках
iстини
19:30 Штурм
свiдомостi. Кров
нащадкiв
20:30 Д/ф «Горбатов:
цiна перемоги»
22:30 Витiвки
природи
00:30 Європейський
покерний тур

06:00 «Ранок Росiї»
10:05, 16:10 Новини
культури
10:20 «Остання справа
майора Пронiна»
11:05 Ток-шоу. «Про
найголовнiше»
12:00, 15:00, 18:00 Вiстi
12:25, 15:10, 17:40
Мiсцевий час. Вiстi-Москва
12:40 «Особливий випадок»
13:25 Т/с «Господиня моєї
долi»
14:10 «Жiноче щастя»
15:25Т/с «Таємницi
iнституту шляхетних
панянок»
16:20 Д/с «Палаци
Романових». «Жалобний
марш»
16:55 «Aсademia».
«Хранитель вищого змiсту
європейської культури,
або Крiзь катастрофи ХХ
столiття»
18:40 Т/с «Лiквiдацiя»
19:30 «Прямий ефiр»
20:30 Т/с «Двi зими i три
лiта»
22:10 Т/с «Таємницi
слiдства»
23:00 «Черговий по країнi».
М. Жванецький
23:50 «Тим часом»
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06:00, 09:25, 11:15,
17:30 «Мультляндiя»
07:10, 17:10 «Київ
музика»
08:00, 09:00, 15:00,
17:00, 19:00, 21:00,
23:00 «Столичнi
телевiзiйнi новини»
08:25, 19:25
«Столиця»
10:15 «Повнота
радостi життя»
13:20, 23:25
«Громадська
приймальня»
15:10, 20:00 Т/с
«Шляхи Iндiї»
16:10 «У центрi уваги»
16:50, 19:20, 23:20
«Мiська варта»
18:00, 22:00 «Клуб
гумору»
21:25 «Київськi iсторiї»
02:15 «Зроблено у
Києвi»

06:40, 08:20 Т/с
«Повернення
Мухтара»
07:30, 15:25
08:00, 11:00, 14:00,
Щиросерде зiзнання 17:00 Сьогоднi
08:00 Т/с «Подружжя» 08:55 «До суду»
09:55, 11:25 Суд
09:10, 12:50, 17:25,
присяжних
22:30 Т/с «Слiд»
12:35 «Лiкарська
справа»
10:00, 20:00 Т/с
13:30, 16:30 Огляд.
«Горюнов»
Надзвичайна подiя
11:50 Ток-шоу «Нехай 14:25 «Прокурорська
говорять. Ваша
перевiрка»
пiсенька проспiвана» 15:40 «Говоримо i
показуємо»
16:00 Критична
17:30 Т/с «Вулицi
крапка
розбитих лiхтарiв»
19:25 Т/с «Шаман-2»
18:00 Т/с «Сашка»
21:15 «Сьогоднi.
19:20 Ток-шоу
Пiдсумки»
«Говорить Україна»
21:35 Т/с «Поверх»
23:20 Головна дорога
22:00 Подiї дня
23:55 «Останнiй
23:20 Т/с «ОСА» (2)
герой»
00:20 Т/с «Профiль
01:10 Х/ф «Другий
убивцi» (2)
вбивчий»
19:00 Подiї

06:20, 06:55 Kids Time
06:25, 13:30 М/с
«Губка Боб»
07:00, 07:35 Пiдйом
07:30, 19:55 Погода
08:00 Т/с «Щоденник
лiкаря Зайцевої»
08:50, 17:05 Т/с «Не
родись вродлива»
09:45 Т/с «Щасливi
разом»
13:10 М/с
«Черепашки-нiндзя»
15:00 Х/ф «Великий
тато»
18:00, 22:25 Т/с
«Воронiни»
19:00 Репортер
19:20 Абзац!
20:00 Ревiзор-2 Одеса
23:20 Х/ф «Пiдстава»
(2)

5

06:10, 15:55 «Все буде 06:25, 13:10 М/с
«Черепашки-нiндзя»
добре!»
06:40, 13:35 М/с
07:50, 18:20
«Губка Боб»
«Неймовiрна правда
07:00, 07:35 Пiдйом
07:30, 19:55 Погода
про зiрок»
08:00 Т/с «Щоденник
09:35 Х/ф
лiкаря Зайцевої»
«Прощання»(1)
08:55, 17:10 Т/с «Не
11:35, 20:05 «Слiдство родись вродлива»
09:45, 16:15 Т/с
ведуть екстрасенси»
«Татусевi дочки»
12:35 «МастерШеф»
15:20 Т/с «Друзi»
18:00, 20:15 Т/с
18:00, 22:00 «Вiкна«Воронiни»
Новини»
19:00 Репортер
21:00 Х/ф «Пiзнє
19:20 Абзац!
каяття»(1)
20:00 Т/с «Супер
Макс»
22:25 «Кохана, ми
22:20 Х/ф
вбиваємо дiтей»
«Невразливий» (2)
00:15 Х/ф «Смерть
00:30 Х/ф «Побачення
наослiп»
шпигунам!»(1)

07:30, 08:30, 09:30, 10:30,
11:30, 12:30, 13:30, 14:30,
15:30, 16:30, 17:30, 18:30,
18:55, 22:30, 23:30 Час.
Важливо
06:35, 07:10, 08:10, 22:35,
23:15 Бiзнес-час
06:40, 18:10, 00:00
Мiсцевий час
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
22:00, 23:00 Час новин
07:15, 08:15, 08:35, 19:45,
22:45, 23:35, 03:15, 06:15
Тема/Хронiка дня
07:45, 18:20, 23:40 Час
спорту
08:45 Трансмiсiя-новини
09:35, 13:35, 14:35 5
елемент
10:10, 20:00 Час. Пiдсумки
дня
10:35, 11:15, 11:35, 12:15
Час: пiдсумки дня
13:10 Податковий щоденник
15:35 Машина часу
16:10 Трансмiсiя
17:15 Драйв-новини
17:35 Особливий погляд
18:35 Дорогi депутати
19:00, 19:30 Час новин
21:40, 03:00, 04:00 ЧасТайм
22:10 Агроконтроль
23:25 CRIME NEWS

07:00, 10:00, 13:00
Новини
07:15 «Олiмпiйський
ранок на Першому»
07:50 «Доброго
здоров’ячка!»
08:40 «Жити здорово!»
09:45, 13:55 «Iстина
десь поруч»
10:15 «Контрольна
закупiвля»
10:45»Модний вирок»
12:00 Iншi новини
12:20 «Зрозумiти.
Пробачити»
13:15 «Час обiдати!»
14:10 «Вони та ми»
15:05 «У наш час»
16:00 Вечiрнi новини
16:40 «Наодинцi з усiма»
17:45 «Давай
одружимося!»
19:00 «Час»
19:30 «Нехай говорять»
20:35, 22:10 Т/с «Вiр
менi»
22:00 Нiчнi новини
22:50 «Вечiрнiй Ургант»
23:20 «Євген Плющенко.
Життя триває»

06:30 Малятатвiйнята
07:20 М/с
«Лалалупси» (1)
07:45 Мультик з
Лунтiком
08:20 М/с
«Черепашки мутанти
нiндзя» (1)
09:20 Єралаш
10:00 Країна У
12:25 Т/с «Ксена принцеса-воїн» (1)
14:10, 22:00 6 кадрiв
15:05 Дайош
молодьож!
16:05 Т/с «Дєтка» (1)
17:00, 20:00 Т/с
«Кухня» (1)
17:55 Вiд пацанки до
панянки
19:05 Панянкаселянка
21:00 Т/с
«Вiсiмдесятi» (2)
23:30 Т/с «Секс i
мiсто» (2)
00:30 Одна за всiх

06:35 Х/ф «Закляття
долини змiй» (1)
08:30 Ранковий
«Свiдок»
09:00 «Кримiнальнi
справи»
09:55 «До суду»
10:50 Т/с «Мовчазний
свiдок»
11:45 Т/с «Детективи»
12:50, 19:30 Т/с
«Вулицi розбитих
лiхтарiв - 10»
14:50, 17:00 Т/с
«Формула стихiї» (1)
16:45, 19:00, 21:40
«Свiдок»
22:00 Т/с «Гаваї 5.0»
(2)
00:00 Т/с «CSI: Маямi»
(2)
00:50 Т/с «NCIS:
полювання на
вбивцю» (2)

2+2

07:00 Х/ф
«Антиснайпер: Пострiл
з минулого» (1)
09:00, 18:30 Новини
2+2
09:30 Х/ф «Шостий»
(1)
11:05 Х/ф «Злий дух
Ямбуя» (1)
12:50 «Брехня розуму»
13:50 «Вулкани з
космосу»
14:50 «Автомобiлi в
погонах»
15:35 «Маестро
спецоперацiй»
16:20 «Винищувач
ЯК-9»
16:30 Т/с
«Солдати-15» (1)
19:00 Т/с «Лiнiйний
вiддiл» (1)
21:00 «ДжеДАI»
21:20 Х/ф
«Проповiдник з
кулеметом» (2)
23:50 Х/ф «Ящiр-бой»
(2)

06:30, 16:30, 23:30
Загадки Всесвiту
07:30, 12:30 Жертви
природи
08:30, 13:30 За
межею виживання
09:30, 18:30 Шукачi
10:30 Таємнi знаки
11:30, 15:30 У
пошуках пригод
14:30, 21:30
Смертельна зброя
17:30 У пошуках
iстини
19:30 Дурман
Всесвiту
20:30 Д/ф «Маскарад»
22:30 Неймовiрнi
Галапагоси
00:30 Загадки
планети

07:30, 16:00 Т/с «Хто у
домi господар» (1)
08:25 «Мультфiльми»
(1)
10:00 Х/ф «Три нiндзя:
Удар у вiдповiдь»
11:50 Т/с «Всi жiнки вiдьми» (1)
13:30 Т/с «Дикий
ангел» (1)
15:00, 19:10 «Орел i
Решка»
17:20, 21:00
«Розсмiши комiка»
18:15 «Звана вечеря»
22:00 «Велика
рiзниця»
23:00
«ВусоЛапоХвiст»
00:30 Т/с
«Вiдчайдушнi
домогосподарки» (2)

10:05, 16:10 Новини
культури
10:20 «Один в океанi»
11:05 Ток-шоу. «Про
найголовнiше»
12:00, 15:00, 18:00 Вiстi
12:25, 15:10, 17:40
Мiсцевий час. ВiстiМосква
12:40 «Особливий
випадок»
13:25 Т/с «Господиня моєї
долi»
14:10 «Жiноче щастя»
15:25 Т/с «Таємницi
iнституту шляхетних
панянок»
16:20 Д/с «Палаци
Романових». «Весiльний
вальс»
16:55 «Aсademia».
«Хранитель вищого змiсту
європейської культури,
або Крiзь катастрофи ХХ
столiття»
18:40 Т/с «Лiквiдацiя»
19:30 «Прямий ефiр»
20:30 Т/с «Двi зими i три
лiта»
22:10 Т/с «Таємницi
слiдства»
23:00 «Генiй росiйського
дзюдо. Спорт i розвiдка»
23:50 «Гра в бiсер»
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06:20 Мультфiльм
06:30 Доброго ранку, Україно!
06:45, 07:45, 08:20 Гiсть студiї
09:00, 21:00 Пiдсумки дня
09:30 Уряд на зв’язку з
громадянами
10:00 Пряме включення з КМУ
10:20 Т/с «МонтеКрiсто» (1)
11:20 Нехай Вам буде
кольорово!
12:10, 18:55, 21:30 Дiловий
свiт
12:25 Д/ф «Той, хто
повернувся»
12:55 Як це?
13:30 Кордон держави
13:45 Т/с «Вiчний поклик» (1)
15:20 Дiловий свiт. Агросектор
15:40 «Секрети успiху» з
Н.Городенською
16:15 Крок до зiрок
17:00 Х/ф «Тiнi зникають
опiвднi» (1)
18:40 Фiнансова перспектива
19:20 Кубок свiту з футболу
2014
19:45 «Нацiональнi колективи
України-Тарасовi Шевченку»
20:55 Офiцiйна хронiка
21:40 Тенiс. Кубок Федерацiї.
Щоденник
21:45 Фольк-music
22:45 Суперлото, Трiйка, Кено
23:00 Пiдсумки
23:25 На слуху
23:45 Вiд першої особи

06:00 «Служба
розшуку дiтей»
07:00, 08:00, 09:00,
19:30, 23:25 ТСН:
«Телевiзiйна служба
новин»
07:10, 08:10 «Снiданок
з 1+1»
08:05 «Економiчна
правда»
09:05, 17:10 Т/с «Асi»
(1)
10:55, 11:55,
20:15, 21:15 Т/с
«Парфумерниця»
12:50, 13:40 Т/с «Next3» (1)
14:40 «Росiйськi
сiмейнi драми»
15:40 Т/с «Свати - 3»
(1)
16:45 «ТСН.
Особливе»
22:20 «Iлюзiя безпеки»
23:40 Т/с «Касл» (2)

06:45, 16:40 Т/с

06:00, 09:25, 11:15,
17:30 «Мультляндiя»
«Лiтєйний, 4»
07:10, 17:10 «Київ
08:45 Факти. Ранок
музика»
08:00, 09:00, 15:00,
09:15, 19:20
17:00, 19:00, 21:00,
Надзвичайнi новини
23:00 «Столичнi
телевiзiйнi новини»
10:10, 13:00 Т/с
08:25, 19:25
«Прокурорська
«Столиця»
10:15 «Повнота
перевiрка»
радостi життя»
12:45 Факти. День
13:20, 23:25
13:50, 20:05 Т/с
«Громадська
приймальня»
«Шеф»
15:10, 20:00 Т/с
18:45 Факти. Вечiр
«Шляхи Iндiї»
22:50 Х/ф «На гребенi 16:10 «У центрi уваги»
16:50, 19:20, 23:20
хвилi» (2)
«Мiська варта»
18:00, 22:00 «Клуб
01:15 Х/ф
гумору»
«Придорожнiй клуб»
21:25 «Мiсто добра»
02:15 «Київськi iсторiї»
(2)

