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Благодійна акція > 6
Віктор РЕШЕТНЯК,
Вишгородський міський голова
В Україні 7 грудня відзначають День місцевого самоврядування. Це — професійне свято
всіх, хто працює в сільських, селищних, міських, районних та обласних радах, а також —
місцевих депутатів і членів виконкомів.
ромади довірили своїм представникам
свій голос, наділили їх повноваженнями.
Самоврядне суспільство — підґрунтя притаманного українцям способу суспільного життя.
І у часи Київської Русі-України, і у Козацьку добу
все вирішувала громада, саме громада обирала
своїх очільників.
Упродовж сторіч Україна перебувала у складі
різних держав. 24 роки тому стала незалежною. 7
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Вишгородцям

Нагороди за мужність
і патріотизм
Влас. інф.
ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

За дорученням Глави держави та міністра оборони України були вручені нагороди вишгородцям, які виконували
свій військовий і громадянський обов’язок у зоні АТО.
каз Президента України від 29.09.2014 р. про нагородження (посмертно) Євгена Єрмакова орденом «За
мужність» ІІІ ст. зачитав т. в. о. Вишгородського районного військового комісара Сергій Кашка. Орден і квіти батькам
Євгена — Галині і Сергію Єрмаковим — вручив Вишгородський
міський голова.
Віктор Решетняк висловив глибокі співчуття родині загиблого вишгородця: «Простіть нас, що не вберегли. Міська рада допомагатиме вам у всіх питаннях.
Ваш син Євген загинув за незалежність України — і його
смерть не була даремною. Вічна пам’ять Герою».
Відзнаку міністра оборони — нагрудний знак «Знак пошани»
було вручено Олексію Любченку, бійцю 11 батальйону територіальної оборони «Київська Русь».
Представники міськради та райвійськкомату разом із рідними поклали квіти до могили Євгена Єрмакова на новому міському кладовищі.
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Тимчасово без світла > 10
вносять у районний бюджет вагомі кошти (найперший у сплаті податків — Вишгород). Ці гроші
йдуть на дотації сіл, тому що, за законом, насамперед треба закривати захищені статті (зарплати вчителям, вихователям, оплата енергоносіїв у
дитсадках і школах, медичних закладах тощо).
Збільшується мінімальна зарплатня. Збільшується також і кількість підприємств, що перейшли
у місто (а податки платять за місцем розташування). А відтак — збільшуються відрахування з міського до районного бюджету від податків фізичних
осіб (ПДФО). На утримання соціальної сфери в
районний бюджет йде 50 %. Іще 25 % — в обласний бюджет.
Так, у 2013-му році вилучено з міського у районний бюджет 50,67 % норми щоденного відрахування з ПДФО. А у 2014 у якості трансферів на

Дайте громаді повноваження —
і вона успішно
розв’яже свої проблеми

Пряма мова

грудня 1990 року Верховною Радою Української
РСР був прийнятий Закон «Про місцеві ради народних депутатів Української РСР та місцеве
самоврядування». А 1997-го — ратифікований
міжнародний пакт «Європейська хартія місцевого самоврядування», схвалений європейськими
державами ще 1985 року.
Хартія таким чином стала частиною національного законодавства, яке, на жаль, так і не
приведено у відповідність із низкою її базових положень. Зараз поясню, чому я так вважаю.
Демократія починається знизу. Отож, і починати слід із місць. Хай який досвідчений, з науковим
чи життєвим багажем та достеменним володінням проблем місцевої громади є її голова, хай як
він на собі відчув кожну вибоїну на дорозі, кожен
гріш, якого бракує у місцевому господарстві, — а
запитайте: «Що може зробити сільський, селищний, міський чи районний голова, які у нього/неї є
повноваження; які повноваження у місцевої громади? І почуєте у відповідь: «Ось це — прерогатива не ваша, а держави, ось цим розпоряджається така-то фірма (зазвичай монополіст — Реш.),
а ви маєте річний бюджет, будь ласка, живіть за
коштами».
Між тим, європейський напрямок, який обрав
український народ, починається із якнайскорішого прийняття і втілення у життя реформаторських
законів. Які дають громадам реальні важелі впливу на власний розвиток.
Децентралізація та адміністративно-територіальна реформа — ось чого з нетерпінням чекають
місцеві громади. Що це для нас означає?
Це кадри на місцях, підпорядковані місцевому
самоврядуванню (обрані суди, муніципальна міліція, що звітуватиме перед громадою за кожен свій
крок, МНС, податкова). Замість монополістів, що
диктують ціни, — самодостатні місцеві комунальні
підприємства, від яких залежить нормальна життєдіяльність населеного пункту.
Це право громади самій вирішувати земельні
питання (звісно, під держархбудконтролем). Це,
врешті, право громади самостійно розпоряджатися власним бюджетом, право, яке формує відповідальність за свої рішення.
Що маємо нині? У районі 3-4 населені пункти
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утримання спільної соціальної сфери — вже 48 %
лише за 9 місяців поточного року.
Динаміка вилучень з міського до районного
бюджету за останні два роки наочно демонструє
недосконалу формулу, ухвалену ще старим Кабміном. Якщо коефіцієнт вилучення від 0,6 до 1, то,
звичайно, беруть найвищий. І цим самим обрізають потреби міста.
Залишку бракує навіть на захищені статті
(утримання міських дошкільних навчальних закладів тощо) — і доводиться мільйони гривень
виймати додатково з другого кошика міської
скарбнички. А ці наші кошти могли б піти на благоустрій Вишгорода, розвиток міських комунальних підприємств і т. інш.
Більш широкі повноваження та більші власні
кошти дозволять, без перебільшення, зробити
Вишгород духовною і туристичною Меккою, розвинути міську інфраструктуру, можливо, навіть
замінити пільги адресною виплатою коштів або
зробити «картки вишгородця» і т. інш.
У місті з’являться наукові центри, нові освітні,
культурні та спортивні заклади, сучасні виробництва. Вишгород сам вирішуватиме такі питання,
як транспортні маршрути, залучення більш вигідних перевізників. Новий міський бюджет дасть
нам можливість мати власні очисні споруди, взяти участь у реконструкції міських мереж — електричної, газової, водопровідно-каналізаційної та
зливової, цілком вірогідно, й у реконструкції «хрущовок», термін експлуатації яких давно закінчився.
Коли зміниться бюджет — зміниться можливість вишгородської громади, вона стане більш
незалежною. Зміниться і свідомість та відповідальність громадян.
Розумію, що це — справа не одного дня і не
одного року. Нинішній менталітет, сподівання
на доброго пана, який усе зробить за нас, — ще
довго «вимивати» з мізків. Але ж нагадаю, що
європейські цінності, шлях до яких проголосила
українська спільнота, — це, насамперед, відповідальність.
Ніхто не прийде і не зробить за нас, тож берімося самі. Із Днем місцевого самоврядування тебе, Вишгородська громадо!
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Вишгород

Теплі сонечка

У «Надії»
Валентина ЧИСТЯК
ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

Третього грудня, у день нагадування людству про наш
обов’язок перед дорослими і
дітьми з особливими потребами, Вишгородська спеціальна
школа «Надія» була переповнена гостями. Маленьке приміщення ледь уміщувало всіх, хто
виявив бажання зігріти дітлахів
теплом своїх сердець, добрими
словами, порадувати подарунками.
евна тиснява навпіл із
позитивними емоціями
і деяким хвилюванням
учасників дійства була дуже помітною. Тож голова Вишгородської районної ради Ірина Побідаш після щирих побажань
сказала і про те, що влада має
подбати про кращі умови для
учнів школи. Насправді це питання мусується уже не перший рік,
але поки що в силу тих чи інших
обставин залишається невирішеним.
А ось те, що школа має багато друзів, було очевидно. Цього дня сюди завітали заступник
Вишгородського міського голови
Олексій Рачинський, начальник
гуманітарного відділу міськради
Володимир Ткач, подарувавши
необхідний для школи бойлер, на-
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чальник відділу освіти Світлана
Чамро — з приладдям для уроків
трудового навчання та образотворчого мистецтва, голова БФ
«З відкритим серцем у майбутнє»
Ірина Шугайло та учасник АТО,
боєць 72-ї бригади Тарас Максименко із Демидова (сьогодні він
— на реабілітації після травми
хребта) — із солодощами.
Дізнавшись із газети «Вишгород» про те, що в «Надії»
цього дня діти чекатимуть на
гостей, прийшов до них майже
дев’яностолітній мешканець міста Григорій Свищ. «Люблю дітей
і весь наш народ», — каже Григорій Павлович. У його помешканні
живуть сьогодні біженці зі Сходу
України. А до теплих побажань він
додав і круглу суму, аби на Новий
рік у вихованців школи було солоденьке.
За традицією, до «Надії» завітали й учні інших навчальних закладів. Із ВЗОШ № 1 — Настуня
Вініченко, Ліза Цюпа, Іра Німченко з піснею та спеціальним випуском газети у вигляді серця, яку
підготувала творча група учнівського самоврядування. Заступник директора ВЗОШ № 1 Галина
Петрук нагадала, що дитячі серця
завжди відкриті до спілкування і
запросила учнів «Надії» в гості до
школи.
Разом із Настунею Еско (теа-

тральна студія «АТОС», керівник
Ольга Хуторна, — Вишгородського міського ЦТ «Джерело»)
Діана Мережа (школа «Надія»)
показали мініатюру «Чарівна
сметана». А вихованці київської
гімназії «Пріоритет» підняли усім
настрій запальними піснями та
гостинцями від менших учнів —
другокласників. Учні приїхали із
заступником директора гімназії
Людмилою Войтюк, яка тривалий
час працювала у «Надії» завучем,
в. о. директора і зробила значний
внесок у становлення школи. Того
дня у Людмили Петрівни був день
народження. Від колег її привітала Марія Чух.
Вихованці «Надії» Ліза Осипенко, Олександр Зуров, Андрій
Кучерявий, Армен Мартиросян,
Валя Головчак, Владик Ковтун
та інші разом з музичним керівником Тетяною Негоденко також
підготували для гостей пісні та
вірші. Кожного з дітей було представлено у відеопроекті «Наші
діти — теплі сонечка».
Директор школи Володимир
Тука, його заступник Лідія Шкурко щиро дякували гостям, які подарували дітям радість, відчуття
впевненості рівних серед рівних.
Варто нагадати, що ООН закликає всіх діяти так, щоб соціальні умови життя інвалідів поліпшувалися і були комфортними.

Райвійськкомат

Христина РУЗАМ
ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

Із 1993-го День Збройних Сил України відзначається щорічно 6 грудня —
в день ухвалення в 1991 році Закону
України «Про Збройні Сили України».
Привітання Президента, урочистості,
вручення нагород, концерти — такий
формат цього професійного свята
нинішнього року дещо змінено, через
бойові дії на Сході країни. Чим живе
сьогодні Вишгородський військовий
комісаріат, наш кореспондент дізнавався у т. в. о. районного військового
комісара.
тарший прапорщик Сергій
Кашка розповів чимало цікавого.
Не секрет, що розвал Збройних Сил
України позначився і на військкоматах.

