Про скликання XLI сесії Вишгородської міської
ради VІ скликання
Офіційно

Герой України

Золота Зірка — героям Небесної сотні

Керуючись п. 8 ч. 4 ст. 42 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», скликати ХLI сесію Вишгородської міської ради VІ
скликання 5 грудня 2014 року о 10:00 у залі
засідань адмінбудинку (пл. Т. Шевченка, 1) з
таким порядком денним:
1. Про затвердження на посаду першого
заступника міського голови з питань діяльності
виконавчих органів ради.
2. Про затвердження звіту про виконання
Вишгородського міського бюджету за 9 місяців
2014 року.
3. Про затвердження звіту використання
коштів цільового фонду Вишгородської міської

Президент України Петро Порошенко — за громадянську мужність,
патріотизм, героїчне відстоювання
конституційних засад демократії,
прав і свобод людини, самовіддане
служіння українському народу, виявлені під час Революції Гідності, — указом № 890/2014 від 21 листопада 2014
року присвоїв звання Герой України з
удостоєнням ордена Золота Зірка героям Небесної сотні — КІЩУКУ Володимиру Юрійовичу, ПЕХЕНЬКУ Ігорю
Олександровичу (посмертно).

ради за 9 місяців 2014 року.
4. Про архітектурну діяльність у м. Вишгороді.
5. Про безоплатне прийняття у комунальну
власність територіальної громади м. Вишгорода та передачу на баланс експлуатуючим підприємствам об’єктів інженерної інфраструктури.
6. Про внесення змін до рішення Вишгородської міської ради від 27.06.2012 року № 12/5
«Про затвердження Правил розміщення зовнішньої реклами у місті Вишгороді».
7. Земельні питання.
Міський голова
В. РЕШЕТНЯК

Âèøãîðîä
Газета Вишгородської міської ради

www.vyshgorod.in.ua

Читай і пиши про СВОЄ місто
Виходить з 4 листопада 1995 року
Депутатські звіти
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Спогади про Київську ГЕС
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Школа «Надія» чекає

Не підкорені у 33-му — непереможні сьогодні
Влас. інф.
Проголошений указом Президента
України Петра Порошенка День Гідності та
Свободи 21 листопада ц. р. відзначався у
Вишгороді на пл. Т. Шевченка. У часі цей
день (четверта субота листопада) збігся
із Днем пам’яті жертв голодоморів, якими
намагалися підкорити та виморити український народ.
обочі та учнівські колективи, громадські активісти і пересічні вишгородці хвилиною мовчання вшанували
пам’ять понад 16,5 млн синів і дочок, яких
Україна втратила за три голодомори. Схилили голови у пам’ять Небесної сотні, що залишилася відстоювати гідність та свободу нашої
держави на Майдані, та патріотів України, котрі гинуть на Сході. Коли лунав Гімн України,
молодь (та й чимало старших людей) приклала руку до серця.
Перед присутніми виступив Вишгородський міський голова, який нагадав, що всіх
сьогодні на цю площу зібрали дві дати — схилити голову перед пам’яттю невинно загиблих
і запалити святі вогники пам’яті. «Україна —
була, є і буде територією свободи. Українці
продемонстрували свій європейський вибір
2004-го та 2013-го року. На Майдані були і
сотні вишгородців, там загинув Ігор Пехенько. На Донбасі наші земляки захищають незалежність України, наклали головою Євген
Єрмаков і Денис Ханчич», — сказав Віктор
Решетняк і додав: «Слава Україні!» Площа

Р

відгукнулася: «Героям слава!»
Голова Вишгородської райради Ірина Побідаш, учасниця подій на Майдані, говорила
про намагання старої влади взяти реванш і
закликала зробити так, аби українці більше не
гинули. Надія Пехенько зазначила, що День
Гідності та Свободи увійде в історію, розповіла про уроки пам’яті, в яких вона, вчитель,
бере активну участь, бо син їй заповідав:
«Мамо, живи довго!» Мати загиблого Ігоря
Пехенька звернулася до присутньої на площі
Т. Шевченка молоді: «Діти йшли на кулі, щоб
наше життя було гідним» і заплакала.

Священики УПЦ (КП) о. Богдан Ніколин і
УГКЦ о. Тарас Валах відправили заупокійну
літургію та проголосили вічний спокій і вічную
пам’ять жертвам голодоморів та убієнним захисникам України, бо нема більшої самопожертви, як хто душу свою покладе за друзів
та Батьківщину. У своїй проповіді протоієреї
говорили про заповіді Божі і гріх гордині, прокляття народне чиновникам неправедним,
про архистратига Михаїла-захисника, який,
менший у Бога, поборов у своїх ділах Люцифера, про те, що слід жити так, аби наші
імена були записані на Небесах, у книзі життя
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Українці

Бога.
Громада поставила запалені свічки та
поклала квіти до пам’ятної дошки героям
Майдану та захисникам Вітчизни, а також
до пам’ятного знаку жертвам голодоморів та
політичних репресій (автобус до старого кладовища надало ТОВ «АвтоЛайн»). Насамкінець урочистого заходу ведуча Наталя Кисіль
(директор міського ЦТ «Джерело») нагадала
присутнім, що 22 листопада о 16:00 — запалення свічок пам’яті та загальнонаціональна
хвилина мовчання в пам’ять жертв усіх голодоморів в Україні.

ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

«Український народе, живемо в умовах війни» — послання Президента України до Верховної Ради
Перший день нової Ради: другий строк Яценюка, емоційний Порошенко та «хрещення» комбатів
Шість фракцій і дві групи нової Ради, 302 депутати (5 фракцій) — в коаліції, спікер — Володимир Гройсман

Офіційний сайт міськради: www.вишгород.com.ua

Це та інше чит. на сайті газети
«Вишгород» www.vyshgorod.in.ua

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

29 листопада 2014 року

Вимагаємо ротації!

Законодавство

Президент підписав закон, що
спрощує отримання спадщини
25 листопада Петро Порошенко підписав закон №
1709-VII «Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України (щодо деяких питань спадкування)». Нагадаємо, що раніше Рада спростила отримання українцями спадщини.
Закон спрощує процедуру оформлення спадщини і
реєстрації прав громадян на успадковане ними нерухоме
майно, насамперед на селі. Тепер мешканці сільських населених пунктів зможуть оформити необхідні документи за
місцем проживання. Це не лише робить відповідні послуги
більш доступними для спадкоємців, а й зменшить часові та
грошові витрати на їх оформлення.
Коментуючи підписаний закон, перший заступник глави АП Геннадій Зубко відзначив, що прийняття цього документу є реалізацією одного з напрямків децентралізації влади, адже органам місцевого
самоврядування сільських населених пунктів надаються
повноваження щодо оформлення спадщини. Крім того,
законом скасовується обов’язкове проведення оцінки
майна і встановлюється нульова ставка оподаткування у випадках спадкування майна спадкоємцями першої
та другої черги. Тобто у разі оформлення спадку від чоловіка-дружини, батьків-дітей, баби-діда, брата-сестри.
Більше читайте тут: http://tsn.ua/politika/poroshenko-pidpisavzakon-scho-sproschuye-otrimannya-spadschini-393700.html

Вишгород
Збережи життя солдату

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

21 листопада під Міністерством оборони України відбулась акція на захист прав
військовослужбовців 25 батальйону територіальної оборони «Київська Русь», які понад три місяці перебувають у зоні АТО на
передовій в м. Дебальцеве. Значну частину
батальйону складають вишгородці. Хлопці
виснажені від постійних обстрілів і потребують відпочинку.
Організувала акцію ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «НАРОДНА РАДА МІСТА ВИШГОРОДА І ВИШГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ». В акції
взяли участь близько 70 осіб — родичі, близькі
й товариші бійців 25 батальйону, а також вишгородці, яким не байдужа доля наших військових.
На вимогу учасників акції керівництвом Міністерства оборони України була проведена зустріч між
ініціативною групою та заступником Міністра М. П.
Мехедом, через якого передали звернення до Міністра оборони України — з вимогою негайної ротації
25 батальйону. Також під час спілкування заступник
Міністра оборони України пообіцяв, що питання ротації буде винесене на найближче засідання Генерального Штабу ЗСУ.
За інформацією Олександра Дзюби, заступника голови громадської організації, НАРОДНА РАДА

МІСТА ВИШГОРОДА І ВИШГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ініціюватиме пікетування Адміністрації Президента України, якщо Міністерство оборони України
затягне процес.
P.S. Після завершення акції волонтери Народної
Ради та Благодійного фонду «З ВІДКРИТИМ СЕРЦЕМ У МАЙБУТНЄ» — Олександр Дзюба, Ірина та
Анатолій Шугайло, вкотре повезли допомогу бійцям,
які несуть службу в зоні АТО. Разом з ними повернулись у м. Дебальцеве для подальшого проходження
служби четверо бійців 25 батальйону (Дядя, Тімур,
Карась і Слава), які перебували у короткотривалій
відпустці. Хлопці дбають про державу, надіємось, що
і жержава дбатиме про них!

Загальнообов’язкове державне соціальне страхування

Затверджено пропорції розподілу єдиного внеску
Прес-служба
Міністерства соціальної політики
http://www.kmu.gov.ua/control/publish/
article?art_id=247777025
Відповідну постанову прийнято 26
листопада на засіданні Уряду. Зокрема,
встановлено такий розподіл єдиного
внеску на загальнообов’язкове держав-

не соціальне страхування:
- 2,5843% на випадок безробіття,
- 5,2397% з тимчасовою втратою
працездатності,
- 3,8860% від нещасного випадку на
виробництві,
- 88,2900% на пенсійне страхування.
Зазначений розподіл відповідає редакції Закону України «Про збір та облік

Право на податкову соціальну
пільгу студентам, що працюють
Юридична абетка
Анна МЕЛЬНИК, ГДІ інформаційно-комунікаційного сектору
Вишгородської ОДПІ
До Вишгородської ОДПІ звернувся студент київського вишу
з проханням роз’яснити, чи є обмеження в отриманні податкової
соціальної пільги, якщо він навчається на денній формі навчання
та одночасно працює на 0,5 ставки?
Роз’яснюємо, що робота з неповним робочим часом регламентується ст. 56 Кодексу законів про працю України, за нормами якої — за
угодою між працівником і власником або уповноваженим ним органом може встановлюватись (як при прийнятті на роботу, так і згодом)
неповний робочий день або неповний робочий тиждень. Оплата праці
в цих випадках провадиться пропорційно відпрацьованому часу або
залежно від виробітку. Робота на умовах неповного робочого часу
не тягне за собою будь-яких обмежень обсягу трудових прав працівників.
З урахуванням норм абзацу першого пп. 169.4.1 п. 169.4 ст. 169
Податкового кодексу України (далі — Кодекс) платник податку має
право на зменшення суми загального місячного оподатковуваного
доходу, отримуваного від одного роботодавця у вигляді заробітної
плати, на суму податкової соціальної пільги (далі — ПСП) у розмірі,
що дорівнює 150% суми пільги, визначеної пп. 169.1.1 п. 169.1 цієї
статті для такого платника податку, який, зокрема, є студентом (пп.
«г» пп. 169.1.3 цього пункту).
Відповідно до пп. 169.2.3 п. 169.2 ст. 169 Кодексу, ПСП не може
бути застосовано до заробітної плати, яку платник податку протягом
звітного податкового місяця отримує одночасно з доходами у вигляді
стипендії, що виплачується з бюджету.
Отже, якщо студент отримує стипендію з бюджету, то ПСП до
заробітної плати такого платника податку не застосовується. Якщо
студент не отримує стипендію й одночасно з навчанням працює та
одержує заробітну плату, він має право на застосування ПСП у розмірі 150% за умови, що розмір його заробітної плати на місяць не
перевищує у 2014 р. — 1710 грн. При цьому він має надати роботодавцю довідку з навчального закладу про те, що він там навчається і
не одержує стипендію з бюджету.

Звіти

єдиного внеску на загальнообов’язкове
державне соціальне страхування» з
урахуванням змін, внесених Законом
України «Про запобігання фінансової
катастрофи та створення передумов для
економічного зростання в Україні».
Пропорції єдиного внеску між фондами соціального страхування у 2014 році
дають можливість забезпечити бездефі-

цитність бюджетів фондів з тимчасової
втрати працездатності, від нещасного
випадку на виробництві та на випадок
безробіття.
Нагадаємо, що відповідно до законодавства право встановлювати розподіл
єдиного внеску між фондами соціального страхування передано Кабінету Міністрів України.

Ліс рубали, а податки приховали

Оксана НЕДІЛЬКО,
завідувач інформаційно-комунікаційного
сектору Вишгородської ОДПІ
За наслідками планової перевірки державного підприємства, що займається
лісовим господарством у Іванківському
районі Київської області, фахівцями Вишгородської ОДПІ донараховано понад мільйон гривень податків та штрафних санкцій.
Серед незначних порушень з податку на
прибуток підприємств та податку на додану
вартість головним чинником чималих донарахувань став збір за спеціальне користування
лісовими ресурсами. Як було виявлено в ході

перевірки, підприємство займалось заготівлею деревини з подальшим збутом, продавало лісорубні квитки, а необхідну звітність за
спеціальне використання лісових ресурсів не
подавало. Та і відповідний збір, у розмірі 828,9
тис. грн, не сплачувався.
Суб’єкти
господарювання
повинні
пам’ятати, що приховані або несвоєчасно
сплачені податкові зобов’язання тягнуть за
собою значні штрафні санкції. Звичайно, помилятись може кожний, але самостійно виявлена помилка призведе лише до п’яти відсотків штрафу, що в декілька разів менше
відповідного показника за наслідками перевірки органами державної фіскальної служби.

Мільйонні борги —
тінь на репутації підприємств
Анна МЕЛЬНИК,
ГДІ інформаційно-комунікацйного сектору
Вишгородської ОДПІ
Станом на 01.11.2014 року загальний податковий борг до Зведеного бюджету складає понад 191 млн грн. Податковий борг викликаний, в
основному, несплатою в граничні строки самостійно задекларованих податкових зобов’язань,
а також несплатою донарахованих сум по результатах контрольно-перевірочної роботи.
Найбільші боржники Вишгородського району:
ТОВ «ЄВРОСТЕП ПЛЮС» — 3115,9 тис.
грн;
ТОВ «РУБУС» — 4114,6 тис. грн;
ТОВ «БУДЕКСІМ» — 4504,1 тис. грн;
ТОВ «ЛУГ МК» — 4639,2 тис. грн;
ТОВ «РУЗА-ЛТД» — 4810,1 тис. грн;

Вишгородщина

УДП «УКРІНТЕРАВТОСЕРВІС» — 5204,1
тис. грн;
СВК «ДИМЕРСЬКИЙ» — 5827,4 тис. грн;
ДП «КИЇВСЬКА ДИРЕКЦІЯ «ТОВ «МОНОЛІТ» — 5933,4 тис. грн;
ТОВ «УКРПАЛЕТЕНЕРГО» — 6070,4 тис.
грн;
ПЕРША ФІЛІЯ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВМІСЬКБУД-1 —
7454,8 тис. грн;
ТОВ «ІНЖБУД-ПІДРЯД» — 9721,6 тис. грн;
ДП «РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ»
— 53395,8 тис. грн.
У нелегкі для країни часи кожна гривня —
значна в державному бюджеті, адже своєчасна сплата податку — це виплати для армії, лікарень та соціально незахищеного населення!
Тож борги перед бюджетом — не дрібниця, а
тінь на репутації підприємств.

Наше місто

Вишгород
Офіційно
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Про встановлення ВМКП «Водоканал» тарифів на комунальні послуги по водопостачанню та
водовідведенню для населення, бюджетних організацій та госпрозрахункових підприємств

Рішення від 20 листопада 2014 року № 265
Розглянувши звернення Вишгородського міського
комунального підприємства «Водоканал», відповідно
до статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про житлово-комунальні послуги», Закону України «Про питну воду
та питне водопостачання», Закону України «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг», Постанови Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 р. №
869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги» та Правил
надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від
21.07.2005 № 630, виконавчий комітет Вишгородської

міської ради ВИРІШИВ:
1. Встановити Вишгородському міському комунальному підприємству «Водоканал» тарифи на комунальні
послуги з водопостачання та водовідведення для населення, бюджетних організацій та госпрозрахункових
підприємств із 01.01.2015 р. у розмірі:
2.
Тариф, грн, у т.ч. ПДВ
Групи споживачів
Населення
Бюджетні установи
Підприємства

Водопостачання
8,28
8,28
8,28

Водовідведення
8,90
8,90
8,90

3. Вишгородському міському комунальному підприємству «Водоканал» ввести у дію тарифи на послуги
з водопостачання та водовідведення для населення,
бюджетних організацій та госпрозрахункових підприємств з урахуванням вимог Закону України «Про житлово-комунальні послуги».
4. Рішення виконавчого комітету Вишгородської
міської ради від 20.12.2012 року № 325 «Про встановлення тарифів на комунальні послуги по водопостачанню та водовідведенню для населення, бюджетних організацій та госпрозрахункових підприємств» вважати
таким, що втратило чинність.
5. Офіційно оприлюднити це рішення в газеті «Вишгород».
Міський голова В. РЕШЕТНЯК

Зустріньте Новий рік без боргів!
Адміністрація
ВМКП «Водоканал»
Мешканці міста заборгували перед Вишгородським
міським
комунальним
підприємством «Водоканал»
значну суму. Борги
можна реструктуризувати і виплатити частинами. Наша адреса: м.
Вишгород, вул. Набережна, 8-а, 3-й поверх.
Телефон розрахункового відділу (04596) 23602.
Просимо вишгородців свідомо поставитися до водопостачання і
водовідведення, заплатити за старими тарифами і зустріти Новий
рік без боргів. Нагадуємо, що, станом на жовтень 2014-го року, найбільші боржники — це:
вул. М. Гриненко (загальний борг — 27 816,17
грн)
буд. 1-а:
кв. 23 — 1113,20 грн
кв. 54 — 2510,11 грн
кв. 56 — 15093,62 грн
кв. 65 — 2708,17 грн
кв. 68 — 4214,08 грн
кв. 75 — 2176,99 грн
вул. М. Грушевського (загальний борг —
89 252,57 грн)
буд. 1:
кв. 23 — 4597,07 грн
кв. 25 — 5436,03 грн
кв. 26 — 2986,36 грн
кв. 28 — 5629,44 грн
кв. 53 — 4279,15 грн
буд. 3:
кв. 16 —5754,65 грн
кв. 19 — 1430,80 грн
кв. 31 — 1212,34 грн
буд. 4:
кв. 20 — 11665,36 грн
буд. 5:
кв. 10 — 9847,05 грн
кв. 50 — 3584,81 грн
буд. 6:
кв. 22 — 6919,51 грн
кв. 47 — 6448,20 грн
кв. 75 — 1468,84 грн
буд. 7:
кв. 2 — 4068,22 грн
кв. 17 — 5544,86 грн
кв. 24 — 2985,60 грн
буд. 9:
кв. 57 — 1811,29 грн
кв. 87 — 1226,40 грн
кв. 105 — 2356,60 грн
вул. Дніпровська (загальний борг — 73
284,56)
буд. 1:
кв. 2 — 4195,46 грн
буд. 2:
кв. 20 — 2096,93 грн
кв. 50 — 6701,62 грн
буд. 3:
кв. 15 — 6217,50 грн
кв. 29 — 1 101,56 грн
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кв. 59 — 1 109,60 грн
кв.105 — 2409,56 грн
буд. 3-а:
кв. 6 — 2144,23 грн
кв. 17 — 3217,62 грн
кв. 61 — 1103,20 грн
кв. 68 — 2140,23 грн
кв. 73 — 1795,32 грн
кв. 85 — 2318,62 грн
кв. 102 — 3124,40 грн
буд. 4:
кв. 24 — 6603,00 грн
кв. 29 — 1020,60 грн
кв. 38 — 1383,37 грн
кв. 48 — 1116,70 грн
буд. 5:
кв. 40 — 2505,40 грн
буд. 6:
кв. 5 — 1412,92 грн
кв. 27 — 5341,41 грн
кв. 58 — 1887,60 грн
буд. 7:
кв. 14 — 1656,68 грн
буд. 9:
кв. 18 — 3336,80 грн
буд. 11:
кв. 49 — 5556,34 грн
вул. Київська (загальний
борг — 106 683,39)
буд. 2:
кв. 69 — 1387,00 грн
буд. 4:
кв. 33 — 8483,40 грн
кв. 42 — 1065,80 грн
кв. 87 — 4394,20 грн
кв. 137 — 2336,70 грн
кв. 148 — 1215,02 грн
кв. 167 — 7260,53 грн
кв. 172 — 1016,41 грн
буд. 5:
кв. 31 — 4181,12 грн
буд. 6:
кв. 12 — 2054,92 грн
кв. 31 — 1471,58 грн
кв. 46 — 1710,15 грн
буд. 8:
кв. 18 — 1018,42 грн
кв. 52 — 2553,53 грн
кв. 53 — 3732,19 грн
кв. 65 — 2828,80 грн
буд. 11:
кв. 17 — 2294,29 грн
буд. 12:
кв. 2 — 4279,51 грн
кв. 76 — 2776,87 грн
буд. 18:
кв. 4 — 6988,15 грн
кв. 34 — 3912,80 грн
кв. 36 — 3407,66 грн
кв. 45 — 8158,97 грн
кв. 107 — 3082,60 грн
кв. 116 — 14239,21 грн
кв. 181 (кімн. 3) —
3516,79 грн
кв. 201 — 1417,76 грн
кв. 212 — 1062,52 грн
кв. 65 — 3135,69 грн
вул. Ю. Кургузова (загальний борг — 84 740,78
грн)
буд. 3-б:
кв. 4 — 2150,40 грн
кв. 9 — 1626,23 грн
кв. 12 — 2852,36 грн
кв. 86 — 8357,96 грн
кв. 108 — 1419,59 грн
кв. 182 — 6981,22 грн
кв.183 — 1352,72 грн
кв. 187 — 1 165,51 грн