07:05, 18:20

06:25, 13:00 М/с
«Черепашки-нiндзя»
«Неймовiрна правда
06:40, 13:25 М/с
про зiрок»
«Губка Боб»
07:00, 07:35 Пiдйом
08:45 Х/ф «Кохання
07:30, 19:55, 00:10
пiд наглядом» (1)
Погода
10:35 «Кохана, ми
08:00 Т/с «Щоденник
лiкаря Зайцевої»
вбиваємо дiтей»
08:55, 17:10 Т/с «Не
12:20, 20:05 «Слiдство
родись вродлива»
ведуть екстрасенси» 09:45 Т/с «Щасливi
разом»
13:20 «МастерШеф»
15:15 Т/с «Друзi»
15:55 «Все буде
16:10 Т/с «Татусевi
добре!»
дочки»
18:00, 20:15 Т/с
18:00, 22:00 «Вiкна«Воронiни»
Новини»
19:00, 00:05 Репортер
21:00 Х/ф «Пiзнє
19:20 Абзац!
20:00 Т/с «Супер
каяття»(1)
Макс»
22:25 «Хата на тата»
22:20 Х/ф «Побачення
00:15 Х/ф «Смерть
наослiп»
00:15 Х/ф «9 ярдiв» (2)
шпигунам!»(1)

06:30, 07:30, 08:30, 09:30,
10:30, 11:30, 12:30, 13:30,
14:30, 15:30, 16:30, 17:30,
18:30, 22:30, 23:30 Час.
Важливо
06:35, 07:10, 08:10, 22:35,
23:15 Бiзнес-час
06:40, 18:10 Мiсцевий час
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
22:00, 23:00 Час новин
07:15, 08:15, 08:35, 16:35,
19:45, 23:35 Тема/Хронiка
дня
07:45, 18:20, 23:40 Час
спорту
08:45 Трансмiсiя-новини
09:35, 13:35, 14:35 5
елемент
10:10, 10:35, 11:15,
11:35, 12:15, 20:00 Час.
Пiдсумки дня
15:35 Дорогi депутати
17:35 Арсенал
18:35 Агроконтроль
19:00, 19:30 Час новин
21:40 Час-Тайм
22:10 Акцент
22:40 Хронiка дня
23:25 CRIME NEWS

07:00, 16:30 Т/с
«Солдати-15» (1)
09:00, 18:30 Новини
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09:30 Х/ф «Не ставте
дiдьку капкани» (1)
11:00 Х/ф «Мiй
бойовий розрахунок»
(1)
12:50 «Раби
прибульцiв»
13:50 «Смертельний
космос»
14:50 «Автомобiлi в
погонах»
15:35 «Особливе
доручення»
16:20 «Легка
самохiдна установка»
19:00 Т/с «Лiнiйний
вiддiл» (1)
21:00 «ДжеДАI»
21:20 Х/ф «Найманцi»
(2)
23:20 Х/ф «Снiговий
звiр» (2)

07:30, 16:00 Т/с «Хто у

06:30, 08:30, 15:00, 18:30,
21:00 «Служба новин
«Соцiальний пульс»
06:55, 18:50, 22:40
«Економiчний пульс»
07:00 «Ранкове еспресо»
09:00 Тварини на вiйнi
10:00, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
11:15 Перерваний полiт
Гаррi Пауерса
12:45 «Соцiальний статус:
ваша пенсiя»
13:25 «Цивiлiзацiя
Incognita»
14:00, 22:45 Правдивi
iсторiї
15:15, 21:25 «Соцiальна
економiка»
15:20, 16:45, 18:55, 21:30
«Погода»
16:20, 00:00 Генiї вiд
природи
17:50 «Алло, адвокате!»
19:00 В гостях у Д.
Гордона. Валентин
Згурський
20:00 Вiчний вогонь слави
21:35 Приречений «Боїнг»
00:30 Х/ф «Фiлософiя
будуару Маркiза де Сада»
(3)

06:15, 19:05 Т/с «Поки
станиця спить»
07:00, 07:30, 08:00,
08:30, 09:00, 12:00,
18:00 Новини
07:10, 07:35, 08:10,
08:35 «Ранок з
IНТЕРом»
09:10, 20:30 Т/с
«Сильнiше долi»
11:05, 12:20 Д/с
«Слiдство вели...
з Леонiдом
Каневським»
13:20 «Судовi справи»
15:10 «Сiмейний суд»
16:05 Т/с «Таємницi
слiдства - 13»
18:05 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20:00 «Подробицi»
22:25 Т/с «Вулицi
розбитих лiхтарiв 13»
01:20 Т/с «Своя
правда - 2»

07:00, 09:00, 17:00,

07:00, 10:00, 13:00
Новини
07:15 «Олiмпiйський
ранок на Першому»
07:50 «Доброго
здоров’ячка!»
08:40 «Жити здорово!»
09:45, 13:55 «Iстина десь
поруч»
10:15 «Контрольна
закупiвля»
10:45 «Модний вирок»
12:00 Iншi новини
12:20 «Зрозумiти.
Пробачити»
13:15 «Час обiдати!»
14:10 «Вони та ми»
15:05 «У наш час»
16:00 Вечiрнi новини
16:40 «Наодинцi з усiма»
17:45 «Давай
одружимося!»
19:00 «Час»
19:30 «Нехай говорять»
20:35, 22:10 Т/с «Вiр
менi»
22:00 Нiчнi новини
22:50 «Вечiрнiй Ургант»
23:20 «Полiтика»

06:30 Малята-твiйнята
07:20 М/с «Лалалупси»
(1)
07:45 Мультик з
Лунтiком
08:20 М/с «Черепашки
мутанти нiндзя» (1)
09:20 Єралаш
10:00 Одна за всiх
12:25 Т/с «Ксена принцеса-воїн» (1)
14:10, 22:00 6 кадрiв
15:05 Дайош
молодьож!
16:05 Т/с «Дєтка» (1)
17:00, 20:00 Т/с
«Кухня» (1)
17:55 Вiд пацанки до
панянки
19:05 Панянкаселянка
21:00 Т/с «Вiсiмдесятi»
(2)
23:30 Т/с «Секс i
мiсто» (2)
01:20 Т/с «Закрита
школа» (2)

06:30, 23:30 Загадки
Всесвiту
07:30, 12:30 Жертви
природи
08:30, 13:30 За
межею виживання
09:30, 18:30 Шукачi
10:30 Таємнi знаки
11:30, 15:30 У
пошуках пригод
14:30, 21:30
Смертельна зброя
16:30 Штурм
свiдомостi. Кров
нащадкiв
17:30 У пошуках
iстини
19:30 45 секунд до
вiчностi
20:30 Д/ф «Ейтiнгон:
таємний роман»
22:30 Неймовiрнi
Галапагоси
00:30 Покер. The Big
Game

06:00 «Ранок Росiї»
10:05, 16:10 Новини
культури
10:20 «Куди дiвається
пам’ять?»
11:05 «Про найголовнiше»
12:00, 15:00, 18:00 Вiстi
12:25, 15:10, 17:40
Мiсцевий час. ВiстiМосква
12:40 «Особливий
випадок»
13:25 Т/с «Господиня моєї
долi»
14:10 «Жiноче щастя»
15:25 Т/с «Таємницi
iнституту шляхетних
панянок»
16:20 Д/с «Палаци
Романових». «Коронованi
дачники»
16:50 «Academia».
«Бiологiчний годинник»
18:40 Т/с «Лiквiдацiя»
19:30 «Прямий ефiр»
20:30 Т/с «Двi зими i три
лiта»
22:10 Т/с «Таємницi
слiдства»
23:00 «Великi
комбiнатори»
23:50 «Сатi. Ненудна
класика...»

19:00 Подiї
07:30, 15:25
Щиросерде зiзнання
08:00 Т/с «Подружжя»
09:10, 12:50, 17:25,
22:30 Т/с «Слiд»
10:00, 20:00 Т/с
«Горюнов»
11:50 Ток-шоу «Нехай
говорять. Алла й
Максим: мама й тато»
16:00 Критична точка
18:00 Т/с «Сашка»
19:20 Ток-шоу
«Говорить Україна»
22:00 Подiї дня
23:20 Т/с «ОСА» (2)

06:40, 08:20 Т/с
«Повернення
Мухтара»
08:00, 11:00, 14:00,
17:00 Сьогодні
08:55 «До суду»
09:55, 11:25 Суд
присяжних
12:35 «Лiкарська
справа»
13:30, 16:30 Огляд.
Надзвичайна подiя
14:25 «Прокурорська
перевiрка»
15:40 «Говоримо i
показуємо»
17:30 Т/с «Вулицi
розбитих лiхтарiв»
19:25 Т/с «Шаман-2»
21:15 «Сьогоднi.
Пiдсумки»
21:35 Т/с «Поверх»
23:15 Квартирне
питання
00:20 Дикий свiт

Передплачуйте газету «Вишгород».

05:05, 16:45, 19:00,
21:40 «Свiдок»
05:35, 10:50
«Випадковий свiдок»
06:05 Х/ф «Секретний
фарватер» (1)
08:30 Ранковий
«Свiдок»
09:00 «Кримiнальнi
справи»
09:55 «До суду»
11:55 Т/с «Детективи»
13:00 Т/с «Бухта
зниклих дайверiв» (1)
14:50, 17:00 Т/с
«Формула стихiї» (1)
19:30 Т/с «Вулицi
розбитих лiхтарiв
- 10»
22:00 Т/с «Гаваї 5.0»
(2)
00:00 Т/с «CSI: Маямi»
(2)

домi господар» (1)
08:25 «Мультфiльми»
(1)
10:00 Т/с «Всi жiнки вiдьми» (1)
13:30 Т/с «Дикий
ангел» (1)
15:00, 19:10 «Орел i
Решка»
17:20, 21:00
«Розсмiши комiка»
18:15 «Звана вечеря»
22:00 «Велика
рiзниця»
23:00
«ВусоЛапоХвiст»
00:30 Т/с
«Вiдчайдушнi
домогосподарки» (2)

Наш індекс у Каталозі місцевих періодичних видань 40007
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06:05, 07:00, 08:00, 12:00,
15:00, 18:20 Новини
06:20 Мультфiльм
06:30 Доброго ранку,
Україно!
07:30 Ера бiзнесу
09:00, 21:00 Пiдсумки дня
09:30, 15:25 Т/с «Таємниця
старого мосту» (1)
10:35 Т/с «МонтеКрiсто»
(1)
11:35 Книга.ua
12:10, 17:45, 21:30 Дiловий
свiт
12:25 Українська пiсня
13:20 Український акцент
13:40 Т/с «Вiчний поклик»
(1)
15:10, 05:50 Дiловий свiт.
Агросектор
16:20 Х/ф «Тiнi зникають
опiвднi» (1)
18:00 Фiнансова
перспектива
18:30 Олiмпiйськi iгри.
Фiгурне катання
21:40 Тенiс. Кубок
Федерацiї.Щоденник
21:45 «Надвечiр’я» з Т.
Щербатюк
22:55 Трiйка, Кено,
Максима
23:00 Пiдсумки
23:25 На слуху
23:45 Вiд першої особи

06:05, 07:00, 08:00,
09:00, 19:30, 23:20
ТСН: «Телевiзiйна
служба новин»
06:45, 07:10, 08:10
«Снiданок з 1+1»
08:05 «Економiчна
правда»
09:05, 17:10 Т/с «Асi»
(1)
10:50, 11:50,
20:15, 21:15 Т/с
«Парфумерниця»
12:45, 13:45, 00:25 Т/с
«Next-3» (1)
14:45 «Росiйськi
сiмейнi драми»
15:45 Т/с «Свати - 3»
(1)
16:45 «ТСН.
Особливе»
22:15 «Територiя
обману»
23:35 Т/с «Касл» (2)

06:40, 16:45 Т/с

06:00, 09:25, 11:15,
17:30 «Мультляндiя»
«Лiтєйний, 4»
07:10, 17:10 «Київ
08:45 Факти. Ранок
музика»
08:00, 09:00, 15:00,
09:15, 19:20
17:00, 19:00, 21:00,
Надзвичайнi новини
23:00 «Столичнi
телевiзiйнi новини»
10:10, 13:00 Т/с
08:25, 19:25
«Прокурорська
«Столиця»
10:15 «Повнота
перевiрка»
радостi життя»
12:45 Факти. День
13:20, 23:25
13:55 Т/с «Шеф»
«Громадська
приймальня»
18:45 Факти. Вечiр
15:10, 20:00 Т/с
20:05 Т/с «Чужий
«Шляхи Iндiї»
16:10 «У центрi уваги»
район»
16:50, 19:20, 23:20
22:50 Х/ф «Затяжний
«Мiська варта»
18:00, 22:00 «Клуб
пострiл» (2)
гумору»
00:45 Х/ф «На гребенi
21:25 «Прогулянки
хвилi» (2)
мiстом»

06:20, 15:55 «Все буде 06:20, 06:55 Kids Time
06:25, 13:15 М/с
добре!»
«Черепашки-нiндзя»
08:00, 18:20
06:40, 13:35 М/с
«Неймовiрна правда
«Губка Боб»
про зiрок»
09:45 Х/ф «Будинок на 07:00, 07:35 Пiдйом
07:30, 19:55 Погода
узбiччi»(1)
08:00 Т/с «Щоденник
11:45, 20:05 «Слiдство
лiкаря Зайцевої»
ведуть екстрасенси»
08:55, 17:10 Т/с «Не
12:45 «МастерШеф»
родись вродлива»
18:00, 22:00 «Вiкна09:45, 16:10 Т/с
Новини»
«Татусевi дочки»
21:00 Х/ф «Пiзнє
15:20 Т/с «Друзi»
каяття»(1)
18:00, 20:15 Т/с
22:25 «Зiркове життя. «Воронiни»
Народженi в чужому
19:00, 00:10 Репортер
тiлi»
19:20 Абзац!
23:25 «Зiркове життя. 20:00 Т/с «Супер
Тiло як iнтимний
Макс»
щоденник»
22:20 Х/ф «9 ярдiв» (2)
00:20 Х/ф «Смерть
00:20 Х/ф «9 ярдiв-2»
(2)
шпигунам!»(1)