С

Рік тому із двох десятків штатних працівників залишилось лише чотири: один
військовий і три службовці.
Та 19 березня 2014 р. вступив у силу
указ в. о. Президента України Олександра Турчинова від 17.03.2014 № 303
«Про часткову мобілізацію» — і до Вишгородського військового комісаріату призвали ввосьмеро більше осіб. Пізніше у
зв’язку з виконанням поставлених завдань декого перевели до війська — серед них і військовий комісар, полковник
Микола Прибора. Тож нині у райвійськкоматі працівників ушестеро більше,
ніж минулого року. Чотири п’ятих із них
— військовослужбовці, що ведуть облік
резервістів віком до 60 років (зміни у Законі про військовий обов’язок і військову
службу підняли вікову планку) та добровольців.
Активність старшого покоління — середня, та є серед них і добровольці-громадяни інших держав, яким доводиться
відмовляти, бо, за законом, зброю можна довірити лише громадянам України.
Більш активних добровольців — молодих і середнього віку — оформлюють до
війська короткостроковим контрактом на
проходження військової служби та направляють у військові частини (зокрема,
у 11 і 25 територіальні батальйони «Київська Русь»). Беруть не всіх, основні вимоги — стан здоров’я і відсутність судимості (а такі прибувають до військкомату,

На посту — цілодобово
але можуть бути призвані лише при загальній мобілізації).
Із 17 березня ц. р. відбулось три хвилі
часткової мобілізації (друга — 05.05 за
Указом в. о. Президента № 454, третя
— 21.07 за Указом Президента № 607).
Кожна хвиля тривала півтора місяця, тобто впродовж 45 діб від дня введення в дію
Указу. Звільнення зі служби буде після
оголошення Президентом демобілізації.
Це стосується і тих військовослужбовців строкової служби, яких було призвано навесні чи восени 2013-го, — вони
продовжують нести службу там, куди їх
призначає Україна. Змінами від 25.07
№ 1614-VII до закону про мобілізаційну
підготовку та мобілізацію призупинено
звільнення у запас у встановлений термін.
Верховний Головнокомандувач —
Президент України Петро Порошенко
повідомив, що Українська армія не обійдеться лише контрактною службою.
Щорічний призов поки що не поновлено, та юнаків 1989-1996 рр. нар. у райвійськкоматі двічі оглянули — призовна
і медична комісії — надали їм необхідну
інформацію і звітували про це у Міноборони.
На запитання про ротацію військових,
які перебувають у зоні бойових дій (АТО),
Сергій Кашка відповідає, що це — компетенція Генштабу, Міноборони. І додає:
«Чимало повернулось із зони бойових

дій за станом здоров’я, зокрема через
поранення, контузію, каліцтво. Є загиблі,
по району їх уже шестеро, вишгородців
— двоє, та ще один, Микола Чердловський, із Дніпропетровська, що одружився у Вишгороді, — його ховатимуть у рідному місті».
У Вишгородському райвійськкоматі
ведуть облік і соціально-побутових проблем у родинах військовослужбовців, які
воюють у зоні АТО, доповідають у штаб,
створений при РДА. А також обліковують
на території міста і району транспортні
засоби, що, при необхідності, вилучають і постачають до війська: за три хвилі
часткової мобілізації було відправлено
вісім одиниць — КамАЗи, МАЗи, бортові
вантажівки для перевезення речей, харчів, боєприпасів тощо.
Ця організаційна та паперова робота
має проводитися дуже ретельно, щоб
нічого не переплутати, все розкласти
по категоріях, систематизувати. Працівникам військкомату, буває, доводиться
трудитися і у позаробочий час. А черговий на вул. Ю. Кургузова, 5 відповідає
за тел: (04596) 54-345, бо на посту — цілодобово.
P. S. У цей день грамоти Вишгородської районної адміністрації, Вишгородської районної ради та подяки Вишгородського міського голови отримали 16
працівників Вишгородського районного
військового комісаріату.

Живи чисто!

Вишгород
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Збирати сміття — нарізно. Що далі?
Марина КОЧЕЛІСОВА
ФОТО — Олексій РОСТОВСЬКИЙ,
спеціально для «Вишгорода»

Кілька років тому мене серйозно «зачепили» комунікації, міські інженерні мережі,
стан яких у нас (і не лише у нас) — ще «той».
Про труби і газо-електро-водо-каналізаційні лінії можу говорити годинами. Це ж судини міського організму — від квартири до
великих вузлів розподілення. Коли судини
не до ладу — і організм погано працює.
амостійно відрегулювати цю систему не зможуть ні держава, ні громада, ні людина. От переклали ви
електрику в квартирі, а стояк, під’їзд, будинок,
квартальна чи вулична ТП? Тут уже треба
об’єднуватися усім трьом вище зазначеним
складовим суспільства.
Я вже не кажу про труби, які з’їдаються
корозією, блукаючими струмами, та й лежать
вони часто-густо в одній канаві — водопровідні, газові, каналізаційні, тут же — телефонні і
електролінії (не звертали уваги?).
Про труби можна писати поеми. А щоб їх
перекласти — потрібні мільйони й мільярди:
внутрішньобудинкові і загальноміські мережі,
резервуари та очисні споруди. Грошей ніколи
нема, а між тим, загроза опинитися по кісточки у лайні таки існує.
Так само, як і опинитися по вуха у смітті. Екологічна небезпека — на поверхні. І це
турбує не лише мене. Нещодавно прочитала
оголошення у соцмережі «Фейсбук»: запрошували на акцію «Вишгород, живи чисто!»
Друга половина дня, вихідний. На центральній площі міста — люди з плакатами, у
більшості — молодь, є знайомі обличчя. Тема
надписів — роздільне збирання сміття та його

С

подальше вивезення й переробка.
Збір підписів, флаєри із закликом зберегти ресурси нашої планети та з вимогою
можливості для роздільного збору у кожному
дворі. Розмовляю з двома активістками —
Оленою і Тетяною. Одна з них розповідає, що
почалося все, коли вона побачила контейнери
для сміття біля будинків Французького кварталу (на Берізках — ред.), які встановив приватний ЖЕК.
Питаю, куди зверталися, чи мають чітку
програму дій, які можна було б втілити у життя
саме у Вишгороді, чи знайомі з публікаціями
у газеті «Вишгород»: про ОСББ (об’єднання
співвласників багатоквартирних будинків),
організацію вивезення сміття після ремонту, з
приватного сектору і т. інш.
Наводжу власний приклад — завела,

було, два відерця. Одне — для харчових відходів (лушпиння картоплі тощо), друге — для паперу, скла, пластику. Два вільних квадратних
метри на моїй невеличкій кухні — замало для
нашої родини, тож друге відерце заважало і
врешті «випадково» загинуло.
Та й, якщо правду сказати, виносити роздільно зібране сміття не було куди. А якби
було — то на які кошти зводити сміттєпереробне підприємство і де саме?
Реакція активісток — енергійна: «Наші
волонтери підуть по будинках — пояснювати
людям, що відходи — цінний вторинний ресурс. Від держави не дочекаєшся, потрібно
починати самим». Вручають флаєр і — додому, грітися. Телефони й фейсбуківську адресу
залишили, тож заглиблююсь в інформацію.
Згадане активістками приватне ТОВ
«Вест менеджмент системс» на своєму сайті
інформує, що працює лише з кооперативними
будинками та ОСББ. Одна з громадських організацій має фейсбуківську сторінку — і там
я бачу цифри і назви населених пунктів, де
впроваджується роздільний збір сміття, а також дізнаюся, що мета громадських активістів — привернути увагу до проблеми піар-акціями, брати участь у виборі постачальників,
вести просвітницьку роботу, залучати волонтерів, спонукати місцеву владу зробити 100
облаштованих майданчиків і закупити понад
200 нових контейнерів, аби вже у 2014-2015му роках 40 % твердих побутових відходів вивозили відсортованим (нарізно: макулатуру,
скло, пластик, батарейки і CD/DVD-диски). Є
там і посилання на правову базу: порушників,
мовляв, давно треба карати штрафами.
Телефоную одній із активісток — і вона
повідомляє, що вони, вже після акції, зустрічалися із заступником міського голови Олександром
Ростовцевим,
говорили про співпрацю у
пошуку альтернатив.
Олександр
РОСТОВЦЕВ,
заступник
міського голови:
— Найперше хочу
повідомити всім зацікавленим громадянам, що
не треба «привертати
увагу місцевої влади до
роздільного збирання та
вивезення сміття на подальшу переробку». Виконуючи завдання Вишгородського
міського
голови Віктора Решетняка, під його особистим
контролем ми цим питанням займаємося не один
рік.
Ми вже не раз підраховували, у скільки
обійдеться
роздільне
збирання, вивезення і
переробка сміття. Перший крок — додаткові
600 контейнерів (нинішня ціна — 4,5 тис. грн за
один контейнер) для відходів: харчових, паперукартону, скла, пластику
(ящики, поліетилен, пеппляшки) і 2-3 спецмашини для транспортування:
скла — на склозавод,
пластик і поліетилен —
на фірми, що здійснюють
вторинну переробку та
виготовляють
пляшки,
тару, полички, папір — на
обухівський завод, що виготовляє туалетний папір.
Питання не у роздільному збиранні сміття, а в тому — що далі?
Куди його вивозити, де і як переробляти? Піар-акції та роз’яснювальна робота — це дуже
добре, але то — перший крок, тому що цю
надважливу для життєдіяльності людини проблему слід розв’язувати у комплексі:
1) роздільний збір і пересортування (перші
шість місяців, поки люди призвичаються, доведеться пересортувати до 60 % загального
об’єму);
2) відсортування чорнозему;
3) захоронення небезпечних відходів;
4) вивезення великогабаритного сміття.
Попередньо необхідно виділити земельну ділянку площею близько 2 га — поряд із
існуючим сміттєзвалищем, яке поки що залишиться ще років на п’ять. Знайти кошти на
близько 2 км електролінії (це не менше міль-