буд. 4:
кв. 48 — 6789,84 грн
буд. 6:
кв. 7 — 1644,87 грн
кв. 12 — 7535,51 грн
буд. 11:
кв. 5 — 1 154,63 грн
кв. 20 — 4359,77 грн
кв. 32 — 1480,08 грн
буд. 11-а:
кв. 44 — 5631,91 грн
кв. 55 — 1046,11 грн
кв. 114 — 1533,00 грн
кв. 119 — 3364,12 грн
кв. 149 — 8901,69 грн
кв. 163 — 5226,03 грн
кв. 172 — 1718,27 грн
кв. 194 — 5307,60 грн
кв. 208 — 3141,36 грн
вул. Набережна (загальний борг — 136 068,73
грн)
буд. 2:
кв. 6 — 4730,40 грн
кв. 112 — 12161,92 грн
кв. 118 — 19477,98 грн
кв.132 — 1 380,18 грн
кв.146 — 4206,93 грн
кв. 147 — 14629,20 грн
кв.169 — 2406,64 грн
кв.171 — 1 968,10 грн
буд. 4:
кв. 14 — 12810,41 грн
кв. 22 — 1672,13 грн
кв. 31 — 1756,40 грн
кв.100 — 1986,00 грн
кв. 101 — 1 363,18 грн
кв. 114 — 4 190,16 грн
буд. 6-а:
кв. 24 — 4862,71 грн
кв. 82 — 13846,34 грн
кв. 95 (кімн. 1) — 8499,79
грн
кв. 95 (кімн. 2) — 4813,62
грн
буд. 8:
кв. 6 — 2805,45 грн
кв. 33 — 7958,14 грн
кв. 42 — 2023,54 грн
кв. 50 —2586,26 грн
буд. 12:
кв. 34 — 1704,20
кв. 70 — 2229,05
вул. Шкільна (загальний
борг — 14 914,48 грн)
буд. 7:
кв. 35 — 1001,23 грн
кв. 76 — 3071,56 грн
кв. 96 — 7000,17 грн
кв. 108 — 1315,72 грн
буд. 7-а:
кв. 32 — 2525,80 грн
вул. Б. Хмельницького (загальний борг — 50
721,13 грн)
буд. 1:
кв. 48 — 1219,00 грн
кв. 50 — 6942,42 грн
буд. 2:
кв. 24 — 1264,83 грн
буд. 3:
кв. 1 — 1144,00 грн
кв. 14 — 5271,10 грн
кв. 40 — 3665,13 грн
кв. 45 — 6176,51 грн
буд. 4:
кв. 1 — 2415,14 грн
кв. 22 — 3585,83 грн
кв. 50 — 3864,31 грн

кв. 64 — 1859,99 грн
буд. 5:
кв. 37 — 6132,81 грн
кв. 38 — 2923,12 грн
буд. 9:
кв. 44 — 1 132,06 грн
вул. Лугова (загальний
борг — 21 046,93 грн)
буд. 3:
кв. 3 — 1699,60 грн
кв. 65 — 1452,20 грн
кв. 104 — 2656,10 грн
кв. 114 — 2725,20 грн
кв. 122 — 9065,86 грн
кв. 127 — 3447,97 грн
вул. В. Симоненка (загальний борг — 144
988,03 грн)
буд. 1:
кв. 59 — 2205,55 грн
буд. 1-а:
кв. 55 — 1231,53 грн
кв. 68 —2078,20 грн
кв.106 — 4868,32 грн
кв. 108 — 1618,21 грн
кв. 114 — 3082,60 грн
кв. 143 — 9462,50 грн
буд. 1-б:
кв. 1 — 1468,67 грн
кв. 16 — 2668,25 грн
кв. 32 — 10073,38 грн
кв. 35 — 2551,92 грн
кв. 59 — 17965,79 грн
буд. 2:
кв. 108 — 1 8941,15 грн
кв. 109 — 6096,99 грн
буд. 3:
кв. 77 — 4170,04 грн
кв. 89 — 8798,64 грн
буд. 4-а:
кв. 26 — 3706,85 грн
кв. 50 — 10540,23 грн
кв. 80 — 2011,01 грн
буд. 4-в:
кв. 110 — 1036,60 грн
буд. 5:
кв. 12 — 5371,50 грн
кв. 13 — 1268,98 грн
кв. 15 — 3325,02 грн
кв. 56 — 3459,56 грн
кв. 60 — 3216,03 грн
кв. 86 — 3904,45 грн
буд. 7:
кв. 47 — 1143,94
кв. 71 — 1416,80
кв. 83 — 7305,32
вул. Н. Шолуденка (загальний борг — 123
597,01)
буд. 3:
кв. 45 — 3164,03 грн
кв. 88 — 13858,57 грн
кв. 106 — 1117,73 грн
буд. 5:
кв. 1 — 25567,90 грн
кв. 21— 1964,36 грн
кв. 36 — 2978,40 грн
буд. 6:
кв. 3 — 2660,89 грн
кв. 76 — 1 196,90 грн
буд. 6-а:
кв. 1 — 2187,52 грн
кв. 27 — 1825,00 грн
кв. 63 — 1793,38 грн
буд. 6-б:
кв. 54 — 1086,71 грн
кв. 75 — 2919,88 грн
кв. 79 — 1765,21 грн
кв. 107 — 1102,48 грн

кв. 113 — 1062,60 грн
кв. 123 — 5293,46 грн
буд. 6-в:
кв. 78 — 1211,80 грн
кв. 81— 5299,80 грн
кв. 85 (кімн. 1) — 8808,42
грн
кв.187 — 2774,00 грн
буд. 6-г:
кв. 30 — 1275,53 грн
кв. 32 — 1202,40 грн
кв. 100 — 2653,60 грн
кв. 143 — 3581,53 грн
буд. 7:
кв. 46 — 1785,06 грн
кв. 71 — 1083,71 грн
кв. 102 — 4922,73 грн
буд. 8:
кв. 63 — 1655,60 грн
кв. 64 (кімн. 1) — 12809,52
грн
кв. 64 (кімн. 3) — 2988,29
грн
пл. Т. Шевченка (загальний борг — 12 316,34)
буд. 3:
кв. 49 — 3303,07 грн
кв. 95 — 9013,27 грн
просп. І. Мазепи (загальний борг — 132 456,09
грн)
буд. 1:
кв. 16 — 2621,49 грн
кв. 50 — 1235,72 грн
кв. 55 — 1204,33 грн
кв. 72 — 2753,22 грн
кв. 76 — 3100,95 грн
кв. 84 — 2781,32 грн
буд. 2:
кв. 14 — 1057,80 грн
кв. 44 — 1693,71 грн
буд. 3:
кв. 30 — 2493,77 грн

Мокра тема
кв. 39 (кімн. 2) — 1442,91
грн
кв. 43 — 1687,00 грн
кв. 48 — 1985,69 грн
кв. 68 — 5717,86 грн
кв. 71 — 10056,19 грн
кв. 89 — 1202,40 грн
кв. 102 — 1734,74 грн
буд. 4-а:
кв. 4 — 2206,44 грн
буд. 5:
кв. 21 — 1203,14 грн
кв. 28 — 3528,70 грн
кв. 29 — 1956,95 грн
кв. 30 — 2147,00 грн
кв. 35 — 1948,08 грн
кв. 55 (кімн. 2) — 5028,34
кв. 90 — 1482,79 грн
кв. 93 — 7470,83 грн
кв. 100 — 2326,10 грн
буд. 6:
кв. 46 — 1377,20 грн
кв. 58 — 1007,40 грн
кв. 63 — 22537,96 грн
буд. 7:
кв. 1 (кімн. 3) — 1035,72
грн
кв. 48 — 1314,00 грн
кв. 50 — 3724,49 грн
буд. 13:
кв. 1 (кімн. 1) — 2046,85
грн
кв. 10 — 11709,97 грн
кв. 44 — 9098,27 грн
кв.74 — 2843,12 грн
кв.116 — 1791,15 грн
кв. 177 — 1902,49 грн
просп. Т. Шевченка (загальний борг — 95 828,93
грн)
буд. 2-г:
кв. 38 — 1732,32 грн
кв. 111 — 2365,20 грн

кв. 155 — 1295,01 грн
кв.178 — 1716,66 грн
кв. 236 — 3559,39 грн
кв. 256 — 1083,40 грн
кв. 274 — 1591,15 грн
кв. 392 — 1197,20 грн
кв. 427 — 1612,00 грн
кв. 432 — 1497,20 грн
буд. 2-д:
кв. 15 — 1203,74 грн
кв. 56 — 2048,67 грн
кв. 162 — 2311,83 грн
кв. 212 — 1508,20 грн
кв. 333 — 2495,33 грн
кв. 359 — 2014,80 грн
кв. 402 — 1562,20 грн
буд. 5:
кв. 53 — 1328,60 грн
кв. 80 — 2774,00 грн
кв. 129 — 1620,60 грн
кв. 131 — 2299,53 грн
кв. 155 — 4470,83 грн
кв. 161 — 1413,78 грн
кв. 183 — 4629,82 грн
кв. 190 — 1387,00 грн
буд. 7:
кв. 29 — 5028,68 грн
кв. 39 — 1255,60 грн
кв. 42 — 1508,01 грн
буд. 7-а:
кв. 43 — 1487,49 грн
кв. 73 — 1344,24 грн
буд. 9:
кв. 72 — 6970,94 грн
кв. 79 — 3529,45 грн
кв. 81 — 11534,98 грн
буд. 9-а:
кв. 88 — 1168,00 грн
кв. 117 — 1733,19 грн
кв. 160 — 1663,67 грн
кв. 205 — 2099,02 грн
кв. 214 — 3246,02 грн
кв. 228 — 2541,18 грн.

Анонс

Збирати сміття — нарізно.
Що далі?

ФОТО — Олексій РОСТОВСЬКИЙ, спеціально для «Вишгорода»

Друга половина дня, вихідний. На центральній площі міста — люди з
плакатами, у більшості — молодь. Тема надписів — роздільне збирання
сміття та його подальше вивезення й переробка.
Читайте у наступному номері
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Альпійські гірки прикрасили голий асфальт

Депутатські звіти

Патріотичні сходи до школи «Сузір’я»

Вишгород

Б. Хмельницького, 4 — робочий момент благоустрою

Україна починається з кожного із нас
України відчували допомогу й
піклування, щоб наше піднесення, наш патріотизм, наше
бажання змін та перемоги бачив увесь світ.
Попри всі негаразди, робота на виборчому окрузі (вул.
Б. Хмельницького) триває. Повністю замінено дах на буд. №
2 та № 5, зроблено дорогу з
широким та зручним тротуаром до ДНЗ «Ластівка».
Облаштовано
прибудинкову територію будинку №
4: заасфальтовано подвір’я,
зроблено відмостку, майданчик для сушіння білизни, два
зручних місця для паркування, реконструйовано дитячий
майданчик, приведено до ладу
сквер біля будинку — там пролягли зручні тротуари та доріжки, зацвіли біля ста кущів і
квітів, завезений ґрунт засіяно
травою. А головне: знайдено
компроміс між мешканцями
будинку в питанні паркувальних місць для автівок та їх
кількості.
Між будинками № 4 та № 7
з’явилися три альпійські гірки.
(Хочу відзначити активну позицію небайдужих мешканців
будинку № 4 Людмили Козловської та Віталія Сахацького).
У гуртожитку (будинок №
7) реставровано та пофарбовано цоколь по всьому периМешканці буд. 7 та Володимир Лісогор
метру будинку, замінено 19
вантажать обрізані гілки
козирків, перероблено вхідну
групу, що була в аварійному
Володимир ЛІСОГОР,
стані, встановлено перила на
депутат-мажоритарник
сходах, 25 метрів паркану, на даний час
(вул. Б. Хмельницького, 1-7, 7-а, 7-б, 8, 9) триває ремонт сходових клітин, триває
ФОТО — архів газети «Вишгород»
приватизація кімнат гуртожитку.
і родини Лісогорів
Мешканці гуртожитку створили ініціативну групу, до якої увійшли Оксана
2014-й — рік важких випробувань Демченко, Лариса Рахманова, Ірина
для народу України — не став винят- Алексєєва, комендант гуртожитку Галиком і для вишгородців та особисто на Алєксєєнко. Вони контролюють якість
для мене як людини, громадянина і хід ремонтних робіт, мають плани дота депутата Вишгородської міської битися, щоб ще в цьому році зробили
ради. Відбулося чимало подій: Май- ремонт першого поверху, зокрема, задан, Революція Гідності, повалення мінили електропроводку, та частковий
злочинної влади Януковича, початок ремонт даху будинку.
АТО, вибори Президента України та
Ініціативна група мешканців гуртоПарламенту…
житку побувала на прийомі у міського
ля повного перезавантаження голови Віктора Решетняка, який пообівлади слід провести важливі ре- цяв включити ці та інші важливі питанформи, зокрема антикорупційні, ня до програми розвитку міста на 2015
децентралізацію та вибори до місцевих рік. На збори мешканців будинку було
рад. Але, на жаль, на Сході досі тривають запрошено заступника міського голови
бойові дії, гинуть наші брати й сестри, па- Олександра Ростовцева. Так би мовитріоти й мирне населення, чимало грома- ти, перші дотики порозуміння між мешдян полишили свої домівки і майно.
канцями гуртожитку та міською владою
Вся наша держава, весь народ ма- знайдено, велике сподівання на подальють ще більше згуртуватися, визначити шу співпрацю.
разом спільну ціль, побороти ворога, поІніціативна група контролюватиме
будувати суверенну, європейську Укра- включення питання гуртожитку до проїну. Якщо ми не підтримаємо свою ар- грами розвитку міста на 2015 рік та її вимію, то доведеться годувати чужу. Треба конання. Конче важливі для мешканців
усвідомити, що кожен, по своїх можли- гуртожитку: гідроізоляція душових кімвостях і на своєму рівні, має зробити нат, заміна підлоги на першому поверсі,
так, аби наші воїни відчували підмогу ремонт або заміна сантехніки й вікон.
всієї країни, щоб їхні сім’ї та громадяни
Особливого
ставлення
заслуго-

Д

вує директор ТОВ «Житлошляхбуд».
Він дуже любить та цінує свою роботу.
Люди цінують і поважають Олексія Білого за те, що жодну пораду, жодне прохання мешканців не залишає без уваги. Прикладів цьому чимало, останній
— просадка каналізаційних люків, що
видавали досить гучні звуки при наїзді
автомобілів. На прохання мешканців під
час ремонту дороги керівник «Житлошляхбуду» замінив каналізаційні плити та
люки.
Залишилось у нас на вулиці, мабуть,
останнє місце в не дуже привабливому
стані — схили між будинками № 8, № 9 і
СШ «Сузір’я». Під час реконструкції дороги й парковки я звернувся до нашого
мера Віктора Решетняка з проханням
облаштувати цю територію й отримав
повне сприяння і підтримку.
Зараз маємо чудові схили поряд із
дитячим майданчиком, засадженим травою, квітами та кущами. Зручна пішохідна доріжка, алея з липами та патріотичні
жовто-блакитні сходи. Дякую нашому
меру і відкрито заявляю, що ця людина
любить Вишгород, всіляко сприяє його
розвитку.
Віктор Решетняк є патріотом нашого
міста, патріотом України, підтримує та
робить власний внесок у її європейське
майбутнє. Таке враження склалося у
мене не з чуток, а з наших робочих зустрічей, реалізованих ним проектів, чотирьох років праці пліч-о-пліч із ним.
Мешканці вдячні також головному
інженеру КПЖ і КГ Ігорю Свистуну за
турботу про чистоту та порядок на вул.
Б. Хмельницького. Це і своєчасне вивезення побутового сміття, вивезення
негабариту, покос трави, підрізка аварійних дерев. Від усієї Б. Хмельницького
висловлюю подяку приватному підприємцю Максиму Рублівському та його
працівникам, зокрема Ірині Лазаревій,
— за прекрасне озеленення вулиці, директору ДБК-4 Петру Шилюку — за надання та завезення ґрунту, директору
СШ «Сузір’я» Світлані Лозицький — за
технічну підтримку. Спасибі всім підприємцям і підприємствам, що розташовані
в буд. № 7 на вул. Б. Хмельницького, —
за підтримку та розуміння. У нас, до речі,
налагоджено співпрацю (чого, на жаль,
не можна сказати про підприємців, чиї
організації знаходяться в будинку № 2).
Дуже багато часу й зусиль було направлено на залагодження проблем,
пов’язаних із будівництвом нової «Віти».
На три робочі зустрічі майже у повному
складі приходили мешканці буд. № 1 на
вул. Б. Хмельницького.
За участю забудовників обговорювалися всі деталі. Ініціативна група (Валентина Шевченко, Оксана Ходосова,
Олександр Пилипенко, Ігор Падун, Володимир Васютін, Анатолій Сирін) самовіддано та завзято обстоювала інтереси мешканців будинку. У розв’язанні
проблем допомагала архітектор міста
Тетяна Зайченко, але, на жаль, цей новостворений підрозділ міської ради поки
що не має належних важелів впливу.
Прикро, але мешканці будинку не
отримали підтримки від профільної комісії з архітектури й будівництва міської

ради, яка після перших зборів самоусунулася від проблем і більше не збиралася з цього приводу. Та ініціативній групі
все ж таки вдалося дійти згоди із забудовником про компенсації за незручності під час будівництва, домовитися про
покращення технічного стану будинку.
Робота в цьому напрямку триває. Вікна у під’їздах замінено на металопластикові, зроблено відкоси біля вікон, відмостку по периметру будинку, паркани з
хвіртками, замінено внутрішньобудинкову електропроводку, облаштовано парковку біля будинку.
І взагалі — обіцяні добросусідські
відносини та допомога мешканцям і
після завершення будівництва. Хочу нагадати забудовникам про домовленість
накриття рампи розвантаження товару,
про графік завезення товарів (аби вулиця Б.Хмельницького не обернулася на
чергу машин) та розміщення кондиціонерів та витяжок зі сторони дороги, а не
зі сторони житлового багатоквартирного будинку.
Як завжди, на висоті мешканці кооперативного будинку № 8. Ще з радянських часів його мешканці самостійно
піклуються про прибудинкову територію
та будинок, вони дійсно є господарями
свого майна.
Та хочу відзначити позитивний рух і
в інших будинках. Байдужість потроху
руйнується, люди починають розуміти,
що вони є господарями свого ж майна,
що його треба цінувати. Сподіваюся: депутати Вишгородської міської ради врешті приймуть рішення про прибудинкові
території, що дасть змогу мешканцям
більше відчувати себе господарями, а
також додасть їм відповідальності.
Такими відповідальними вже є мої
помічники Віталій Балик, Тетяна Назаренко, Галина Ходосова, Анна Калмикова, Марія Кузнєцова, Емма Одінокіна,
Світлана Брагарник, Лідія Кулик, Лариса Загорулько, Валентина Радчук, Валентина Свіжук та багато небайдужих
мешканців вул. Б. Хмельницького. Їх
налаштованість на позитив, на дії для
загального блага надихають мене у роботі — хочеться зробити нашу вулицю
ще кращою.
На Б. Хмельницького ще чимало
проблем — дахи, під’їзди, електрика, комунікації, підпірна стіна між буд. № 8 і №
6, прибудинкова територія буд. № 1, №
5, № 6 і № 7 тощо. Все це будемо закладати у план розвитку міста Вишгорода
на 2015 рік.
Переконаний, що гуртом ми можемо
багато чого зробити. Для досягнення цих
цілей ми разом із депутатами-мажоритарниками Анатолієм Шокою та Дмитром Корнійчуком створили громадську
організацію (ГО) «Вишгород — наш дім».
Основна мета — процвітання нашого
міста. Запрошуємо патріотів Вишгорода
стати активними учасниками ГО, підприємства та підприємців — до співпраці.
Наостанок знову прошу своїх виборців згуртуватися, допомагати нашим воїнам, їх сім’ям, допомагати вимушеним
переселенцям. Перемога обов’язково
буде за Україною — суверенною та європейською! Слава Україні!