06:30, 07:30, 08:30,
09:30, 10:30, 11:30,
12:30, 13:30, 14:30,
15:30, 16:30, 17:30,
18:30, 18:55, 22:30, 23:30
Час. Важливо
06:35, 07:10, 08:10,
22:35, 23:15 Бiзнес-час
06:40, 18:10, 00:00
Мiсцевий час
07:00, 08:00, 09:00,
10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00,
16:00, 17:00, 18:00,
22:00, 23:00 Час новин
07:15, 08:15, 19:45,
22:45, 23:35 Тема/
Хронiка дня
07:45, 18:20, 23:40 Час
спорту
08:35 Драйв-новини
08:45 Трансмiсiя-новини
09:35, 13:35, 14:35 5
елемент
10:10, 10:35, 11:15,
12:15, 20:00 Час.
Пiдсумки дня
16:35 Життя цiкаве
17:35 Акцент
18:35 Лiсовий патруль
19:00, 19:30 Час новин
21:40, 03:00 Час-Тайм
22:10 Реальний сектор
23:25 CRIME NEWS

06:30, 08:30, 15:00,
18:30, 21:00 «Служба
новин «Соцiальний
пульс»
06:55, 18:50, 22:40
«Економiчний пульс»
07:00 «Ранкове
еспресо»
09:00 Вiчний вогонь
слави
10:00, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
11:15 Приречений
«Боїнг»
12:45 «Алло, адвокате!»
13:15 «Україна-Європа:
маятник Фуко»
14:00, 22:45 Правдивi
iсторiї
15:15, 21:25 «Соцiальна
економiка»
16:20, 00:00 Генiї вiд
природи
17:45 «Соцiальний
статус: вашi права i
пiльги»
19:00 В гостях у Д.
Гордона. Олег Газманов
20:00 Великий блеф
Йосипа Сталiна
21:35 Я живий i прагну
кровi. Че Гевара
00:30 Х/ф «Скандал» (3)

05:30, 22:25 Т/с
«Вулицi розбитих
лiхтарiв 13»
06:15, 19:05 Т/с «Поки
станиця спить»
07:00, 07:30, 08:00,
08:30, 09:00, 12:00,
18:00 Новини
07:10, 07:35, 08:10,
08:35 «Ранок з
IНТЕРом»
09:10, 20:30 Т/с
«Сильнiше долi»
11:05, 12:20 Д/с
«Слiдство вели...
з Леонiдом
Каневським»
13:20 «Судовi справи»
15:10 «Сiмейний суд»
16:05 Т/с «Таємницi
слiдства - 13»
18:05 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20:00 «Подробицi»
01:20 Т/с «Своя
правда - 2»

07:00, 09:00, 17:00,

07:00, 10:00, 13:00
Новини
07:15 «Олiмпiйський
ранок на Першому»
07:50 «Доброго
здоров’ячка!»
08:40 «Жити здорово!»
09:45, 13:55 «Iстина
десь поруч»
10:15 «Контрольна
закупiвля»
10:45 «Модний вирок»
12:00 Iншi новини
12:20 «Зрозумiти.
Пробачити»
13:15 «Час обiдати!»
14:10 «Вони та ми»
15:05 «У наш час»
16:00 Вечiрнi новини
16:40 «Наодинцi з усiма»
17:45 «Давай
одружимося!»
19:00 «Час»
19:30 «Нехай говорять»
20:35, 22:10 Т/с «Вiр
менi»
22:00 Нiчнi новини
22:50 «Вечiрнiй Ургант»
23:20 «Сочi. Мiж
минулим та майбутнiм»

06:30 Малятатвiйнята
07:20 М/с
«Лалалупси»
07:45 Мультик з
Лунтiком
08:20 М/с
«Черепашки мутанти
нiндзя»
09:20 Єралаш
10:00 Країна У
12:25 Т/с «Ксена принцеса-воїн»
14:10, 22:00 6 кадрiв
15:05 Дайош
молодьож!
16:05 Т/с «Дєтка»
17:00, 20:00 Т/с
«Кухня»
17:55 Вiд пацанки до
панянки
19:05 Панянкаселянка
21:00 Т/с
«Вiсiмдесятi»
23:30 Т/с «Секс i
мiсто»
00:30 Одна за всiх

06:35 Рятувальники
07:05 «Медичнi
таємницi»
07:30, 15:25
07:40, 08:20 Т/с
Щиросерде зiзнання «Повернення
Мухтара»
08:00 Т/с «Подружжя»
08:00, 11:00, 14:00,
09:10, 12:50, 17:25,
17:00 Сьогоднi
08:55 «До суду»
22:30 Т/с «Слiд»
09:55, 11:25 Суд
10:00, 20:00 Т/с
присяжних
«Горюнов»
12:35 «Лiкарська
11:50 Ток-шоу «Нехай справа»
13:30, 16:30 Огляд.
говорять. Рiвняння iз
Надзвичайна подiя
трьома невiдомими» 14:25 «Прокурорська
перевiрка»
16:00 Критична
15:40 «Говоримо i
крапка
показуємо»
17:30 Т/с «Вулицi
18:00 Т/с «Сашка»
розбитих лiхтарiв»
19:20 Ток-шоу
19:25 Т/с «Шаман-2»
«Говорить Україна»
21:15 «Сьогоднi.
Пiдсумки»
22:00 Подiї дня
21:35 Т/с «Поверх»
23:20 Т/с «ОСА» (2)
23:15 «Дачна
00:20 Т/с «Профiль
вiдповiдь»
00:20 Дикий свiт
убивцi» (2)
19:00 Подiї

05:55 Х/ф «Секретний
фарватер» (1)
08:30 Ранковий
«Свiдок»
09:00 «Кримiнальнi
справи»
09:55 «До суду»
10:50 «Випадковий
свiдок»
11:55 Т/с «Детективи»
13:00 Т/с «Бухта
зниклих дайверiв» (1)
14:50, 17:00 Т/с
«Формула стихiї» (1)
16:45, 19:00, 21:40
«Свiдок»
19:30 Т/с «Вулицi
розбитих лiхтарiв
- 10»
22:00 Т/с «Гаваї 5.0»
(2)
00:00 Т/с «CSI: Маямi»
(2)

07:00, 16:30 Т/с
«Солдати-15» (1)
09:00, 18:30 Новини
2+2
09:30 Х/ф «У небi нiчнi
вiдьми» (1)
11:05 Х/ф «Особистої
безпеки не гарантую»
(1)
12:50 «Зорянi дверi»
13:50 «За законом
зiрок»
14:50 «Автомобiлi в
погонах»
15:35 «Щит i меч
майора Зорича»
16:20 «Лiнiйнi кораблi»
19:00 Т/с «Лiнiйний
вiддiл» (1)
21:00 «ДжеДАI»
21:20 Х/ф «Розвiдка
боєм» (2)
23:20 Х/ф «Полювання
на динозавра» (2)
01:00 Х/ф «Сага:
Прокляття тiнi» (3)

07:30, 16:00 Т/с «Хто у
домi господар» (1)
08:25 «Мультфiльми»
(1)
10:00 Т/с «Всi жiнки вiдьми» (1)
13:30 Т/с «Дикий
ангел» (1)
15:00, 19:10 «Орел i
Решка»
17:20, 21:00
«Розсмiши комiка»
18:15 «Звана вечеря»
22:00 «Велика
рiзниця»
23:00
«ВусоЛапоХвiст»
00:30 Т/с
«Вiдчайдушнi
домогосподарки» (2)

06:00 «Ранок Росiї»
10:05, 16:10 Новини
культури
07:30, 12:30 Жертви 10:20 «Два залпи по
конструктору. Драма
природи
«катюшi»
11:05 Ток-шоу «Про
08:30, 13:30 За
найголовнiше»
межею виживання
12:00, 15:00, 18:00, 20:25
Вiстi
09:30, 18:30 Шукачi
12:25, 15:10, 17:40
10:30 Таємнi знаки
Мiсцевий час. ВiстiМосква
11:30, 15:30 У
12:40 «Особливий
пошуках пригод
випадок»
13:25 Т/с «Господиня
14:30, 21:30
моєї долi»
Смертельна зброя
14:10 «Жiноче щастя»
15:25 Т/с «Таємницi
16:30 Дурман
iнституту шляхетних
Всесвiту
панянок»
16:20 Д/с «Палаци
17:30 У пошуках
Романових». «Цiна
iстини
свободи»
16:55 «Academia».
20:30 Д/ф
«Бiологiчний годинник»
«Полювання на «Осу»» 18:40 Т/с «Лiквiдацiя»
19:30 «Прямий ефiр»
22:30 Неймовiрнi
20:45 Т/с «Двi зими i три
Галапагоси
лiта»
22:20 Т/с «Таємницi
00:30 Загадки
слiдства»
планети
23:10 «Золотi мами»

06:30, 19:30, 23:30
Загадки Всесвiту
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2+2
06:05, 07:00, 08:00, 12:00,
15:00 Новини
06:20 Мультфiльм
06:30 Доброго ранку,
Україно!
06:45, 07:45, 08:20 Гiсть
студiї
08:35 Ранковi поради
08:45 Кориснi поради
09:00, 21:00 Пiдсумки дня
09:30, 15:55 Т/с «Таємниця
старого мосту» (1)
10:30 Т/с «МонтеКрiсто» (1)
11:35 Подорожуй свiтом з
Ю.Акунiною
12:10, 21:25 Дiловий свiт
12:25 Вiра. Надiя. Любов
13:25 Театральнi сезони
14:15 Крок до зiрок
15:15 Дiловий свiт.
Агросектор
15:30 Рояль в кущах
17:00, 21:40 Олiмпiйська
студiя
18:00 Церемонiя вiдкриття
Олiмпiйських iгор
21:35 Тенiс. КубокФедерацiї.
Щоденник
22:00 Полiттеатр
22:20 Фестиваль пiснi в
Коблево
22:55 Трiйка, Кено, Секунда
удачi
23:00 Пiдсумки
23:20 На слуху
23:45 Вiд першої особи

07:00, 08:00,
06:45, 16:40 Т/с
06:00, 09:25, 11:15,
07:40 Х/ф «Застава у 06:20, 06:55 Kids Time 06:30, 07:30, 08:30, 09:30,
10:30, 11:30, 12:30, 13:30,
09:00, 19:30 ТСН:
17:30 «Мультляндiя» горах»(1)
06:25, 13:10 М/с
14:30, 15:30, 16:30, 17:30,
«Лiтєйний, 4»
«Телевiзiйна служба
07:10, 17:10 «Київ
«Черепашки-нiндзя»
18:30, 22:30 Час. Важливо
09:40, 18:20
новин»
музика»
08:45 Факти. Ранок
06:35, 07:10, 08:10, 22:35
06:40, 13:30 М/с
07:10, 08:10 «Снiданок
08:00, 09:00, 15:00,
«Неймовiрна правда
Бiзнес-час
«Губка Боб»
09:15, 19:20
з 1+1»
17:00, 19:00, 21:00,
06:40, 18:10 Мiсцевий
про зiрок»
07:00, 07:35 Пiдйом
час
08:05 «Економiчна
23:00 «Столичнi
Надзвичайнi новини
08:00 Т/с «Щоденник 07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:10 Х/ф «Пригоди
правда»
телевiзiйнi новини»
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
лiкаря Зайцевої»
09:05, 17:10 Т/с «Асi» 10:10, 13:00 Т/с
08:25, 19:25
Шерлока Холмса i
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
(1)
«Столиця»
08:55, 17:10 Т/с «Не
22:00 Час новин
доктора Ватсона»(1)
«Прокурорська
10:50, 11:45 Т/с
10:15 «Повнота
07:15, 08:15, 08:35, 19:45,
родись вродлива»
«Парфумерниця»
радостi життя»
18:00, 22:00 «Вiкна09:45, 18:00, 20:15 Т/с 22:40, 03:15, 06:15 Тема/
перевiрка»
Хронiка дня
12:40, 13:40 Т/с «Next13:20, 23:25
«Воронiни»
Новини»
07:45, 18:20, 00:20, 06:20
3» (1)
«Громадська
12:45 Факти. День
Час спорту
20:10, 22:25 Х/ф «Кров 15:25 Т/с «Друзi»
14:40 «Росiйськi
приймальня»
08:45 Трансмiсiя-новини
16:10 Т/с «Татусевi
13:50, 20:05 Т/с
сiмейнi драми»
15:10, 20:00 Т/с
не вода»(1)
09:35, 13:35, 14:35 5
дочки»
15:40 Т/с «Свати - 3»
«Шляхи Iндiї»
елемент
«Чужий район»
(1)
16:10 «У центрi уваги» 00:05 Х/ф «Будинок на 19:00, 00:10 Репортер 10:10, 10:35, 11:15,
11:35, 12:15, 20:00 Час.
16:45 «ТСН.
16:50, 19:20, 23:20
узбiччi»(1)
18:45 Факти. Вечiр
19:20 Абзац!
Пiдсумки дня
Особливе»
«Мiська варта»
20:00 Т/с «Супер
16:35 Лiсовий патруль
22:50 Х/ф «На вiдстанi 18:00, 22:00 «Клуб
20:15 «Вечiрнiй Київ
- Кохана, а де Макс»
17:35 Не перший погляд
- 2013»
гумору»
удару» (2)
22:20 Х/ф «9 ярдiв-2» 18:35 Реальний сектор
мій рушник?
22:05 Х/ф «Поцiлунок
21:25 «Гаряча лiнiя
19:00, 19:30 Час новин
(2)
крiзь стiну» (2)
- Візьми на
01:00 Х/ф «Затяжний «102»
21:40 Час-Тайм
00:20 Х/ф «Без
23:55 Х/ф «Убивця
02:15 «Прогулянки
22:10 Особливий погляд
швабрі.
пострiл» (2)
00:35 Тема/Хронiка тижня
всерединi мене» (3)
мiстом»
почуттiв» (2)