йона гривень), придбати сортувальну лінію, де нам за вивезення негабаритного сміття після
перебиратимуться по кольору і сортах скло, ремонтів? За два роки — жодної заявки, хоча
пластик, картон, купити спеціальну техніку публікували і розцінки, і телефони, за якими
(іще мільйон гривень), набрати штат працівни- можна звертатися. Дотепер міські комунальків, укласти договори з переробниками харчо- ники за власні кошти прибирають і вивозять
вих відходів, батарейок, електричних плат (всі негабаритне сміття, що пірамідами оточує
вони зобов’язані мати спеціальні ліцензії).
контейнери щоліта. До речі, ця послуга не
Питання побудови на Вишгородщині сміт- входить до квартплати — тобто за чисте дотєпереробного чи сміттєсортувального заво- вкілля вишгородці, що мешкають у багатоду розглядалося не один раз на різних рівнях поверхівках, не сплачують.
влади — до обласного включно. Київ зацікавТака сама історія і з приватним сектором.
лений вивозити за свої межі сміття, а місто Кілька років розгрібали сміття, накидане у
Вишгород і Вишгородський район зацікавлені ярах, у каналізаційних водостоках, навіть під
не лише у робочих
місцях, а насампеКіотський протокол — міжнародна угода про обмеження викиред — у збереженні
дів в атмосферу парникових газів. Головна мета угоди: стабілізувати
довкілля.
рівень концентрації парникових газів в атмосфері на рівні, який не доКошти на це попускав би небезпечного антропогенного впливу на кліматичну систетрібні великі — не
му планети.
один мільйон. БюКіотський протокол — додатковий документ до Рамкової конвенджети міста і райоції ООН зі змін клімату, підписаної 1992 року на міжнародній конфену самостійно цього
ренції в Ріо-де-Жанейро. Конвенція набрала силу у 1994 році. Кіотне подужають — це
ський протокол почав діяти з 16 лютого 2005 року.
має бути державна
На сьогоднішній день підписала та ратифікувала протокол 191 крапрограма з викоїна, в тому числі більшість промислово розвинутих країн, крім США,
ристанням
коштів
які підписали, але не ратифікували угоду.
інвесторів і місцевих
Ним було узгоджено, що країни-учасниці зобов›язані зменшити
бюджетів, можливо,
середньорічні обсяги викидів парникових газів у період 2008–2012 рр.
також з викорисв середньому на 5,2% (у порівнянні з 1990 р.). Окреме зобов›язання
танням міжнародщодо їх зниження взяли Японія — на 6%, США — на 7% та ЄС — на
них коштів (за Кіот8%. В межах ЄС на окремі країни були накладені різні обмеження. Зоським протоколом).
крема, в червні 1998 року міністри навколишнього середовища країн
Або є інший ваЄС своєю постановою зобов›язали Австрію зменшити їх викиди на
ріант: знайти інвес13% (для порівняння: північні країни ЄС зобов›язались досягти макситора чи компанію,
мального їх пониження, на 28%).
що буде здійснювати роздільне збирання та вивезення на пе- парканами приватних будинків. Регулярно рореробку сміття — по всьому місту. Та на сьо- бимо такі рейди і дотепер. Пробували органігодні всі пропозиції зводяться до того, що ці зувати платну послугу — для цього розробили
компанії наполягають на підвищенні тарифів міську програму вивезення сміття з приватдля населення або на закупівлі контейнерів та ного сектору: мешканцям приватних будинків
спецтехніки, яку вони виготовляють, або про- слід було купити у магазині мішки з логотипом
сять виділити земельну ділянку, на якій вони КПЖ і КГ і у призначений за графіком день виздійснюватимуть свою діяльність. Причому не ставити їх за ворота, щоб міські комунальники
зрозуміло, хто, за законом, буде контролюва- зібрали і вивезли непотріб. Реакція вишгородти, наскільки чиста їхня діяльність.
ців — майже нульова, відгукнулися кілька свіБрати участь у тендерах і вирішувати пидомих родин на Пісках і на Горі, і — все.
тання, пов’язані зі складовою тарифу та інші,
Чесно кажучи, активна роз’яснювальна
громадські організації, за законом, не можуть, робота громадських активістів дуже потрібна
а от пропозиції від перевірених часом фірм — і не лише у центрі міста, а насамперед — на
розглянемо залюбки. Найбільше нас цікав- околицях, у приватному секторі.
лять інвестори, що вкладатимуть кошти у цю
Чекаємо від громади і конкретних пропоперспективу.
зицій — яким вони вбачають нарізне збирання
Кілька запитань до громадських активістів сміття, де саме вважають найкраще організута, власне, до всієї вишгородської громади.
вати сміттєсортувальний чи сміттєпереробний
Хто з вас і як саме підтримав програму завод, чи можуть запропонувати альтернатиКПЖ і КГ 2007-2008 року — платити громадя- ву?
Олександр МАРТИНЕНКО,
начальник ВРКП «Комунальник»:
— На п’яти га новопетрівського звалища
приймаємо тверді побутові відходи (ТПВ) з
усього району, зокрема 2-3 тис. куб. м у місяць — з Вишгорода. У Демидові, Лютежі,
Старих і Нових Петрівцях — свої комунальні
підприємства. Наше ВРКП «Комунальник»
— за графіком вивозить сміття із сіл і садових товариств: люди виставляють біля хвірток повні відходів пакети із логотипом нашого підприємства, які купляють (от і оплата за
послугу), або збирають ТПВ у контейнери.
Обсяги ростуть. Раніше по району було
2,5-3,5 тис. куб. м у місяць, тепер — 3,5-4,0
тис. кубометрів. Мінекології надає нашому
підприємству ліміти (ц. р. — 20 тис. тонн).
Обстеження звалища здійснює СЕС: робить

заміри води, повітря. Труїть гризунів Вишгородське районне госпрозрахункове відділення профілактичної дезінфекції.
Менше стало сміття у лісі, в ярах і під
парканами, найчистіші у цьому відношенні
— Лютіж, Старі і Нові Петрівці, Синяк.
Якщо в Україні вартість кубометра сміття обчислюється у десятках гривень, то у
Європі — у десятках євро, а, окрім того, на
цю справу відраховується 5 % із зарплати
громадян.
Наша держава давно вже проголошує
роздільне збирання та переробку сміття — і
з 2017 року це має бути загальнонаціональна програма. До неї треба готуватися. Так,
як у Бучі, Ірпені, Гостомелі, де п’ять років
проводили масовану рекламу, поки почали збирати сміття нарізно.
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Сторінки з альбому Епохи

Влас. інф.
ФОТО — архів Ірини КУЗНЄЦОВОЇ, спеціально для «Вишгорода»,
інтернет-світлини та фотодокументи з книг «Киевский
гидроэнергоузел» (Б. Г. Чеботков, М. Л. Полонский, Ф. М.
Гуманный, Киев, «Будівельник», 1964) і «Днепровский каскад
ГЭС» (И. Н. Куземин, Киев, «Будівельник», 1981)

Геодезичні роботи

Київській ГЕС — 50!

Вишгород

Молодіжна будова
Можна дискутувати, чого більше — користі чи шкоди — від Київського «моря», чи була реальна альтернатива побудові Київського гідровузла. Та нині, під час
віялових відключень електроенергії по пікових точках
напруги, ми на собі відчули, що таке — літній людині
залишитися без улюбленої телепередачі, молоді — без

комп’ютерної програми, виробництву — без живлення
агрегатів, магазину — без холодильника, сільській хаті
— без освітлення. А є ще й реанімації з приладами підтримання життєдіяльності людини, зовнішнє освітлення залізниць і автошляхів, метрополітени і ліфти…

Старий Вишгород, 1960 р.

Загальний вид будівництва

25 травня 1962 р. Перший куб бетону

Вже видно першу конструкцію ГЕС

Перекриття русла Дніпра

Мітинг, присвячений закладці в будівлю ГЕС першого кубу бетону

Вишгород

Київській ГЕС — 50!

6 грудня

Молодіжна будова
50 років тому відбувся пуск
першого агрегату Київської
ГЕС, яку кілька поколінь вишгородців знають як «Всесоюзну ударну комсомольську
будову». У 1960-1964 рр. на
будівництві Київської ГЕС із
8,5 тис. чол. п’ять тисяч — молодь до 30 років, яка прибула
до Вишгорода за комсомольськими путівками з усього
СРСР.

Забуте Богом село Вишгород стало містом гідроенергетиків, згодом — центром
Вишгородського району: виробничим, освітнім, спортивним, культурним. Надаємо
читачеві газети «Вишгород»
можливість перегорнути сторінки альбому Епохи, комусь
побачити вперше, а комусь і
згадати — з чого усе починалось.
Далі буде

На цьому схилі нині — ГАЕС

2014 року

Сторінки з альбому Епохи

Ірина КУЗНЄЦОВА

«Подолаємо Дніпро!»

Гідробудівники жили у плавучих будинках — брандвахтах

Жовтень 1964 р. Затоплення котловану руслової ГЕС

Дніпро пустили по обводному каналу

4.11.1964 р. Перекриття котловану

Затоплений котлован

Перші судна у новому шлюзі

5

10.09.1964 р. Теплохід «Тарас Шевченко»

6

6 грудня

Зона

2014 року

Вишгород

Благодійна акція

Ротація

Бійці і діти чекають на нашу підтримку

Шановні вишгородці та гості міста!
Запрошуємо вас у суботу, 6 грудня, долучитись до
благодійного заходу. На центральній площі м. Вишгорода,
біля адмінбудинку, із 11:00 до 15:00 відбудеться громадська акція «Захистимо країну разом».
БІЙЦІ І ДІТИ ЧЕКАЮТЬ НА НАШУ ПІДТРИМКУ!
Терміново збираємо:
* все, необхідне для бійців 34-го Кіровоградського батальйону і 128-ї Окремої гвардійської гірсько-піхотної бригади, котрі вже не перший місяць утримують першу лінію
фронту в зоні АТО. (25 листопада 128 бригада дуже постраждала від ворожих установок «Град» і майже повністю втратила у вогні все своє матеріальне забезпечення);
* одяг та інше для дитбудинків у зоні АТО.
ДІТЯМ потрібно ВСЕ — іграшки, книжки, канцтовари, навчальне приладдя, а насамперед — зимовий
одяг, взуття.
СОЛДАТАМ потрібні:
теплий зимовий одяг і взуття: балаклави, зимові
шапки, термобілизна, чоловічі підштаники, светри зимові,
маніжки на шию, вовняні шкарпетки, майки, труси, рукавиці (де можна виймати пальці). Взуття (берці зимові, дутики), теплі устілки для взуття різного розміру.
Каремати, намети, зимові спальні мішки, теплі ковдри. Бліндажна плівка для укриття.

Юридична абетка

Час проведення: 6 грудня — з 11.00 до 15.00
Місце проведення: м. Вишгород, площа Т. Шевченка, біля адмінбудинку.
Контактна особа: Анастасія Довбиш, координатор
громадської волонтерської ініціативи «Київська Русь».
(https://www.facebook.com/amneziya.nepomnyufamiliyu)
Тел: 067 506 36 78, 093 941 84 00
Поповнення карти Приватбанку № 5167 9823 0183
8733, Довбиш (Байдаченко) Анастасія Вадимівна.
Слава Україні!