Вишгород

Зона

29 листопада 2014 року
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На фронті й у тилу без волонтерів не обійтись

Обласний штаб допомоги учасникам АТО та їх сім’ям
Дмитро ХРИСТЮК,
заступник голови Київської ОДА,
керівник Обласного штабу допомоги
учасникам АТО та їх сім’ям
Робота зі збору та надання допомоги учасникам АТО та членам їх
cімей, військовослужбовцям, які проходять підготовку у військових частинах області, триває — завдяки спільним зусиллям Обласного, районних та
міських штабів допомоги, за підтримки благодійного фонду «Розвитку та
захисту Київщини», громадської організації «Надійний тил», волонтерів,
небайдужих мешканців області.
Станом на 25 листопада, за рахунок
залучення позабюджетних коштів нам
вдалося зібрати близько 405 тонн продуктів харчування та речей першої необхідності для подальшої відправки у зону
АТО, надати допомоги на суму понад 22
млн 300 тис. грн.
Але бійці військових та правоохоронних батальйонів Київщини, що несуть
службу у зоні АТО, і надалі потребують
нашої з вами участі та допомоги. Наразі серед найактуальніших потреб —

забезпечення засобами для обігріву та
приготування їжі в польових умовах, а
головне — зимовою формою та взуттям, теплими речами. Олексій Савич (11
окремий мотопіхотний батальйон «Київська Русь») та Юрій Покиньборода (батальйон міліції особливого призначення
«Київщина») особисто це засвідчили під
час нашої з ними зустрічі.
Дуже потрібна допомога і внутрішнім
переселенцям з Луганської та Донецької
областей, АР Крим. Цей напрямок потребує постійної уваги зі сторони влади,
волонтерів та розуміння мешканців Київщини. Обласною владою проводиться
постійна робота із забезпечення громадянських та соціальних прав цих людей
на території Київщини, частково надається благодійна допомога. За сприяння
обласної влади 56 маленьких переселенців зі Сходу, а також 31 вихованець
Київського обласного центру соціальнопсихологічної реабілітації «Отчий дім»
побували на виставі «Магічне коло» у
Національному цирку.
На виконання доручення Президента
щодо допомоги інших областей у відновленні міст та сіл, що постраждали унаслі-

док бойових дій на Сході України, я особисто побував із робочою поїздкою на
Луганщині. Під час зустрічі з очільником
Луганської області Геннадієм Москалем
і представниками влади Чернігівщини
ми обговорили можливість допомогти із
відновленням та ремонтом пошкоджених соціальних об’єктів. У місті Щастя
оглянули пошкоджені від обстрілів та вибухів дитячі садки, школи, лікарні.
Спільно із представниками Чернігівської області вирішили допомогти з
відбудовою міської лікарні, яка, попри
вкрай складну ситуацію й постійні обстріли, продовжує надавати медичну допомогу — як місцевим мешканцям, так і
учасникам АТО. Зокрема — нашим землякам, бійцям військових та правоохоронних батальйонів, яких із лінії ведення
активних бойових дій доставляють до
цього медичного закладу для надання
першої медичної допомоги.
Задум втілюватимемо за рахунок позабюджетних коштів, на даний момент
проводиться робота із залучення до
спільної роботи благодійних організацій
і підприємців. Також розглядаємо можливість надання тимчасового прихистку

100 школярам з міста Щастя, аби у випадку можливого загостренням ситуації
на Луганщині діти змогли продовжувати
навчання за безпечних умов.
На жаль, ситуація у зоні АТО й надалі залишається складною та непередбачуваною у своєму подальшому
розвитку. Тож, сподіваючись на мирне
її розв’язання, маємо постійно бути готовими до захисту територіальної цілісності усієї держави та інтересів її громадян. Підтримка та соціальний захист
військовослужбовців, які несуть службу
у зоні АТО, повинні й надалі залишатися пріоритетним напрямком роботи для
влади й громадян. Вдячний усім, хто з
розумінням ставиться до ситуації, що
склалася, і бере постійну участь у наданні допомоги тим, хто її потребує!
По докладнішу інформацію щодо надання допомоги та з питань збору гуманітарної допомоги звертайтесь:
«Гаряча лінія» Штабу допомоги учасникам АТО та їх сім’ям:
(044) 286 17 39, (067) 240-40-15
Благодійний фонд «Розвитку та захисту Київщини»:
(096) 381 34 44

Самооборона Вишорода — бійцям АТО
Влас. інф.
ФОТО — Валентина ЧИСТЯК, «Вишгород»

26 листопада Самооборона Вишгорода знову вирушила з гуманітарною допомогою у зону АТО. Наших
хлопців чекають бійці 25 батальйону
«Київська Русь»,128-ї та 54-ї бригад,
Харківської танкової дивізії.
Самооборонівці, серед яких Олена
та Мирослав Могилі, Ірина Собко, Олек-

сандр Лещук, Роман Кучеров, Андрій
Побідаш, вщерть заповнили «Мерседес» та «газель» продуктами, медикаментами, теплим одягом, дитячими малюнками. У вантажі також – електро- і
бензопилка, обігрівачі, перина, теплі
ковдри, подушки, каремати, бінокль,
який обіцяли бійцеві з позивним «Бача».
Теплих шкарпеток нав’язала вишгородчанка поважного віку, вклавши до них
записку: «Щоб вам було тепло. Спасибі

вам…»
Все це зібрано завдяки небайдужим організаціям та підприємцям міста,
Альоні і Володимиру (БО «З миру по
нитці», м. Київ), сім’ї Пінчуків з Вишгорода, учням гімназії «Інтелект», Старопетрівської та Лебедівської ЗОШ, недільної школи церкви св. Володимира
УПЦ (КП), Вишгород та ін.
Настоятель церкви отець Богдан,
допомогу і підтримку якого постійно від-

чувають самооборонівці, благословив,
окропивши святою водою активістів організації, водіїв Сергія Кирієнка та Володимира Шматка, Олександра Кияницю,
Тараса Баландіна, Олега Зайченка, Мирослава Могиля, які вирушили у дорогу.
З ними також поїдуть і четверо бійців,
що повертаються у зону АТО після відпустки. «Святу справу робите, – сказав
о. Богдан, — а тому Господь і ангелиохоронці — з вами».
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Микола СЕРГІЙЧУК
ФОТО — автор, спеціально для «Вишгорода»

Представники старшого покоління, очевидно, добре пам’ятають гостросюжетний пригодницький фільм
«Останній дюйм», відзнятий за мотивами однойменного оповідання
відомого англійського письменника
Джеймса Олдріджа.
Пригадується, тоді, на початку шістдесятих років минулого століття, стрічка
захопила не тільки дітвору, а й дорослих. У міських кінотеатрах і сільських
клубах під час демонстрування кінокартини спостерігався повний аншлаг.
Окрім інтригуючого сюжету про долю

З журналістського блокнота

батька Бена і сина Деві (пілот, підробляючи зйомками фільму про акул, одного
разу узяв з собою десятирічного сина;
сталося так, що Бен мало не загинув
від акул, які накинулися на нього; син
за його командою підняв літак у повітря
і доставив пораненого батька до Каїра,
де зумів посадити літак), автор сценарію
майстерно показав красу мальовничого узбережжя Червоного моря поблизу
єгипетського міста Хургади, адже саме
там відбувалися події, описані у творі.
Тоді, в дитинстві, звісно, навіть гадки
не мав, що мине кілька десятків років —
і я власною персоною ходитиму по піску
вздовж берега Червоного моря, купатимуся у його теплих водах, милувати-

муся різнобарвними відтінками коралів,
споглядатиму за зграями різноманітних
риб.
Щоправда, нині на місці, де, за Олдріджем, у середині ХХ століття розгорталися хвилюючі події трагічної історії,
замість невеличкого селища виросло
сучасне місто Хургада.
Саме сюди дістався я наприкінці вересня у компанії земляків-вишгородців.
Відстань у 2600 кілометрів подолали літаком за 3,5 години. При заході на посадку в ілюмінатор побачив типовий
ландшафт пустелі.
Аеропорт тут невеликий, але має
авіасполучення з багатьма європейськими країнами. Досить сказати, що у роз-

Вишгород

пал курортного сезону тільки в Німеччину здійснюються рейси у понад 20 міст.
Хургада зустріла звичною для цієї
пори року температурою — плюс 35 градусів за Цельсієм. Забігаючи наперед,
зазначу, що клімат тут — тропічний пустельний. Влітку опадів ніколи не буває і
практично не буває їх узимку (у рік випадає 5 мм опадів).
Під час нашого перебування в Єгипті
перший тиждень ми не побачили на небі
жодної хмаринки (навіть подумалося, що
місцеві мешканці й не знають, як вони виглядають). Але наступного тижня одного
разу на небі з’явилися хмарки і навіть
упало на землю кілька крапель дощу.

11

Слідами героїв Джеймса Олдріджа
1

3

5

8

2

НА ФОТО:
1 — Під крилом літака — Хургада
2 — Опанування місцевого ремесла
в’язальника килима
3, 4 — Підводний світ
5, 6 — «Коралові плантації» Червоного моря
7 — Плоди фінікової пальми
8 — Біля приміщення аеропорту
9 — Вечір на узбережжі
10 — Відразу ж за Хургадою починається
пустеля
11 — Центральна мечеть Хургади
12 — Поміж «аборигенів»
13 — Заклинатель зміїв
14 — Вечірня вулиця
15 — Сонце сідає

4

6

7

9

ТЕЛЕпрограма

Вишгород
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2+2
06:00 Вiд першої особи
06:30, 07:00, 08:00,
18:30, 21:00 Новини
06:50, 07:25, 07:40,
08:25 Гiсть студiї
07:35 Країна on line
09:00 ПРОФIЛАКТИКА
ПЕРШОГО КАНАЛУ
15:05 Вiкно в Америку
15:35 Книга ua
16:00 Euronews
16:15 Х/ф «Партiя в
шахи»
18:05 Час-Ч
18:15 Новини. Свiт
18:55 З перших вуст
19:00 Про головне
19:40 Шустер Live.
Буднi
21:50 Х/ф «Салдатики»
22:15 Д/ф
«Iнформацiйний
тероризм»
22:55 Трiйка, Кено,
Секунда удачi
23:00, 00:00 Пiдсумки
23:25 На слуху

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

06:40 Факти тижня

05:55 Х/ф «Антон
Iванович сердиться»
07:10 Дика Африка
10:00, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
11:00, 14:00 Дитинство у
дикiй природi
12:15 XX столiття вiйн
15:00, 18:30, 21:00
«Соцiальний пульс»
15:40 «Сильнi свiту цього»
16:00, 23:00
Екстремальна поведiнка
диких тварин
17:45 Чудеса та iншi
дивовижнi iсторiї
18:15, 04:00 «Цивiлiзацiя
Incognita»
18:45, 22:55
«Економiчний пульс»
19:00 В гостях у Д.
Гордона. Мустафа
Джемiлєв
20:00 Фатальне камiння
21:35 Портрети нацiї
22:00 Таємницi сучасної
кримiналiстики
23:35 «Свiтськi хронiки»
00:00 «Красивi та
амбiцiйнi»

07:00, 07:30, 08:00,
08:30, 09:00, 12:00,
14:00, 17:45 «Новини»
07:15, 07:35, 08:10,
08:35 «Ранок з
IНТЕРом»
09:20, 12:25 Т/с
«Слiпий розрахунок»
13:55, 14:20 «Судовi
справи»
15:15 «Жди меня»
18:05 Ток-шоу
«Стосується кожного»
19:00 Т/с «Поки
станиця спить»
20:00 «Подробицi»
20:40 Т/с «Господатоварищи»
23:00 Т/с «Собача
робота»
00:55 Х/ф «Цiна
страху»

06:50, 07:10, 08:10

08:45 Факти. Ранок
09:15 Надзвичайнi
новини. Пiдсумки
10:10 Зiрка YouTube
10:55 Х/ф «Малавiта»
12:45, 15:45 Факти.
День
13:40 Х/ф «Леон»
16:10 Х/ф «П’ятий
елемент»
18:45, 21:10 Факти.
Вечiр
19:15 Надзвичайнi
новини
20:20 Дiстало!
21:25 Свобода слова
00:20 Х/ф
«Далласький клуб
покупцiв»

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

08:00, 13:00 «Зона 51:
Секретнi файли ЦРУ»
09:00, 14:00 «Секрети
Ранок з Україною
Зони 51 - Погляд
зсередини»
07:00, 08:00, 09:00,
10:00 «Машини:
розiбрати на продаж:
15:00, 19:00 Подiї
Суворi угоди»
11:00 «Мегазаводи:
09:15, 13:10, 15:25
суперавтомобiлi:
Мустанг»
Т/с «Слiд»
12:00 «Старателi:
10:00 Х/ф «Сюрприз Полювання розпочато»
12:30 «Старателi:
Небезпечна жила»
для коханого»
16:00 «Смертельно
12:00, 19:45 Ток-шоу небезпечна дюжина:
Пiвнiчна Америка»
17:00 «Апокалiпсис:
«Говорить Україна»
Перша свiтова вiйна:
Лють»
18:00, 05:15 Т/с
18:00 «Шукачi скарбiв:
Урожай Монтани»
«Повернення Лялi»
20:00, 00:00 «Формула Е:
21:00 Т/с «Лягавий 2» електроперегони»
21:00 «Суперспоруди
Третього рейха: Ракети
23:00 Подiї дня
«Фау-2»
22:00 «Апокалiпсис:
23:30 Х/ф «Мiняючи
Друга свiтова вiйна:
Розв’язання вiйни»
реальнiсть»

Передплачуйте газету «Вишгород».

06:20 «Вiкна-Новини»
Спецрепортаж
07:10, 16:00 «Все буде
добре!»
09:05 «Все буде
смачно!»
10:00 Х/ф «Оксамитовi
ручки»
12:00 Х/ф
«Домоправитель»
13:50 «Битва
екстрасенсiв 14»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
19:00 Т/с «Коли ми
вдома»
20:00 «Куб - 5»
22:35 «Детектор
брехнi - 6»
00:05 «Один за всiх»

07:00 ШОУМАНIЯ
08:15 Ревiзор-4
11:05 Страстi за
Ревiзором
12:15 Т/с «Молодята»
15:10 Х/ф «Знаряддя
смертi: Мiсто костей»
18:00 Репортер
18:20 Абзац!
19:00 Стажисти
20:10 Т/с «Воронiни»
20:50 Супермодель
по-українськи
23:30 Х/ф «Вiдгадай,
хто?»

07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 21:00, 22:00, 23:00,
00:00 Час новин
07:30, 08:30, 09:45, 10:30,
11:30, 12:30, 13:30, 15:30,
16:30, 17:30, 18:30, 22:30,
23:25 Час. Важливо
07:50 Автопiлот-новини
08:40 Трансмiсiя-новини
09:15, 14:15 Час:
пiдсумки тижня з В.
Гайдукевичем
10:35, 00:35 Машина часу
11:35, 18:35, 02:40
Велика полiтика
15:35 Мамина школа
16:15, 16:35, 17:05, 17:35
Єдина родина
18:10 Мiсцевий час
20:00, 21:10 Час.
Пiдсумки дня
21:40 Час-Тайм
00:32 Кримiнальнi новини

06:30 Т/с « Мерлiн-2»
10:30 Х/ф «Зорянi
вiйни. Епiзод 6 Повернення Джедая»
13:30 Х/ф «Остання
спроба»
17:30 «Люстратор
7.62»
18:30, 21:00 Новини
«Спецкор»
18:50 14 Тур ЧУ.
Днепр - Металлург Д
21:30 «ДжеДАI. Воїни
дорiг»
22:00 Х/ф «Iмiтатор»
00:00 Х/ф
«Полтергейст-2:
Iнший бiк»

06:30 «TOP SHOP»
07:30 «Їмо вдома»
08:00 «Мультфiльми»
11:15 Х/ф «Каспер:
Початок»
13:10 «КВК»
15:20, 19:00 «Орел i
Решка»
17:00 «Звана вечеря»
20:00 «Орел i Решка.
На краю свiту»
21:00 «Розсмiши
комiка»
22:00 Х/ф «Супер 8»
00:00 «Пороблено в
Українi»

Високошвидкісний Інтернет МТМ
Тел.: (093) 366-16-66; (095) 545-15-33; (098) 201-22-66
06:00 Saba erte ATRde
08:05 М/ф
10:15, 12:20, 12:55,
16:50, 19:50 Т/с
11:00, 14:00, 16:30,
18:30, 20:30 Служба
новин ZAMAN
11:15, 16:05 Д/ф
11:45 Acci biber
13:40 Тарих седаси
14:15, 21:00 Велике
кiно на АTR
19:10 Маю право

05:30 Х/ф «Чоловiчi
тривоги»
08:30 «Правда життя.
Професiя кухар»
09:00 «Агенти впливу»
09:55 Х/ф «Зимова
вишня»
11:35 Т/с «Охоронець
- 2»
19:00, 21:40 «Свiдок»
19:30 Т/с «Вулицi
розбитих лiхтарiв - 12»
22:00 Т/с «Без
обмежень»

Я твердо вирішив забути про
минуле! Тому, якщо я винен вам
гроші — мені дуже шкода :)
***
Вечеряти після 6 години — шкідливо. Тому я завжди віддаю перевагу ранньому сніданку після
11-ї вечора! :)

06:00, 07:20 М/с
«Лалалупси»
06:20, 10:20 М/с «Маша
i Ведмiдь»
06:50, 09:20 М/с
«Клуб Вiнкс: Школа
чарiвниць»
07:45 Мультик з
Лунтiком
08:25 М/с «Пiдлiтки
мутанти черепашки
нiндзя»
08:55 М/с «Смурфiки»
10:55 Єралаш
12:00 Х/ф «Спляча
красуня»
13:10 Богиня шопiнгу.
Повернення
15:00 Любов онлайн
16:00, 21:00 Вiталька
17:00 Країна У
18:00, 22:00 Т/с
«Свiтлофор»
19:00 Панянка-селянка
20:00 Т/с «Кухня»
00:00 Т/с «Ходячi
мерцi»

06:00 Бандитська
Одеса
07:00, 15:50 У
пошуках iстини
07:50 Дiти для Гiтлера
08:40 Вражаючi кадри
10:30 Далеко i ще далi
11:30 Таємне життя
тварин
12:20, 18:20
Смертельна зустрiч
13:10, 22:50 Шукачi
неприємностей
14:10, 19:10 Мисливцi
за змiями
15:00 Таємницi
вермахту
16:40 Правила життя
17:30 Мегаспоруди
20:10 Секретнi
територiї
22:00 Секрети
звичайних речей
23:40 Шокуюче вiдео
00:30 Європейський
покерний тур

06:00, 14:00 Золота
лихоманка
06:55 Як побудувати
суперкар
07:50, 13:00, 18:30 Як
це влаштовано?
08:15 Динамо неймовiрний iлюзiонiст
09:10, 09:40 У гонитвi
за класикою
10:05, 10:35, 19:00,
19:30 Королi аукцiонiв
11:00 Як влаштований
Всесвiт
12:00, 00:00 Top Gear
13:30, 18:00 Як це
зроблено?
15:00 Надлюдська
наука
15:30 Що було далi?
16:005 Швидкi та гучнi
17:00 Махiнатори
20:00 Аляска: родина
з лiсу
21:00 Скутi
22:00 Голi та наляканi
23:00, 23:30 Мисливцi
за релiквiями

Наш індекс у Каталозі місцевих періодичних видань 40007
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2+2
06:30, 07:00, 08:00,
09:00, 13:00, 18:30, 21:00
Новини
06:50, 07:30, 07:45, 08:25
Гiсть студiї
08:40 Паспортний сервiс
09:40, 19:00 Про головне
10:15 Уряд на зв’язку з
громадянами
10:45 Утеодин з Майклом
Щуром
11:40 Д/ф «Майбутнi
зiрки» 5с. «На сценi»
12:05 Т/с «П’ять хвилин
до метро»
13:20, 18:05 Час-Ч
14:05 Казки Лiрника
Сашка
14:15 Моя країна
14:40 Фольк-music
16:15 Т/с «Сержант
Рокка»
18:15 Новини. Свiт
18:55 З перших вуст
19:40 Шустер Live. Буднi
21:50 Перша студiя
22:15 Д/ф «Телевiзiйна
установка «Алгол»
22:55 Трiйка, Кено,
Максима
23:00, 00:00 Пiдсумки
23:25 На слуху

06:30, 20:30
«Секретные материалы
- 2014»
06:45, 07:15, 07:45,
08:10, 09:10 «Снiданок
з 1+1»
07:00, 07:30, 08:00,
08:30, 09:00, 12:00,
19:30, 00:15 ТСН
07:10 «Особистий
рахунок»
07:35 «Маша i ведмiдь»
08:35, 21:00
«Чистоnews»
09:40 «Чотири весiлля»
11:00, 21:20 Т/с
«Свати»
12:20 «Розсмiши
комiка»
13:20 «Шiсть кадрiв»
13:50, 14:45, 15:45
«Сiмейнi мелодрами»
16:45 «ТСН. Особливе»
17:10 Т/с «Корольок пташка спiвоча»
22:30 «Територiя
обману»
23:35 «Мультибарбара»
00:30 Т/с «Болота 2»

05:50 Свобода слова

05:55, 07:30, 15:00, 18:30,
21:00 «Соцiальний пульс»
06:05 Персона. Свiтлана
Свiтлична
06:35 Персона. Анатолiй
Матешко
07:05, 18:45, 22:55
«Економiчний пульс»
07:10, 15:40 «Сильнi свiту
цього»
10:00, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
11:00, 20:00 Фатальне
камiння
12:15, 21:35 Портрети
нацiї
13:00 Чудеса та iншi
дивовижнi iсторiї
14:00, 22:00 Таємницi
сучасної кримiналiстики
16:00, 23:00
Екстремальна поведiнка
диких тварин
17:45 «Соцiальний статус:
ваша пенсiя»
19:00 В гостях у Д.
Гордона. Вiктор
Мироненко
23:35 «Свiтськi хронiки»
00:00 «Красивi та
амбiцiйнi»

07:00, 07:30, 08:00,
08:30, 09:00, 12:00,
14:00, 17:45 «Новини»
07:15, 07:35, 08:10,
08:35 «Ранок з
IНТЕРом»
09:20, 20:40 Т/с
«Господа-товарищи»
11:50, 12:25 Д/с
«Слiдство вели...
з Леонiдом
Каневським»
14:20 «Сiмейний суд»
15:45 «Судовi справи»
18:05 Ток-шоу
«Стосується кожного»
19:00 Т/с «Поки
станиця спить»
20:00 «Подробицi»
23:00 Т/с «Собача
робота»
00:55 Х/ф «На чужiй
смузi»

06:00, 07:00, 08:00,
09:00, 15:00, 19:00
Подiї
06:50, 07:10, 08:10
Ранок з Україною
09:15, 13:10, 15:25
Т/с «Слiд»
10:00, 21:00 Т/с
«Лягавий 2»
12:00, 19:45 Ток-шоу
«Говорить Україна»
18:00 Т/с
«Повернення Лялi»
23:00 Подiї дня
23:30 Т/с «Ковбої»

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

— Жерти
хочу!
— Не жерти, а
їсти!
— Їсти я хотів
8 годин тому,
а зараз я хочу
жерти :)

07:30 «Захоплююча
наука: Подолання
гравiтацiї»
08:00, 13:00,
19:00 «Формула Е:
електроперегони»
09:00, 14:00
«Суперспоруди Третього
рейха: Ракети «Фау-2»
10:00 «Машини:
розiбрати на продаж:
Списанi робочi машини»
11:00 «Мегазаводи:
Ягуар-XJ»
12:00 «Старателi: Град
каменю»
12:30 «Старателi:
Тремтiння гори»
17:00 «Апокалiпсис:
Перша свiтова вiйна:
Страх»
18:00 «Шукачi скарбiв:
Король i кiльце»
18:30 «Шукачi скарбiв:
Орегонською стежкою»
20:00, 00:00 «Бiльше,
нiж фокуси з Дi Ем Сi:
Перехресний вогонь»
21:00 «Картковий
фокусник»
22:00 «Апокалiпсис:
Друга свiтова вiйна:
Нищiвна поразка»

06:30, 18:00, 22:00
«Вiкна-Новини»
07:05, 16:00 «Все буде
добре!»
09:00 «Все буде
смачно!»
10:00, 23:45 Х/ф
«Мамочка моя»
13:45 «Битва
екстрасенсiв 13»
19:00 Т/с «Коли ми
вдома»
19:55 «Врятуйте нашу
сiм’ю - 3»
22:45 «Врятуйте нашу
сiм’ю - 3

07:00, 18:00 Репортер
07:05 ШОУМАНIЯ
08:20 Ревiзор-4
11:10 Страстi за
Ревiзором
12:40 Т/с «Щасливi
разом»
15:55, 22:00 Т/с
«Молодiжка-2»
16:55, 21:00, 23:05 Т/с
«Воронiни»
18:20, 00:05 Абзац!
19:00 Хто Зверху?-3
01:05 Х/ф «Напад на
13-у дiльницю»

Люблю сік — нескінченне джерело вітамінів і мікроелементів у
моєму алкоголі :)
***
— Ти мене любиш?
— Ти сидиш у мене вдома в моїй
майці й їси мою картоплю... у
тебе ще питання є? :)