06:30, 08:30, 15:00,
18:30, 21:00 «Служба
новин «Соцiальний
пульс»
06:55, 18:50, 22:40
«Економiчний пульс»
07:00, 05:00 «Ранкове
еспресо»
09:00, 20:00 Великий
блеф Йосипа Сталiна
10:00, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
11:15, 21:35 Я живий i
прагну кровi. Че Гевара
12:45 «Соцiальний
статус: вашi права i
пiльги»
13:20 «Цивiлiзацiя
Incognita»
14:00, 22:45 Правдивi
iсторiї
15:15, 21:25 «Соцiальна
економiка»
16:20, 00:00 Генiї вiд
природи
17:50 «Алло, адвокате!»
19:00 В гостях у Д.
Гордона. Олег Газманов
00:30 «Вихiдний, пiсля
опiвночi»

07:00, 07:30, 08:00,
08:30, 09:00, 12:00,
17:55 Новини
07:10, 07:35, 08:10,
08:35 «Ранок з
IНТЕРом»
09:10 Т/с «Сильнiше
долi»
11:05, 12:20 Д/с
«Слiдство вели...
з Леонiдом
Каневським»
13:20 «Судовi справи»
15:05 «Сiмейний суд»
16:00 Т/с «Таємницi
слiдства - 13»
18:00 «Церемонiя
вiдкриття Зимових
Олiмпiйських iгор в
Сочi»
21:00 «Подробицi»
21:30 Т/с «Мосгаз»
02:15 Д/ф «Як
приручити удачу»

07:00, 09:00, 17:00,
19:00 Подiї
07:30, 15:25
Щиросерде зiзнання
08:00 Т/с «Подружжя»
09:10, 12:50, 17:20,
22:30 Т/с «Слiд»
10:00, 21:00 Т/с
«Горюнов»
11:50 Ток-шоу «Нехай
говорять. Мовчання
матерi»
16:00 Критична
крапка
19:20 Ток-шоу
«Говорить Україна»
22:00, 02:10 Подiї дня
23:20 Iсторiя
кримiналiстики.
Судова медицина
00:20 Т/с «Профiль
убивцi» (2)

06:40, 08:20 Т/с
«Повернення
Мухтара»
08:00, 11:00, 14:00,
17:00 Сьогоднi
08:55 «До суду»
09:55, 11:25 Суд
присяжних
12:35 «Лiкарська
справа»
13:30, 16:30 Огляд.
Надзвичайна подiя
14:25 «Прокурорська
перевiрка»
15:40 «Говоримо i
показуємо»
17:30 Т/с «Вулицi
розбитих лiхтарiв»
21:35 Т/с «Поверх»
23:50 «Справа темна»
00:45 Х/ф «Другий
вбивчий»
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Передплачуйте газету «Вишгород».
06:15 «О.Газманов.
Зроблений в СРСР»
07:45 Церемонiя вiдкриття
Олiмпiйських iгор
10:50 Олiмпiйськi iгри.
Сноубординг. Слоупстайл
(чол.)
12:00 Олiмпiйськi iгри.
Лижнi гонки (жiн., 7,5
км/7,5 км)
13:15 Армiя
13:25 Без цензури
13:55 Баскетбол. Кубок
України. Пiвфiнал
16:10 Слово регiонам
16:20 Олiмпiйськi iгри.
Бiатлон. Спринт (чол.,
10 км)
18:10 Олiмпiйськi iгри.
Фiгурне катання (команднi
змагання)
19:55 Олiмпiйськi iгри.
Фрiстайл.Могул (жiн)
21:00, 01:20 Пiдсумки дня
21:25 Тенiс. Кубок
Федерацiї.Щоденник
21:30 Олiмпiйська студiя.
Пiдсумки дня
22:50 Мегалот
22:55 Суперлото, Трiйка,
Кено
23:00 Олiмпiйськi зимовi
iгри. Бiатлон. Спринт.
Чоловiки

07:00 «Хто там?»
08:05, 08:30 М/с
«Король Лев. Тiмон i
Пумба» (1)
08:50 М/ф «Енгрi
бердс» (1)
08:55, 19:30 ТСН:
«Телевiзiйна служба
новин»
09:40 «Свiтське життя»
10:40, 11:40, 12:40,
13:40 Т/с «Свати - 3»
(1)
14:40 «Вечiрнiй Київ
- 2013»
16:30, 20:00 «Вечiрнiй
квартал»
18:30 «Розсмiши
комiка - 4»
22:10 Х/ф «Втеча з
Шоушенка» (2)
00:50 Х/ф «Гора вбивця» (3)

07:35 «Будь в курсi!»
08:00 «Служба новин
«Соцiальний пульс»
09:00 Великий блеф
Йосипа Сталiна
10:00 «Свiтськi
хронiки»
10:55 Х/ф «Зрада»
13:30 За сiм морiв
14:00 Правдивi iсторiї
15:00 Геннадiй
Хазанов. П’ять граней
успiху
16:50 «Ронiн. Ток-шоу
з Дмитром Видрiним»
17:35 «Алло,
адвокате!»
18:15 «Цивiлiзацiя
Incognita»
18:30 «Соцiальний
пульс вихiдних»
19:00 Великi будови
давнини
20:00 Життя на краю
землi
21:00 Джон Леннон.
Погляд зсередини
22:00 Х/ф «Кiднепiнг»
(2)

08:05 «Школа доктора 07:00, 19:00 Подiї
Комаровського»
08:55 Х/ф «Будьте

06:05 Т/с «Чужий
район»
08:45 Зiрка YouTube
09:55 Дача
10:20 Т/с «Московське
подвiр’я»
18:45 Факти. Вечiр
19:00 Надзвичайнi
новини. Пiдсумки
19:55 Т/с «Доставити
за будь-яку цiну»
23:40 Х/ф «Прорив»
(2)

Терміново куплю
3-, 4-кімнатну
квартиру
з ремонтом,
можна
з меблями.
У господаря.
Тел:
(067) 657-24-07

07:10, 08:10 Т/с
«Iнтерни»
11:00 Т/с «Дорожнiй

моїм чоловiком»

патруль 2»

10:45 Х/ф «Егоїст»

15:00 Х/ф «Мiй

12:40 Т/с «Одну тебе

улюблений генiй»
19:20 Х/ф «Я буду

кохаю»

поруч»

17:50, 20:30 Т/с «Все

21:20 Х/ф «Шлях до

спочатку»

серця чоловiка»

20:00 «Подробицi»

23:20 Т/с «Рiвняння з
усiма вiдомими»

22:40 Т/с «Мережева

00:00 Один за сто

загроза»

годин

- Мамо, у нас в садочку є дівчинка, вона мені подобається...
Коли у нас була тиха година,
я хотів її поцілувати, але вона
лежала далеко. Тому я в неї
плюнув...

07:00, 10:00, 13:00
Новини
07:15 «Олiмпiйський
ранок на Першому»
07:50 «Доброго
здоров›ячка!»
08:40 «Жити здорово!»
09:45, 13:55 «Iстина десь
поруч»
10:15 «Контрольна
закупiвля»
10:45 «Модний вирок»
12:00 Iншi новини
12:20 «Зрозумiти.
Пробачити»
13:15 «Час обiдати!»
14:10 «Вони та ми»
15:05 «У наш час»
16:00 Вечiрнi новини
16:15 «Енциклопедiя
зимової Олiмпiади»
16:40 «Чекай на мене»
17:45 «Давай
одружимося!»
19:00 «Час»
19:30 «Поле чудес»
20:35 Х/ф «Викрутаси»
22:30 «Вечiрнiй Ургант»
23:30 Х/ф «Романс про
закоханих»

08:30 Ранковий
«Свiдок»
09:00 Т/с «Вулицi
розбитих лiхтарiв - 3»
11:05 Т/с «Вулицi
розбитих лiхтарiв
- 10»
14:50, 17:00 Т/с
«Формула стихiї»
16:45, 19:00 «Свiдок»
19:30 Х/ф «Танець
горностая»
22:15 Х/ф «Пряма та
явна загроза»
01:00 Х/ф «Iгри
патрiотiв» (2)

Хто рано
встає, той
далеко від
роботи живе.

06:30 Малятатвiйнята
07:20 М/с
«Лалалупси» (1)
07:45 Мультик з
Лунтiком
08:20 М/с
«Черепашки мутанти
нiндзя» (1)
09:20 Єралаш
10:00, 00:30 Одна
за всiх
12:25 Т/с «Ксена принцеса-воїн» (1)
14:10, 22:00 6 кадрiв
15:05 Дайош
молодьож!
16:05 Т/с «Дєтка» (1)
17:00 Т/с «Кухня» (1)
17:55 Вiд пацанки до
панянки
19:05 Iкона стилю
20:15 Х/ф «Дьюс
Бiгало: Новачок
жигало» (2)
23:30 Т/с «Секс i
мiсто» (2)

07:00, 16:30 Т/с

07:30, 16:00 Т/с «Хто у

«Солдати-15» (1)

домi господар» (1)

09:00, 18:30 Новини

08:25 «Мультфiльми»
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(1)

09:30 Х/ф

10:00 Т/с «Всi жiнки -

«Сицилiйський
захист» (1)
11:15 Х/ф
«Викрадення Савойї»
(1)
13:00 «Нове Шалене
вiдео по-українськi»
15:00 «Облом UA.
Новий сезон»

вiдьми» (1)
13:30 Т/с «Дикий
ангел» (1)
15:00, 19:10 «Орел i
Решка»
17:20, 22:25
«Розсмiши комiка»
18:15 «Звана вечеря»

19:00 Х/ф «Господар» 20:10 «КВН- 2013»
23:20
(1)
21:00 Х/ф «Ланцюгова «ВусоЛапоХвiст»
реакцiя» (1)

00:30 Т/с

23:00 Х/ф «Помста»

«Вiдчайдушнi

(2)

домогосподарки» (2)

06:30, 23:30 Загадки
Всесвiту
07:30, 12:30 Жертви
природи
08:30, 13:30 За
межею виживання
09:30 Шукачi
10:30 Таємнi знаки
11:30, 15:30 У
пошуках пригод
14:30, 21:30
Смертельна зброя
16:30 45 секунд до
вiчностi
17:30 У пошуках
iстини
18:30 Наука.UA
19:30 НЛО. Секретнi
файли
20:30 Д/ф «Таємниця
золота Колчака»
22:30 Неймовiрнi
Галапагоси
00:30 Загадки
планети

06:00 «Ранок Росiї»
09:55 «Вся Росiя»
10:05, 16:10, 23:35
Новини культури
10:20 «Битва титанiв.
Суперсерiя-72»
11:10 «Пiвнiчне сяйво
Федора Абрамова»
12:00, 18:00 Вiстi
12:25, 15:00, 17:40
Мiсцевий час. ВiстiМосква
12:40 «Особливий
випадок»
13:25 Т/с «Господиня
моєї долi»
14:10 «Жiноче щастя»
15:25 Т/с «Таємницi
iнституту шляхетних
панянок»
16:20 «П’ятий вимiр»
16:55 «Aсademia».
«Згортання кровi:
життєва необхiднiсть та
смертельна небезпека»
18:45 «Прямий ефiр»
20:05 Х/ф «Легенда N17»
22:30 «Фiлософiя
м’якого шляху»
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06:00, 08:00
«Мультляндiя»
07:10 «Київ музика»
10:00, 04:20 «Якiсне
життя»
10:30 «Зроблено у
Києвi»
11:00 «Нова адреса»
12:10 «Актуальна
тема»
12:45 «Повнота
радостi життя»
13:45 «Час вiдповiдей»
16:40 «Київськi iсторiї»
17:10 «Прогулянки
мiстом»
17:40 «Клуб гумору»
19:20, 23:00 Х/ф
«Другий шанс» (2)
21:00, 00:30 «СТНтижневик»
21:30, 01:00 Х/ф
«Freeвiльне життя» (2)

07:00 «Караоке на
Майданi»
07:55 «Їмо вдома»
09:00 «Все буде
смачно!»
09:55 «ВусоЛапоХвiст»
10:50 «Хата на тата»
12:45 Х/ф «Кров не
вода»(1)
16:20 Х/ф «Кавказька
полонянка, або Новi
пригоди Шурика»(1)
18:00 Х/ф «Тещинi
млинцi»(1)
21:40 Х/ф «Жiноча
iнтуїцiя»(1)
00:00 «Детектор
брехнi - 5»

06:00, 08:00, 11:00,
14:00 Сьогоднi
06:15 Лотерея
«Золотий ключ»
06:45 Їхнi вдачi
07:25 «Готуємо з
Олексiєм Зимiним»
08:20 Головна дорога
08:55 Кулiнарний
двобiй
10:00 Квартирне
питання
11:20 Т/с «Iржа»
13:10 Своя гра
14:15 Слiдство вели...
15:15 «Очна ставка»
16:20 Огляд.
Надзвичайна подiя
17:00 «Центральне
телебачення»
17:50 «Новi росiйськi
сенсацiї»
18:45 Ти не повiриш!
19:45 Х/ф «Iдеальне
вбивство»
21:40 Х/ф «Честь»
23:35 Авiатори

06:55 «Розумницi й
розумники»
07:45 «Слово
пастиря»
08:00 Новини
08:10 «Смак»
08:50 «Iрина
Муравйова. «Не вчiть
мене жити!»
09:55 Х/ф
«Викрутаси»
11:45 «Повтори!»
Пародiйне шоу. Фiнал
14:20, 16:25 Х/ф
«Старший син»
16:10 Вечiрнi новини
17:15 Х/ф «Афоня»
19:00 «Час»
19:15 «Сьогоднi
ввечерi»
21:00 Х/ф «Китайська
бабуся»
22:40 Д/ф «Джордж
Гаррiсон: Життя в
матерiальному свiтi»
00:25 Х/ф «Портрет з
дощем»

08:10 М/с «Том i
Джеррi»
09:50 Файна Юкрайна
11:55 Уральськi
пельменi
14:35 Т/с «Воронiни»
18:00 Х/ф «Таксi»
19:50 Х/ф «Таксi-2»
21:45 Х/ф «Без
почуттiв» (2)
23:40 Вже котрий день
00:35 Х/ф «Шеф»

- У тебе взагалі совість є?!
- Ага, ось вона, на полиці з гуманізмом і вірою в людство.