Олександр ДЗЮБА, заступник голови ГО,
співзасновник БФ «З відкритим серцем у майбутнє»
З ініціативи ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «НАРОДНА
РАДА МІСТА ВИШГОРОДА І ВИШГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ», 21 листопада під Міністерством оборони України
відбулась акція на захист прав військовослужбовців
колишнього 25 батальйону територіальної оборони
«Київська Русь» (перейменований у 25 окремий мотопіхотний батальйон «Київська Русь»), які понад три місяці
перебувають у зоні АТО на передовій в м. Дебальцеве і
потребують ротації.
очу поінформувати тих, кому не байдужа доля наших бійців, що протягом останнього тижня було
проведено три робочі зустрічі з керівництвом Генерального штабу Збройних Сил України, у тому числі з
генерал-полковником Віктором Муженком, начальником
Генерального штабу — Головнокомандувачем Збройних
Сил України. Завдяки об’єктивній інформації стосовно 25
батальйону, яку донесла до начальника Генштабу голова
БФ «З відкритим серцем у майбутнє» Ірина Шугайло (з притаманною їй жіночністю та материнською турботою), були
отримані гарантії щодо ротації з 10 по 20 грудня 2014 року.
Вірю, що слово офіцера буде підтверджено наказом.
Другого грудня на нараді за участі Генерального штабу
та представників волонтерських організацій, у тому числі
Благодійного фонду «З ВІДКРИТИМ СЕРЦЕМ У МАЙБУТНЄ», вирішувалось питання координації дій та вдосконалення системи надання допомоги військовослужбовцям,
які перебувають у зоні АТО.
Впевнений, що, тільки об’єднавши зусилля, ми подолаємо ворога, збережемо життя наших бійців та здобудемо
мир.

Х

Про статус і облік внутрішньо переміщених осіб

Дмитро ХРИСТЮК,
заступник голови Київської обласної
державної адміністрації, керівник
Обласного штабу допомоги учасникам
АТО та їх сім’ям
22 листопада 2014 року набрав чинності Закон України «Про забезпечення
прав і свобод внутрішньо переміщених
осіб» (далі — Закон). Цей Закон відповідно до Конституції та законів України,
міжнародних договорів України, згода на
обов’язковість яких надана Верховною Радою України, встановлює гарантії дотримання прав, свобод та законних інтересів
внутрішньо переміщених осіб.
нутрішньо переміщеною особою є
громадянин України, який постійно
проживає в Україні, якого змусили
або який самостійно покинув своє місце проживання у результаті або з метою уникнення
негативних наслідків збройного конфлікту,
тимчасової окупації, повсюдних проявів насильства, масових порушень прав людини та
надзвичайних ситуацій природного чи техногенного характеру.
Зазначені обставини вважаються загальновідомими і такими, що не потребують доведення, якщо інформація про них міститься
в офіційних звітах (повідомленнях) Верховного Комісара Організації Об’єднаних Націй з
прав людини, Організації з безпеки та співробітництва в Європі, Міжнародного Комітету Червоного Хреста і Червоного Півмісяця,
Уповноваженого Верховної Ради України з
прав людини, розміщених на веб-сайтах зазначених організацій, або якщо щодо таких
обставин уповноваженими державними органами прийнято відповідні рішення.
Адресою покинутого місця проживання
внутрішньо переміщеної особи в розумінні
цього Закону визнається адреса місця проживання особи на момент виникнення обставин,
зазначених у частині першій цієї статті.
Україна вживає всіх можливих заходів,
передбачених Конституцією та законами
України, міжнародними договорами, згода
на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, щодо запобігання виникненню
передумов вимушеного внутрішнього переміщення осіб, захисту та дотримання прав і
свобод внутрішньо переміщених осіб, повернення таких осіб до їх покинутого місця проживання в Україні та їх реінтеграції.
Громадянин України за обставин, визначених у статті 1 цього Закону, має право на
захист від примусового внутрішнього пере-

В

Ліхтарі налобні, батарейки (пальчикові).
Посуд для приготування їжі (котелки, кастрюлі), термоси велико- і малолітражні.
Гігієнічні засоби: зубні щітки, пасти, мило; засоби для
гоління (станки, пінка, крем); вологі серветки, туалетний
папір, рушники.
Продукти харчування довготривалого зберігання: консерви (м’ясні, рибні, овочеві, солоні закрутки й
закваски (огірки, помідори, перець), чай, кава, сушка,
горішки, печиво, цукерки, крупи, кетчуп, олія, сухе і згущене молоко, цукор, сіль, сірники, варення, вода бутильована (з водою там велика проблема), цигарки.
Медикаменти першої необхідності: від застуди (противірусні засоби), знеболюючі, від отруєння, від опіків (пантенол та ін.). Можливо, хтось зможе дістати типові аптечки.
На вас чекають:
«Військовий кошик» (збір речей на потреби військових);
«Військова пошта» (малюнки й листи підтримки солдатам від дітей);
«Скринька допомоги» (на закупівлю найнеобхіднішого військового спорядження);
«Благодійна акція» (мистецькі і кулінарні вироби вишгородських майстрів і гостей міста).
Приходьте самі і запрошуйте друзів!

Вірю слову офіцера

міщення або примусового повернення на покинуте місце проживання.
Факт внутрішнього переміщення підтверджується довідкою про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи. Підставами
для взяття на облік внутрішньо переміщеної
особи є наявність реєстрації місця проживання на території, де виникли обставини, зазначені в статті 1 цього Закону, на момент їх
виникнення.
Внутрішньо переміщена особа має
звернутися до структурного підрозділу місцевої державної адміністрації з питань соціального захисту населення за місцем фактичного проживання із заявою про отримання
довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.
Заяву внутрішньо переміщена особа подає особисто, а діти, діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, недієздатні особи чи особи, дієздатність яких
обмежено, — через законного представника
(далі — заявник). У випадку відсутності законного представника у дітей-сиріт або дітей,
позбавлених батьківського піклування, або
якщо діти прибувають без супроводження,
таку заяву від їх імені подають органи опіки
та піклування, що розташовані за місцем виявлення таких дітей.
Заявник або законний представник дає
згоду на обробку, використання, зберігання
його персональних даних та персональних
даних осіб, законним представником яких він
є.
Студенти, які здобували певний освітньокваліфікаційний рівень та мали реєстрацію
місця проживання в гуртожитках, після зняття з реєстрації мають право на отримання
довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи у випадку, якщо не бажають
повернутися до попереднього місця проживання через обставини, зазначені у статті 1
Закону України «Про забезпечення прав і
свобод внутрішньо переміщених осіб» (надалі — Закон).
Заява повинна містити таку інформацію
про заявника: прізвище, ім’я, по батькові; громадянство; дату та місце народження; стать;
відомості про неповнолітніх внутрішньо переміщених осіб, які прибули разом з ним (у разі
необхідності); відомості про зареєстроване та
фактичне місце проживання; адресу, за якою
з особою може вестися офіційне листування
або вручення офіційної кореспонденції, та
номер телефону; обставини, що спричинили внутрішнє переміщення; декларацію особи про непричетність такої особи до скоєння

злочинів або співучасті у злочинах; відомості
про житлові, соціальні, медичні, освітні та інші
потреби; згоду на обробку персональних даних — відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».
Разом із заявою заявник подає: документ, що посвідчує особу та підтверджує
громадянство України, або тимчасове посвідчення, що підтверджує особу громадянина України; у разі наявності — документ, що
підтверджує факт проживання на території
адміністративно-територіальної одиниці, з
якої здійснюється внутрішнє переміщення у
зв’язку з обставинами, визначеними у статті
1 Закону (документ, що підтверджує громадянство України, посвідчує особу чи її спеціальний статус з відміткою про реєстрацію
місця проживання, військовий квиток із відомостями про проходження військової служби,
трудова книжка із записами про здійснення
трудової діяльності, документ, що підтверджує право власності на нерухоме майно); у
разі необхідності — свідоцтво про народження дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
Законний представник додатково подає:
документ, що посвідчує особу законного
представника; документ, що підтверджує повноваження особи як законного представника, крім випадків, коли законними представниками є батьки (усиновлювачі).
Довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (далі — довідка) видається структурним підрозділом місцевої
державної адміністрації з питань соціального захисту населення в день подання заяви,
підписується та засвідчується уповноваженою посадовою особою цього структурного
підрозділу без сплати будь-яких платежів та
зборів, — як вперше, так і в разі повторної її
видачі у випадку втрати, пошкодження або з
метою продовження її дії.
Термін дії такої довідки становить шість
місяців з моменту її видачі. У випадку продовження дії обставин, що визначені у статті 1
цього Закону, термін дії такої довідки може
бути продовжено на наступні шість місяців,
для чого внутрішньо переміщена особа має
повторно звернутися за фактичним місцем
свого проживання до відповідного структурного підрозділу відповідної місцевої державної адміністрації з питань соціального захисту населення.
До довідки вноситься така інформація:
номер довідки, дата її видачі та назва органу,
що її видав; прізвище, ім’я, по батькові заявника; дата та місце народження заявника;

стать заявника; відомості про зареєстроване
та фактичне місце проживання заявника.
Заявнику може бути відмовлено у видачі довідки, продовженні її дії або скасовано її
дію, якщо: відсутні обставини, що спричинили внутрішнє переміщення, визначені у статті
1 цього Закону, або обставини, що раніше
існували, істотно змінились; у державних
органів наявні відомості про подання завідомо неправдивих відомостей для отримання
довідки; заявник втратив документи, що посвідчують його особу та підтверджують громадянство України, до їх відновлення.
У день подання заяви заявнику видається
довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи або в той же день видається
рішення про підстави відмови за підписом
керівника такого органу соціального захисту,
що здійснює облік внутрішньо переміщеної
особи.
У разі неотримання довідки або письмово
оформленого рішення про відмову протягом
одного дня з такого звернення особа має
право звернутися до суду щодо оскарження протиправних дій чи бездіяльності такого
органу та його посадових осіб. У разі втрати
або псування довідки замість неї безоплатно
видається дублікат на підставі заяви (з поясненням фактичних обставин втрати або псування довідки).
Органи виконавчої влади, які на виконання вимог цього Закону здійснюють покладені на них повноваження (взяття на облік
внутрішньо переміщених осіб, забезпечення
їх житлом, необхідним харчуванням, реєстрацію їх фактичного місця перебування, виплату передбаченої законодавством державної
допомоги), вносять у межах компетенції до
Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб такі відомості
про внутрішньо переміщену особу: прізвище,
ім’я, по батькові, громадянство; дата та місце
народження; стать; документ, що посвідчує
особу; номер довідки, дата її видачі та назва
органу, що її видав; відомості про останнє зареєстроване місце проживання внутрішньо
переміщеної особи на території, де виникли
обставини, зазначені у статті 1 Закону, та її
фактичне місце перебування; адресу, за якою
з внутрішньо переміщеною особою може
вестися офіційне листування або вручення
офіційної кореспонденції, та номер телефону; відомості про житлові, соціальні, медичні,
освітні та інші потреби внутрішньо переміщених осіб, стан їх забезпечення; відомості про
виплачені особі грошові кошти.
Докладніше — за тел:(063) 730 84 39
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2+2
06:30, 07:00, 08:00,
09:00, 13:00, 18:30, 21:00
Новини
06:50, 07:25, 07:40, 08:25
Гiсть студiї
07:35 Країна on line
09:35, 19:00 Про головне
10:35 Х/ф «Схiдний вiтер
з дощем»
12:35 Д/ф «Варшава
вчора i сьогоднi»
13:20 Вiкно в Америку
13:55 Казки Лiрника
Сашка
14:05 Моя країна
14:30 Хочу бути
14:50 Як це?
15:10 Книга ua
15:45 Euronews
15:55 Х/ф «Собака на iм’я
Герцог»
17:30 Д/ф «Палiтра.
Жорж-Пьєр Сера»
18:05 Час-Ч
18:15 Новини. Свiт
18:55 З перших вуст
19:40 Шустер Live. Буднi
21:50 Д/ф «Ясмiна i
Мухамед»
22:55 Трiйка, Кено,
Секунда удачi