06:00 Saba erte ATRde 08:30 Ранковий
«Свiдок»
08:05 М/ф
09:00 «Випадковий
10:15, 12:20, 12:55,
свiдок»
16:50, 19:50 Т/с
09:35 Т/с «Коломбо»
11:00, 14:00, 16:30,
11:15 «Кримiнальнi
справи»
18:30, 20:30 Служба
13:05, 19:30 Т/с
новин ZAMAN
«Вулицi розбитих
11:15, 16:05 Д/ф
лiхтарiв - 12»
11:50 Sherfe fashion
15:00, 19:00, 21:40
«Свiдок»
13:40 Дастархан
15:15 Т/с «Державний
14:15, 21:00 Велике
захист - 3»
кiно на АTR
22:00 Т/с «Без
19:00 Mizmizlar
обмежень»

Сина виростив, а він виявився
дуб дубом.
Так що дерево, в принципі, можна вже й не садити :)
***
Здоровий сон не тільки подовжує життя, але й скорочує робочий день :)

06:30, 06:40, 06:50, 07:05,
07:15, 07:35, 08:10, 08:20,
08:35, 08:45 Ранок на
П’ятому
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 21:00, 22:00, 23:00,
00:00 Час новин
07:10, 08:15, 22:45, 23:20,
00:15 Бiзнес-час
07:30, 08:30, 09:30, 10:30,
11:30, 12:30, 13:30, 14:30,
15:30, 16:30, 17:30, 18:30,
22:30, 23:25, 00:30 Час.
Важливо
07:50 Автопiлот-новини
08:40 Трансмiсiя-новини
09:35, 10:35, 11:35, 20:00,
21:10 Час. Пiдсумки дня
14:35 Не перший погляд
15:35 Кiно з Янiною
Соколовою
16:10 Трансмiсiя
16:35 В кабiнетах
17:15 Драйв-новини
17:35 Особливий погляд
18:10 Мiсцевий час
18:35 Машина часу
21:40 Час-Тайм
00:32 Кримiнальнi новини

06:00, 07:20 М/с
«Лалалупси»
06:20, 10:20 М/с
«Маша i Ведмiдь»
06:50, 09:20 М/с
«Клуб Вiнкс: Школа
чарiвниць»
07:45 Мультик з
Лунтiком
08:25 М/с «Пiдлiтки
мутанти черепашки
нiндзя»
08:55 М/с «Смурфiки»
10:55 Єралаш
12:00 Х/ф «Панi
Метелиця»
13:10 Богиня шопiнгу.
Повернення
15:00, 19:00 Панянкаселянка
16:00, 22:00 Розсмiши
комiка
17:00 Країна У
18:00, 23:00 Т/с
«Свiтлофор»
20:00 Т/с «Кухня»
21:00 Вiталька
00:00 Т/с «Ходячi
мерцi»

06:15 «Маски-шоу»
06:40 «Убойне вiдео»
08:40, 21:30 «ДжеДАI.
Воїни дорiг»
09:00, 18:30, 21:00
Новини «Спецкор»
09:30 «Люстратор
7.62»
09:40 Т/с «Розшук»
19:00 Т/с «Чужий»
22:00 Х/ф «Iмiтатор:
Острiв привидiв»
23:55 Х/ф
«Полтергейст-3»

Після рішення
відправляти
хабарників
у зону АТО
чисельність
української
армії
почне
лякати навіть
китайців :)

06:00 Бандитська
Одеса
07:00, 15:50 У
пошуках iстини
07:50 Вiйна: помилка
iмперiї
08:40 Вражаючi кадри
10:30 Далеко i ще далi
11:30 Таємне життя
тварин
12:20, 18:20
Смертельна зустрiч
13:10, 22:50 Шукачi
неприємностей
14:10, 19:10 Мисливцi
за змiями
15:00 Останнi днi
Гiтлера
16:40 Правила життя
17:30, 22:00
Мегаспоруди
20:20 Секретнi
територiї
23:40 Шокуюче вiдео

06:30 «TOP SHOP»
07:30 «Їмо вдома»
08:00 «Мультфiльми»
08:20 Т/с «Хто у домi
господар»
10:00 Х/ф «Каспер:
Початок»
11:50 Т/с «Всi жiнки вiдьми»
13:40, 22:00 Т/с
«Доктор Хаус»
15:15, 19:00 «Орел i
Решка»
16:10, 20:00 «Орел i
Решка. На краю свiту»
17:00 «Звана вечеря»
21:00 «Розсмiши
комiка»
01:20 Т/с «Комiсар
Рекс»

06:00, 14:00 Золота
лихоманка
06:55 Надлюдська
наука
07:20 Що було далi?
07:50, 13:00, 18:30 Як
це влаштовано?
08:15 Аляска: родина
з лiсу
09:10 Швидкi та гучнi
10:05, 10:35, 19:00,
19:30 Мисливцi за
релiквiями
11:00 Скутi
12:00, 00:00 Top Gear
13:30, 18:00 Як це
зроблено?
16:00, 20:00, 20:30 У
гонитвi за класикою
17:00 Махiнатори
21:00 Великий
махiнатор
22:00 Повний форсаж
23:00, 23:30 Склади:
битва в Канадi
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06:30, 07:00, 08:00,
09:00, 13:00, 18:30, 21:00
Новини
06:50, 07:25, 07:45, 08:25
Гiсть студiї
08:40 Паспортний сервiс
09:45, 19:00 Про головне
10:20 Перша шпальта
10:50 Т/с «П’ять хвилин
до метро»
12:25 Д/ф «Майдан.
Народження»
13:20 Перша студiя
13:45, 18:05 Час-Ч
14:10 Казки Лiрника
Сашка
14:20 Моя країна
14:45 Як ваше здоров’я?
15:40 Чоловiчий клуб
16:05 Euronews
16:15 Т/с «Сержант
Рокка»
18:15 Новини. Свiт
18:55 З перших вуст
19:40 Шустер Live. Буднi
21:50 Слiдство. Iнфо
22:15 Бiатлон. Кубок
свiту. Iндивiдуальна гонка
(чол.) Краще
22:40 Мегалот
22:50 Суперлото, Трiйка,
Кено

06:30, 20:30
«Секретные материалы
- 2014»
06:45, 07:15, 07:45,
08:10, 09:10 «Снiданок
з 1+1»
07:00, 07:30, 08:00,
08:30, 09:00, 12:00,
19:30, 00:15 ТСН
07:10 «Особистий
рахунок»
07:35 «Маша i ведмiдь»
08:35, 21:00
«Чистоnews»
09:40 «Чотири весiлля»
11:00, 21:20 Т/с
«Свати»
12:20 «Розсмiши
комiка»
13:20 «Шiсть кадрiв»
13:50, 14:45, 15:45
«Сiмейнi мелодрами»
16:45 «ТСН. Особливе»
17:10 Т/с «Корольок пташка спiвоча»
22:30 «Iнспектор
Фреймут»
00:30 Т/с «Болота 2»

06:40, 08:00, 14:30,

06:05 Родом з України.
Пам’ятi Ганни Самохiної
06:35 Родом з України.
Володимир Наумов
07:05, 18:45, 22:55
«Економiчний пульс»
07:10, 15:40 «Сильнi свiту
цього»
07:30, 15:00, 18:30, 21:00
«Соцiальний пульс»
10:00, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
11:00, 20:00 Фатальне
камiння
12:15, 21:35 Портрети
нацiї
13:00 «Соцiальний статус:
ваша пенсiя»
14:00, 22:00 Таємницi
сучасної кримiналiстики
16:00, 23:00
Екстремальна поведiнка
диких тварин
17:45 Чудеса та iншi
дивовижнi iсторiї
18:15 «Цивiлiзацiя
Incognita»
19:00 В гостях у Д.
Гордона. Вiктор
Мироненко
23:35 «Свiтськi хронiки»

07:00, 07:30, 08:00,
08:30, 09:00, 12:00,
14:00, 17:45 «Новини»
07:15, 07:35, 08:10,
08:35 «Ранок з
IНТЕРом»
09:20, 20:40 Т/с
«Господа-товарищи»
11:50, 12:25 Д/с
«Слiдство вели...
з Леонiдом
Каневським»
14:20 «Сiмейний суд»
15:45 «Судовi справи»
18:05 Ток-шоу
«Стосується кожного»
19:00 Т/с «Поки
станиця спить»
20:00 «Подробицi»
23:00 Т/с «Собача
робота»
00:55 Х/ф «Нянька»

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

06:00, 10:00, 11:15,
12:45 «Мультляндiя»
07:20 «Київ музика»
07:45, 08:45 Факти.
08:00, 15:00, 17:00,
Ранок
19:00, 21:00, 23:00
09:15, 19:15
«Столичнi телевiзiйнi
Надзвичайнi новини
новини»
08:20 «Улюблена
10:10 Зiрка YouTube
10:40, 16:45 Т/с «Брат робота»
08:30, 19:30, 22:00
за брата»
«Столиця»
12:45, 15:45 Факти.
10:20, 16:00, 17:40,
День
18:50 «Вiдкритий
мiкрофон»
13:20 Т/с
13:20, 15:10, 23:25
«Прокурорська
«Громадська
перевiрка»
приймальня»
18:45, 21:10 Факти.
16:20, 18:00 «У центрi
Вечiр
уваги»
17:10 «Київськi iсторiї»
20:20 Батальйон 14
19:20, 23:20 «Мiська
21:25 Т/с «Чужий
варта»
район»
21:25 «Мiсто добра»
23:15 Х/ф «Мачо i
00:45 «Служба
ботан»
порятунку»
16:20 Т/с «Лiтєйний»

09:00, 15:00, 19:00
Подiї
06:50, 07:10, 08:10
Ранок з Україною
09:15, 13:10, 15:25
Т/с «Слiд»
10:00, 21:00 Т/с
«Лягавий 2»
12:00, 19:45 Ток-шоу
«Говорить Україна»
18:00 Т/с
«Повернення Лялi»
23:00 Подiї дня

— Дехто сьогодні відмінно
виглядає!
— Спасибі.
— Я мав на
увазі себе :)

08:00, 13:00, 19:00
«Бiльше, нiж фокуси з
Дi Ем Сi: Перехресний
вогонь»
09:00, 14:00 «Картковий
фокусник»
10:00 «Машини:
розiбрати на продаж:
Свiнгуючi шiстдесятi»
11:00 «Мегазаводи:
Мазератi»
12:30 «Старателi: Снiгова
буря»
15:00 «Таємницi
гуансiйських печер»
16:00 «Найстрашнiшi
тварини: Азiя»
17:00 «Апокалiпсис:
Перша свiтова вiйна:
Пекло»
18:00 «Шукачi скарбiв:
Загублений готель»
18:30 «Шукачi скарбiв:
Золотодобувачi»
20:00, 00:00 «Звiрячий
патруль: Цiкавий ведмiдь»
21:00 «Шосе крiзь пекло:
Повернення ветерана»
22:00 «Апокалiпсис:
Друга свiтова вiйна: Свiт
у вiйнi»

Передплачуйте газету «Вишгород».

06:30, 18:00, 22:00
«Вiкна-Новини»
07:05, 16:00 «Все буде
добре!»
09:00 «Все буде
смачно!»
10:00 «Зiркове життя.
Вiйна за спадщину»
11:00 «Врятуйте нашу
сiм’ю - 3»
13:50 «Битва
екстрасенсiв 13»
19:00 Т/с «Коли ми
вдома»
19:55, 22:45
«МастерШеф - 4»

07:00, 18:00 Репортер
07:05 ШОУМАНIЯ
08:20 Ревiзор-4
11:15 Страстi за
Ревiзором
13:00, 16:55, 20:20,
23:00 Т/с «Воронiни»
15:55, 22:00 Т/с
«Молодiжка-2»
18:20, 00:00 Абзац!
19:00 Герої та коханцi
01:00 Служба розшуку
дiтей

— Чому туалет вічно зайнятий?
— А навіщо ви туди дзвоните? :)
***
— Знову робиш усе в останній
день?
— Пхе, останній день був ще
тиждень тому :)

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

— А я от взагалі сова.
— Ти пізно
лягаєш і пізно
встаєш?
— Ні, я безшумно літаю і
їм мишей :)

Вишгород
2+2
06:30, 06:40, 06:50, 07:05,
07:15, 07:35, 08:10, 08:20,
08:35, 08:45 Ранок на
П’ятому
06:45, 10:20, 00:50 Огляд
преси
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 21:00, 22:00 Час
новин
07:10, 08:15, 23:50
Бiзнес-час
07:30, 08:30, 09:30, 10:30,
11:30, 12:30, 13:30, 14:30,
15:30, 16:30, 17:30, 18:30
Час. Важливо
08:40 Трансмiсiя-новини
09:25, 13:25, 15:25, 17:25,
00:55 Погода на курортах
09:35, 10:35, 11:35, 20:00,
21:10 Час. Пiдсумки дня
14:35, 15:35, 17:35
Машина часу
16:35 Зооакадемiя
17:15 Мiграцiйний вектор
18:10 Мiсцевий час
18:35 Фактор безпеки
21:40 Час-Тайм
22:30 Клуб реформ

06:00, 07:20 М/с
«Лалалупси»
06:20, 10:20 М/с «Маша
i Ведмiдь»
09:00, 03:20
06:50, 09:20 М/с
«Випадковий свiдок» «Клуб Вiнкс: Школа
чарiвниць»
09:35 Т/с «Коломбо»
07:45 Мультик з
Лунтiком
11:15 «Кримiнальнi
08:25 М/с «Пiдлiтки
справи»
мутанти черепашки
нiндзя»
13:05, 19:30 Т/с
08:55 М/с «Смурфiки»
10:55 Єралаш
«Вулицi розбитих
12:00 Х/ф «Столику,
лiхтарiв - 12»
накрийся»
13:10 Богиня шопiнгу.
15:00, 19:00, 21:40
Повернення
15:00, 19:00 Панянка«Свiдок»
селянка
15:15 Т/с «Державний 16:00, 22:00 Розсмiши
комiка
захист - 3»
17:00 Країна У
18:00, 23:00 Т/с
22:00 Т/с «Без
«Свiтлофор»
обмежень»
20:00 Т/с «Кухня»
00:00 Т/с «Менталiст 21:00 Вiталька
00:00 Т/с «Ходячi
- 4»
мерцi»

08:30 Ранковий
«Свiдок»

06:40 «Убойне вiдео»
08:40, 21:30 «ДжеДАI.
Воїни дорiг»
09:00, 18:30, 21:00
Новини «Спецкор»
09:30 «Люстратор
7.62»
09:40 Х/ф «Таємний
фарватер». 1серiя
11:15 Х/ф «Таємний
фарватер». 2 серiя
12:50 Д/п «Гвинтiвки
та пiстолетикулемети»
13:45 Д/п «Зброя
майбутнього»
15:50 Д/п «Служби
спецiального
призначення»
16:30 Х/ф
«Батькiвщина або
смерть»
19:00 Т/с «Чужий»
22:00 Х/ф «Обладунки
бога»
23:50 Х/ф «Створiння»

06:30 «TOP SHOP»

06:00 Бандитська
Одеса
07:00, 15:50 У
пошуках iстини
07:50 Дорога вiйни
08:40 Вражаючi кадри
10:30 Далеко i ще далi
11:30 Таємне життя
тварин
12:20, 18:20
Смертельна зустрiч
13:10, 22:50 Шукачi
неприємностей
14:10, 19:10 Мисливцi
за змiями
15:00 Дiти для Гiтлера
16:40 Правила життя
17:30, 22:00
Мегаспоруди
20:20 Секретнi
територiї
23:40 Шокуюче вiдео
00:30 Європейський
покерний тур

06:00, 14:00 Золота
лихоманка
07:50, 13:00, 18:30 Як
це влаштовано?
08:15, 08:45, 09:10 У
гонитвi за класикою
10:05, 10:35, 19:00,
19:30, 20:00, 20:30
Склади: битва в
Канадi
11:00 Великий
махiнатор
12:00, 00:00 Top Gear
13:30, 18:00 Як це
зроблено?
15:00, 15:30 Наука
магiї
16:00, 16:30 Курс
екстремального
водiння
17:00 Махiнатори
21:00 Шляхи
отримання прибуткiв
22:00, 22:30 Битви за
контейнери
23:00, 23:30 Вантажнi
вiйни

07:30 «Їмо вдома»
08:00 «Мультфiльми»
08:20 Т/с «Хто у домi
господар»
10:00 Т/с «Всi жiнки вiдьми»
13:40, 22:00 Т/с
«Доктор Хаус»
15:15, 19:00 «Орел i
Решка»
16:10, 20:00 «Орел i
Решка. На краю свiту»
17:00 «Звана вечеря»
21:00 «Розсмiши
комiка»
01:20 Т/с «Комiсар
Рекс»
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07:40 Країна on line
08:40 Паспортний сервiс
09:45, 19:00 Про головне
10:20 Слiдство. Iнфо
10:50 Д/ф «Фелiкс
Валлотон, життя на
вiдстанi»
12:05 Т/с «П’ять хвилин
до метро»
13:20, 18:05 Час-Ч
13:45 Школа Мерi
Поппiнс
14:00 Казки Лiрника
Сашка
14:10 Моя країна
14:55 Свiтло
15:25 Надвечiр’я
16:30 Чоловiчий клуб.
Бокс
17:30 Д/ф «Палiтра.
Ренуар»
18:15 Новини. Свiт
18:55 З перших вуст
19:40 Шустер Live. Буднi
21:50 «Схеми» з Наталiєю
Седлецькою
22:15 Бiатлон. Кубок
свiту. Iндивiдуальна гонка
(жiн.). Краще
22:55 Трiйка, Кено,
Максима
23:00, 00:00 Пiдсумки
23:25 На слуху

06:30, 20:30
«Секретные
материалы - 2014»
06:45, 07:15, 07:45,
08:10, 09:10 «Снiданок
з 1+1»
07:00, 07:30, 08:00,
08:30, 09:00, 12:00,
19:30 ТСН
07:10 «Особистий
рахунок»
07:35 «Маша i ведмiдь»
08:35, 21:00
«Чистоnews»
09:40 «Чотири весiлля»
11:00, 21:20 Т/с
«Свати»
12:20 «Розсмiши
комiка»
13:20 «Шiсть кадрiв»
13:50, 14:45, 15:45
«Сiмейнi мелодрами»
16:45 «ТСН. Особливе»
17:10 Т/с «Корольок пташка спiвоча»
22:30 «Право на владу»
00:45 Т/с «Болота 2»

06:45, 08:00, 14:30,

05:55, 07:30,
15:00, 18:30, 21:00
«Соцiальний пульс»
06:05 Родом з України.
Олена Санаєва
06:35 Родом з України.
Володимир Конкiн
07:05, 18:45, 22:55
«Економiчний пульс»
07:10, 15:40 «Сильнi
свiту цього»
10:00, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
11:00 Фатальне камiння
12:15, 21:35 Портрети
нацiї
13:00, 17:45 Чудеса та
iншi дивовижнi iсторiї
14:00, 22:00 Таємницi
сучасної кримiналiстики
16:00, 23:00
Екстремальна
поведiнка диких тварин
19:00 В гостях у Д.
Гордона. Вiктор
Мироненко
20:00 Тектонiчна сага
23:35 «Свiтськi хронiки»
00:00 «Красивi та
амбiцiйнi»

07:00, 07:30, 08:00,
08:30, 09:00, 12:00,
14:00, 17:45 «Новини»
07:15, 07:35, 08:10,
08:35 «Ранок з
IНТЕРом»
09:20, 20:40 Т/с
«Господа-товарищи»
11:50, 12:25 Д/с
«Слiдство вели...
з Леонiдом
Каневським»
14:20 «Сiмейний суд»
15:45 «Судовi справи»
18:05 Ток-шоу
«Стосується кожного»
19:00 Т/с «Поки
станиця спить»
20:00 «Подробицi»
23:00 Т/с «Собача
робота»
00:55 Т/с «Мiй чоловiк
- мiй убивця»

06:00, 07:00, 08:00,
09:00, 15:00, 19:00
Подiї
06:50, 07:10, 08:10
Ранок з Україною
09:15, 13:10, 15:25
Т/с «Слiд»
10:00, 21:00 Т/с
«Лягавий 2»
12:00, 19:45 Ток-шоу
«Говорить Україна»
18:00 Т/с
«Повернення Лялi»
23:00 Подiї дня
23:30 Т/с «Ковбої»

06:00, 10:00, 11:15,
16:20 Т/с «Лiтєйний» 12:45 «Мультляндiя»
07:20 «Київ музика»
07:45, 08:45, 12:45
08:00, 15:00, 17:00,
Факти. Ранок
19:00, 21:00, 23:00
«Столичнi телевiзiйнi
09:15, 19:15
новини»
Надзвичайнi новини
08:20 «Улюблена
10:10 Зiрка YouTube
робота»
10:40, 16:45 Т/с «Брат 08:30, 19:30, 22:00
«Столиця»
за брата»
10:20, 16:00, 17:40,
13:20 Т/с
18:50 «Вiдкритий
«Прокурорська
мiкрофон»
перевiрка»
13:20, 15:10, 23:25
«Громадська
15:45 Факти. День
приймальня»
18:45, 21:10 Факти.
16:20, 18:00 «У центрi
Вечiр
уваги»
20:20 Iнсайдер
17:10 «Служба
порятунку»
21:25 Т/с «Чужий
19:20, 23:20 «Мiська
район»
варта»
23:20 Х/ф «Областi
21:25, 00:45
«Прогулянки мiстом»
темряви»

Тим
часом
осіння
депресія перетворюється
в елегантний
зимовий запій :)

08:00, 13:00, 19:00
«Звiряча варта:
Допитливий ведмiдь»
09:00, 14:00 «Шосе
крiзь пекло: Повернення
ветерана»
10:00 «Машини:
розiбрати на продаж: Моя
перша машина»
11:00 «Мегазаводи:
Мерседес»
12:00 «Старателi: Поза
доступом»
12:30 «Старателi: Золота
жила»
16:00 «Найлютiшi звiрi:
Пiвденно-Схiдна Азiя»
17:00 «Апокалiпсис:
Перша свiтова вiйна:
Гнiв»
18:00 «Шукачi скарбiв:
Скарби мiста-привида»
18:30 «Шукачi скарбiв:
Скарби блюзменiв»
20:00 «Дикий тунець:
Пiвнiч проти Пiвдня: Тiктак-тунець»
21:00 «Золото Юкону: Те,
що нас не вбиває...»
22:00 «Апокалiпсис:
Друга свiтова вiйна: Свiт
у вогнi»

06:20, 16:00 «Все буде
добре!»
08:00 «Все буде
смачно!»
08:55 Х/ф «За
сiмейними
обставинами»
11:50 Х/ф «Дочка»
13:45 «Битва
екстрасенсiв 13»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
19:00 Т/с «Коли ми
вдома»
19:55, 22:45 «Зваженi
та щасливi - 4»
00:00 Х/ф «Нежданонегадано»