07:45 Т/с «Вулицi
розбитих лiхтарiв - 3»
09:45 Т/с «Вулицi
розбитих лiхтарiв
- 10»
11:30 «Речовий
доказ». Ломщики
12:00 «Головний
свiдок»
12:55 «Випадковий
свiдок»
13:15 «Правда
життя. Професiя
будiвельник»
13:45 Комедiйне шоу
«Братан-Ботан»
14:05 Х/ф «Пряма та
явна загроза»
17:00 Т/с «Таємницi
слiдства - 11» (1)
22:30 Т/с «Висяки»
01:45 Х/ф «Iгри
патрiотiв» (2)

06:30, 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, 21:30,
22:30, 23:30 Час. Важливо
06:35, 18:10, 00:00 Мiсцевий
час
06:45, 07:10, 08:15, 18:25,
23:45 Час спорту
06:50, 14:50, 18:35, 19:15,
20:20, 22:00, 22:35 Тема/
Хронiка тижня
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, 23:00
Час новин
07:35 180 градусiв
08:35 Не перший погляд
09:10 Мотор
09:35 Укравтоконтинент
10:35, 02:15 Новинометр
11:10 Трансмiсiя
11:35 Автопiлот-тест
11:45, 23:35 Iсторiя успiху
12:35 Iнтелект.ua
13:35 Вперед, на Олiмп!
14:35 Гра долi
15:35 Кiно з Янiною Соколовою
16:35 Арсенал
17:15 Мiграцiйний вектор
17:35 Феєрiя мандрiв
19:35 Машина часу
20:35, 01:40 Кабiнети
21:10, 00:35 Велика полiтика
21:35, 03:00 Вiкно в Америку

07:30 Малята-твiйнята
07:55 Телепузики
08:30 М/с «Смiшарики.
Пiн-код» (1)
09:00 Мультик з
Лунтiком
09:40 М/с «Дашадослiдниця» (1)
10:05 М/с «Вперед,
Дiєго, вперед!» (1)
10:35 М/с «Бiлка та
Стрiлка. Пустотлива
сiмейка» (1)
11:05 М/с «Фiксики» (1)
11:25 М/с «Незвичайнi
пригоди Карика i Валi»
(1)
12:35 Обережно, дiти!
13:35 Т/с «Ксена принцеса-воїн» (1)
16:20 Х/ф «Оптом
дешевше» (1)
18:15 Х/ф «Дьюс Бiгало:
Новачок жигало» (2)
20:00 Вiталька
21:00 Розсмiши комiка
21:55 РайЦентр
22:50 Т/с «Секс i мiсто»
(2)
00:45 Х/ф «Лепрекон
2» (2)
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06:25 Х/ф

07:30, 10:00
«Мультфiльми» (1)
09:00 М/с «Казки
захист» (1)
Ганса Крiстiана
08:00 Т/с
Андерсена» (1)
«Солдати-15» (1)
10:30 М/ф «Хьюго:
10:00 Т/с «Боєць.
Зiрка екрану» (1)
Народження легенди» 11:35 Х/ф «Лицар
17:00 Х/ф «Господар» Камелоту» (1)
19:00 Х/ф «Снайпер» 13:20 Т/с «Всi жiнки вiдьми» (1)
21:00 Х/ф «Володар
15:00 «Орел i Решка.
морiв: На краю землi»
СРСР»
23:30 Х/ф «Рiчард:
16:50 Х/ф
Левине серце» (3)
«Малахольна»
18:50 «Велика
рiзниця»
Єдиний
19:50 «Вечiрнiй
суїцид,
квартал»
який я можу
21:40 Т/с
зробити, «Надприродне» (2)
кинутися з
00:10 Х/ф «Новi
дивана.
мурахи в штанях» (3)
«Сицилiйський

06:00, 09:00, 12:00 Вiстi
06:10, 09:10, 12:20
розумники
Мiсцевий час. ВiстiМосква
09:50, 21:30 Iдеї, що 06:20 Х/ф «Особиста
справа майора
перевернули свiт
Баранова»
08:00 «Планета собак»
12:30 Неймовiрнi
08:25 «Суботник»
Галапагоси
09:20 «Городок».
Дайджест
15:30 Тварини09:45 Мультфiльм
10:05 «Правила
гладiатори
найчарiвнiшої. Iрина
Муравйова»
17:30 Д/ф
10:50 Х/ф «Артистка з
«Полювання на «Осу»» Грибова»
12:25 Х/ф «Легенда
18:30 Д/ф «Зникла
N17»
14:40, 03:20 «Суботнiй
субмарина: К-129»
вечiр»
16:00 «Прямий ефiр»
19:30 Д/ф «К-278.
16:55, 18:35 Х/ф
Залишитись живим» «Ляльки»
18:00 Вiстi в суботу
20:30 Д/ф «Пiрати 21 20:40 Х/ф «Тариф
«Щаслива родина»
столiття»
22:15 «Романтика
романсу»
00:30 Загадки
23:10 «Лiнiя життя». О.
Розенбаум
планети

08:00 Шаленi

8

1 лютого

ТЕЛЕпрограма

2014 року

Вишгород

НЕДІЛЯ 9 ЛЮТОГО 2014 РОКУ

2+2
07:05 Панянка та кулiнар
07:30 Ток-шоу «Дружина»
09:00 Олiмпiйськi iгри.
Гiрськолижний спорт.
Швидкiсний спуск (чол.)
11:15 Олiмпiйськi iгри.
Сноубординг. Слоупстайл
(жiн.)
12:30 Олiмпiйськi iгри.
Лижнi гонки (чол., 15
км/15 км)
13:55 Баскетбол. Кубок
України. Фiнал
16:10 Ми хочем, щоб ви
знали
16:20 Олiмпiйськi iгри.
Бiатлон. Спринт (жiн.,
7,5 км)
17:55 Олiмпiйськi
iгри. Фiгурне катання
(команднi змагання)
20:15 Олiмпiйськi iгри.
Стрибки на лижах з
трамплiна (чол.)
21:00 Пiдсумки тижня
21:30 Тенiс.Кубок
Федерацiї. Щоденник
21:35 Олiмпiйська студiя.
Пiдсумки дня
22:45 Трiйка, Кено,
Максима

07:40 Мультфiльм (1)
08:10, 08:35 М/с
«Король Лев. Тiмон i
Пумба» (1)
09:00 Лотерея «Лотозабава»
10:05 ТСН:
«Телевiзiйна служба
новин»
10:40 Х/ф «Тридцять
три» (1)
12:10 «Мiняю жiнку
- 5»
13:30 «Чотири весiлля
- 2»
14:50 «Маша i ведмiдь
«
15:45 Х/ф «Хай
говорять» (1)
19:30 «ТСН-Тиждень»
20:15 Х/ф «Ладога»
00:25 «Свiтське життя»

07:35, 20:15 «Кумири»
07:50, 20:00 «Цивiлiзацiя
Incognita»
08:00 «Соцiальний пульс
вихiдних»
08:25, 18:55 «Погода»
09:00 Великi будови
давнини
10:00 «Будь в курсi!»
10:40 «Щоденник для
батькiв»
11:20 Х/ф «Мiст короля
Людовика Святого»
14:15 За сiм морiв
15:00 Чорне золото
Аляски
16:00, 00:00 Йосип
Кобзон: «Я кохаю вас так
шалено»
17:50 «Моднi iсторiї з
Оксаною Новицькою»
18:30 «Свiт за тиждень»
19:00 Великi династiї:
Воронцови
20:40 «Свiтськi хронiки»
21:00 Портрет Леонардо.
Малюк, що пiдкорив
Голлiвуд
22:10 Х/ф «Осiннiй
детектив» (2)
01:30 Х/ф «Кiднепiнг» (2)

09:30 «Школа доктора 07:00 Х/ф «Полинь -

07:15 Дача
07:50

06:00, 08:00, 16:25

07:55 «Їмо вдома»

08:00 М/с «Том i

«Мультляндiя»

09:00 «Все буде

Джеррi»
10:25 Файна Юкрайна

07:10, 14:20 «Київ

смачно!»

Мультособистостi

музика»

10:45 «Караоке на

08:20 Так$i

09:25 «Нова адреса»

Майданi»

10:00, 18:30 «Клуб

11:40 Х/ф «Пiзнє

гумору»

каяття»(1)

14:30 Х/ф «Таксi»

09:55 Козирне життя

11:40 «Корисна

15:20 Х/ф «Тещинi

16:15 Х/ф «Таксi-2»

10:25 Вам i не

розмова»

млинцi»(1)

18:00 Х/ф

19:00 «Слiдство

«Прибульцi-2»

ведуть екстрасенси»

20:15 Х/ф «Татусi без

08:45 Зiрка YouTube

снилося!

12:55 «Блага звiстка з
Р.Реннером»

11:05 Т/с «Лiсник»

16:45 «Гранд-шоу

18:45 Факти тижня

М.Поплавського у

19:40 Х/ф «Прорив»

Кремлi»
19:20, 23:35 Х/ф

(2)

«Дружина поштою» (2)

21:25 Х/ф «Бiй з тiнню. 21:00 «СТН-спорттижневик»
Останнiй раунд» (2)
21:25 Х/ф «Будинок
00:00 Х/ф «Бiй з тiнню. побачень»
Реванш» (2)

23:05 «СТН-тижневик»

06:00, 08:00, 11:00,
14:00 Сьогоднi
06:15 Лотерея
«Росiйське лото плюс»
09:00 Ласкаво
Невiдкладна
06:45 Їхнi вдачi
просимо з Аллою
07:25 Їмо вдома
допомога»
08:20 «Перша
Крутою. Вгостях В.
10:00 «Орел i Решка.
передача»
Вакарчук
08:55 «Диво технiки»
На краю свiту»
10:00, 11:00 Таємницi 09:25 «Їдьмо, поїмо!»
10:00 «Дачна
10:55 Т/с «Все
зiрок
вiдповiдь»
спочатку»
12:00 Т/с «Дорожнiй 11:20 Т/с «Iржа»
13:10 Своя гра
15:00 Т/с «Одну тебе патруль 2»
14:15 Слiдство вели...
15:15 «Очна ставка»
15:00 Х/ф «Я буду
кохаю»
16:20 Надзвичайна
поруч»
подiя. Огляд за
18:05, 21:00 Т/с
тиждень
17:00 Х/ф «Шлях до
17:00 «Сьогоднi.
«Осiннiй вальс»
Пiдсумкова програма»
серця чоловiка»
20:00 «Подробицi
17:50 «Темна сторона»
19:00 Подiї тижня
18:40 Х/ф «Доктор
тижня»
Смерть»
20:00, 21:30 Т/с
22:30 «Школа
22:50 Т/с «Що
«Iнтерни»
лихослiв’я»
приховує кохання» (2) 23:00 Comedy Woman 23:15 Авiатори
23:50 «Справа темна»
00:00 ComedyClub
00:30 Х/ф «Егоїст»
00:40 Дикий свiт

Комаровського.

трава окаянна»

Безкоштовні
оголошення
ПРОДАМ
Новий холодильник
«Атлант»/морозильну
камеру (096)394-30-80,
(093)249-07-09, 25-807
Нові пральну машину/
газову/електричну
плити (050)605-17-47,
(093)249-07-09
Нові ТV DVD музичний
центр, водонагрівач
(095)3652919, (093)2490709

Про все потроху
ДІЄМО ЗГІДНО З ЧИННИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ
28 лютого голова райдержадміністрації Олександр
Приходько разом із Вишгородським міським головою Віктором Решетняком провели робочу нараду із
керівниками комунальних служб, медичних установ,
рятувальних та силових органів району щодо соціально-політичної ситуації у державі та підтримання умов
нормальної роботи всіх служб району.
Докладніше — читайте на сайті www.vyshgorod.in.ua
ЗАБЕЗПЕЧИМО
ЖИТТЄДІЯЛЬНІСТЬ РАЙОНУ
30 cічня у м. Вишгороді відбулась зустріч голови
Вишгородської райдержадміністрації Олександра Приходька з керівниками громадських та релігійних організацій, підприємств та установ району, представниками
Громадської та Молодіжної громадської рад, керівниками правоохоронних органів, громадськими діячами,
ЗМІ.
Під час зустрічі Олександр Приходько зазначив, що,
які б процеси не відбувалися у державі, завдання районної влади — забезпечити життєдіяльність району, стабільність та добробут жителів.
Своїм баченням ситуації, що склалась у країні, поділились й інші учасники зібрання, котрі домовились про
необхідність залучення якомога більшої кількості громадськості та політичних партій до активного діалогу з метою
збереження мирної, стабільної обстановки у районі.
Докладніше — читайте на сайті www.vyshgorod.in.ua

20:00 «Один за всiх»
21:10 Х/ф «Московськi
сутiнки»(1)

12:45 М/ф
«Черепашки-нiндзя»

шкiдливих звичок»
22:25 Х/ф «Шеф»

23:10 Х/ф «Iнше

00:15 Вже котрий день

обличчя»(1)

01:10 Х/ф «Весiльнi

01:00 Х/ф «Сни»(2)

вiйни»