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, 14:20 «Шiсть
кадрiв»
10:35 «Мiняю жiнку - 9»
12:20 «Хоробрi серця»
14:45 Х/ф «Операцiя «И»
та iншi пригоди Шурика»
16:45 «ТСН. Особливе»
17:10 Т/с «Корольок пташка спiвоча»
20:30 «Секретные
материалы - 2014»
21:20 Т/с «Кухня»
22:30 «Грошi»
23:30 «Сказочная Русь»
00:30 Х/ф «Кохання
трапляється»

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 «Цивiлiзацiя
Incognita»
18:45, 22:55
«Економiчний пульс»
19:00 В гостях у Д.
Гордона. Олексiй
Венедиктов
20:00 Тектонiчна сага
21:35 Портрети нацiї
22:00 Таємницi сучасної
кримiналiстики
23:35 «Свiтськi хронiки»
00:00 «Красивi та
амбiцiйнi»

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

06:00 «Мультляндiя»
07:20 «Київ музика»
08:00 Профiлактика
14:00, 16:00, 17:40
«Вiдкритий мiкрофон»
15:00, 17:00, 19:00,
21:00, 23:00 «Столичнi
телевiзiйнi новини»
15:10, 23:25
«Громадська
приймальня»
16:20, 18:00 «У центрi
уваги»
17:10 «Якiсне життя»
18:50 «Паспортний
стiл»
19:20, 23:20 «Мiська
варта»
19:30, 22:00
«Столиця»
21:25, 00:45 «Служба
порятунку»

06:20, 16:00 «Все буде
добре!»
08:05 «Все буде
смачно!»
09:00 «Зiркове життя.
Зацькованi батьками»
09:55 Х/ф «Весiлля у
Малинiвцi»
11:45 Х/ф «Наречена
мого друга»
13:50 «Битва
екстрасенсiв 14»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
19:05 Т/с «Коли ми
вдома»
20:00 «Куб - 5»
22:30 «Детектор
брехнi - 6»
23:55 «Один за всiх»

09:00, 14:00 Десять
покарань єгипетських:
Олегом Панютою
Останнє нещастя
10:00 Машини: розiбрати
14:00, 17:45 «Новини» 06:50, 07:10, 08:10
на продаж: Найдорожчi
автiвки
07:15, 07:35, 08:10,
Ранок з Україною
11:00 Мегазаводи:
08:35 «Ранок з
Феррарi
07:00, 08:00, 09:00,
12:00 Шукачi скарбiв:
IНТЕРом»
15:00, 19:00 Подiї
Урожай Монтани
12:30 Шукачi скарбiв:
09:20, 12:25 Т/с «Ти
09:15, 13:50, 15:25
Скарби пiвдня
заплатиш за все»
16:00 Найнебезпечнiшi
Т/с «Слiд»
тварини: Морськi глибини
14:20 «Судовi справи»
17:00 Суперспоруди
10:00 Т/с «Вiдбиток
15:15 «Жди меня»
Третього рейха
любовi»
18:00 Шукачi
18:05 Ток-шоу
скарбiв: Золоте дно
18:00 Т/с
Громадянської вiйни
«Стосується кожного»
18:30 Шукачi скарбiв: Про
«Повернення Лялi»
19:00 Т/с «Поки
людей i шахти
19:00 Смарагд за 400
19:45 Ток-шоу
станиця спить»
мiльйонiв доларiв
«Говорить
Україна»
20:00, 00:00
20:00 «Подробицi»
Суперспоруди
21:00 Т/с «Лягавий 2» 21:00 Суперспоруди
20:40 Т/с «Поверни
Третього рейха: Головна
23:00 Подiї дня
моє кохання»
цитадель Гiтлера
23:30 Х/ф «Єлизавета: 22:00 Апокалiпсис: Друга
23:00 Т/с «Колиска
свiтова вiйна: Кiнець
Золота доба»
над безоднею»
жахiттю

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

06:35 Факти тижня
08:45 Факти. Ранок
09:15 Надзвичайнi
новини. Пiдсумки
10:10 Зiрка YouTube
10:15 Х/ф
«Бермудський
трикутник»
12:05, 13:10 Х/ф «Код
да Вiнчi»
12:45, 15:45 Факти.
День
15:35, 16:10 Х/ф
«Янголи i демони»
18:45, 21:10 Факти.
Вечiр
19:15 Надзвичайнi
новини
20:20 Дiстало!
21:25 Свобода слова
00:20 Х/ф «Багрянi
рiки»

06:00 Подiї тижня з

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

Передплачуйте газету «Вишгород».

07:00 ШОУМАНIЯ
08:15 Ревiзор
11:05 Страстi за
Ревiзором
12:35 Т/с «Молодята»
16:00 Х/ф «Невловимi»
18:00, 00:15 Репортер
18:20, 23:20 Абзац!
19:00 Стажисти
20:20 Т/с «Воронiни»
21:25 Х/ф «Ослiплений
бажаннями»
00:20 Служба розшуку
дiтей

07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 21:00, 22:00, 23:00,
00:00 Час новин
07:10, 08:15, 22:35, 23:20,
00:15 Бiзнес-час
07:25, 08:25, 12:25, 17:55,
22:50, 23:55 Погода в
Українi
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, 00:30 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 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

06:30 «TOP SHOP»
07:30 «Їмо вдома»
08:00 «Мультфiльми»
Мерліна»
10:50 «КВК - 2014»
13:30 Х/ф «Фанфан
13:00 Х/ф
Тюльпан»
«Знайомство з
15:30 Х/ф «Слiдопит»
батьками»
17:30 «Люстратор
15:10, 19:00 «Орел i
7.62»
Решка»
18:30, 21:00 Новини
16:00, 20:00 «Орел i
Решка. На краю свiту»
«Спецкор»
17:00 «Звана вечеря»
19:00 Т/с «Чужий»
21:30 «ДжеДАI. Воїни 21:00 «Розсмiши
комiка»
дорiг»
22:00 Х/ф «Як
22:00 Х/ф «Полювання
позбутися хлопця за
на звiра»
10 днiв»
23:55 Х/ф
00:15 Х/ф «Легенда
«Супертанкер»
танцюючого нiндзя»
06:30 Т/с « Мерлiн-2»
09:30 Х/ф «Учень

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

Ні, я не розмовляю сам
із собою. Але
не тому, що я
психічно здоровий. Просто
я на себе образився :)

06:35 Х/ф «Генерал»

06:00, 07:20 М/с
«Лалалупси»
08:30 «Правда життя. 06:20, 10:20 М/с
«Маша i Ведмiдь»
Професiя боксер»
06:50, 09:20 М/с
09:00 «Агенти впливу» «Клуб Вiнкс: Школа
чарiвниць»
09:55 Х/ф «Кадет»
07:45 Мультик з
Лунтiком
11:40 Т/с «Павутиння»
08:25 М/с «Пiдлiтки
мутанти черепашки
15:20 Т/с «Майор
нiндзя»
08:55 М/с «Смурфiки»
полiцiї»
10:55 Єралаш
19:00, 21:40 «Свiдок» 12:00 Х/ф «Фiнiст ясний сокiл»
19:30 Т/с «Вулицi
13:10 Богиня шопiнгу
15:00, 19:00 Панянкарозбитих лiхтарiв
селянка
- 12»
16:00, 21:00 Вiталька
17:00 Країна У
22:00 Т/с «Без
18:00, 22:00 Т/с
«Свiтлофор»
обмежень»
20:00 Т/с «Кухня»
00:15 Т/с «Менталiст 00:00 Т/с
«Американська iсторiя
- 4»
жаху»

06:00 Бандитська
Одеса
07:00, 15:50 У
пошуках iстини
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
16:40 Правила життя
17:30, 22:00
Мегаспоруди
20:10 Секретнi
територiї
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 Не намагайтеся
повторити
09:10, 09:40 У гонитвi
за класикою
10:05, 10:35, 19:00,
19:30 Королi аукцiонiв
11:00 Як влаштований
Всесвiт
12:00, 00:00 Top Gear
13:30, 18:00 Як це
зроблено?
15:00, 15:30 Що було
далi?
16:00 Швидкi та гучнi
17:00 Махiнатори
20:00 Аляска: родина
з лiсу
21:00 Скутi
22:00 Голi та наляканi
23:00, 23:30 Мисливцi
за релiквiями

Наш індекс у Каталозі місцевих періодичних видань 40007
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2+2
06:30, 07:00, 08:00,
09:00, 13:00, 18:30, 21:00
Новини
06:50, 07:30, 07:45, 08:25
Гiсть студiї
09:40, 19:00 Про головне
10:15 Уряд на зв’язку з
громадянами
10:45 Утеодин з Майклом
Щуром
11:20 Х/ф «Мiсяць i
озеро»
13:20, 18:05 Час-Ч
13:45 Хто в домi хазяїн?
14:05 Казки Лiрника
Сашка
14:15 Моя країна
14:35 Фольк-music
16:00 Euronews
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 «Августин
Волошин. Метеорит
незалежностi - над
Срiбною землею» (ф.1)
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»
10:55, 21:20 Т/с «Кухня»
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 Х/ф «Замерзла з
маямi»

05:45 Свобода слова

06:05 Родом з України.
Тетяна Кравченко
06:35 Родом з України.
Аристарх Лiванов
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 Тектонiчна
сага
12:15, 21:35 Портрети
нацiї
13:05 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. Олексiй
Венедиктов
23:35 «Свiтськi хронiки»
00:00 «Красивi та
амбiцiйнi»

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

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

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

09:00, 15:00, 19:00

06:00, 10:00, 11:15,
12:45 «Мультляндiя»
08:45 Факти. Ранок
07:20 «Київ музика»
09:15, 19:15
08:00, 15:00, 17:00,
Надзвичайнi новини
19:00, 21:00, 23:00
10:10 Зiрка YouTube
«Столичнi телевiзiйнi
10:35, 16:45 Т/с «Брат новини»
08:20 «Паспортний
за брата»
стiл»
12:45, 15:45 Факти.
08:30 «Улюблена
День
робота»
08:40, 19:30, 22:00
13:10 Т/с
«Столиця»
«Прокурорська
10:20, 16:00, 17:40,
перевiрка»
18:50 «Вiдкритий
14:15, 16:20 Т/с
мiкрофон»
«Лiтєйний»
13:20, 15:10, 23:25
«Громадська
18:45, 21:05 Факти.
приймальня»
Вечiр
16:20, 18:00 «У центрi
20:20 Громадянська
уваги»
оборона
17:10 «Зроблено у
Києвi»
21:20 Т/с «Чужий
19:20, 23:20 «Мiська
район»
варта»
23:20 Х/ф «Подвiйний
21:25, 00:45 «Київськi
удар»
iсторiї»