07:00, 18:00, 01:00
Репортер
07:05 ШОУМАНIЯ
08:25 Ревiзор-4
11:20 Страстi за
Ревiзором
12:35 Т/с «Щасливi
разом»
15:50, 22:00 Т/с
«Молодiжка-2»
16:55, 21:00, 23:05 Т/с
«Воронiни»
18:20, 00:05 Абзац!
19:00 Хто Зверху?-3
01:10 Х/ф «У цю гру
можуть грати троє»

— У тебе в руках підручник з теорії ймовірності?
— Можливо :)
***
Можна нескінченно дивитися на
вогонь, воду. Але на тортик довго не подивишся :)

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

Універ, ну чого
ти починаєш,
ну нормально
ж усе було,
для чого ця
сесія? :)

08:30 Ранковий

06:30, 06:40, 06:50,
07:05, 07:15, 07:35,
08:10, 08:20, 08:35,
08:50 Ранок на П’ятому
07:00, 08:00, 09:00,
10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00,
16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 21:00, 22:00,
23:00 Час новин
07:10, 08:15, 22:20,
23:20 Бiзнес-час
07:30, 08:30, 09:30,
10:30, 11:30, 12:30,
13:30, 14:30, 15:30,
17:30, 18:25, 22:30,
23:25 Час. Важливо
08:40 Трансмiсiя-новини
09:35, 10:35, 11:35,
20:00, 21:10 Час.
Пiдсумки дня
13:32 Майстри Ремонту
14:35, 00:35 Велика
полiтика
16:05, 17:10 Клуб
реформ
17:35 Територiя закону
18:10 Мiсцевий час
18:30 Вiкно в Європу
21:40 Час-Тайм
22:35 Лiсова варта

06:20, 10:20 М/с
«Маша i Ведмiдь»
06:50, 09:20 М/с
09:00, 03:50
«Клуб Вiнкс: Школа
«Випадковий свiдок» чарiвниць»
07:45 Мультик з
09:35 Т/с «Коломбо» Лунтiком
08:25 М/с «Пiдлiтки
11:15 «Кримiнальнi
мутанти черепашки
справи»
нiндзя»
13:05, 19:30 Т/с
08:55 М/с «Смурфiки»
10:55 Єралаш
«Вулицi розбитих
12:00 Х/ф
лiхтарiв - 12»
«Румпельштiльцхен»
13:10 Богиня шопiнгу.
15:00, 19:00, 21:40
Повернення
«Свiдок»
15:00, 19:00 Панянкаселянка
15:15 Т/с «Брати»
16:00, 22:00 Розсмiши
22:00 Т/с «Без
комiка
обмежень»
17:00 Країна У
18:00, 23:00 Т/с
00:10 Т/с «Менталiст
«Свiтлофор»
- 4»
20:00 Т/с «Кухня»
21:00 Вiталька
00:55 Т/с «NCIS:
00:00 Т/с
полювання на вбивцю «Американська iсторiя
жаху»
- 2»
«Свiдок»

06:40 «Убойне вiдео»
08:40, 21:30 «ДжеДАI.
Воїни дорiг»
09:00, 18:30, 21:00
Новини «Спецкор»
09:30 «Люстратор
7.62»
09:40 Х/ф «Таємний
фарватер». 3 серiя
11:20 Х/ф «Таємний
фарватер». 4 серiя
13:00 Д/п «Безшумна
та спецiальна зброя»
13:55 Д/п «Зброя
майбутнього»
15:00 Д/п «Служби
спецiального
призначення»
16:20 Х/ф «Медовий
мiсяць»
19:00 Т/с «Чужий»
22:00 Х/ф «Обладунки
бога-2»
00:10 Х/ф
«Створiння-2»

07:00, 15:50 У
пошуках iстини
07:50 Таємницi
вермахту
08:40 Вражаючi кадри
10:30 Далеко i ще далi
11:30 Земля: погляд
зблизька
12:20, 18:20
Смертельна зустрiч
13:10, 22:50 Шукачi
неприємностей
14:10, 19:10 Мисливцi
за змiями
15:00 Дорога вiйни
16:40 Правила життя
17:30 Секрети
звичайних речей
20:20 Секретнi
територiї
22:00 Мегаспоруди
23:40 Шокуюче вiдео
00:30 Європейський
покерний тур

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

06:00, 14:00 Золота
лихоманка
06:55, 07:20 Наука магiї
07:50, 13:00, 18:30 Як
це влаштовано?
08:15, 08:45 Склади:
битва в Канадi
09:10, 09:40 Курс
екстремального
водiння
10:05, 10:35, 19:00,
19:30 Вантажнi вiйни
11:00 Шляхи отримання
прибуткiв
12:00, 00:00 Top Gear
13:30, 18:00 Як це
зроблено?
15:00 Як влаштований
Всесвiт
16:00 Повний форсаж
17:00 Махiнатори
20:00 Будинки на
деревах
21:00 Королi столярної
справи
22:00 Майстер з
будiвництва басейнiв
23:00, 23:30 Пропажi на
продаж

ТЕЛЕпрограма
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06:30, 07:00, 08:00,
09:00, 13:00, 18:30,
21:00 Новини
06:50, 07:25, 08:25 Гiсть
студiї
08:40 Паспортний сервiс
09:45, 19:00 Про
головне
10:20 «Схеми» з
Наталiєю Седлецькою
10:50 Д/ф «Луїс
Сепульведа»
12:05 Т/с «П’ять хвилин
до метро»
13:45 Нотатки на глобусi
14:00 Казки Лiрника
Сашка
14:35 Хто в домi хазяїн?
14:55 Театральнi сезони
15:25 Вiра. Надiя. Любов
16:30 Музичне турне
17:40 Д/ф «Палiтра.
Рубенс»
18:15 Новини. Свiт
18:55 З перших вуст
19:40 Шустер LIVE (ч.1)
21:40 Шустер LIVE (ч.2)
00:00 Пiдсумки

06:45, 07:15, 07:45,
08:10, 09:10 «Снiданок
з 1+1»
07:00, 07:30, 08:00,
08:30, 09:00, 12:00,
19:30 ТСН
07:10 «Особистий
рахунок»
07:35 «Маша i ведмiдь»
08:35 «Чистоnews»
09:40 «Чотири весiлля»
10:50 Т/с «Свати»
12:20 «Розсмiши
комiка»
13:20 «Шiсть кадрiв»
13:50, 14:50, 15:45
«Сiмейнi мелодрами»
16:45 «ТСН. Особливе»
17:10 Т/с «Корольок пташка спiвоча»
20:20
«Мультибарбара»
21:00 «Вечiрнiй Київ
2014»
22:55 «Свiтське життя»
00:00 Х/ф «Минулої
ночi в Нью-Йорку»

06:30, 06:40, 06:50, 07:05,
06:45, 08:00 Т/с
05:40 Х/ф «Дочка»
07:00, 18:00, 00:30
06:00, 10:00, 11:15,
07:15, 07:35, 08:10, 08:20,
12:45 «Мультляндiя» 07:10 Х/ф «Подарунок Репортер
«Лiтєйний»
08:35, 08:50 Ранок на
долi»
07:20 «Київ музика»
07:05
ШОУМАНIЯ
07:45, 08:45 Факти.
П’ятому
18:00, 22:00 «Вiкна08:00, 15:00, 17:00,
08:25 Ревiзор-4
Новини»
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
Ранок
19:00, 21:00, 23:00
11:10 Страстi за
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
«Столичнi телевiзiйнi 19:00 Т/с «Коли ми
09:15, 19:15
Ревiзором
вдома»
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
новини»
Надзвичайнi новини
12:30, 16:55, 21:00 Т/с 19:00, 21:00, 22:00, 23:00
19:55 «Нацiональне
08:20 «Улюблена
талант-шоу
«Воронiни»
10:10 Зiрка YouTube
Час новин
робота»
«Танцюють всi!-7»
07:10, 08:15, 22:20, 23:25
15:50, 22:05 Т/с
11:00 Т/с
08:30, 19:30
№15
Бiзнес-час
«Молодiжка-2»
«Столиця»
«Прокурорська
22:45 «Нацiональне
07:30, 08:30, 09:30, 10:30,
18:20 Абзац!
10:20, 16:00,
талант-шоу
перевiрка»
11:30, 12:30, 13:30, 14:30,
19:00 Х/ф «Битва
17:40, 18:50, 21:25
«Танцюють всi!15:30, 16:25, 17:30, 18:30,
12:20, 13:20, 16:20 Т/с «Вiдкритий мiкрофон»
Титанiв»
7». Пiдсумки
22:30, 23:30 Час. Важливо
«Чорнi кiшки»
13:20, 15:10, 23:25
23:05 Герої та коханцi 07:50 Автопiлот-новини
голосування»
«Громадська
00:35 Рудi
00:00 «Куб - 5»
12:45, 15:45 Факти.
08:40 Трансмiсiя-новини
приймальня»
09:35, 10:35, 11:35, 20:00,
День
— У тебе є друга половинка?
16:20, 18:00 «У центрi
21:10 Час. Пiдсумки дня
18:45, 21:10 Факти.
уваги»
— Так, у мене прямо любовний 14:35 Феєрiя мандрiв
17:10 «Прогулянки
Вечiр
трикутник: я + холодильник + комп 15:35, 18:35 Машина часу
мiстом»
16:30 Вiкно в Європу
20:20 Крiт
***
19:20, 23:20 «Мiська
17:35 Лiсова варта
21:25 Т/с «Чужий
Ціль є у всіх, не у всіх є засоби 18:10 Мiсцевий час
варта»
район»
21:35 «Столиця.
прицілювання :)
21:40 Час-Тайм
Спецпроект»
22:35 Особливий погляд
23:15 Х/ф «Васабi»

05:55, 07:30,
15:00, 18:30, 21:00
«Соцiальний пульс»
06:05 Родом з України.
Пам’ятi Клари Лучко
06:35 Персона.
Володимир Єрьомiн
07:05, 18:45, 22:55
«Економiчний пульс»
10:00, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
11:00, 20:00 Тектонiчна
сага
12:15, 21:35 Портрети
нацiї
13:00, 17:45 Чудеса та
iншi дивовижнi iсторiї
14:00, 22:00 Таємницi
сучасної кримiналiстики
15:40 «Сильнi свiту
цього»
16:00, 23:00
Екстремальна поведiнка
диких тварин
18:20 «Мистецтво i час»
19:00 В гостях у Д.
Гордона. Вiктор
Мироненко
23:35 «Свiтськi хронiки»

07:00, 07:30, 08:00,
08:30, 09:00, 12:00,
14:00, 17:45 «Новини»
07:15, 07:35, 08:10,
08:35 «Ранок з
IНТЕРом»
09:20 Т/с «Господатоварищи»
11:45, 12:25 Д/с
«Слiдство вели...
з Леонiдом
Каневським»
14:20 «Сiмейний суд»
15:40 «Судовi справи»
18:00 Ток-шоу
«Стосується кожного»
19:00 «Щастя з
пробiрки»
20:00 «Подробицi»
20:40 Х/ф «Таблетка
вiд слiз»
22:30 Ток-шоу «Чорне
дзеркало»
00:50 Т/с «Я поряд»

06:00, 07:00, 08:00,
09:00, 15:00, 19:00
Подiї
06:50, 07:10, 08:10
Ранок з Україною
09:15, 13:10, 15:25,
21:00 Т/с «Слiд»
10:00 Т/с «Лягавий 2»
12:00, 19:45 Ток-шоу
«Говорить Україна»
18:00 Т/с
«Повернення Лялi»
23:00 Подiї дня
23:30 Т/с «Ковбої»

Я живу в постійному страху, що одного разу мені
знадобляться
шкільні
знання з фізики :)

08:00, 13:00, 19:00
«Дикий тунець: Пiвнiч
проти Пiвдня: Тiк-тактунець»
09:00, 14:00 «Золото
Юкону: Те, що нас не
вбиває...»
10:00 «Машини:
розiбрати на продаж:
Боротьба iз цвiллю»
12:30 «Шукачi
скарбiв: Золоте дно
Громадянської вiйни»
16:00 «Найлютiшi звiрi:
Коста-Рика»
17:00 «Апокалiпсис:
Перша свiтова вiйна:
Порятунок»
18:00 «Шукачi скарбiв:
Король рок-н-ролу»
18:30 «Шукачi скарбiв:
Тумстоунський нектар»
20:00 «Смарагд за 400
мiльйонiв доларiв»
22:00 «Апокалiпсис:
Друга свiтова вiйна:
Наймасштабнiшi десантнi
операцiї»
23:00 «Паранормальне:
Бермудський трикутник»

Передплачуйте газету «Вишгород».

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

Не варто особливо
прислухатися до
внутрішнього
голосу. Він же
ззовні ніколи
не був :)

08:30 Ранковий
«Свiдок»
09:00 «Випадковий
свiдок»
09:25 Т/с «Мiй
лагiдний i нiжний
мент»
13:00 Т/с «Вулицi
розбитих лiхтарiв
- 12»
15:00, 19:00 «Свiдок»
15:15 Т/с «Брати»
19:30 Х/ф «Кiнець
свiту»
21:15 Х/ф «Навiдник»
23:00 Х/ф
«Маньчжурський
кандидат»

06:00, 07:20 М/с
«Лалалупси»
06:20, 10:20 М/с
«Маша i Ведмiдь»
06:50, 09:20 М/с
«Клуб Вiнкс: Школа
чарiвниць»
07:45 Мультик з
Лунтiком
08:25 М/с «Пiдлiтки
мутанти черепашки
нiндзя»
08:55 М/с «Смурфiки»
10:55 Єралаш
12:00 Х/ф «Бiляночка
та Розочка»
13:10 Моду народу
15:00 Панянкаселянка
16:00 Розсмiши комiка
17:00 Країна У
18:00 Т/с «Свiтлофор»
19:00 Любов онлайн
20:00 М/ф «Вперед i
вгору»
21:50 Х/ф «Великий
Стен»

06:40 «Убойне вiдео»

06:30 «TOP SHOP»

08:40, 21:30 «ДжеДАI. 07:30 «Їмо вдома»
Воїни дорiг»

08:00 «Мультфiльми»

09:00, 18:30, 21:00

08:20 Т/с «Хто у домi

Новини «Спецкор»

господар»

09:30 «Люстратор

10:00 Т/с «Всi жiнки -

7.62»

вiдьми»

09:40 Х/ф

13:40 Т/с «Доктор

«Виконавець вироку»

Хаус»

11:25 Х/ф «Людина з

15:15, 19:00 «Орел i

Бульвару Капуцинiв»

Решка»

14:00 Х/ф «Обладунки 16:10, 20:00 «Орел i
бога-2»

Решка. На краю свiту»

16:30 Т/с «Чужий»

17:00 «Звана вечеря»

18:50 10 Тур ЧУ.

21:00 «Розсмiши

Динамо - Металург Д

комiка»

22:00 Х/ф «В’язень»

22:00 «КВК»

23:50 Х/ф

00:15 «Велика

«Створiння-3»

рiзниця»

07:00, 15:50 У
пошуках iстини
07:50 Останнi днi
Гiтлера
08:40 Вражаючi кадри
10:30 Далеко i ще далi
11:30 Екосистеми
свiту
12:20, 18:20
Смертельна зустрiч
13:10, 22:50 Шукачi
неприємностей
14:10, 19:10 Мисливцi
за змiями
15:00 Вiйна: помилка
iмперiї
16:40 Правила життя
17:30, 22:00
Мегаспоруди
20:20 Секретнi
територiї
23:40 Шокуюче вiдео

06:00, 14:00 Золота
лихоманка
06:55, 21:00 Як
влаштований Всесвiт
07:50, 13:00, 18:30 Як
це влаштовано?
08:15 Будинки на
деревах
09:10 Повний форсаж
10:05, 10:35, 19:00,
19:30 Пропажi на
продаж
11:00 Королi
столярної справи
12:00, 00:00 Top Gear
13:30, 18:00 Як це
зроблено?
15:00, 22:00 Динамо
- неймовiрний
iлюзiонiст
16:00, 16:30 У гонитвi
за класикою
17:00 Махiнатори
20:00 Як побудувати
суперкар
23:00, 23:30 Королi
аукцiонiв
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06:45 Пiдсумки
07:00 Шустер LIVE
(повтор)
11:15 Подорожуй
першим
11:40 Зроблено в
Європi
12:25 Бiатлон. Кубок
свiту. Спринт (чол.)
14:50 Хочу бути
15:10 Нотатки на
глобусi. Швейцарiя
(ч.1)
15:40 Бiатлон. Кубок
свiту. Спринт (жiн.)
17:00 Чоловiчий клуб.
Бокс
17:55 Чоловiчий клуб
18:30 Книга ua
19:00 Т/с «Сержант
Рокка»
21:00 Новини
21:40 Утеодин з
Майклом Щуром
22:10 Джазове болото
22:40 Мегалот
22:50 Суперлото,
Трiйка, Кено

07:10, 19:30

06:35 Факти

06:00, 08:00, 16:40

06:30 Х/ф «Червонi

«Телевiзiйна служба

07:05 Дача

«Мультляндiя»

вiтрила»

новин»

07:35 Х/ф

07:20 «Київ музика»

08:00 «Караоке на

08:00, 08:35 М/с

«Бермудський

10:00 «Якiсне життя»

Майданi»

трикутник»

10:30 «Зроблено у

09:00 «Все буде

09:20 Батальйон 14

Києвi»

смачно!»

11:00 «Run.OK»

12:05 «Нацiональне

11:35, 19:20, 22:40

талант-шоу

06:20 Х/ф «А то ми
розгнiваємося»
10:00 Тектонiчна сага
11:15 Х/ф «Його звали
Трiйця»
14:00 За сiм морiв
15:00 Дитинство у
дикiй природi
16:10 «Мистецтво i
час»
16:40 Вперед, на
Олiмп!
17:00 Концерт М.
Поплавського «Крок
до зiрок. 15 рокiв»
19:00 XX столiття вiйн
20:00 Вся розкiш
азiйських країн
21:00 Кайлi Мiноуг:
принцесами не
народжуються
22:00 Х/ф «Подруга
нареченої»
00:00 «Вихiдний, пiсля
опiвночi»

«Пригоди ведмедикiв
Гаммi»
09:00 «Свiтське життя»
10:10 Х/ф «Школа
проживання»
14:30 «Вечiрнiй Київ»

10:15 Дiстало!
11:15 Громадянська
оборона
12:15 Iнсайдер
12:45 Факти. День

16:30, 21:20 «Вечiрнiй 13:30 Т/с «Останнiй

«Вiдкритий мiкрофон» «Танцюють всi!-7»
12:30 «У центрi уваги» №15
13:30 «Київськi iсторiї» 15:15 «Зваженi та

07:40 Ревiзор
10:00 Стажисти
11:10 Уральськi
пельменi
14:45 Хто Зверху?-3
16:40 Т/с «Воронiни»
18:45 М/ф «Пiрати.
Банда невдах»
20:40 Х/ф «Солт»
22:40 Стенд Ап Шоу
23:40 Х/ф «Знову 16»
01:30 Т/с «До смертi
гарна-3»

15:30 «Служба

щасливi - 4»

порятунку»

19:00 «Х-Фактор - 5»

17:15 «Українська

21:40 Т/с «Коли ми

новини. Пiдсумки

пiсня року»

вдома»

20:10 Х/ф «Васабi»

19:00, 21:00, 23:00

22:40 «Х-Фактор

22:05 Х/ф «Багрянi

«Столичнi телевiзiйнi

– 5. Пiдсумки

рiки»

новини»

голосування»

00:10 Х/ф «Вiдлiк

19:40, 21:20, 23:20

00:00 «Детектор

канiкули»

убивств»

«Столиця»

брехнi - 6»

07:15 «Школа доктора
Комаровського.
Невiдкладна
допомога»
08:00 «Школа доктора
Комаровського»
08:30 Д/с «Гурченко.
По ту сторону
Карнавалу»
09:30 «Новини»
10:00 Х/ф
«Карнавальна нiч»
11:45 Д/ф «Ищите
друг друга. Жди меня.
Юбилей»
13:00 Х/ф «Таблетка
вiд слiз»
15:00 Т/с «Сильнiше
долi»
18:00, 20:30 Х/ф
«Братськi зв’язки»
20:00 «Подробицi»
22:30 Т/с «Всупереч
усьому»

06:10 Таємницi зiрок
07:00, 15:00, 19:00
Подiї
07:15, 08:50 Т/с
«Iнтерни»
09:50 Один за сто
годин
11:00, 22:00 Х/ф
«Карусель»
13:00, 15:20 Т/с
«Я-Ангiна»
17:10, 19:40 Т/с
«Коханi жiнки
Казанови»

08:00 «Наука майбутнього
Стiвена Гокiнга: Вiртуальний
свiт»
09:00 «Космос: Простiр i
час: Небо, повне привидiв»
10:00 «Гра в числа: Ви
могли б стати босом?»
10:30 «Гра в числа:
Наскiльки ви крутi?»
11:00 «Бiльше, нiж фокуси
з Дi Ем Сi: Всупереч
гравiтацiї»
12:00 «Останнi таємницi
Третього рейха: Небезпечна
мiсiя»
13:00 «Апокалiпсис: Друга
свiтова вiйна: Розв’язання
вiйни»
17:00, 17:30, 18:00, 18:30,
19:00, 19:30 «Науковi
дуростi»
20:00 «90-i: десятилiття, що
нас об›єднало: Америка йде
вiйною»
21:00 «90-i: десятилiття, що
нас об’єднало: Жорстока
реальнiсть»
22:00 «Бiльше, нiж фокуси
з Дi Ем Сi: Смертельний
трюк»
23:00 «Бiльше, нiж фокуси з
Дi Ем Сi: Ходiння крiзь стiни»

06:35 Ezan sedasi

07:55 Т/с «Мiй

07:05 Balcoqraq

лагiдний i нiжний

08:15 Прогулянки

мент»

по Криму з О.