06:30, 07:30, 08:30, 09:30,
10:30, 11:30, 12:30, 13:30,
14:30, 15:30, 16:30, 17:30,
18:40, 19:30, 20:30, 22:30,
23:30 Час. Важливо
06:35, 07:20, 08:25, 22:25,
23:20 Бiзнес-час
06:45, 00:00 Мiсцевий час
06:55, 10:50, 11:15, 11:50,
13:50, 14:50, 18:10, 19:20,
20:20 Тема/Хронiка тижня
07:35 180 градусiв
08:35 Феєрiя мандрiв
09:10, 19:35 Велика полiтика
09:35 Вiкно в Америку
10:15 Здоровi iсторiї
12:35 Життя цiкаве
13:35 Мотор
14:35 Гра долi
15:35 Машина часу
16:35 Фактор Безпеки
17:10 Палата
17:35 Новини Київщини
20:35 Дорогi депутати
21:00 Час. Пiдсумки тижня з
Л. Губiною
21:40, 03:00 Час-Тайм
22:00 Територiя закону
22:35 Кiно з Янiною Соколовою
23:35 Мiграцiйний вектор

10:15 Т/с «Мисливцi

Високошвидкісний Інтернет МТМ
Тел.: (093) 366-16-66; (095) 545-15-33; (098) 201-22-66
06:35 «Смiшарики.
Пiн-код»
06:55 «Здоров’я»
08:00, 10:00 Новини
08:10 «Непутнi
нотатки»
08:30 «Доки всi
вдома»
09:25 «Фазенда»
10:10 Х/ф «Пригоди
принца Флоризеля»
13:55, 16:50
«Енциклопедiя
зимової Олiмпiади»
15:00 Х/ф «Гусарська
балада»
17:55 «Перша пара.
Бiльше, нiж любов»
19:00 Недiльний «Час»
20:00 Х/ф «Любов та
iншi обставини»
21:55 Х/ф «Кiн-дзадза!»
00:20 Х/ф
«Європейська iсторiя»

08:00 Т/с «Таємницi
слiдства - 11» (1)
11:30 «Легенди
карного розшуку».
Полювання на Кадика
12:00 «Агенти впливу»
12:45 Х/ф «Танець
горностая»
15:15 Т/с «Двоє зi
скриньки - 2»
19:00 Т/с «Кремiнь
- 2»
23:00 «Жорстокий
спорт». Фiгурне
катання
23:55 Т/с «NCIS:
полювання на вбивцю
- 9» (2)

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

07:30 Малята-твiйнята
07:55 Телепузики
08:30 М/с «Смiшарики.
Пiн-код» (1)
09:00 Мультик з
Лунтiком
09:40 М/с «Дашадослiдниця» (1)
10:05 М/с «Вперед,
Дiєго, вперед!» (1)
10:35 М/с «Бiлка та
Стрiлка. Пустотлива
сiмейка» (1)
11:05 М/с «Фiксики» (1)
11:30 М/ф «Школа
монстрiв. Новенька у
школi монстрiв» (1)
12:00 Обережно, дiти!
12:25 Х/ф «Космiчнi
пригоди цуценят
Санти» (1)
14:15 Х/ф «Оптом
дешевше» (1)
16:10, 21:00 Розсмiши
комiка
17:05 Країна У
19:00 Вiталька
21:55 РайЦентр
22:50 Т/с «Секс i мiсто»
(2)

Державне агентство земельних ресурсів України на виконання
пункту 289.3 статті 289 Податкового кодексу України повідомляє
Нормативну грошову оцінку земель станом на 01.01.2014 за 2013 рік
необхідно індексувати на коефіцієнт індексації, що дорівнює 1,0, який
відповідно до пункту 289.2 статті 289 Податкового кодексу України
розраховано, виходячи з індексу споживчих цін за 2013 рік — 100,5 %.
У 2014 році нормативна грошова оцінка земель населених
пунктів, земель сільськогосподарського призначення та земель
несільськогосподарського призначення (крім земель у межах
населених пунктів), яка проведена за вихідними даними попередніх
років, підлягає індексації станом на 01.01.2014 на коефіцієнт 3,2, який
визначається, виходячи з добутку коефіцієнтів індексації за: 1996
рік — 1,703, 1997 рік — 1,059, 1998 рік — 1,006, 1999 рік — 1,127, 2000
рік — 1,182, 2001 рік — 1,02, 2005 рік — 1,035, 2007 рік — 1,028, 2008
рік — 1,152, 2009 рік — 1,059, 2010 рік — 1,0, 2011 рік — 1,0, 2012
рік — 1,0, 2013 рік — 1,0.
Нормативна грошова оцінка земель за 2002, 2003, 2004 та 2006 роки
не індексувалась.
Флірт поукраїнськи:
- Уляно, ти цибулю їси?
- Їм.
- Сало їси?
- Їм.
- Ти ж моя
«сладкоєжка»!

07:30 «Мультфiльми»
(1)
08:15 М/ф «Хьюго:
за старовиною» (1)
Зiрка екрану» (1)
13:00 Х/ф «Острiв
09:20 Х/ф «Лицар
скарбiв» (1)
Камелоту» (1)
16:30 Х/ф «Володар
11:00 Х/ф
морiв: На краю землi» «Малахольна»
13:00 «Орел i Решка.
(1)
СРСР»
19:00 Х/ф «Ланцюгова
14:50 «КВН- 2013»
реакцiя» (1)
18:00 «Вечiрнiй
21:00 «Королi рингу». квартал»
Всесвiтня серiя боксу 19:50 Х/ф «Смокiнг»
(1)
(WSB). Argentina
21:40 Т/с
Condors - Українськi
«Надприродне» (2)
Отамани
00:10 Х/ф «Немає
23:40 Х/ф «Снайпер» чоловiкiв - немає
проблем»
(2)
07:00 «Маски-шоу»

Студія «Ази комп’ютерної
грамотності та
англійської мови»
запрошує дітей на
заняття в міні-групах 2-3
рази на тиждень по 90
хвилин. Ціна доступна.
Тел: (067) 685-26-99,
(066) 519-23-01

Робота для всіх
бажаючих без
обмеження віку,
щоб забезпечити
фінансову
незалежність.
Тел:
(098) 32-38-947,
з 8:00 до 19:00

Вишгородська об’єднана державна податкова інспекція
оголошує конкурс на заміщення вакантних посад:
— начальника управління
— начальника відділу
— заступника начальника відділу
— завідувача сектору
— головного державного ревізора-інспектора
— головного державного інспектора
— старшого державного інспектора
Участь у конкурсі можуть взяти громадяни України з повною вищою
освітою за фахом фінансово-економічного, юридичного спрямування з
освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста, які вільно володіють
державною мовою, комп’ютером, з досвідом роботи за фахом не менше
3-ох років.
Термін подання документів — 30 днів від дня опублікування оголошення.
За інформацією звертатись до відділу персоналу за адресою:
м. Вишгород, пл. Т. Шевченка, 1-а, к.15, тел. (04596) 5-10-16

08:00 Шаленi
розумники
09:50, 21:30 Iдеї, що
перевернули свiт
12:30 Глибини океану
14:30 Мадагаскар
15:30 У пошуках
пригод
18:30 Великi таємницi.
НЛО. Шпигунська
вiйна
19:30 Битва
цивiлiзацiй. НЛО.
Особливе досьє
20:30 Великi таємницi.
Марсiанськi хронiки
00:30 Загадки планети

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

08:00 «Смiхопанорама»
08:25 «Ранкова пошта»
09:00 Вiстi
09:10 Мiсцевий час.
Вiстi-Москва. Тиждень
у мiстi
09:45 «У свiтi тварин»
10:10 Росiя - любов моя!
«Культура тувинцiв»
10:40 Х/ф «Артистка з
Грибова»
11:45 «Мосфiльм». 90
крокiв»
12:00 «У Вас вдома»
12:40 «Бiльше, нiж
любов»
13:20 «Абсолютний
слух»
14:00 Х/ф «Зимове
танго»
16:50 «Смiятися
дозволяється»
17:50 Х/ф «Маша i
Ведмiдь»
19:25 Х/ф «Подаруй менi
трохи тепла»
21:00 Вiстi тижня
22:30 Х/ф «Обмiняйтеся
кiльцями»
00:15 Х/ф
«Домробiтниця»

Безкоштовні
оголошення
ПРОДАМ
Будинок, ділянка 60
сот., Ровжі.
Тел: (04596) 5-21-01

Розкладний диван
90х160 1 000 грн.
Тел: (066) 916-27-28

Ділянку/с. Старі Петрівці, 12 сот. /
садівництво. Терміново. 66 000 грн./
ділянка. 098-308-60-90
1-кім./Набережна,2. 1/9/цегла. Ремонт,
м/п вікна. 450 000 грн. 098-699-74-77
2-кім./Дніпровська,7. 2/9/цегла/без
ремонту. 475 000 грн. 067-589-98-88
2-кім./Шевченка,3. 11/16/цегла. Ремонт/
меблі. 900 000 грн. 098-151-08-30
4-кім. Симоненка, 4-а. 1/10 пан. Двостороння/Терміново. 740 000 грн. 094-926-98-88
Ділянку/с. Литвинівка, 10 сот./ садівництво. Терміново. 41 000 грн. / ділянка
096-824-39-92

НАЙМУ
1, 2-кімнатну квартиру. Тел: (067) 76-000-73

КУПЛЮ
Терміново 3-, 4-кімнатну
квартиру з ремонтом,
у господаря.
Тел: (067) 657-24-07

1, 2, 3кімнатну
квартиру. Тел:
(068) 699-74-77

ЗДАМ
1-кім/Кургузова, 3. Ремонт/меблі/
пральна машина, бойлер. 3500 грн. + ком.
посл. 067-76 000 73
3-кім/с. Катюжанка, вул. Заводська, 18.
Ремонт/меблі/пральна машина/бойлер.
2800 грн.+ком.послуги. 093-53 888 56
Торгове приміщення,
вул. Квітнева (ринок).
4000 грн.+ком.послуги.
063-8881153

Склад 215 кв.м.
Рампа. Світло.
5000 грн.
099-3571957

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

Ремонт квартир, сантехнічні/
зварювальні роботи,
електрика, вагонка.
Тел: (067) 945-06-40

Офіційно

Вишгород

9
Більше 161 мільйона гривень ЄСВ — від платників Вишгородської ОДПІ
Оксана НЕДІЛЬКО,
завідувач інформаційно-комунікаційного сектору
Вишгородської ОДПІ
Саме стільки сплачено до бюджету платниками єдиного внеску на загальнообов’язкове
державне соціальне страхування Вишгородської ОДПІ за 2013 рік від початку його адміністрування органами Міністерства доходів і зборів України.

Зимно

1 лютого

З початку року станом на 28 січня бюджет отримав
30,1 млн грн від сплати внеску на загальнообов’язкове
державне соціальне страхування.
Позитивний результат отримано завдяки спільним
зусиллям працівників інспекції та платників, які активно долучились до електронної форми звітування.
Наголошуємо, що єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування підлягає сплаті незалежно від фінансового стану платника.
У разі несвоєчасної або не в повному обсязі сплати

ЄСВ до платника застосовуються фінансові санкції, а
посадові особи, винні в порушенні законодавства про
збір та ведення обліку ЄСВ, несуть дисциплінарну,
адміністративну, цивільно-правову або кримінальну відповідальність. Своєчасно не нараховані або не
сплачені у строки суми ЄСВ вважаються недоїмкою.
Отримати додаткову інформацію можна у Центрі
обслуговування платників податків Вишгородської
ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області та за телефонами: (04596) 5-69-34, 2-15-94.

Повідомлення
про оприлюднення
проекту
регуляторного
акта

Теплі намети

Влас. інф.
ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

На Київщині створені цілодобові пункти обігріву
та харчування, де можна отримати допомогу, попити чаю, підживитися гарячою їжею. Силами Вишгородського РВ ГУ ДСНС України біля БК «Енергетик»
встановлено намет для обігріву.
ут цілодобово чергують рятувальники. Налагоджено взаємодію з лікувальними закладами,
мережею установ соціальної допомоги малозабезпеченим, медико-соціальними центрами Червоного Хреста України, у закладах охорони здоров’я
обладнано додаткові ліжко-місця для тимчасового
притулку і надання кваліфікованої допомоги.

Т

Не тримайте руки в кишенях

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

Ходіть не поспішаючи, ноги злегка розслабте в колінах, а ступайте
на всю підошву. Руки повинні бути
не зайняті торбами. Пам’ятайте, що
поспіх збільшує небезпеку слизоти,
тому виходьте із будинку не поспішаючи.
— При порушенні рівноваги — швидко присядьте, це найбільш реальний
шанс утриматися на ногах.
— Падайте з мінімальним збитком
для свого здоров’я: присядьте, щоб знизити висоту. У момент падіння стисніться, напружте м’язи, а, доторкнувшись до
землі, обов’язково перекотіться — удар,
спрямований на вас, втратить силу при
обертанні.
— Не тримайте руки в кишенях — це
зменшить можливість не тільки падіння,
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а й більш важких травм, особливо переломів.
— Обходьте металеві кришки люків.
Як правило, вони покриті льодом, можуть
бути погано закріплені і перевертатися,
що додає травмувань.
— Не прогулюйтеся з самого краю
проїжджої частини. Це небезпечно завжди, а на слизьких дорогах особливо.
Можна впасти та вилетіти на дорогу.
— Не перебігайте проїжджу частину під час снігопаду та у ожеледицю.

Пам’ятайте, що за таких умов значно
збільшується гальмовий шлях машини, і
падіння перед автомобілем, що рухається, призводить як мінімум, до каліцтв, а,
можливо, і до загибелі.
— Небезпечні прогулянки в ожеледицю в нетверезому стані. Тоді травми
частіше важкі, всупереч переконанню,
що п’яний падає завжди вдало. До того
ж, люди не так чутливі до болю і при наявності травми своєчасно не звертаються
до лікаря, що завдає згодом додаткових
проблем та неприємностей.
— Якщо ви впали і через деякий час
відчули біль у голові, в суглобах, нудоту,
утворилися пухлини — терміново зверніться до лікаря в травмпункт, інакше можуть виникнути ускладнення з поганими
наслідками.
— Тримайтеся подалі від будинків —
ближче до середини тротуару. Взимку,
особливо в містах, дуже небезпечні бурульки — зокрема, у період танення льоду та снігу.