14:00, 17:45 «Новини» Подiї
07:15, 07:35, 08:10,
06:50, 07:10, 08:10
08:35 «Ранок з

Ранок з Україною

IНТЕРом»

09:15, 13:10, 15:25

09:20, 20:40 Т/с
«Поверни моє
кохання»
11:50, 12:25 Д/с
«Слiдство вели...
з Леонiдом
Каневським»
14:20 «Судовi справи»

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»

16:45 «Сiмейний суд»

23:00 Подiї дня

18:05 Ток-шоу

23:30 Т/с «Ковбої»

«Стосується кожного»
19:00 Т/с «Поки
станиця спить»
20:00 «Подробицi»
23:00 Т/с «Колиска
над безоднею»

І все-таки найбільш заплутані стосунки
у мене з навушниками :)

08:00, 13:00, 19:00
Суперспоруди: апгрейд
мегатанкера
09:00, 14:00 Суперспоруди
Третього рейха: Головна
цитадель Гiтлера
10:00 Машини: розiбрати
на продаж: Вiдвезiть мене
додому
11:00 Мегазаводи: Бентлi
12:00 Шукачi скарбiв:
Король i кiльце
12:30 Шукачi скарбiв:
Орегонською стежкою
16:00 Найнебезпечнiшi
тварини: Вiд пустелi до
савани
17:00 Суперспоруди
Третього рейха: База
субмарин
18:00 Шукачi скарбiв:
Хетфiлди i МакКої
18:30 Шукачi скарбiв:
Повстання вiскi
20:00, 00:00 Бiльше, нiж
фокуси з Дi Ем Сi: Палаюча
людина
21:00 Керування юрбою:
Порушники закону
21:30 Керування юрбою:
Ледачi нацiї
22:00 Повiтрянi аси вiйни:
Переможний «Спiтфайр»
23:00 Паранормальне:
Пророцтва кiнця свiту

06:20, 16:00 «Все буде
добре!»
08:05 «Все буде
смачно!»
09:00 «Зiркове життя.
Проклятi нагородами»
10:00, 23:50 Х/ф
«Вiтер в обличчя»
13:50 «Битва
екстрасенсiв 13»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
19:00 Т/с «Коли ми
вдома»
19:55, 22:45 «Врятуйте
нашу сiм’ю - 2»

07:00, 18:00, 00:50
Репортер
07:05 ШОУМАНIЯ
08:20 Ревiзор
11:15 Страстi за
Ревiзором
12:40 Т/с «Щасливi
разом»
15:55, 22:00 Т/с
«Молодiжка-2»
16:55, 20:50, 22:55 Т/с
«Воронiни»
18:20, 23:55 Абзац!
19:00 Герої та коханцi
00:55 Х/ф «Стрибок»

Кожен раз, коли мені потрібно
ввечері зайти додому безшумно, я
зашпортуюся об поріг, табуретку,
стіл, тапочки, кота, хвіст дракона
:)
***
— А давай вкрадемо... ліфт?
— З тобою хоч на останній поверх!

06:00 Saba erte ATRde 07:00 Х/ф «Наказано
08:05 М/ф
10:15, 12:20, 12:55,

взяти живим»
08:30 Ранковий
«Свiдок»

16:50, 19:50 Т/с

09:00 «Випадковий

11:00, 14:00, 16:30,

свiдок»

18:30, 20:30 Служба

09:35 Т/с «Коломбо»

новин ZAMAN

11:15 «Кримiнальнi

11:15, 16:05 Д/ф
11:50 Sherfe fashion

справи»
13:00 Т/с «Вулицi
розбитих лiхтарiв

13:40 Дастархан

- 12»

14:15, 21:00 Велике

15:00, 19:00, 21:40

кiно на АTR

«Свiдок»

19:00 Mizmizlar

15:15 Т/с «Важняк»

— Ти така
щира зі мною.
— З чого ти
взяв?
— Ну ти живіт
не втягуєш :)

19:30 Т/с «Вулицi
розбитих лiхтарiв
- 13»
22:00 Т/с «Без
обмежень»
00:00 Т/с «Менталiст
- 4»

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, 23:35 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, 23:00,
00:00 Час новин
07:10, 08:15, 22:45, 23:20
Бiзнес-час
07:25, 08:25, 12:25, 17:55,
22:55, 23:55 Погода в
Українi
07:30, 08:30, 09:30, 10:30,
11:30, 12:30, 13:30, 14:30,
15:30, 16:30, 17:30, 18:30,
22:30, 23:25 Час. Важливо
07:50 Автопiлот-новини
08:40 Трансмiсiя-новини
09:35, 10:35, 11:35, 20:00,
21:10 Час. Пiдсумки дня
14:35 Не перший погляд
15:35 Кiно з Янiною
Соколовою
16:10 Трансмiсiя
16:35 В кабiнетах
17:15 Драйв-новини
17:35 Особливий погляд
18:10 Мiсцевий час
18:35 Машина часу
21:40 Час-Тайм

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
11:30 Х/ф
«Золотоволоска»
13:10 Богиня шопiнгу
15:00, 19:00 Панянкаселянка
16:00, 21:00 Вiталька
17:00 Країна У
18:00, 23:00 Т/с
«Свiтлофор»
20:00 Т/с «Кухня»
22:00 Розсмiши комiка
00:00 Т/с
«Американська iсторiя
жаху»

06:00 Мультфiльми

06:30 «TOP SHOP»

06:15 «Маски-шоу»

07:30 «Їмо вдома»

06:40, 09:40 Т/с

08:00 «Мультфiльми»

«Розшук»

08:20 Т/с «Хто у домi

08:40 «ДжеДАI. Воїни

господар»

дорiг»

10:00 Х/ф «Легенда

09:00, 18:30, 21:00

танцюючого нiндзя»

Новини «Спецкор»

11:50 Т/с «Всi жiнки -

09:30 «Люстратор

вiдьми»

7.62»

13:40, 22:00 Т/с

16:30, 19:00 Т/с

«Доктор Хаус»

«Чужий»

15:15, 19:00 «Орел i

21:25 Лiга Чемпiонiв.

Решка»

Ювентус - Атлетiко

16:10, 20:00 «Орел i

Мадрид

Решка. На краю свiту»

23:40 Про Лiгу

17:00 «Звана вечеря»

Чемпiонiв + огляд

21:00 «Розсмiши

iгрового дня

комiка»

06:00, 14:00 Золота
лихоманка
06:55, 07:20 Що було
07:00, 15:50 У
далi?
07:50, 13:00, 18:30 Як
пошуках iстини
це влаштовано?
08:40 Вражаючi кадри
08:15 Аляска: родина
10:30 Далеко i ще далi з лiсу
09:10, 21:00 Швидкi
11:30 Екосистеми
та гучнi
свiту
10:05, 10:35, 19:00,
12:20, 18:20
19:30 Мисливцi за
релiквiями
Смертельна зустрiч
11:00 Скутi
13:10, 22:50 Шукачi
12:00, 00:00 Top Gear
13:30, 18:00 Як це
неприємностей
14:10, 19:10 Мисливцi зроблено?
15:00 Пильнуй
за змiями
16:00, 16:30, 20:00,
16:40 Правила життя 20:30 У гонитвi за
класикою
17:30, 22:00
17:00 Махiнатори
Мегаспоруди
22:00, 22:30
Легендарний
20:20 Секретнi
автомобiль
територiї
23:00, 23:30 Склади:
23:40 Шокуюче вiдео битва в Канадi
06:00 Бандитська
Одеса
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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
09:40, 19:00 Про
головне
10:15 Перша шпальта
11:00 Д/ф «Луїс
Сепульведа»
12:35 Зроблено в Європi
13:20 Перша студiя
13:45, 18:05 Час-Ч
14:15 Казки Лiрника
Сашка
14:25 Моя країна
14:40 Нотатки на глобусi
14:55 Як ваше здоров’я?
16:15 Т/с «Сержант
Рокка»
18:15 Новини. Свiт
18:55 З перших вуст
19:40 Шустер Live. Буднi
21:50 Слiдство. Iнфо
22:40 Мегалот
22:50 Суперлото, Трiйка,
Кено
23:00, 00:00 Пiдсумки
23:25 На слуху

06:30, 20:30
«Секретные материалы
- 2014»
06:45, 07:15, 07:45,
08:10, 09:10 «Снiданок
з 1+1»
07:00, 07:30, 08:00,
08:30, 09:00, 12:00,
19:30 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 «Кухня»
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 Х/ф «Замiж на
два днi»

06:35, 08:00, 14:15,
16:20 Т/с «Лiтєйний»
07:45, 08:45 Факти.
Ранок
09:15, 19:15
Надзвичайнi новини
10:10 Зiрка YouTube
10:35, 16:45 Т/с «Брат
за брата»
12:45, 15:45 Факти.
День
13:10 Т/с
«Прокурорська
перевiрка»
18:45, 21:05 Факти.
Вечiр
20:20 Україна.
Код унiкальностi:
Батальйон 14. ч.2
21:20 Т/с «Чужий
район»
23:15 Х/ф «Вуличний
боєць»

06:05 Родом з України.
Свiтлана Коркошко
06:35 Родом з України.
Павло Чухрай
07:05, 18:45, 22:55
«Економiчний пульс»
07:10, 15:40 «Сильнi свiту
цього»
07:30, 15:00, 18:30, 21:00
«Соцiальний пульс»
10:00, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
11:00, 20:00 Тектонiчна
сага
12:15 Портрети нацiї
13:00 «Соцiальний статус:
ваша пенсiя»
14:00, 22:00 Таємницi
сучасної кримiналiстики
16:00, 23:00
Екстремальна поведiнка
диких тварин
17:50 Чудеса та iншi
дивовижнi iсторiї
18:15 «Цивiлiзацiя
Incognita»
19:00 В гостях у Д.
Гордона. Едуард Хiль
21:35 «Глобал - 3000»
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
«Поверни моє
кохання»
11:50, 12:25 Д/с
«Слiдство вели...
з Леонiдом
Каневським»
14:20 «Судовi справи»
16:45 «Сiмейний суд»
18:05 Ток-шоу
«Стосується кожного»
19:00 Т/с «Поки
станиця спить»
20:00 «Подробицi»
23:00 Т/с «Колиска
над безоднею»

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

06:00, 10:00, 11:15,
12:45 «Мультляндiя»
07:20 «Київ музика»
08:00, 15:00, 17:00,
19:00, 21:00, 23:00
«Столичнi телевiзiйнi
новини»
08:20 «Улюблена
робота»
08:30, 19:30, 22:00
«Столиця»
10:20, 16:00, 17:40,
18:50 «Вiдкритий
мiкрофон»
13:20, 15:10, 23:25
«Громадська
приймальня»
16:20, 18:00 «У центрi
уваги»
17:10 «Київськi iсторiї»
19:20, 23:20 «Мiська
варта»
21:25 «Мiсто добра»
00:45 «Служба
порятунку»

07:00 Захоплююча наука:
Гра з вогнем
07:30 Захоплююча наука:
Хвилi вогню
Подiї
08:00, 13:00, 19:00
Бiльше, нiж фокуси з Дi
06:50, 07:10, 08:10
Ем Сi: Палаюча людина
09:00, 14:00 Керування
Ранок з Україною
юрбою: Порушники
закону
09:15, 13:10, 15:25,
09:30, 14:30 Керування
юрбою: Ледачi нацiї
20:50 Т/с «Слiд»
12:00 Шукачi скарбiв:
10:00 Т/с «Лягавий 2» Загублений готель
12:30 Шукачi скарбiв:
12:00, 19:45 Ток-шоу Золотодобувачi
15:00 Сходження чорного
«Говорить Україна»
вовка
16:00 Найнебезпечнiшi
18:00 Т/с
тварини: Лiси
17:00 Суперспоруди
«Повернення Лялi»
Третього рейху: Ракети
«Фау-2»
21:30 Футбол. Лiга
18:00 Шукачi скарбiв:
Трофеї Лiнкольна
Чемпiонiв УЄФА.
18:30 Шукачi скарбiв: Бiля
«Порту» (Португалiя) - витокiв США
21:00 Шосе крiзь пекло:
Два хлопцi, двi вантажiвки
«Шахтар» (Україна)
22:00 Повiтрянi аси вiйни:
23:35 Т/с «Ковбої»
Битва за Британiю

09:00, 15:00, 19:00

Передплачуйте газету «Вишгород».