11:30 «Речовий

Гайворонським

доказ». Небезпечна

квартал»

бронепоїзд»

18:30 «Розсмiши

18:45 Факти. Вечiр

комiка - 5»

19:15 Надзвичайнi

20:15 «Українськi
сенсацiї»
23:20 «Що? де? коли?»
00:35 Х/ф «Веселi

— Чиє це п’яне
тіло валяється
на дивані?
— Не твоє, ось
ти і бісишся :)
***
— Окей, гугл,
я здам сесію?
— 404 Not
Found :)

Найкраще відзначати
Новий рік з тими,
кого любиш.
Тому ми з котом
вирішили запросити
олів’є і холодець :)

08:30 Будьте здоровi! здобич
12:00 «Головний
09:00 Acci biber
свiдок»
09:35 Sherfe fashion
12:55, 03:50
10:05 Gonul eseri
«Випадковий свiдок»
10:30 Дастархан
13:50 «Правда життя.
10:50 Татли сес
Професiя боксер»
11:40 Mizmizlar
14:30 «Поїхали!»
12:20 Т/с
15:00 Т/с «Вулицi
16:00 Yirla, sazim
розбитих лiхтарiв - 4»
16:45 Tarih sedasi
19:00 «Спецiальний
17:05 Золоте столiття «Свiдок»
кiно на ATR
19:30 Т/с «Морський
18:45, 21:10 Велике

патруль»

кiно на ATR

23:00 «Голi та смiшнi»

20:30 Bu afta

00:00 Х/ф «Навiдник»

07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 20:00, 21:00, 22:00,
23:00 Час новин
07:20, 22:20, 23:20, 00:15
Бiзнес-час
07:30, 08:30, 09:30, 10:30,
11:30, 12:30, 13:30, 14:30,
15:30, 17:30, 18:30, 19:30,
20:30, 22:30, 23:30 Час.
Важливо
09:35 Укравтоконтинент
09:50 Народна кухня
10:15 Снiданок з Iскрою
11:10 Трансмiсiя
11:35 Майстри Ремонту
13:15 Iнтелект.ua
14:15 Улюблена робота
15:35 Кiно з Янiною
Соколовою
17:15 Мiграцiйний вектор
17:35 Феєрiя мандрiв
18:10 Мiсцевий час
18:35, 22:35 Тема/Хронiка
тижня
21:10 Велика полiтика
21:35 Вiкно в Америку
22:50 Гра iнтересiв
23:35 Iсторiя успiху

06:00, 08:00 М/с
«Лалалупси»
06:20 М/ф «Оленцеро i
чарiвнi дрова»
07:30 Байдикiвка
08:30 М/с
«Смiшарики»
09:00 Мультик з
Лунтiком
09:40 М/с «Дашадослiдниця»
10:05 М/с «Вперед,
Дiєго, вперед!»
10:45 М/ф «Кукарача»
12:00 Х/ф «Фiнiст ясний сокiл»
13:30 Дайош
молодьож!
14:50 Х/ф «Вуличнi
танцi»
16:40 М/ф «Стюарт
Лiттл»
18:10 М/ф «Вперед i
вгору»
20:00 Панянкаселянка
22:00 Вiталька
00:00 Х/ф «Великий
Стен»

06:15 «Маски-шоу»
07:15 «Нове Шалене
вiдео по-українськи»
08:40 «ДжеДАI. Воїни
дорiг»
09:00 Новини
«Спецкор»
09:30 «Люстратор
7.62»
10:00 Т/с «Розшук»
18:00 Х/ф «Єгерь»
20:10 Х/ф «Мiцний
горiшок-2»
23:00 «Королi рингу».
Чемпiонськi бої за
версiями WBA та
IBF: Юрген Бремер Павло Глазевський,
Хуан Пабло Ернандес
- Ола Афолабi

06:00 Бандитська
Одеса
07:00 У пошуках
iстини
08:40 Вражаючi кадри
10:30, 21:00
Мегаспоруди
13:30 Екосистеми
свiту
16:30 Далеко i ще далi
19:20 Шукачi скарбiв
00:30 Загадки
Всесвiту

Зустрічаючи
класом
світанок, випускники 27-ї
школи навіть
не підозрювали, що проведуть разом ще
п’ятнадцять
діб :)

06:30 «TOP SHOP»
07:30 «Мультфiльми»
10:10 М/с «Малюки
Лунi Тюнз»
11:00 «Рецепти
щастя»
12:00 Х/ф «Лiто.
Однокласники.
Любов»
13:50 «Пороблено в
Українi»
15:45 «Орел i Решка»
17:20 «Орел i Решка.
Шопiнг»
18:15 Х/ф «Бруднi
танцi 2: Гаванськi
ночi»
20:00 Х/ф
«Знайомство з
батьками»
22:10 «КВК-2014»
00:20 Т/с
«Надприродне»

06:25 Аляска: родина
з лiсу
07:20 Голi та наляканi
08:15 Будинки на
деревах
09:10, 09:40 Битви за
контейнери
10:05, 10:35, 15:00,
15:30, 16:00, 16:30,
17:00, 17:30, 18:00,
18:30, 19:00, 19:30,
20:00, 20:30 Склади:
битва в Канадi
11:00 Шляхи
отримання прибуткiв
12:00 Великий
махiнатор
13:00, 13:30 У гонитвi
за класикою
14:00 Повний форсаж
21:00 Скутi
22:00 Трой
23:00 Як влаштований
Всесвiт
00:00 Як побудувати
суперкар

10
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2+2
07:30, 00:15
Гумористичний клуб
«Золотий гусак»
08:10 Шеф-кухар країни
09:25 Хто в домi хазяїн?
09:45 Школа Мерi
Поппiнс
10:05 Х/ф «Собака на iм’я
Герцог»
11:55 Бiатлон.
Кубок свiту. Гонка
переслiдування (чол.)
13:20 Фольк-music
14:30 Бiатлон.
Кубок свiту. Гонка
переслiдування (жiн.)
15:30 Д/ф «Футбол art»
16:50 Театральнi сезони
17:30 В гостях у Д.
Гордона
18:30 Подорожуй першим
19:00 Т/с «Сержант
Рокка»
21:00 Новини
21:40 Перша шпальта
22:05 Моя країна
22:55 Трiйка, Кено,
Максима
23:00 На слуху. Пiдсумки

06:00 Х/ф «Повернення
високого блондина»
07:35 М/ф «Ну,
постривай!»
08:00, 08:35 М/с
«Пригоди ведмедикiв
Гаммi»
09:00 «Лото-Забава»
10:00 «Тiна Кароль.
Сила любовi та голосу»
12:00 М/ф «Ескiмоска 2: пригоди в Арктицi»
12:10 М/ф «Маша i
ведмiдь»
13:05 «Iнспектор
Фреймут»
14:50 «Територiя
обману»
15:55 «Шiсть кадрiв»
16:25 Х/ф «Операцiя
«И» та iншi пригоди
Шурика»
18:25 «15 республiк»
19:30 «ТСН-Тиждень»
21:15 «Хоробрi серця»
23:05 Х/ф
«Неможливе»

07:30, 08:30, 09:30, 10:30,
06:25 Х/ф «31 червня» 06:35 Х/ф «Пес06:05 Х/ф «Внутрiшнiй 06:00, 08:00
11:30, 12:30, 13:30, 14:30,
«Мультляндiя»
космос»
вампiр»
09:00 «Все буде
15:30, 16:30, 17:30, 18:25,
06:50 «Повнота
08:00 Анекдоти по08:05 Х/ф «Громобiй» 23:30, 00:30 Час. Важливо
смачно!»
радостi життя»
українськи
09:50 М/с «Дракони: 08:35 Феєрiя мандрiв
07:20, 11:20 «Київ
08:55 Зiрка YouTube
09:55 «Караоке на
09:10, 14:35, 19:25
Вершники Дурня»
музика»
10:10 Крiт.
Велика полiтика
Майданi»
09:25 «Українська мрiя
Розважальне шоу
11:45 М/ф «Пiрати.
09:35, 15:35 Вiкно в
11:00 «МастерШеф
М. Поплавського»
11:05, 13:00 Т/с
Америку
Банда невдах»
09:50 Народна кухня
10:00, 04:50 «Столиця.
«Чужий район»
- 4»
13:40 1000 жiночих
10:15 Снiданок з Iскрою
Спецпроект»
12:45 Факти. День
11:35 В кабiнетах
15:00 «Х-Фактор - 5» бажань
13:30 «Прогулянки
18:45 Факти тижня
13:15 Iнтелект.ua
14:40
Хто
Зверху?-3
мiстом»
20:20 Х/ф «Ангели i
19:00 «Битва
13:35 Тема/Хронiка тижня
15:30 «Гаряча лiнiя
демони»
16:40 Х/ф «Битва
14:15 Улюблена робота
екстрасенсiв 14»
«102»
23:10 Х/ф «Код да
16:10, 16:40, 17:10, 17:35
Титанiв»
17:00, 18:00 «У центрi 21:10 «Один за всiх»
Вiнчi»
Шоу «Єдина родина»
18:40 Х/ф «Солт»
уваги»
21:00 Час: пiдсумки тижня
22:20 «Вiкна-Новини».
20:40 Х/ф «Невловимi» з В. Гайдукевичем
— Я не хочу 17:50, 18:50,
Спецрепортаж
22:40 Х/ф «Як я тепер 21:40 Час-Тайм
жити з таким 19:50, 20:50, 22:50
22:20 Територiя закону
«Вiдкритий мiкрофон» 23:25 Х/ф «Наречена люблю»
жаднюкою,
22:35 Кiно з Янiною
19:00, 20:00, 22:00,
00:45 Х/ф «Знову 16» Соколовою
ось твоя обмого друга»

06:00, 20:00
«Цивiлiзацiя Incognita»
06:10 Х/ф «Його звали
Трiйця»
10:00 Вся розкiш
азiйських країн
11:10 Армiя
11:25 Х/ф «А то ми
розгнiваємося»
14:00 За сiм морiв
15:00 Дитинство у дикiй
природi
16:00 Дика Африка
17:00 Концерт
М. Поплавського
«Приречений на любов»
19:00 XX столiття вiйн
20:15 «Кумири»
20:35 «Свiтськi хронiки»
21:00 Фредерiк Шопен
22:10 Х/ф
«Безтурботна»
00:40 «Вихiдний, пiсля
опiвночi»

06:45 «Щастя з
пробiрки»
08:00 «уДачний
проект»
08:35 «Готуємо
разом»
09:30 «Недiльнi
новини»
10:00 «Орел i Решка.
Незвiдана Європа»
11:00 Концерт «Мiсце
зустрiчi»
12:50 Т/с «Сильнiше
долi»
17:50, 21:30 Т/с «Ти
заплатиш за все»
20:00 «Подробицi
тижня»
23:20 Х/ф «Братськi
зв’язки»

06:35 Подiї
07:15 Таємницi зiрок
09:10 Т/с «Я-Ангiна»
13:00 Т/с «Коханi
жiнки Казанови»
17:00, 20:00 Т/с
«Вiдбиток кохання»
19:00, 03:40 Подiї
тижня з Олегом
Панютою
22:00 Т/с «Слiд»
23:30 Великий футбол

ручка!
— А де коробочка? :)

Загублене посвідчення дитиниінваліда ІІ групи, видане на ім’я
Надії Володимирівни РАПЦЕВОЇ,
вважати недійсним.

— Знаєш, у
мене зараз
немає часу
для стосунків.
— Робиш
кар’єру?
— Показати
чоловічків,
яких я вирізав
з картоплі? :)

Новорічний Ярмарок добра

Продай зайве — купи потрібне
Сервіс безкоштовних оголошень OLX.ua запрошує киян і гостей столиці взяти участь у новорічному
Ярмарку добра 14 грудня в столичному НСК «Олімпійський».
Ярмарок добра — це чудовий спосіб оновити свою
оселю й підготуватися до святкування Нового 2015
року. Не потрібні вам речі для когось будуть справжньою знахідкою. Участь у Ярмарку — безкоштовна (як
для продавців, так і для покупців).
Реєстрація продавців на Ярмарку добра OLX відбувається на сайті http://yarmarok.olx.ua/ до 10 грудня.
Кожному продавцеві буде виділене місце з обладнанням, необхідним для презентації товару.
На відвідувачів чекатимуть конкурси, призи й святкова програма для всієї родини. Дітей розважатимуть
аніматори в ігрових зонах. Дорослі після інтенсивного
шопінгу зможуть розслабитися в кімнаті відпочинку.
Відновити сили допоможе передноворічне меню (фудкорт), а відпочинок для душі — запрошені музиканти.
Ярмарок — благодійний. Продавці можуть передати частину зароблених коштів для допомоги обласному будинку дитини в Боярці.
Довідка.
OLX.UA (раніше Slando.ua) — онлайн-сервіс безкоштовних оголошень № 1 в Україні. Сайт входить
в топ-10 найпопулярніших сайтів серед українців за
даними компанії Gemius (Fusion панель, липень 2014
року).
Українська база сервісу налічує понад 9 млн оголошень і щомісяця поповнюється майже 2-ма млн нових
пропозицій. У середньому щодвісекунди публікується
нове оголошення. Кожен п’ятий інтернет-користувач з
України відвідує сайт мінімум один раз на місяць.

23:55 «Столиця»
21:00, 23:00 «СТН тижневик»
21:30, 23:30 «СТН спорт - тижневик»

08:00 «Наука майбутнього
Стiвена Хокiнга:
Натхненне Природою»
09:00 «Космос: Простiр i
час: Все глибше i глибше»
10:30 «Гра в числа: Ви
могли б стати босом?»
11:00, 22:00 «Бiльше,
нiж фокуси з Дi Ем Сi:
Перехресний вогонь»
12:00 «Секретна атака
Гiтлера на Америку»
13:00 «Апокалiпсис:
Друга свiтова вiйна:
Нищiвна поразка»
15:00 «Один океан:
Мiнливе море»
17:00 «Бiльше, нiж фокуси
з Дi Ем Сi: Смертельний
трюк»
18:00 «Бiльше, нiж фокуси
з Дi Ем Сi: Ходiння крiзь
стiни»
19:00 «Бiльше, нiж фокуси
з Дi Ем Сi: Всупереч
гравiтацiї»
20:00 «Десять страт
єгипетських»
21:00 «Десять страт
єгипетських: Останнi
нещастя»
23:00 «Картковий
фокусник»

Ветерану —
90 років

06:30 Журнал Лiги
Чемпiонiв УЄФА 20142015
07:15 «Королi рингу».
Чемпiонськi бої за
версiями WBA та
IBF: Юрген Бремер Павло Глазевський,
Хуан Пабло Ернандес
- Ола Афолабi
11:00 «Люстратор
7.62»
12:00 «ДжеДАI»
13:00 «Бушидо»
13:50 10 Тур ЧУ.
Волинь - Металiст
16:00 «Богатирi»
16:50 10 Тур ЧУ.
Чорноморець Карпати
19:00 Х/ф «Слiдопит»
21:30 «Профутбол»

06:30 «TOP SHOP»
07:30 «Мультфiльми»
08:30 «Рецепти щастя»
09:30 М/с «Малюки
Лунi Тюнз»
10:20 Х/ф «Лiто.
Однокласники. Любов»
12:15 «Розсмiши
комiка»
13:15 «Орел i Решка.
Шопiнг»
14:10 «Орел i Решка»
16:00 Х/ф «Бруднi танцi
2: Гаванськi ночi»
17:50 «Вечiрнiй
квартал»
20:00 Х/ф «Як
позбутися хлопця за
10 днiв»
22:15 «КВК- 2014»
00:30 Т/с
«Надприродне»

Високошвидкісний Інтернет МТМ
Тел.: (093) 366-16-66; (095) 545-15-33; (098) 201-22-66
06:35 Ezan sedasi

07:40 Т/с «Вулицi
розбитих лiхтарiв - 4»
11:30 «Легенди
08:15 Прогулянки
карного розшуку».
Вовча зграя
по Криму з О.
12:00 «Агенти впливу»
Гайворонським
13:00 «Спецiальний
08:30 Будьте здоровi! «Свiдок»
13:30 Х/ф «Кiнець
09:00 Acci biber
свiту»
15:15 Т/с «Павутиння»
09:35 Sherfe fashion
19:00 Т/с «Майор
10:05 Gonul eseri
полiцiї»
10:30 Дастархан
22:35 «Випадковий
свiдок»
10:50 Татли сес
23:00 «Головний
11:40 bu afta
свiдок»
00:00 Х/ф «Збирач
12:20 Т/с
голiв»
16:00 Yirla, sazim
07:05 Balcoqraq

16:45 Tarih sedasi
17:05 Радянське кiно
на ATR
18:45, 20:30 Велике
кiно на ATR

Вітаємо!

27 листопада ветеран
Великої Вітчизняної війни,
учасник бойових дій Іван
Якович ЄРМОЛЕНКО відзначив свій 90-й день народження.
З юних літ він присвятив
життя служінню своєму народу.
Після закінчення школи у 1943 році був призваний до лав Радянської армії і до кінця 1945-го в складі кулеметного розрахунку брав участь у боях, разом
із товаришами наближаючи Перемогу.
У боях за визволення Вишгорода, Києва, а також
– України, Молдови, Чехословаччини, Румунії був
тричі тяжко поранений. Але знову піднімався і ставав
у стрій. Закінчив війну 9 Травня 1945 року в Празі.
За хоробрість і мужність Іван Єрмоленко нагороджений орденами Слави, Вітчизняної війни, «За
мужність», медалями «За відвагу», «За бойові заслуги», «За перемогу над Німеччиною» та ін.
Після військової служби Іван Якович успішно
працював у галузі народного господарства країни,
брав активну участь у суспільному житті. А після виходу на заслужений відпочинок у роботі ветеранської
організації Вишгорода він приділяє велику увагу вихованню молодого покоління в дусі патріотизму, готовності захищати Батьківщину.
Сьогодні, у день ювілею, Вишгородська рада
ветеранів бажає Вам, шановний Іване Яковичу, успіхів у справах, міцного здоров’я, благополуччя в родині і довгих щасливих літ.

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

06:00, 08:00 М/с
«Лалалупси»
06:20, 10:55 М/ф
«Барбi: Пригоди
Русалоньки 2»
07:30 Байдикiвка
08:45 М/с
«Смiшарики»
09:00 Мультик з
Лунтiком
09:40 М/с «Дашадослiдниця»
10:05 М/с «Вперед,
Дiєго, вперед!»
10:35 М/с «Бiлка та
Стрiлка. Пустотлива
сiмейка»
12:10 Х/ф «Бiляночка
та Розочка»
13:15 Х/ф «Вуличнi
танцi»
15:05 М/ф «Стюарт
Лiттл»
16:40 Країна У
18:00 Панянкаселянка
22:00 Вiталька
00:00 У ТЕТа в
Iнтернетi

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

06:30 У пошуках

06:25, 19:00 Королi

iстини

столярної справи

08:10 Шукачi скарбiв

07:20, 15:00, 16:00,

10:00, 21:30

17:00 Скутi

Мегаспоруди

08:15, 23:00 Майстер

13:00 Екосистеми

з будiвництва

свiту

басейнiв
16:00 Далеко i ще далi 09:10, 14:00, 22:00
18:50 Секретнi
Незбагненне:
територiї

спецiальнi матерiали

00:30 Пустелi: життя
на межi

Всесвiт

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

11:00 Як побудувати
суперкар
12:00, 20:00 Не
намагайтеся
повторити
13:00, 21:00 Трой
18:00 Будинки на
деревах
00:00 Повний форсаж

Безкоштовні оголошення

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

ПРОДАМ
Квартиру недорого в Болгарії 520000 грн
Тел: (099) 345-49-52
Гараж №48 (фото в сландо),
кооператив «Екран». Тел: (096) 271-70-92
Двокімнатну в центрі Києва 45м2 Тел: (099) 345-49-52

ЗДАМ
Гараж, вул. Грушевського, 8-в, можна 2 авто.
Тел: (096) 44-64-097

Спілка підприємців Вишгородщини
ВІТАЄ з днем народження члена спілки
Костянтина Олександровича АНРОЩУКА!
Бажаємо миру і світлої долі,
Запалу, енергії, сили доволі.
Творчого вогнику, віри й наснаги,
Щедрості серця, людської поваги.

Загублене свідоцтво про право власності № 34 від 16 грудня 1992
р., видане на ім’я Ганни Сергіївни ТЕРЕЩЕНКО і Наталії Вікторівни
МЕЛЕНЧУК у рівних частках кожному на квартиру № 6 по вулиці Набережна, 8, вважати недійсним.

Діамантову пару — з трьома славними датами
Цими днями поважну дату відзначив
мешканець села Лютіж
Анатолій Опанасович ДРОМАРЕЦЬКИЙ –
великий життєлюб, мудра, творча людина з
активною життєвою позицією, незрадливий
товариш і добрий господар.
Стільки ж років нещодавно виповнилось
і його вірній супутниці – дружині
Вірі Тимофіївні ДРОМАРЕЦЬКІЙ.
У парі вони – 60 літ. Нещодавно відзна-

10:05 Як влаштований

чили діамантове весілля, тобто їхні відносини міцні, як діамант.
Вітаємо подружжя, якому на двох – 176
років, із трьома славними датами! Зичимо міцного здоров’я, душевної рівноваги і
сімейного затишку. Нехай Ваша оселя повниться гарними людьми, для яких у Вас
завжди вистачає душевного тепла, добрих
слів і хліба-солі на столі.
Сім’я ЯКОВЕНКІВ

Вітаємо!