Вишгородською міською радою розроблено проект регуляторного акта «Про внесення змін
та доповнень до рішення Вишгородської міської ради № 8/6 від
31.05.2007 року «Про оренду майна, що перебуває у комунальній
власності територіальної громади
м. Вишгорода».
Зазначеним проектом передбачається внесення змін до діючого регуляторного акта, який
регулює відносини у сфері оренди
комунальної власності міста, що
має значно доповнити і конкретизувати положення, пов’язані з
орендою, привести їх у відповідність з чинним законодавством.
Проект регуляторного акта
та відповідний аналіз регуляторного впливу будуть розміщені
на офіційному сайті Вишгородської міської ради http://www.
vyshgorod.osp-ua.info та опубліковані в газеті «Вишгород».
Зауваження та пропозиції до
проекту регуляторного акта від
громадян, суб’єктів господарювання, їх об’єднань, наукових
установ та консультативно-дорадчих органів прийматимуться у
письмовому вигляді у приміщенні
Вишгородської міської ради протягом одного місяця за адресою:
м. Вишгород, пл. Т. Шевченка, 1,
к. 63, а також на електронну адресу Вишгородської міської ради
(VMR_sekretar@ukr.net).

У виконавчому комітеті міськради

Депутатська відповідальність
і уважність службовців працюють на позитив
Ольга ВАСЮК,
керуючий
справами
апарату
виконавчого
комітету
міськради
Наші громадяни сьогодні доволі
добре обізнані і з законодавством,
і зі своїми правами. Отож, значна
кількість звернень до органів влади
та місцевого самоврядування по реалізацію цих прав — не новина.
Однак, аналіз звернень, що надійшли до Вишгородської міської
ради у 2013 році, демонструє значне
скорочення у порівнянні з 2012-им.
Про що це свідчить?
таном на 31.12.2013 р. Вишгородською міською радою зареєстровано 4 370 звернень,
що на 754 звернення менше, ніж 2012
року. Всі ці запити та звернення розглянуті виконавцями у визначені законодавством терміни, заявникам надано

С

обґрунтовані відповіді.
На особистому прийомі у міського
голови побувало 578 громадян. Цей показник також менший у порівнянні з попереднім роком — на 34 звернення.
Природно, що найчастіше до Вишгородської міської ради звертаються
найбільш незахищені верстви населення — ветерани війни та праці, пенсіонери, інваліди, особи, що постраждали від аварії на Чорнобильській АЕС,
багатодітні сім’ї, одинокі матері та інші
громадяни, які потребують соціального
захисту та підтримки. Таким зверненням керівники міської ради приділяли
особливу увагу, питання розглядалися
за участі депутатів міської ради, які проводили обстеження житлово-побутових
умов громадян.
До речі, хотілося б акцентувати увагу і на діяльності нашого депутатського
корпусу: більшість обранців міської громади — активні та відповідальні, разом
із мешканцями своїх дільниць співпереживають про громадські та допомагають розв’язувати особисті проблеми

громадян. І це, на мою думку, один зі
складових факторів того, що зменшується кількість звернень до міської
ради. Адже, значною мірою, депутати
вирішують питання безпосередньо на
місцях.
Серед питань, з якими звертались
мешканці Вишгорода до міської ради, —
поліпшення житлових умов (294 звернення проти 327 у 2012 році), земельні
питання (приватизація земельних ділянок, надання земельної ділянки для
житлового (садового) будівництва, під
городництво) — цих звернень 946 (на
77 менше, ніж у 2012 році).
Усього по довідки до міськради станом на 23 грудня 2013 року звернулись
1685 громадян (відповідно, у 2012 році
— 2095).
Також вишгородчани часто звертаються до міської ради з проханням надати матеріальну допомогу на лікування
та поховання. Загальна сума грошової
допомоги, отримана громадянами,
складає 541 тис. 200 грн. (У 2012 році —
560 тис. грн).

Якщо повернутися до питання «про
що свідчить зменшення кількості звернень громадян до міської ради?», то у
число факторів, які працювали на позитив, можна також занести той, що чимало питань вирішуються вже на стадії
оформлення листів і заяв. Працівники
апарату виконкому Вишгородської міської ради надають заявникам вичерпні,
ґрунтовні відповіді та роз’яснення. У разі
необхідності питання залишаються на
контролі для більш детального вивчення, відповідного реагування та інформування заявників про прийняте рішення.
Також поруч із канцелярією розміщено
інформаційний
стенд
із
роз’ясненнями деяких законодавчих
питань. За контактним телефоном громадяни також можуть у будь-який час
отримати відповіді на питання, що їх
турбують. Тобто, саме депутатська відповідальність і уважність службовців
працюють на позитив, зменшують кількість звернень громадян з проблемних
питань, дають можливість вирішити їх у
коротші терміни.
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Крутий ВІРАЖ міськради
Знай наших!

Вишгород

Тато, мама і я...

Влас. інф.
ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

Чемпіонат Вишгородського району з футзалу серед підприємств, організацій та установ розпочався
на початку грудня минулого року. Матчі 12 аматорських команд були цікавими і для вболівальників, і
для професійних футболістів. Найгарячішими стали
півфінали та фінал.
одному з півфіналів «Нормарк-Україна» (Вишгород) грав з ФК «Діназ» (Вишгородський район)
і поступився перемогою в серії післяматчевих
пенальті. Міський «Віраж» зустрічався з «Профрембудом»
(Нові Петрівці), якого на початку турніру фахівці визначали
як безсумнівного переможця. Передбачення не справдилося: команда міськради перемогла з рахунком 7:3 і вийшла до фіналу.
Численні вболівальники зібралися в неділю, 26 січня,
у залі районної ДЮСШ. Подивитися таки було на що: «Діназ» проти «Віража».
Команда міськради (8 досвідчених футболістів) з перших хвилин гри заволоділа ініціативою. Вже у першому
таймі забили п’ять м’ячів у ворота молодих і завзятих суперників. Тричі відзначився Олексій Писаренко, по одному разу – Олексій Щербина та Ігор Китаєв.
У другому таймі «Віраж» дещо розслабився і дав можливість «Діназу» відквитати три м’ячі. Фінальний свисток
голови районної федерації футболу — організатора змагань — судді Миколи Короля зафіксував перемогу команди міськради з рахунком 5:3.
Усіх гравців нагородили пам’ятними медалями. Приємно було отримати кубок переможця турніру капітану
команди міськради Олексієві Щербині. Кращим гравцем
турніру визнано Сергія Яковишина («Профрембуд»), кращим бомбардиром — Олексія Писаренка («Віраж»). Кращий воротар — Ярослав Терещук («Діназ»), кращий захисник — Олександр Безулий («Нормарк-Україна») .
Окрім офіційних нагород, були й заохочувальні. Вишгородський міський голова Віктор Решетняк знайшов
можливість нагородити переможців грошовими преміями
та цінними подарунками. Їх команді міськради вручили заступник міського голови Олександр Ростовцев і ветеран
вишгородського футбольного руху Олександр Волкотруб.
Посприяв проведенню чемпіонату гравець та спонсор
Олег Саламаха.
Побажаємо команді міськради гідно представляти
Вишгород на інших змаганнях!

В

Анатолій МИСЬКО,
головний суддя чемпіонату,
адмірал-командор козацтва
У неділю, 26 січня, на вишгородському стадіоні
«Енергетик» відбулись стрілецькі змагання, присвячені вікопомній події — бою загону київських студентів і бійців вільного козацтва (1918 р.) під Крутами із
4-тисячною армією лівого есера Михайла Муравйова, фігури одіозної та відвертого антиукраїнця.
змаганнях взяли участь 60 осіб із 13 команд колективів фізкультури вишгородських установ,
підприємств і закладів.
Результати: Каскад Київських ГЕС і ГАЕС — перше
місце (капітан Микола Лихацький, 122 очка); стадіон
«Енергетик» — друге місце (капітан Василь Колобов, 121
очко); екіпаж яхти «Оксамит України» (капітан Іван Колобов) — третє місце.
Далі по порядку: «Тунга» (капітан Євген Артем’єв);
ВІКЗ (капітан Любов Хрищенко); ДНЗ «Чебурашка» (капітан Оксана Барановська); флотилія «Вільні вітрила» (капітан Лідія Мельникова); екіпаж яхти «Аметист» (капітан
Євген Пещерін); НВП «Технопроект» (капітан Геннадій
Вербовий); Товариство самодіяльних спортсменів (капітан Володимир Намаконов); «Рута» (капітан Валерій Виговський); ТСК «Центр» (капітан Світлана Хилько); «Више-

...Спортивна сім’я
Тетяна ВЛАСЕНКО,
вихователь-методист ВМК ДНЗ я/с «Ластівка»
У дитячому садочку «Ластівка» новорічно-різдвяні свята передали естафету сімейно-спортивному «Тато, мама, я — спортивна сім’я!»
24 січня святково прикрашену залу дошкільної установи заповнив
радісний гамір юних спортсменів старших груп «Барвінок» та «Волошки» разом із двома дружними сім’ями Стрюкових та Хмельницьких з
їхніми старшими дітьми, в минулому теж вихованцями «Ластівки».
Після спільної веселої розминки почалися справжні спортивні баталії. Сімейні команди змагалися у швидкості та спритності, виявляли
неабияке взаєморозуміння та підтримку, вражали згуртованістю і почуттям гумору.
Не сиділи без діла і дитячі команди «Барвінок» та «Волошки»: змагалися у веселих естафетах, співали, танцювали, грали в ігри. Автором сценарію, творчим керівником та натхненником цього надзвичайно цікавого дійства виступила інструктор із фізичного виховання
спеціаліст І категорії В. О. Костючок.
Завжди доречний музичний супровід забезпечила музичний керівник О. В. Петрова. Жюрі та спонсори (за сумісництвом) завідуюча
Г. П. Литвиненко, методист Т. С. Власенко та старша медсестра Л.
А. Новодєєва підвели підсумки та обдарували всіх: сімейні команди
отримали набори для чаювання, групові — спортивний інвентар, а всі
учасники та гості свята — веселий настрій, приємні враження та незабутні спогади! Отож, свята тривають!

До 96-ї річниці бою під Крутами

очка) — 3-тє місце. У чоловічому заліку: Сергій Рудик — 1 місце (43 очка);
Андрій Мірошниченко — 2 місце (43
очка); Олег Коваль — 3 місце (42 очка).
Серед підлітків: Олег Шостак — 1 місце,
за ним — Іван Крушановський, замкнув
трійку призерів Дмитро Вербовий.
Переможці та призери нагороджені
дипломами й титульними медалями.
Меценати чемпіонату — Валерій
Виговський, Микола Коваль, Олександр Семенов.
Організатори змагань — КП «УФКС»
Вишгородської міськради (директор
Василь Колобов) та спортивне товариство «Україна» (голова Анатолій Мись-
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Народні герої і сьогодні серед нас...
град» (капітан Микола Коваль).
В особистому заліку переможцями міського чемпіонату стали: Оксана Хомицька (47 очок) — 1 місце; Лідія
Мельникова (45 очок) — 2-ге місце; Наталія Шваб (42

ко).
Поминальний обід за Героями Крут
організувала Лідія Мельникова.
Герої не помирають. Народні герої і сьогодні серед
нас…

Про гірку, гарячий чай та бутерброди
Інна ШУМ,
школа журналістики (керівник Ольга Думанська) ЦТ «Дивосвіт»
ФОТО — автор, спеціально для «Вишгорода»

Сніг випав лише наприкінці січня. Нарешті можна зліпити снігову бабу та покататися з гірки. Дорослим це не
до вподоби, а дітям — навпаки, вони обожнюють заливати
льодяну гірку і кататися з неї.
онячного та морозного недільного дня мені не сиділося вдома, захотілося погуляти по Вишгороду. Щільніше закуталася в теплий шарф, прихопила «фотик» і
помандрувала по місту.
Біля ДК «Енергетик» на льодяній гірці юрмилася купка хлопчаків і дівчаток. Вони неслися з гірки хто на чому і хто як міг — і
на ногах, і на санчатах, і на пластикових дошках, і на спині, на
«п’ятій точці». Падали, збивали один одного, реготали, і ніхто ні
на кого не ображався, допомагали підвестися з купи і знову бі-
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гли нагору. Усім було весело і радісно.
Коли я постояла з півгодини, фоткаючи дітлахів на гірці,
пальці в рукавичках так змерзли, що мені вже було не до веселощів. Та мені запропонували… увійти до намету, що стояв поруч,
погрітися, що я залюбки і зробила. Моє дивування не скінчилося, коли господарі намету, МЧСники, запропонували гарячий
чай з бутербродом і печиво.
До намету по черзі забігали діти з ковзанки, відігрівалися та
підкріплялися смачним «бутриком» із ковбасою, сиром і знову
бігли кататися на гірку. Скільки їх перебувало тут за цей вихідний день, важко перерахувати. Але, дякуючи спонсорам-підприємцям, їстівного «підкріплення» вистачило усім.
Я хочу подякувати людям, які поставили намет на свіжому
повітрі і безкоштовно пригощають бутербродами та чаєм. Мені
дуже сподобалось гуляти по Вишгороду. Тож не сидіть удома, а
швидше йдіть на вулицю — катайтеся, розважайтеся, рухайтеся, загартовуйтесь — це здоровий спосіб життя!