06:15, 16:00 «Все буде 07:00, 18:00 Репортер
07:05 ШОУМАНIЯ
добре!»
08:20 Ревiзор
08:00 «Все буде
11:10 Страстi за
Ревiзором
смачно!»
12:55, 16:55, 20:30,
08:55 «Зiркове життя. 23:10 Т/с «Воронiни»
15:50, 22:00 Т/с
Покаранi за роль»
«Молодiжка-2»
09:55 «Зiркове життя. 18:20, 00:10 Абзац!
19:00 Герої та коханцi
Кохання без штампу»
01:10 Служба розшуку
10:50 «Врятуйте нашу дiтей
сiм’ю - 2»
13:50 «Битва
екстрасенсiв 13»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
19:00 Т/с «Коли ми
вдома»
19:55, 22:45
«МастерШеф - 4»

О б о в ’ я з ко в о
напиши
про
те, що прийшла зима. І
ще додай, що
через місяць
буде
Новий
рік. Адже ніхто про це не
знає! :)

01:05 Нiчний ефiр

05:00, 11:15, 16:05
Д/ф
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
11:50 Sherfe fashion
13:40 Тарих седаси
14:15, 21:00 Велике
кiно на АTR
19:10 Маю право

Містечко у нас
невелике, всі
один одного
знають. Тому
слово
«анонімних» в назві
нашого
клубу ми прибрали :)

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
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 21:00, 22:00, 00:00
Час новин
07:10, 08:15, 23:50
Бiзнес-час
07:25, 08:25, 12:25
Погода в Українi
07:30, 08:30, 09:30, 10:30,
11:30, 12:30, 13:30, 14:30,
15:30, 16:30, 17:30, 18:30,
00:30 Час. Важливо
07:50 Автопiлот-новини
08:40 Трансмiсiя-новини
09:25, 13:25, 15:25, 17:25
Погода на курортах
09:35, 10:35, 11:35, 20:00,
21:10 Час. Пiдсумки дня
14:35, 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
09:00 «Випадковий
i Ведмiдь»
06:50, 09:20 М/с
свiдок»
«Клуб Вiнкс: Школа
09:35 Т/с «Коломбо»
чарiвниць»
07:45 Мультик з
11:15 «Кримiнальнi
Лунтiком
справи»
08:25 М/с «Пiдлiтки
мутанти черепашки
13:05, 19:30 Т/с
нiндзя»
«Вулицi розбитих
08:55 М/с «Смурфiки»
10:55 Єралаш
лiхтарiв - 13»
12:00 Х/ф «Гензель i
15:00, 19:00, 21:40
Гретель»
13:10 Богиня шопiнгу
«Свiдок»
15:00, 19:00 Панянка15:15 Т/с «Важняк»
селянка
16:00, 22:00 Розсмiши
22:00 Т/с «Без
комiка
обмежень»
17:00 Країна У
00:00 Т/с «Менталiст 18:00, 23:00 Т/с
«Свiтлофор»
- 4»
20:00 Т/с «Кухня»
00:50 Т/с «NCIS:
21:00 Вiталька
полювання на вбивцю 00:00 Т/с
«Американська iсторiя
- 3»
жаху»

06:40 «Убойне вiдео»
08:40, 21:30 «ДжеДАI.
Воїни дорiг»
09:00, 18:30, 21:00
Новини «Спецкор»
09:25 «Люстратор
7.62»
09:35 Х/ф «Битва за
Москву. Агресiя»
13:30 Д/п «Зенiтне
знаряддя»
13:55 Д/п «Винищувач
Як-9»
14:10 Д/п «Зброя
майбутнього»
15:10 Д/п «Українськi
сенсацiї. Війни
Кремля»
16:30, 19:00 Т/с
«Чужий»
22:00 Х/ф «Двiйник»
00:05 Х/ф «Дрейф»

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»
01:20 Т/с «Комiсар
Рекс»

06:00, 14:00 Золота
лихоманка
06:55 Пильнуй
08:40 Вражаючi кадри 07:50, 13:00, 18:30 Як
10:30 Далеко i ще далi це влаштовано?
08:15, 08:45, 09:10,
11:30 Земля: погляд 09:40 У гонитвi за
класикою
зблизька
10:05, 10:35, 19:00,
12:20, 18:20
19:30, 20:00, 20:30
Склади: битва в Канадi
Смертельна зустрiч
11:00, 11:30
13:10, 22:50 Шукачi
Легендарний
автомобiль
неприємностей
12:00, 00:00 Top Gear
14:10, 19:10 Мисливцi 13:30, 18:00 Як це
зроблено?
за змiями
15:00, 15:30 Наука магiї
16:40 Правила життя 16:00, 16:30 Курс
екстремального
17:30, 22:00
водiння
Мегаспоруди
17:00 Махiнатори
20:20 Секретнi
21:00 Способи
збiльшення прибуткiв
територiї
22:00, 22:30 Мисливцi
23:40 Шокуюче вiдео за релiквiями - ломбард
00:30 Європейський 23:00, 23:30 Вантажнi
вiйни
покерний тур
01:00 Справжнi шахраї

08:30 Ранковий

07:00, 15:50 У

«Свiдок»

пошуках iстини
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06:50, 07:30, 07:45, 08:25
Гiсть студiї
09:40, 19:00 Про головне
10:15 Слiдство. Iнфо
11:00 Д/ф «Ясмiна i
Мухамед»
11:55 Д/ф «Футбол art»
13:20, 18:05 Час-Ч
13:45 Школа Мерi
Поппiнс
14:00 Казки Лiрника
Сашка
14:10 Моя країна
15:00 Надвечiр’я
15:55 Euronews
16:10 Чоловiчий клуб.
Бокс
16:55 Чоловiчий клуб
17:30 Д/ф «Палiтра.
Тулуз-Лотрек»
18:15 Новини. Свiт
18:55 З перших вуст
19:40 Шустер Live. Буднi
21:50 «Схеми» з Наталiєю
Седлецькою
22:15 Д/ф «Августин
Волошин. Метеорит
незалежностi - над
Срiбною землею» (ф.2)
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
«Кухня»
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»
22:30 «Право на владу»
00:30 Х/ф «Легка
поведiнка»

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

06:05 Родом з України.
Нiна Русланова
06:34 Родом з України.
Аркадiй Iнiн
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 Тектонiчна сага
12:15, 21:35 Великi
люди
13:05, 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. Едуард Хiль
20:00 Докази давнини
23:35 «Свiтськi хронiки»
00:00 Х/ф «Красивi та
амбiцiйнi»

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

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

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

06:00, 10:00, 11:15,
16:20 Т/с «Лiтєйний» 12:45 «Мультляндiя»
07:20 «Київ музика»
07:45, 08:45, 12:45
08:00, 15:00, 17:00,
Факти. Ранок
19:00, 21:00, 23:00
09:15, 19:15
«Столичнi телевiзiйнi
новини»
Надзвичайнi новини
08:20 «Улюблена
10:10 Зiрка YouTube
робота»
10:35, 16:45 Т/с «Брат
08:30, 19:30, 22:00
за брата»
«Столиця»
13:10 Т/с
10:20, 16:00, 17:40,
18:50 «Вiдкритий
«Прокурорська
мiкрофон»
перевiрка»
13:20, 15:10, 23:25
15:45 Факти. День
«Громадська
18:45, 21:10 Факти.
приймальня»
Вечiр
16:20, 18:00 «У центрi
уваги»
20:20 Iнсайдер
17:10 «Служба
21:25 Т/с «Чужий
порятунку»
район»
19:20, 23:20 «Мiська
23:20 Х/ф
варта»
21:25, 00:45
«Максимальний
«Прогулянки мiстом»
ризик»

09:00, 15:00, 19:00

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

Подiї

08:35 «Ранок з

06:50, 07:10, 08:10

IНТЕРом»

Ранок з Україною

09:20, 20:40 Т/с
«Поверни моє

09:15, 13:10, 15:25,

кохання»

21:00 Т/с «Слiд»

11:50, 12:25 Д/с

10:00 Х/ф «Руда»

«Слiдство вели...
з Леонiдом
Каневським»

12:00, 19:45 Ток-шоу
«Говорить Україна»

14:20 «Судовi справи» 18:00 Т/с
16:45 «Сiмейний суд»
«Повернення Лялi»
18:05 Ток-шоу
«Стосується кожного» 21:55 Футбол. Лiга
19:00 Т/с «Поки
станиця спить»

Європи УЄФА.
«Стяуа» (Румунiя) -

20:00 «Подробицi»
23:00 Т/с «Колиска
над безоднею»

«Динамо» (Україна)
00:00 Т/с «Ковбої»

08:00, 13:00, 19:00
Звiряча варта: Дебош
бiзонiв
09:00, 14:00 Шосе крiзь
пекло: Два хлопцi, двi
вантажiвки
10:00 Машини: розiбрати
на продаж: Французький
зв’язковий
11:00 Мегазаводи: АстонМартiн
12:00 Шукачi скарбiв:
Скарби мiста-привида
12:30 Шукачi скарбiв:
Скарби блюзменiв
16:00 Найнебезпечнiшi
тварини: Мiськi джунглi
17:00 Суперспоруди
Третього рейха:
Супертанки
18:00 Шукачi скарбiв:
Скарби Нью-Джерсi
18:30 Шукачi скарбiв:
Золото Каджунiв
20:00, 00:00 Дикий
тунець: Пiвнiч проти
Пiвдня: Тунцiв по осенi
рахують
21:00 Золото Юкону:
Треба знати, коли
зупинитися
22:00 Повiтрянi аси вiйни:
Тотальна вiйна