З журналістського блокнота

Вишгород

6
Щойно від’їхали від головного приміщення аеропорту, як помітили військовий
блок-пост. Подібні блок-пости розміщені
і при в’їзді до міста, і на деяких вулицях,
і навіть біля готельних комплексів (від
останніх відомих подій у країні заходи
безпеки і перестороги тут ще зберігаються).
Рухаючись автобусом від аеропорту
до готелю, мали можливість ближче познайомитися з містом, довідатися від гіда
Ахмеда його історію.
Отже, Хургада — місто і туристичний
центр, що розташоване на західному
узбережжі Червоного моря, за 500 км на
південний схід від Каїра і є адміністративним центром однієї з 26 єгипетських провінцій.
Виникла Хургада на березі Суецької затоки на початку XX століття. Із селища британських нафтовиків-шукачів
у процвітаюче місце відпочинку почала
перетворюватися лише після укладення
Кемп-Девідського договору між Єгиптом і
Ізраїлем. Тож із 1980 року активно розвивається завдяки єгипетським та іноземним інвестиціям.
Як зауважив Ахмед, Хургада, порівнюючи з іншим популярним єгипетським
курортом Шарм-ель-Шейхом, вважається
демократичнішим і дешевшим. Тут — резиденція губернатора та уряд провінції,
невеликий порт і база берегової охорони
ВМС Єгипту, коледж готельного госпо-

дарства. Населення Хургади — майже
250 тисяч мешканців. Головні галузі: туризм, торгівля, будівництво, сфера обслуговування.
Хургада складається зі старого центру «Дахар», нового «Саккала» та майже безперервного ланцюжка готелів, що
простяглися на 40 кілометрів уздовж берега на північ і на південь від міста (так
звана «Нова Хургада»).
Визначними пам’ятками міста є центральна мечеть Абдульхасана Ельшазі,
коптська церква, світлофор Хургади, акваріум, що знаходяться у межах старої
частини міста — Дахара.
Крім того, у пустелі, приблизно за 12
кілометрів від міста височить друга за
висотою гора країни — Гебель Шеіб-Ель
Банат (2187 метрів)…
…Між тим автобус доставив нас до
готельного комплексу Coral Beach, де ми
мали відпочивати.
За час перебування тут переконалися, що Хургада є досить популярний курорт на Червоному морі, орієнтований на
пляжний відпочинок, а також екскурсійні
та розважальні тури. Головні екскурсії по
староєгипетських старожитностях: у Каїр
(до пірамід), в Луксор. Морські прогулянки супроводжуються купанням серед коралових рифів, дайвінгом. Можливі також
поїздки на верблюдах або квадроциклах
по пустелі.
Звісно, перебування в Хургаді не обмежував лише відпочинком. Знайомився
з містом, відвідував розважальні заходи,
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що влаштовувалися тут. Так, одного разу
під час виступу такий собі «Робін Гуд»
демонстрував вправність з метання ножів по живій мішені. Влучними кидками
окреслив по периметру контури стрункої
партнерші.
Потім перейшов до чергового номера програми. Дівчина взяла до рота надувну кульку, в яку мав поцілити ножем
«снайпер». Та в ту фатальну мить його
підвела майстерність: випущений з рук
ніж влучив прямісінько у голову бідолашної дівчини. Не розгубившись, «стрілець»
миттєво висмикнув його з рани. Тій вистачило мужності стати перед глядачами
й із силуваною посмішкою вклонитися. В
наступну мить з рани бризнула кров, біля
неї заметушилися люди, кинулися надавати першу медичну допомогу…
Наступного разу виступав приборкувач зміїв. Його підопічні (п’ять африканських кобр) виявилися слухняними партнерами, беззаперечно виконували усі
команди свого «повелителя».
Разом із нами відпочивали громадяни багатьох країн. Звісно, були і росіяни.
У розмовах неможливо було уникнути
теми протистояння на Донбасі. Більшість
представників сусідньої держави ставилися до нас доброзичливо, розпитували,
що все ж таки відбувається у східних областях України. Ми розповідали все, як є.
Вони співчували нам, зауважуючи, що не
підтримують політики Путіна, підбадьорювали.
Щоправда, один чоловік із Саратова,
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не погоджувався з нашими аргументами,
у свою чергу, переконував, що російська
влада чинить правильно, захищаючи
інтереси російськомовного населення
Донбасу, якому, мовляв, загрожують бандерівці. Довести йому протилежне виявилося марною справою.
Іншого разу стався неприємний інцидент за участі нашої співвітчизниці. Один
із продавців бутика, що функціонує на
території готельного комплексу, на ім’я
Міна, як тільки довідувався, що хтось з
України, радо звертався: «Слава Україні!»
Таку форму вітання категорично відкинула огрядна киянка. Вона почала
переконувати молодого єгиптянина, що
подібним чином не можна вітати один
одного. Мовляв, така форма звертання
притаманна для населення, яке мешкає
на Заході України. Бо так віталися у роки
війни бандерівці, а вони воювали проти
свого народу.
— Нічого не можу зрозуміти, — бідкався спантеличений Міна, — чому вона
так каже, усе заперечує?..
Я намагався йому пояснити, що жінка
помиляється, що, на жаль, в Україні поруч із справжніми патріотами, які люблять
свою державу, зустрічаються й такі, котрі
розглядають країну лише як місце свого
проживання. Вони не шанують і не поважають її символів, атрибутики, мови, традицій, історії…
Здається, Міна не зміг усвідомити почуте, не зрозумів таких речей. Тому запитання для нього повисло у повітрі…

Слідами героїв Джеймса Олдріджа
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Спогади про Київську ГЕС

Вишгород

Вишгород був звичайним селом

Володимир ЛЯХ
Цього року відзначаємо 50-ліття пуску
першого агрегата нашої ГЕС. Згадаймо людей, які були гордістю колективу будівельників ГЕС, у переважній більшості уже відійшли у вічність.
Це і бригадир комплексної бригади Іван
Будник, людина-легенда, неперевершений
майстер своєї справи, професор і академік
(без найменшого перебільшення) у сфері будівельних робіт, котрий часто у найскладніших кресленнях розбирався краще за людей
з вищою, інженерною освітою.
Це і Микола Васильченко, Кубанський козак за походженням і невтомний, енергійний
керівник також комплексної бригади. До цієї
когорти належить і Степан Олизько.
Свого часу на будівництві гриміли імена
Дмитра Коваленка, бригадира електромонтажників; Василя Харитонова, бригадира
монтажників з управління «Гідромонтаж»; Володимира Кацури, механізатора з Управління
механізованих будівельних робіт. Усі ці люди
були відзначені високими державними нагородами за героїчний труд і при цьому залишалися простими у спілкуванні і з сусідами, і зі
знайомими, і з друзями, без найменших ознак
так званої зіркової хвороби. Говорю про це з
абсолютною упевненістю тому, що я з усіма
був особисто знайомий, чим небезпідставно
дуже тішуся.
Отож, віддавши належну шану найвідомішим учасникам будівництва, хочу зазначити,
що були ще десятки і сотні людей, менше відомих широкому загалу, але не менш гідних
доброго слова.
На жаль, формат моїх спогадів не в змозі
охопити всіх і все. Я належу до молодшої генерації будівельників Київської ГЕС, хоча через три місяці мені піде вже вісімдесятий рік.
Отож, висадився я на древню Вишгородську землю 10-го листопада 1960 року
двадцятирічним юнаком. Тут одружився. Виростили з дружиною двох прекрасних дочок,
маємо чотирьох дорослих онучок і навіть уже
одну правнучку.
Прибув я до Вишгорода у складі Управління «Гідромеханізація», маючи посади машиніста-електрика на земснаряді. Поселили нас
на брандвахті. Для тих, хто не знає: брандвахта — це такий собі плавучий гуртожиток,
який зовні нагадує трохи пароплав або дебаркадер, а всередині є типовим бараком — з
довгим коридором і кімнатками-каютами на
обидва боки коридора.
Як тимчасове житло на початку великого
будівництва — брандвахти були просто гені-

Перше житло — брандвахти

ФОТО — архів Ірини КУЗНЄЦОВОЇ
КУЗНЄЦОВОЇ,, спеціально для «Вишгорода»
альним винаходом, але довго у них жити не
побажаєш і ворогу. Достатньо того, що комунальні «зручності» були на березі. Та інакше
і бути не могло із суто санітарних міркувань.
Зате з настанням холодів починало працювати автономне опалення — і мешканці не потерпали від холоду.
Дякувати Богові, нашій родині довелося
пожити на брандвахті усього півтора року.
У квітні місяці 1962-го ми в’їхали в однокімнатну квартиру новозбудованого цегляного
чотириповерхового будинку. Щоправда, після
вселення ще з півтора року у нас не було ні
водопостачання, ні каналізації. Одним словом, і тут комунальні «зручності» тимчасово
знаходилися надворі. Але ми були молодими,
енергійними і завзятими і, здається, не дуже
переймалися побутом.
Земснаряд, на якому я працював, був задіяний на спорудженні судоходного каналу.
Робота була звичною і не дуже обтяжливою.
Але й за такої роботи виникають час від часу
екстремальні ситуації.
Була осінь 1962 року, йшов безперервний
дощ, а в мене — нічна зміна. На мою біду,
саме на моїй зміні ми повністю «виробили»
кабель, підключений на опорі електролінії напругою 6 000 вольт (6,0 кіловольт).
Існувало два варіанти: або чекати до ранку, на що ми просто не мали права, або лізти
на високовольтну опору, відключати кабель,
переносити його до наступної (по ходу руху
земснаряда) опори, лізти знову на опору, підключати кабель, запускати земснаряд і продовжувати риття каналу.
Вибору у нас не було, і ми замовили
Енергорайону відключення нашого фрідера.
Коли енергетики знеструмили нашу лінію,
ми опинилися в абсолютній темряві. Добре,
що я заздалегідь упакувався всім необхідним
інструментом. При всьому цьому я ще ніколи
не лазив на опори електропередач, тим більше — у дощ і в абсолютній темряві, та ще на

опору з напругою 6,0 кіловольт. Дарма, що лінія була знеструмлена, повірте на слово, мені
було страшнувато (а раптом хтось увімкне лінію!) Але вибору в мене не було.
Богу дякувати, все завершилося благополучно, хоч і дісталося мені усе ціною величезної фізичної і нервової напруги. Після цього
у подібні екстрими я вже не потрапляв. Були
інші, більш страшні ситуації, коли реально
опинявся між буттям і небуттям. Про це — у
написаній мною книзі «Спогади. Роздуми. Публіцистика», яка існує поки що в електронному варіанті і на видання якої я не маю коштів.
…У 1963 році мене несподівано викликав
до себе начальник управління «Гідромеханізація» А. Шаргородський і запропонував посаду
начальника земснаряда. Правда, земснаряда
як такого ще не було, а були тільки вузли і
деталі, з яких мені належало зробити повноцінний земснаряд, укомплектувати його екіпажем, здійснити вишкіл (навчання) екіпажу — і
все це не де-небудь, а на сороковому кілометрі лівобережної земляної плотини Київського
водосховища, неподалік від села Тарасовичі,
яке згодом потрапило під затоплення.
Добре це чи погано, але я дав згоду і навесні 1964 року земснаряд зі стапелів уже
було спущено на воду у «піонерний» котлован, виритий бульдозером під управлінням
Володимира Кацури, якого я вище вже згадував. Після відповідної «доводки» і випробувальних запусків земснаряд уже був готовий
рити дренажний канал, а вийнятим із каналу
грунтом наливати плотину у бік Ошиток і Чернина, звідки назустріч нам ішли інші земснаряди…
Із пуском земснаряду клопотів у мене тільки збільшилося. Тут я зобов’язаний нагадати,
що працювали ми на сороковому кілометрі лівобережної плотини і про щоденні поїздки додому наприкінці робочого дня не могло бути
й мови. Це зараз можна автомобілем доїхати
за 25-30 хвилин. А у ті часи доріг туди не було

Герої соцпраці Харитонов, Коваленко, Будник

1961 рік. Будівництво залізничної гілки Київ-Петрівка — ГЕС

практично ніяких, тому ми всі приїжджали на
роботу у понеділок, а додому поверталися в
суботу.
Ночували там у вагончиках. І часто бувало так, що крізь сон я чув, що у землесоса
зірвало вакуум і земснаряд жене у плотину
не грунт, а чисту воду і дамбу не намиває, а
навпаки розмиває. Доводилось серед ночі
вставати і йти на земснаряд. У такому режимі навіть людина із залізним здоров’ям довго
не витримала би. Я відчував, що сильно виснажився і фізично, і психологічно, тому мені
був потрібен відпочинок. До того ж, у 1964
році Господь обдарував нас іще одною донечкою — і дружині було дуже важко самій з
двома малими дітьми цілими тижнями.
Я з моменту переїзду на будівництво Київської ГЕС і по 1964 рік не мав жодної відпустки (чотири роки!) Тому написав заяву і
пішов до начальника управління, упевнений,
що мені дадуть відпочити. Але не так сталося,
як гадалося. Начальник сказав, як відрізав,
що усі відпустки будуть надані по завершенні
будівництва.
А я вже на межі нервового зриву. Вийшов
від начальника з почуттям образи і несправедливості, у приймальні сів і написав іншу
заяву. На звільнення…
Цим і завершилася моя кар’єра у «Гідромеханізації». Хотілося хоч раз за три з гаком
роки провідати маму, побути з дітьми, а потім
підшукати собі іншу роботу. Але так вийшло,
що нова робота сама мене знайшла. І то вже
на третій день після звільнення із «Гідромеханізації».
Усю свою виробничу кар’єру я пропрацював у системі Міністерства енергетики і електрифікації. Декілька разів міняв місце роботи
через якісь поважні обставини, але жодного
разу у мене не виникало проблем з її пошуками. Як правило, робота сама мене знаходила — і дуже швидко.
Таким чином, мій виробничий послужний
список виглядає так: електрик — начальник
земснаряда (ця посада прирівнюється до посади бригадира) — бригадир монтажників —
механік — майстер — виконроб — старший
інженер виробничого відділу — заступник начальника виробничого відділу — керівник виробничого відділу — пенсіонер.
Об’єкти, у будівництві яких брав безпосередню або опосередковану участь, є такими:
Київська ГЕС і ГАЕС, Трипільська ДРЕС, Чорнобильська АЕС, Рівненська АЕС, Курська
АЕС, Боярська Газо-компресорна станція, Канівська ГАЕС, Кайшядорська ГАЕС (у Литві).
Принагідно хочеться сказати про те, що у
1960 році, коли я сюди приїхав, Вишгород був
звичайним селом у якому деякі хати і хатою
назвати язик не повертався. Зате корінні вишгородці навіть маслюки не вважали грибами.
Для них грибами були: білий гриб, підберезовик, підосичник, грузді і ще, може, лисички.
А ще хочеться сказати, що отой невеличкий Вишгород, який залишився після завершення будівництва, маленький, затишний і
майже патріархальний, де всі або майже всі
одне одного знали, — для мене набагато рідніший за теперішній, уквітчаний хмарочосами.
Утім, я не виключаю, що це, можливо, стареча
ностальгія за тим, чого уже не повернеш.
Нещодавно десь прочитав, скільки горя
було завдано тим людям, які споконвіку жили
на обох берегах Дніпра і змушені були залишати рідні місця тільки тому, що хтось марив
гігантоманією. І хоч у тій безжальній системі я
був лише маленьким гвинтиком, свідомо виділяю і свою часточку провини перед колишніми мешканцями Старосілля, Сваром’я, Тарасовичів, Ошиток, Чернина. Називаю тільки ті
села, які я сам знаю і до затоплення яких я
мав неусвідомлений стосунок.
Від редакції. Агов, меценати! Хто готовий видати книгу Володимира Ляха «Спогади. Роздуми. Публіцистика» (270 сторінок А5)?

КОЛО жінки

Вишгород

29 листопада 2014 року

Світле обличчя Людмили

Вітання
Першого грудня відзначає своє 90-ліття
Людмила Маркиянівна ЧЕРЕДА, що живе
на вул. В. Симоненка, 7.
Вишгород приїхала (до дочки й онуки-медпрацівника) — з Чернігівщини (із с. Борсуків Козелецького району). Та звалила з ніг підступна хвороба — і
вже 10 років Людмила Маркиянівна (інвалід І
групи) прикута до ліжка.
Спокійна, лагідна, нікого у житті не образила, хоча пережила чимало. У 1941 році
17-літню Людмилу вивозили до Німеччини.
Солдат-охоронець показав, що стрілятиме
вгору: мовляв, тікайте. Хлопці спочатку боялися, а потім таки побігли. І дівчата за ними.

У

Людмила вночі йшла по лісах, болотах,
голодувала. Поневірялася по чужих людях, а
потім дісталася рідного села, де переховувалася кілька років. По війні працювала на полі,
в городній бригаді, мочила льон і коноплі аж
до заморозків. Покручені суглоби нагадують
про важку працю дотепер.
Та баба Люба (так її називають рідні) —
оптиміст, говорить лише про хороше (їй навіть сниться, що встає й ходить сама). Разом
із чоловіком, який повернувся з фронту з орденами та важкими пораненнями (інвалідом
ІІ групи), виростила двох дочок, має чотирьох
онуків і шістьох правнуків. Кожному приберігає добре слово й теплі обійми, їжу перехрес-

Єднаймося! Рідною мовою пишаймося!
Валентина ОВЕРЧЕНКО,
заступник директора
з навчально-виховної роботи початкової
школи ВРГ «Інтелект»
Тиждень, присвячений Дню української
писемності та мови, в початкових класах
ВРГ «Інтелект» проходив під гаслом «Єднаймося! Рідною мовою пишаймося!»
усіх класах пройшли виховні години «Рідна мова солов’їна». Творчий конкурс читців «Мовою віршів
малюю осінь» відбувся у 3-Д (вчитель Г.
Старкова), а мовний конкурс «Рідною мовою пишаймося» — у 3-А класі (провела Н.

В
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Янченко). Цікавий усний журнал «Наша мова
солов›їна» пройшов у 3-В класі (вчитель І.
Волкотруб).
У конкурсах каліграфістів перемогли серед другокласників — дев’ятеро учнів (Маргарита Дубок, 2-А клас; Анастасія Салтан, 2-Б;
Анжеліка Каламайко, 2-Б клас; Сабіна Божеску, 2-Г; Анастасія Прутас, 2-В; Ілля Дудар,
2-А; Кіра Троценко, 2-Б клас), серед учнів 3-х
класів — п’ятеро (Антон Літох, 3-А клас; Маргарита Демська, 3-Д; Джемма Асатрян, 3-А;
Тимур Ханкішиєв, 3-Г; Марія Брехт, 3-Г клас),
серед учнів 4-х класів — семеро (Анастасія
Мельничук, 4-Б клас, Віра Антонюк, Катерина
Череднічок, Софія Буланова, 4-В клас, Анна

Крюкова, 4-А, Олександр Божеску, 4-Г клас).
Завершився 1 етап Міжнародного конкурсу знавців української мови ім. П. Яцика серед 3-4-х класів. Перші місця отримали Оскар
Атаманенко, 3-А (вчитель Н. Янченко), Тетяна
Мельник, 3-Б (вчитель Л. Бурдейна), Дмитро
Севрюков, 4-Б (вчитель Т. Уманець). Усі переможці нагороджені грамотами.
Із задоволенням діти 3-Г класу (вчитель
С. Шатілова) виготовляли листівки «Говори
українською правильно», а учні 3-В (вчитель
І. Волкотруб) працювали над спецвипуском
газети, присвяченої Дню української писемності і мови.
Уже вкотре відвідали учні молодших кла-

тить і помолиться.
Приходять до неї «на вогник» сусіди — послухати, як було (а пам’ять у літньої жінки —
неабияка), почитати разом Святе Письмо. Бабуся посміхається: — Бог дав мені довгі літа,
щоб я спасала свою душу.
Зичимо Людмилі Маркиянівні многая літа
у ясному розумі, при здоров’ї й доброму гуморі, у колі рідних і друзів, а головне — під мирним небом.
Вишгородський міський голова
Віктор РЕШЕТНЯК,
міська рада, міськвиконком,
депутат округу Дмитро КОРНІЙЧУК,
редакція газети «Вишгород»

Уроки вкраїнської
сів і шкільний музей «До народних джерел»
(керівник В. Василенко), побували і в дитячій
районній бібліотеці.
Літературно-музичну композицію «О
мово, музико, калино, — бальзам цілющий
для душі» провела у 3-Б класі Л. Бурдейна.
В. Форостова зібрала у флеш-моб
«Об’єднаймося ж, брати мої» учнів 2-3-х
класів, а провела його А. Тищенко — мама
учня 2-В класу. Батьки учнів цього ж класу Н.
і П. Пономаренки підготували фото та відеофільм.
Ось так усі разом — вчителі, учні, батьки
— все роблять для того, щоб рідна мова звучала і розцвітала.

ФОТО — архів ВРГ «Інтелект», спеціально для «Вишгорода»

Людмила Бурдейна належить до
особливих жінок – одержимих у своєму
ставленні до людей, родини, роботи. Небайдужих і відчайдушних. Саме такою її
змалку виховували батьки — гарна українська родина, де шанували народні традиції, де всі пишалися один одним і завжди підтримували.
юдмила Олегівна — дитина своїх
батьків, своєї землі і свого часу.
Щира в усьому і завжди. В кожному своєму слові. У своїх стосунках з людьми. У своєму сприйнятті світу. У вмінні бачити в кожній людині світле і добре.
В ній поєднується незахищеність жінки,
котра потребує ніжності, і сила жінки, котра
вміє долати тернисту дорогу. Вона навчилася жити в гармонії із світом, знайшла джерело сили у любові. Щасливою відчуває себе
лише тоді, коли працює і бачить результати
своєї праці.
Вишгородській районній гімназії «Інтелект» таланить на хороших педагогів. Людмила Бурдейна — вчитель початкових класів та музики, а головне — вчитель вищої
інтелігентності та порядності.
У творчому житті вона залишається
сама собою. Переконана, що світ тримається на Любові і намагається щохвилини

Л

Поруч із нами

Жінка-мрія

плекати її у своїй душі, дарувати своїм учням.
Найвищою оцінкою своєї діяльності вважає
щасливі очі дітей.
Людмила Олегівна — талановита душа,
щире серце. У ній окрім зовнішньої краси
так багато внутрішньої величі. Встигає скрізь
і все. Від Бога має талант писати, співати,
вишивати, майструвати, творити власноруч
справжні дива.
Коло її захоплень різноманітне, але найближчою стала пісня. Сольний спів її — своєрідний, оригінальний. Він, як чисте ранкове
повітря, непомітно проникає в серце, зачаровує магією м’якого голосу, глибиною почуттів.
Людмила Бурдейна вміє поєднувати надзвичайну серйозність та відповідальність із
романтичним, майже нереальним відчуттям
краси, вмінням бачити у сірих буднях свято і
творити його. Не лише собі і своїм рідним, а
й усім, особливо тим, хто обділений цією радістю.
Вона — волелюбна і відкрита душею, не
терпить фальші. Любить життя, спілкування,
відчуває красу в усьому. Цінує в людях креа-

тивність і щирість. Вміє захоплюватися талантом інших. Вміє цінувати кожну мить життя.
Переконана, що вони (миті) даровані кожній
людині для щастя і радості.
Людмила відбулася та реалізувала себе в
житті: знайшла своє місце, своє призначення,
досягла професійних височин, має сім’ю, наповнена любов’ю, оптимізмом та силами, готова поділитися своєю енергією та життєвими
секретами з іншими. Надзвичайно енергійна
та життєрадісна, поєднує у собі найкращі людські чесноти.
Для чоловіка Германа, доньки Катрусі є
найпершим другом і порадником. А для друзів
і колег Людочка — як сонячний промінчик –
завжди щира, доброзичлива, життєрадісна. З
нею легко, тепло і світло.
Енергія, вогонь, таємниця, краса, воля,
шарм, пошук, нестримність, чарівність, людяність, радість — це вона, Людмила Олегівна
Бурдейна, жінка-мрія.
Друзі, рідні та колеги вітають
Людмилу Олегівну з днем народження!