ФізкультУРА

Вишгород

Зимове побратимство

ЛЬОРРАХ (НІМЕЧЧИНА)
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Регіональне метро
У Льоррасі відбувся економічний форум
«Metrobasel». Обговорювалося бачення транспортного розвитку регіону Базеля (швейцарське місто на відстані 20 км), зокрема і
перспективи побудови мережі метрополітену.
Сприятлива економічна ситуація в Базелі
притягує в місто активне населення. За оцінками експертів, до 2035 року населення Базеля може збільшитися на 60 000 або навіть на
200 000 жителів, що помітно ускладнить транспортну ситуацію в регіоні.
Можливо, саме так виглядатиме гілка метро через 37 років.
(ФОТО 5)
Різдвяний ярмарок з мером і Клаусом
Наприкінці грудня у Льоррасі урочисто
відкрили Різдвяний ярмарок мер міста Гудрун
Хойте-Блум разом із Санта-Клаусом.
Близько ста святково оформлених кіосків
виблискували сувенірами, іграшками, ювелірними виробами. Також на ярмарку можна було
придбати різноманітні смаколики: смажені
каштани і мигдаль, млинці, смажені ковбаски,
вишукані сири, розслабитися за келихом глінтвейну, поспілкуватися з друзями і знайомими.
Святкова атмосфера особливо відчувалась із настанням темряви, коли запалювались гірлянди, і тоді Льоррах потопав у мерехтінні вогнів і веселощах.
(ФОТО 2)

БЄЛГОРОД (РОСІЯ)
Любов’ю і єднанням…
У Великому залі будівлі адміністрації міста
зібралися служителі Бєлгородсько-Старооскольської та Валуйсько-Олексіївської єпархій.
Президію з’їзду склали митрополит Бєлгородський і Старооскольський Іоанн, губернатор Бєлгородської області Євген Савченко,
голова Бєлгородської обласної думи Іван Кулабухов, головний федеральний інспектор у
Бєлгородській області Олександр Закоржевський, мер міста Бєлгорода Сергій Боженов.
2014 рік у Бєлгородській області ознаменується 120-річчям з дня народження
Серафима (Тяпочкіна), а для всієї країни —
700-річчям преподобного Сергія Радонезького. Глава регіону висловив впевненість,
що ця подія стане потужним імпульсом для
зміцнення солідарного суспільства, короткою
і ємною формулою якого Євген Савченко назвав вислів Сергія Радонезького: «Любов’ю і
єднанням спасемося».
Олімпійський вихідний
17 січня розпорядженням адміністрації
міста оголошено неробочим для муніципальних установ і підприємств. Для того, щоб
жителі міста змогли взяти участь у церемонії
зустрічі Олімпійського вогню. До того ж, у цей
день буде обмежено рух транспортних засобів, включаючи громадський транспорт.
Бєлгородців прибуло
За даними Белгородстата, у січні-листопаді 2013 народилося 4 019 дітей, природний
приріст склав 333 особи. Міграційний приріст
за десять місяців – 4 089 осіб проти 6 171 у
січні-жовтні 2012 року. (ФОТО 4)

Дружні зв’язки
Влас. інф.
ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

До побратимів Вишгорода незабаром може долучитися одне з
італійських містечок. 23 січня до
Вишгородського міського голови завітала ціла делегація зацікавлених у
культурних та економічних зв’язках
з Україною італійців.
Серед них — Джуліо Аматуччі («DAF
snterservice s. r. l.»), колишній очільник
однієї з побратимських організацій «Італія — СРСР», єврокомуніст, який вільно
володіє російською, Лучано Інночентіні
(президент «Cantina Cardeto»), Алессандра Черкветеллі («Cantina Cardeto»).
Нашу державу знають в Італії не
лише за євроінтеграцією заробітчан,
про яких, до речі, італійці — найвищої
думки. Заключні змагання «Формули-1
на воді» кілька років поспіль зробили
і наше рідне місто однією з візитівок
України.
Культурна спадщина давніх римлян
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СУЗДАЛЬ (РОСІЯ)
Світлі подвір’я
25 грудня 2013 р. мешканці будинків 2-10
по бульвару Вспольє після тридцятирічного
очікування отримали вуличне освітлення.
Так адміністрація міста Суздаля оперативно відреагувала на колективне звернення
мешканців цих будинків, написане 17 грудня.
У короткий термін енергетики за дорученням голови адміністрації А. Разова встановили 18 опор, придбали світильники, причому
не тільки для бульвару Вспольє, а й вулиць
Гоголя та Златоустівської.
(ФОТО 1)

4

Заготовки — під боком
20 грудня адміністрація міста на численні
прохання мешканців вул. Гоголя і Радянської
встановила нові павільйони для торгівлі плодоовочевою продукцією і домашніми заготовками.
Замість розбитих лавок продавці отримали зручні і місткі торгові місця з покрівлею над
головою. Тепер жителі можуть у комфортних
умовах продати надлишки вирощеної власноруч продукції.
Адміністрація м. Суздаля і надалі виконуватиме побажання городян, створюючи сучасні умови проживання та роботи у місті.
(ФОТО 3)

5
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Безпека пішоходів
Напередодні Нового року в Суздалі
з’явилося два нових пішохідних переходи.
Адміністрація міста встановила дорожні
знаки «Пішохідний перехід» з жовтим фоном
на перехрестях бульвару Вспольє з вулицями
Гоголя і Пожарського.
(ФОТО 6)

В Італію — з любов’ю

Зліва — направо:
Джуліо Аматуччі («DAF snterservice s. r. l.») — колишній очільник
однієї з побратимських організацій «Італія — СРСР», Лучано Інночентіні
(президент «Cantina Cardeto»), Алессандра Черкветеллі («Cantina
Cardeto») та менеджер «DAF snterservice s. r. l.» Лариса Лисенкова
перегукується з Трипіллям та Древньою
Руссю, з археологією та історією вишгородської землі. За рецептами давньої цивілізації етрусків виготовляється

вино, яким залюбки смакують Північна і
Латинська Америка й Азія (зокрема Китай і Казахстан).
Концерн, що виробляє та продає

сонячний напій у 16 країн світу, — наочний приклад європейського розвитку
середнього бізнесу, що дає роботу 150
малим виробникам. За давньою, перевіреною часом технологією, з місцевих
глин виробляється червона гонта/черепиця: зокрема, сім днів перебуває у
спеціальних печах, а потім іще сім днів
охолоджується.
Глини Вишгородщини, з яких у Межигірському монастирі виготовляли плінфу (цеглу) та посуд, можуть бути цікавими для італійців так само, як і обмін
творчими колективами. Як сказав класик, найбільше сприяє мирові в усьому
світі взаємопроникнення культур.
Багату історію, схожі кулінарні вподобання, зацікавленість у оздоровчих закладах, туризмі, сільському та підсобному виробництві мають Вишгород і три
італійські міста, розташовані між Римом
і Флоренцією та найбільше (після італійської столиці) відвідувані туристами.
Тож італійці запросили Вишгородського міського голову Віктора Решетняка відвідати свій сонячний край — для
встановлення побратимських контактів.
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Календар

Звертається Червоний Хрест

Чи знаєте ви, що…

Громадська рада при Центрі
медико-соціальної допомоги Вишгородської районної організації Товариства Червоного Хреста України м. Вишгорода звертається до
керівників підприємств, установ і
організацій, благодійників і меценатів з проханням допомогти в
придбанні обладнання для оздоровлення малозабезпечених громадян, людей похилого віку, інвалідів, якими опікується Червоний
Хрест і територіальний центр УСЗ.
ентр ЧХ і УСЗ постійно прагнуть розширити надання медичних послуг.

2 лютого – Всесвітній день водноболотних угідь, День бабака
4 лютого – Всесвітній день боротьби
проти раку
6 лютого – Міжнародний день бармена

Вітаємо!
У лютому дні народження святкують:
4 лютого – Олександр Олексійович
ПРИХОДЬКО, депутат Київоблради,
голова Вишгородської РДА
15 лютого – Людмила Вікторівна
АНДРЕЄНКО, спеціаліст І категорії
Вишгородської міськради
18 лютого – Віктор Олександрович
РЕШЕТНЯК, Вишгородський міський
голова
19 лютого – Світлана Миколаївна
КАШТАЛЯН, член міськвиконкому
20 лютого – Інна Василівна ШУБКО,
депутат Київської облради, директор ВРГ
«Інтелект»
Зичимо вам міцного здоров’я, благополуччя, поваги та шани від людей, любові від
рідних та близьких, добра і достатку, творчого натхнення і невичерпної енергії.
Хай ваша чуйність, невтомність, високий
професіоналізм і бажання творити добро завжди супроводжують вас.
Вишгородська міська рада,
міськвиконком,
редакція газети «Вишгород»

Третій вік

Мозаїка

2014 року
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Валентина ЛОСЄВА,
консультант
Вишгородського клубу
органічного землеробства

Вишгород

Лікувальна печера

У місті і районі у зв’язку з екологічною проблемою територій, які постраждали від аварії на ЧАЕС, 33512
осіб, тобто майже половина населення, мають проблеми з органами дихання (ОРЗ, бронхіт, запалення легенів,
алергічні захворювання органів дихання та інше).
Центр ЧХ займається реабілітацією
хворих, проводячи безмедикаментозне
лікування, екологічно чисте, безболісне.
Для лікування і профілактики хвороб дихальних шляхів Центр планує
обладнати «соляну печеру» (галотерапія). На установку потрібно близько
100 тис. грн.

Дім, сад, город

Кінець січня — початок лютого —
час сіяти селеру, оскільки вегетаційний період у неї досить тривалий
— 120-180 діб. Це досить корисний
овоч, який називають ще «чоловічим
коренем» через ефективний вплив
на потенційні здатності чоловіків.
асіння замочують у розчині
марганцівки для знезараження, або — якщо її немає — у
соку алоє, відварі кропиви чи бурштиновій кислоті. Потім промивають і підсушують, рівномірно розподіляючи його
по поверхні у зволоженому та ущільненому грунті.
Землею не присипають, оскільки на-
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Проблеми багатьох хворих людей
можемо розв’язати гуртом, придбавши обладнання на благодійні кошти
громадськості та бізнесу.
Наш розрахунковий рахунок:
2600130093822, МФО 322669,
ГУ по м. Києву та Київській обл.,
АТ «Ощадбанк», ідентифікаційний код: 23571538,
з поміткою: благодійний внесок на
придбання обладнання для Центру.
З повагою
члени Громадської ради
Т. Орел, Н. Рудько, П. Головко,
П. Жуланов, В. Малишев,
О. Озеруга, В. Жарун

Посійте селеру

сіння проростає тільки на світлі. Тому
ємності заввишки 10-15 см накривають
плівкою або склом. Оптимальна температура для проростання — 20-25 градусів.
Час від часу плівку або скло знімають, видаляють конденсат, розсаду поливають (краще у піддон). З появою 2-3
справжніх листків висаджують у пластикові стаканчики, не заглиблюючи саджанці.
У березні розсаду загартовують на
балконі чи лоджії з поступовим збільшенням часу. А як тільки мине загроза
заморозків — висаджують у грунт на
відстань 40 х 40 см, додаючи у лунку 1-2
ст. ложки попелу, перегній чи компост
та 0,5 л води.
Селера дуже любить воду, тому

висаджують її на низині і спочатку
ллють під кожну рослину не менш як
по 2 л води. Час від часу підживлюють
коров’яком (1 л на 10 л води), курячим
послідом (0,5 на 10 л води).
Під час вегетації, зазвичай у кінці липня, тонкі бокові корінці навколо
кожної рослини видаляють, обережно
підкопуючи її з усіх боків, та обривають
застаріле листя.
Селера росте до холодів. Цього року
останній кущ я викопала у грудні, пересадила у горщик і тепер користуюсь
ароматною зеленню.
За умови дотримання агротехніки
вирощування селери корені досягають
ваги 500-1000 грамів. У клубі є насіння
кількох сортів.

Ліки від старості

Галина МАКАРЕНКО
ФОТО — Олександр КОНОНЕНКО,
спеціально для «Вишгорода»

Моніторинг, проведений Вишгородським територіальним центром
соціального обслуговування (надання соціальних послуг) — ВТЦСО,
свідчить: людям, особливо поважного віку, часто бракує простого спілкування. Хтось із «третього
віку» шукає такого спілкування в діяльності громадських організацій,
культурно-мистецьких заходах. А
інший, навіть із тих, хто у свій час був
відомою людиною, займав посади,
з острахом усамітнюється у своєму
домі, навіть запрошення до гуртових
заходів відхиляє.
ому так трапляється, чому у
людей практично зникають мотивації до суспільного життя, а
іноді втрачається і сам його смисл? На
ці питання шукали відповіді учасники
засідання круглого столу «Зрозуміти
людину», яке відбулося днями у приміщенні територіального центру.
Тетяна Георгіївна Каут, яка взяла на
себе роль модератора заходу, спираючись на матеріали інформаційно-ре-

Ч

Під час засідання круглого столу «Зрозуміти людину»
сурсного центру Ґете-Інституту, акцентувала увагу на тому, що людям, котрі
виходять на пенсію, важливо утримати
баланс спілкування з суспільством, не
втрачати його на довгий час. Адже коли
людина навіть ненадовго відсторонилася від активних справ, у неї можуть
з’явитися такі думки: «Певно, про мене
вже забули? Був я шанованою у місті
людиною, керував сотнями підлеглих,
а тепер іти у якийсь «Клуб за інтересами»? З моїм життєвим досвідом мене
ще хтось буде чогось учити?»
«Як не дивно, — каже Тетяна Геор-

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.
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гіївна, — найчастіше саме люди з великим управлінським і життєвим досвідом
стоять розгубленими на порозі пенсійного віку. А «ліки» від усамітнення і відсторонення від суспільного життя дуже
прості — треба більш активно контактувати із зовнішнім світом. І саме «клуби
за інтересами» допоможуть у цьому.
Наша сьогоднішня аудиторія — наочний приклад: ви активні, ви берете
участь у багатьох заходах, вам цікаво
спілкуватись, а не усамітнюватися вдома, переймаючись проблемами і плекаючи свої хвороби. І я поважаю таку вашу

позицію і підтримую її.
Одне лише побажання — звертайте
увагу на ваших сусідів, друзів, особливо одиноких, тих, у кого рідні далеко,
— може, комусь боязко знову вийти
в люди самому. А за вашої підтримки
вони повернуть собі радість, продовжать своє активне життя».
Учасники заходу зійшлися на думці, що єднання у справах та інтересах
і справді додає життєвих сил, робить
людину щасливішою, є «ліками» від старості — практично кожен робив такі висновки з власного досвіду.
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