Хай кожен день ясніє небом чистим,
Світанки сяють, скупані в росі,
У серці радість розквіта іскриста,
І мрії хай збуваються усі.
Хай молодість Твоя ще довго квітне,
Усмішка сяє на Твоїх устах,
І лиш хороше, радісне, привітне,
Тобі в житті перетинає шлях!
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Агов, благодійники!

Долучайтесь
до нашої роботи
Ірина ПРАВДИВА,
голова ВРОТЧУ
Третього грудня — особливий день усієї світової
спільноти. Міжнародний день
людей з обмеженими можливостями — це чергова можливість звернути увагу урядів і
громадськості на тих, хто постраждав від жорстокої хвороби від народження у дитинстві
чи у зрілому віці.
а останні роки кількість
людей з фізичними вадами в Україні зросла
більш як на півмільйона, сьогодні
кожний вісімнадцятий є людиною
з обмеженими можливостями.
В Україні прийнято чимало
нормативних державних документів щодо соціального захисту інвалідів. Створено громадські організації та фонди, мета
яких — допомагати тим, хто цього потребує.
Однією із таких організацій
є Товариство Червоного Хреста
України. Задля дієвої допомоги
нужденним Товариство започаткувало і здійснює різноманітні
програми.
Найвідоміша із них — програма медико-соціальної допомоги
інвалідам та людям похилого
віку. За цією програмою патронажна служба Червоного Хреста
обслуговує вдома 1010 громадян, із них: інвалідів дитинства
— 32 чол., інвалідів та учасників
ВВв — 224 чол., хворих, обмежених у пересуванні — 150 чол.

З

Щорічно для надання їм різної допомоги Товариство проводить заходи: Всеукраїнський
місячник Червоного Хреста, акції
милосердя «Від серця до серця»,
«Місія добра» та інші.
Медична та соціально-побутова допомога цій категорії населення надається медичними
патронажними сестрами як удома, так і на базі медико-соціального центру, який, завдячуючи
нинішній владі, функціонує в м.
Вишгороді з червня 2011 року.
Також із грудня 1997 року великою популярністю користується
медико-соціальна кімната в селищі Димер.
У районній організації Товариства Червоного Хреста діє
програма «Гаряче харчування»,
завдячуючи приватним підприємцям Світлані та Юрію Свистунам. Понад 5 років 20 підопічних
отримують щодня безкоштовно
гарячі обіди (з них 12 інвалідів).
Товариство постійно опікується дітьми з обмеженими
можливостями школи «Надія»
та пацієнтами стаціонарного
відділення Вишгородського районного територіального центру
соціального
обслуговування.
Червоний Хрест намагається залучити до благодійності якомога
більше добрих, милосердних людей.
Тож не будьмо байдужими.
Своєю доброчинністю допоможемо людям з обмеженими
можливостями повірити в те, що
вони потрібні.

Чотири колеса
http://autotheme.info/news/6909-uhod-zaavtomobilem-zimoy.html
У будь-яку пору року необхідно стежити за станом свого автомобіля, але
догляд у морозну погоду має свої особливості.
Тиск у шинах через великий перепад
температур може помітно змінюватися. Це
позначається на їх зчіпних властивостях
(особливо на слизьких покриттях і в снігу),
тому при зміні температури тиск слід проконтролювати і в разі необхідності підкоригувати.
Для того, щоб гумові ущільнювачі кондиціонера не втратили герметичності, раз
на два тижні на 10-15 хвилин включайте
систему (при працюючій «пічці») для забезпечення циркуляції холодоагенту, змішаного з маслом.
Радіатори кондиціонера, виготовлені з
алюмінієвого сплаву, дуже бояться корозійно активної солі, тому їх періодично —
раз на тиждень — потрібно мити струменем води низького тиску.
Дорожня сіль, потрапляючи в мікротріщини і подряпини на кузові, може активізувати корозійні процеси. Для її видалення
мийте автомобіль у міру забруднення. Днище і колісні арки – струменем води високого тиску – раз на два-три тижні.
На кузов після миття бажано нанести
шар воску або спеціального захисного поліролю.
Системи активної безпеки (ABS, ESP
і т. д.) в мороз можуть спрацьовувати із
запізненням. Як показав тест гальмівних
рідин, проведений українським Інститутом споживчих експертиз, багато зразків

Здоров’я й безпека

Вишгород

Державна програма
плюс місцевий бюджет
Валентина КАШКА,
ст. медична сестра ВРОТЧХУ
ХХ століття — час настільки бурхливого
розвитку науки і техніки, що, здавалось, людство позбавилось хвороб.
Але нове інфекційне захворювання стало
реальною загрозою існування людства — як
ядерна загроза і економічна криза. Наркоманія, сексуальна розбещеність, проституція —
саме вони стали живильними середовищами
цього грізного захворювання, що вже сьогодні забирає тисячі людських життів.
кщо в Середні віки для поширення
чуми у Європі «знадобилось» століття,
то нині СНІДу на всіх континентах достатньо було чотири роки. Перші випадки невідомої хвороби зареєстрували у червні 1981
року в Центрі контролю захворювань в Атланті
(США). Нову хворобу назвали «синдром набутого імунодефіциту». СНІД став тавром: не брали
на роботу, позбавляли житла, не пускали в готелі та лазні, медичні працівники боялися доглядати пацієнтів із цією хворобою. Усе це викликало
відповідну реакцію хворих на СНІД — від демонстрації протесту із закликами про допомогу і небажанням лікуватися до бажання помститися за
свою нещасливу долю, заражаючи інших людей.
Україна посідає одне з перших місць за темпами розвитку ВІЛ-інфекції у Східній Європі — і
епідемія не має ознак послаблення. На сьогодні
в нашій державі зареєстровано понад 129 000
ВІЛ-інфікованих людей, серед них вісім з половиною тисяч — діти. Щодня у нас інфікується 39,
а помирає від СНІДу — 8 осіб. І хоча переважну
частину становлять наркозалежні особи, останнім часом значно збільшилась кількість людей,
які заразилися через незахищений секс.
У нашому районі за 10 місяців зареєстровано
281 інфіковану особу та 163 хворих на СНІД, дітей — 17, із них хворих на СНІД — три. Померло
цього року четверо хворих.
З інформації прес-служби Глави держави:

Я

АнтиСНІД

вийшов Закон «Про затвердження загальнодержавної цільової соціальної програми протидії
ВІЛ-інфекції/СНІДу в 2014-2018 роках». Програма дозволить забезпечити доступ усіх представників груп підвищеного ризику до участі у
профілактичних програмах, охопити всіх учнів і
студентів програмами профілактики ВІЛ/СНІДу
та формування здорового способу життя, а також має на меті формування серед населення
толерантного ставлення до людей, які живуть
з ВІЛ і знизити на 50 % рівень їх дискримінації.
Фінансування програми планується здійснювати
за рахунок коштів державного і місцевих бюджетів, Глобального фонду для боротьби із СНІДом і
туберкульозом, а також інших джерел.
Що треба знати про СНІД? Не передається
вірус при рукопотисках, обіймах, користуванні загальним посудом, іграшками, предметами
шкільного вжитку, через їжу, воду, повітря. Не
підтвердилась і роль кліщів, комарів та інших комах як переносників ВІЛ. Він може жити тільки
в рідинах організму людини і розмножуватися
внутрішньоклітинно. В умовах зовнішнього середовища вірус не стійкий і відносно швидко
знищується основними антисептиками та дезінфектантами.
Для того, щоб СНІД не став тавром для хворих, своє вагоме слово мають сказати громадські організації і в першу чергу — Товариство
Червоного Хреста України. Тому — запитуйте,
дізнавайтеся правду про ВІЛ/СНІД — так ми зможемо досягти результату.
Ми маємо об’єднатися усі разом, аби подолати епідемію, забезпечити правовий захист
ВІЛ-інфікованих і водночас поліпшити обізнаність громадян, особливо молоді. Освітня робота
із статевого виховання дітей, підлітків і молоді,
формування безпечної статевої поведінки — мають стати пріоритетними у навчальних закладах.
Я бажаю усім здоров’я, доброти і оптимізму.
Тел. довіри: (04596) 51-687 (з 8:00 до 15:00,
крім суботи і неділі), Вишгородська районна організація Товариства Червоного Хреста України.

Зимове авто
(виробництва СНД) не пройшли випробування на в’язкість при мінусових температурах. Чим така рідина небезпечна? Сервоприводи вищезгаданих систем з кожним
поколінням стають більш компактними,
тому в’язкість гальмівної рідини повинна
бути стабільною. При її підвищенні сервоприводи не зможуть швидко створити
необхідний робочий тиск в тому чи іншому
контурі, а значить ABS і ESP спрацюють із
запізненням, що в екстремальній ситуації
загрожує ДТП.
Щоб уникнути цього, гальмівну рідину
в сучасних іномарках слід замінювати на
дилерській СТО або купувати імпортну в
торгових точках, де ймовірність продажу
підробок мінімальна.
У машин, яким більше 10 років, часто
знижується ефективність роботи обігрівача салону. Це буває через відкладення
накипу усередині радіатора-нагрівника, що
знижує пропускну здатність трубок радіатора віддавати тепло. В такому разі допомагає промивка радіатора засобом, який
використовується для миття системи охолодження.
Однак більш ефективний метод — зняти радіатор і промити його струменем води
під тиском у напрямку, зворотному потоку
рідини. Якщо і це не допомагає, радіатор
доведеться замінити.
Амортизатори мають два слабких місця. Перше — після стоянки гідравлічне
масло в них вимагає розігріву. Тому, почавши рух, перші 500-1000 м бажано їхати повільно, щоб поршень піддавався великим
ударним навантаженням. У такому режимі
на ущільнення амортизатора припадають
менші навантаження, а після розігріву він

починає працювати нормально.
Друге проблемне місце — пильовики
штоку і відбійники амортизатора. Через
обмерзання, вплив сольових розчинів і
жорсткого миття матеріал відбійників втрачає свої властивості і починає розсипатися. В результаті пильовики відриваються і
не виконують своїх функцій. Якщо це сталося, можна окремо замінити відбійник і
пильовик.
У морозну погоду через зниження
еластичності можуть пищати приводні ремені навісного обладнання. Неприємний
звук, як правило, зникає після прогріву мотора. Перевірте натяжку ременя. Якщо він
ослаблений — підтягнути або використати
засоби автохімії: спреї для ременів (наприклад, Liqui Moly Keilriemen-Spray).
Ями різної величини при неуважності
водія можуть пошкодити будь-яку шину.
Щоб цього не сталося, дотримуйтесь наступних правил:
• на вільній від транспорту і неслизькій
дорозі об’їжджайте ями;
• при їх візуальному виявленні пригальмовуйте, відпускаючи педаль гальма безпосередньо перед в’їздом в яму;
• контролюйте тиск у шинах, не знижуйте його більше, ніж рекомендовано автовиробником. У низькопрофільних покришок
тиск бажано підвищити на ¬ 0,2-0,4 атм.
Іноді у паливний бак потрапляє вода,

через що обмерзає фільтр паливного насоса. Як результат – виникають труднощі
із запуском і роботою бензинового мотора.
Щоб уникнутицього, бензин бажано заливати на різних заправках невеликими порціями. Для видалення з паливного бака
вже наявної води в нього можна додати
спеціальну присадку, яка дозволить воді
змішатися з паливом.
Найбезпечніше видаляти воду механічним способом — шляхом відкачування або
зливу всієї «рідини» з бака, коли пального
в ньому мінімум.
Це можна зробити і за допомогою автохімії, а почистити фільтр грубого очищення
у бензонасоса краще, демонтувавши його.
Найчастіше скло занадто пітніє, коли
після літа не замінили фільтр системи вентиляції салону. Тоді доступ свіжого повітря
зовні обмежується, і в салоні підвищується вологість. Іноді рятує кондиціонер. Але
у старих авто і ця система навіть після
розігріву моторного відсіку взимку може
не включитися через зниження в ній тиску робочого газу (фреону, холодоагенту).
Необхідна перезаправка кондиціонера,
але попередньо треба знайти місце витоку
холодоагента.
Фільтр салону бажано замінити новим.
Для міста — краще вугільним. У крайньому випадку – фільтр продувають стисненим повітрям.

Людина

Вишгород
Діти з особливими потребами
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Світ не без добрих людей

3-го грудня о 12:00 чекаємо у школі наших друзів
Лідія ШКУРКО, заступник директора Вишгородської районної спеціальної загальноосвітньої школи
«Надія»
ФОТО — архів газети «Вишгород»
1992-го року Генеральна Асамблея ООН проголосила щорічну подію всесвітнього масштабу — третє
грудня стало Міжнародним днем інвалідів. Заходи, до яких у цей День
закликає всі країни ця шанована
міжнародна організація, мають
бути спрямовані на інтеграцію інвалідів у життя нашого суспільства.
Це не складно. Це не варто відкладати. Врешті, від того, як суспільство
ставиться до тих, кому з якихось причин важко або неможливо самостійно
подбати про себе, залежить рівень нашої цивілізованості.
Третього грудня о 12:00 у ВРС
ЗОШ «Надія», в якій навчається 40
дітей- інвалідів, відбудеться захід під
гаслом «Світ не без добрих людей!» —
вшанування всіх людей з обмеженими
можливостями, розмова про найкращі
людські чесноти: добро та милосердя,
а також з метою доброчинності.

Як повірити у себе і стати… бджолярем

Що людині потрібно для щастя?
Здоров’я, хороші друзі, щоб рідні довго жили. А ще — аби поруч були добрі,
чуйні, небайдужі люди, які обов’язково
завітають у цей день до вихованців
школи.
Доброю традицією стало відвідування наших учнів Вишгородським
міським головою Віктором Решетняком, працівниками соціальних служб,
відділу освіти, дитячої бібліотеки, Товариства Червоного Хреста України,
благодійного фонду святої Ольги,
представниками Асоціації роботодавців Вишгородщини, Спілки підприємців Вишгородщини, учнями навчальних закладів міста.
Діти з особливими потребами, як
ніхто інший, радіють доброму слову,
увазі до себе, теплому погляду, спілкуванню, адже їм так цього не вистачає!
У всіх одне просте бажання — бути в
суспільстві, серед людей, і відчувати
себе звичайними дітьми.
Всі, хто не байдужий до цієї проблеми, приєднуйтесь до міжнародної
ініціативи, адже, захищаючи гідність
інвалідів, ми захищаємо своє людське
обличчя!

Лист у номер

Дмитро ІВАНИШИН,
мешканець с. Юр’ямпіль Борщівського
району Тернопільської області
Доброго дня, вельмишановна редакціє! Напередодні Міжнародного
дня інвалідів хотів би звернутися зі
словами вдячності й поваги до людей
Вишгородської землі, які причетні до
моєї долі, зусиллями яких я повірив у
себе і суттєво, на краще, змінив своє
життя.
Так склалась моя доля, що я — інвалід першої групи і пересуваюсь виключно за допомогою візка, і це — горе для
мене і моєї родини. Втратив ноги я на залізниці, коли мені було 28 років (сьогодні
— 66). До згаданої біди встиг закінчити
технікум, відслужити строкову військову
службу, одружитися і вчив робити перші
кроки свого синочка…
Попри те, що прикутий до інвалідного візка, веду активний спосіб життя.
Обробляю город, утримую курей, кролів,
А це якось сусід, що їхав на заробітки за
кордон, запропонував мені дві бджолині сім’ї. Після довгих вагань я погодився
взяти на себе цю відповідальність.
До бджіл летів на крилах, по-іншому
став дивитись на світ, отримував ні з
чим незрівнянну позитивну енергетику і
жагу до життя. Таке піднесення тривало
три роки — і ось, як часто буває у недосвідчених пасічників, однієї весни... змів
у совочок мертвих бджіл і втратив свою
надію. Довго сумував і визначив причиною такого фіналу свій низький рівень
знань і навичок.
Та одного разу мені в руки потрапив
весняний номер журналу «Пасіка» (2008
р.) Відірватись від нього я довго не міг і
до цього часу не перестаю Богу дякувати за цей випадок. Бо у журналі прочитав про підготовку бджолярів у Всеукраїнському центрі професійної реабілітації
інвалідів, яка запроваджена для осіб з
обмеженими фізичними можливостями.
Багато хто гудить державу за байдужість до соціальних проблем, але не все
так погано у нашому домі, коли в умовах загальнодержавної і світової економічної кризи, попри війну і виклики,

на Вишгородщині діє потужний заклад,
який створює нам, людям з обмеженими
можливостями, всі необхідні умови для
повернення (а для когось — і потрапляння) у повноцінне життя. Успішно подолавши бюрократичні перепони, я став
слухачем цієї соціальної установи, що
розташована у мальовничому сосновому гаю поблизу села Лютіж Вишгородського району Київської області.
Не просто далось мені це рішення, а
ще складнішою була сюди дорога. Та всі
перешкоди і труднощі повністю компенсовані моїм враженням про Центр.
Розселили нас у комфортабельних
корпусах, в одномісних і двомісних номерах, де все обладнано стандартами
безбар’єрності та пристосовано для інвалідів на візках. Харчування — різноманітне, смачне і завжди свіже.
На території Центру розташована невеличка, із золотоверхими куполами каплиця. На релігійні свята править службу місцевий батюшка — і людей стільки,
що світлиця не може вмістити всіх. У
просторому сучасному клубі періодично
відбуваються концерти, влаштовані переважно силами самих слухачів і постійного викладацько-медичного складу.
Організатори подбали також про
наше медичне забезпечення. Цілодобово за нами пильнують медичні і соціальні працівники. Під час перерв між
заняттями один проходить масаж, інший
— спеціальні вправи в басейні, третій —
фітопроцедури (все це — за призначенням досвідчених лікарів). Але найголовніше, що все організовано за державні
кошти (ми витратили власні кошти тільки на дорогу).
Директором Центру, кандидатом медичних наук, заслуженим лікарем України Миколою Авраменком згуртовано
колектив однодумців, який сповідує ідеологію гуманності, милосердя, співпереживання за долю ближнього.
У групі бджолярів переважають початківці, але є серед них і досвідчені слухачі, які приїхали до Центру отримати
нові теоретичні знання і свідоцтво державного зразка про здобуту професію,
зміцнити своє здоров’я і знайти нових

ФОТО — архів автора, спеціально для «Вишгорода»

Направлення — у соцзабезі. Набір — впродовж усього року

надійних друзів. Байдикувати тут не дають, після кожної пройденої теми — поглиблені письмові й усні заліки (тести),
робота на пасіці по догляду за бджолами.
У Центрі зосереджені й інші майбутні робітничі кадри: секретарі керівників, вишивальниці, швачки, перукарі,
автослюсарі, взуттєвики, оператори
комп’ютерного набору і манікюрниці.
Переважна більшість слухачів, які не хочуть бути тягарем ні рідним, ні державі,
приходять сюди, щоб стати рівноправною частинкою українського суспільства.
Дуже шкода, що чимало інвалідів
1-2-3-ї груп не знають про цей заклад, а
отже — не можуть сюди потрапити. Як
виявилось під час перших занять, путівки сюди не видають, а ми реалізуємо
право на професійну реабілітацію, як це
прийнято в цивілізованій Європі, шляхом отримання направлення у місцевому органі соціального захисту населення. І набір сюди триває впродовж року.
Дні перебування у Всеукраїнському
центрі професійної реабілітації інвалідів

для мене були незабутніми і повчальними, адже там я навчився професійно
доглядати за бджолами і без перестану
дивуватись їхньому суспільному життю.
А працівники установи були незвично, як на мене, чуйними, терпимими, з
індивідуальним підходом до нас, людей
з особливими потребами (а ми буваємо
занадто прискіпливими, інколи — неадекватними). Тут турбота не на папері,
а в реальному житті. І найголовніше —
почуто і враховано особливості кожного
з нас, а нам цього так бракує за прохідною Центру!
Від редакції.
Докладніше про умови навчання та
перебування у Центрі можна дізнатися
на сайті: http://www.vcpri.com.ua.
Поштова адреса: Всеукраїнський
центр професійної реабілітації інвалідів, урочище «Туровча лісова»-2, с.
Лютіж, Вишгородський район, Київська область, 07352.
Тел/факс (04596)40-0-10, (044)42584-91.
E-mail:vcpri@ukr.net
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З днем народження

Вітання

У грудні дні народження відзначають:
депутати міської ради шостого скликання
2 грудня — Надія Володимирівна НЕЧИТАЙЛО
23 грудня – Богдан Михайлович РУДЕНОК
25 грудня — Світлана Іванівна СВИСТУН
працівники апарату виконавчого комітету Вишгородської міської ради
1 грудня — директор Координаційного центру з будівництва та земельних питань при виконавчому комітеті Вишгородської міської ради Олексій
Євгенович КАРЛОВ
22 грудня — начальник фінансово-бухгалтерського відділу
Наталя Валеріївна САКЕВИЧ
11 грудня — директор Технічного ліцею НТУУ «КПІ»
Лариса Анатоліївна САВЧУК
Щиро вітаємо, шановні іменинники!
Нехай ваша праця задля суспільних інтересів приносить вам задоволення і буде плідною. Нехай щастить в особистому житті, а кожен день буде насиченим цікавими подіями, зустрічами з гарними
людьми, щедрим на добро.
Вишгородський міський голова Віктор РЕШЕТНЯК,
міська рада, міськвиконком,
редакція газети «Вишгород»

ФОТО — Олександр КОВАЛЕНКО,
«Слово», спеціально для «Вишгорода»

Вишгород
Вітання

20 грудня на засіданні 39
сесії Вишгородської районної ради шостого скликання
привітали удостоєних звання
«Почесний громадянин Вишгородського району» — народного депутата України
1-го скликання (з 03.1990, 2-й
тур, до 04.1994), голову Комісії у справах жінок, охорони
сім’ї, материнства і дитинства
ВР України (з 10.1992) Валентину Єщенко, директора
навчально-наукового центру
технологій у птахівництві, стандартизації і сертифікації, професора кафедри птахівництва та дрібного тваринництва Національного університету біоресурсів і природокористування України Віталія Бородая та голову районної ради ветеранів, громадського активіста Петра Головка.
Приєднуємося і зичимо шановним почесним громадянам району бути взірцем
для вишгородців, насамперед — молоді.
Вишгородський міський голова Віктор РЕШЕТНЯК,
міська рада, міськвиконком, редакція газети «Вишгород»

Відповіді
на кросворд,
надрукований
у №49’2014
На дозвіллі

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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