06:25, 16:00 «Все буде 07:00, 18:00, 00:55
Репортер
добре!»
07:05 ШОУМАНIЯ
08:10 «Все буде
08:25 Ревiзор
смачно!»
11:10 Страстi за
09:05 «Зiркове
Ревiзором
життя. Дiти, знищенi
12:45 Т/с «Щасливi
разом»
талантом»
16:05, 22:00 Т/с
10:05, 00:00 Х/ф
«Молодiжка-2»
«Спокута»
17:10, 20:30, 23:00 Т/с
11:55 Х/ф «П’ять рокiв «Воронiни»
та один день»
18:20, 00:00 Абзац!
19:00 Герої та коханцi
13:50 «Битва
01:00 Служба розшуку
екстрасенсiв 13»
дiтей
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
19:00 Т/с «Коли ми
вдома»
19:55, 22:45 «Зваженi
та щасливi - 4»
01:45 Нiчний ефiр

Лише деякі з
тих, кого мучить кашель,
ідуть до лікаря. Решта йде
в кінотеатр:)

06:00, 07:20 М/с
«Лалалупси»
06:20, 10:20 М/с
09:00, 03:45
«Маша i Ведмiдь»
06:50, 09:20 М/с
«Випадковий свiдок»
«Клуб Вiнкс: Школа
09:35 Т/с «Коломбо»
чарiвниць»
07:45 Мультик з
11:15 «Кримiнальнi
Лунтiком
справи»
08:25 М/с «Пiдлiтки
мутанти черепашки
13:05, 19:30 Т/с
нiндзя»
«Вулицi розбитих
08:55 М/с «Смурфiки»
10:55 Єралаш
лiхтарiв - 13»
12:00 Х/ф «Король
15:00, 19:00, 21:40
Дроздобород»
13:10 Моду народу
«Свiдок»
15:00, 19:00 Панянка15:15 Т/с «Важняк»
селянка
16:00, 22:00 Розсмiши
22:00 Т/с «Без
комiка
обмежень»
17:00 Країна У
00:00 Т/с «Менталiст 18:00, 23:00 Т/с
«Свiтлофор»
- 4»
20:00 Т/с «Кухня»
00:50 Т/с «NCIS:
21:00, 21:45 Вiталька
полювання на вбивцю 00:00 Т/с
«Американська iсторiя
- 3»
жаху»

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

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,
00:00 Час новин
07:10, 08:15, 22:20, 23:20
Бiзнес-час
07:25, 08:25, 12:25, 17:55,
22:50, 23:55 Погода в
Українi
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
07:50 Автопiлот-новини
08:40 Трансмiсiя-новини
09:25, 13:25, 14:25, 15:25
Погода на курортах
09:35, 10:35, 11:35, 20:00,
21:10 Час. Пiдсумки дня
13:32 Майстри Ремонту
14:35, 00:35 Велика
полiтика
15:35 Фактор безпеки
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

«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 «Битва за
Москву. Тайфун»
13:30 Д/п «Лiнiйнi
кораблi»
13:55 Д/п «Пiстолеткулемет Судаєва
ППС»
14:10 Д/п «Зброя
майбутнього»
15:10 Д/п «Українськi
сенсацiї. Войни
Кремля-2»
16:30 Т/с «Чужий»
18:55 Лiга Європи
УЄФА. Днiпро Сент-Етьєн. Пряма
трансляцiя
22:00 Х/ф «Пiд укiс»
00:05 Про Лiгу Європи
+ огляд iгрового дня

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»
01:20 Т/с «Комiсар
Рекс»

06:00, 14:00 Золота
лихоманка
06:55, 07:20 Наука магiї
07:00, 15:50 У
07:50, 13:00, 18:30 Як
це влаштовано?
пошуках iстини
08:15, 08:45 Склади:
08:40 Вражаючi кадри битва в Канадi
10:30 Далеко i ще далi 09:10, 09:40 Курс
екстремального
11:30 Земля: погляд водiння
10:05, 10:35, 19:00,
зблизька
19:30 Вантажнi вiйни
12:20, 18:20
11:00 Способи
Смертельна зустрiч
збiльшення прибуткiв
12:00, 00:00 Top Gear
13:10, 22:50 Шукачi
13:30, 18:00 Як це
неприємностей
зроблено?
14:10, 19:10 Мисливцi 15:00 Як влаштований
Всесвiт
за змiями
16:00 Повний форсаж
16:40 Правила життя 17:00 Махiнатори
20:00 Будинки на
17:30, 22:00
деревах
Мегаспоруди
21:00 Королi столярної
справи
20:20 Секретнi
22:00 Сталевi м’язи
територiї
23:00, 23:30 Пропажi та
23:40 Шокуюче вiдео знахiдки на продаж

06:00 Бандитська
Одеса
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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
08:45 Телемагазин
09:40, 19:00 Про головне
10:15 «Схеми» з
Наталiєю Седлецькою
11:00 Д/ф «Августин
Волошин. Метеорит
незалежностi - над
Срiбною землею» (ф.1,
2)
11:55 Театральнi сезони
12:30 Бiатлон. Кубок
свiту. Спринт (жiнки)
13:15 Бiатлон. Кубок
свiту. Спринт (жiнки)
(Продовження)
15:10 Euronews
15:25 Бiатлон. Кубок
свiту. Спринт (чоловiки)
17:10 Музичне турне
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»
10:55 Т/с «Кухня»
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»
22:55 «Свiтське життя»
00:00 Х/ф «Дім
Гемiнгвей»

06:35, 08:00, 10:35 Т/с 06:00, 10:00, 11:15, 12:45 05:45 Х/ф «Привiт вiд
«Мультляндiя»

05:55, 07:30, 15:00,
18:30, 21:00 «Соцiальний
пульс»
06:05 Родом з України.
Лiдiя Вележева
06:35 Родом з України.
Марлен Хуцiєв
07:05, 18:45, 22:55
«Економiчний пульс»
07:10, 15:40 «Сильнi
свiту цього»
10:00, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
11:00, 20:00 Докази
давнини
12:15, 21:35 Великi люди
13:05, 17:45 Чудеса та
iншi дивовижнi iсторiї
14:00, 22:00 Таємницi
сучасної кримiналiстики
16:00, 23:00
Екстремальна поведiнка
диких тварин
18:15 «Мистецтво i час»
19:00 В гостях у Д.
Гордона. Едуард Хiль
23:35 «Свiтськi хронiки»
00:00 Х/ф «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 Т/с «Поверни
моє кохання»
11:45, 12:25 Д/с
«Слiдство вели...
з Леонiдом
Каневським»
14:20 «Судовi справи»
16:40 «Сiмейний суд»
18:00 Ток-шоу
«Стосується кожного»
19:00 «Щастя з
пробiрки»
20:00 «Подробицi»
20:40 Х/ф «Перевiрка
на любов»
22:30 Ток-шоу «Чорне
дзеркало»
00:50 Т/с
«Паралельне життя»

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

«Лiтєйний»

07:45, 08:45 Факти.

07:20 «Київ музика»
08:00, 15:00, 17:00, 19:00,

Ранок

21:00, 23:00 «Столичнi

09:15, 19:15

телевiзiйнi новини»

Надзвичайнi новини

08:20 «Улюблена робота»

10:10 Зiрка YouTube

08:30, 19:30 «Столиця»
10:20, 16:00, 17:40,

12:45, 15:45 Факти.

18:50, 21:25 «Вiдкритий

День

мiкрофон»

13:10, 16:10 Т/с

13:20, 15:10, 23:25

«Останнiй бронепоїзд»

«Громадська приймальня»
16:20, 18:00 «У центрi

18:45, 21:10 Факти.

уваги»

Вечiр

17:10, 00:45 «Прогулянки

20:20 Крiт

мiстом»

21:25 Т/с «Чужий

19:20, 23:20 «Мiська
варта»

район»

21:35 «Столиця.

23:20 Х/ф «Колонiя»

Спецпроект»

Потрібен продавець
Тел: (098) 341-97-50

08:00, 13:00, 19:00 Дикий
тунець: Пiвнiч проти
Пiвдня: Тунцiв по осенi
рахують
09:00, 14:00 Золото
Подiї
Юкону: Треба знати, коли
зупинитися
06:50, 07:10, 08:10
10:00 Машини: розiбрати
на продаж: Крутi тачки
Ранок з Україною
11:00 Мегазаводи:
Харлей-Девiдсон
09:15, 13:10, 15:25
12:00 Шукачi скарбiв:
Король рок-н-ролу
Т/с «Слiд»
12:30 Шукачi скарбiв:
10:00 Х/ф «Нова сукня Тумстоунський нектар
16:00 Екстремальна
подорож: Аляска:
Корольової»
Арктичне бойовище
12:00, 19:45 Ток-шоу 17:00 Суперспоруди
Третього рейха: Реактивнi
печери Гiтлера
«Говорить Україна»
18:00 Шукачi скарбiв:
Пiратськi скарби
18:00 Т/с
18:30 Шукачi скарбiв:
Крадене золото
«Повернення Лялi»
20:00, 00:00 Iсторiя
21:00 Т/с «Лягавий 2» хмарочосiв
21:00 Суперспоруди:
апгрейд мегатанкера
23:00 Подiї дня
22:00 Повiтрянi аси вiйни:
Червонi хвости
23:30 Т/с «Ковбої»

09:00, 15:00, 19:00

Передплачуйте газету «Вишгород».

07:00, 18:00 Репортер 06:45, 10:20, 23:40 Огляд
преси
07:05 ШОУМАНIЯ
Чарлi Трубача»
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
08:25 Ревiзор
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
07:05 Х/ф «П’ять рокiв 11:10 Страстi за
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
Ревiзором
та один день»
12:30, 16:55, 21:15 Т/с 19:00, 21:00, 22:00, 23:00,
00:00 Час новин
09:00 Х/ф «Подаруй
«Воронiни»
07:10, 08:15, 22:20, 23:25
15:50,
22:00
Т/с
менi життя»
Бiзнес-час
«Молодiжка-2»
07:25, 08:25, 12:25,
18:00, 22:00 «Вiкна18:20 Абзац!
16:20, 17:55, 22:55, 23:55
Новини»
19:00 Х/ф «Красуня та Погода в Українi
Чудовисько»
07:30, 08:30, 09:30, 10:30,
19:00 Т/с «Коли ми
23:20 Герої та коханцi 11:30, 12:30, 13:30, 14:30,
вдома»
15:30, 16:25, 17:30, 18:30,
22:30, 23:30 Час. Важливо
19:55 «Нацiональне
Вирішив по- 08:40 Трансмiсiя-новини
талант-шоу
балувати себе 09:35, 10:35, 11:35, 20:00,
«Танцюють всi!-7»
і приготувати 21:10 Час. Пiдсумки дня
14:35 Феєрiя мандрiв
22:45 «Нацiональне
м’ясо у вині. 15:35, 18:35 Машина часу
Після другої 16:30 Вiкно в Європу
талант-шоу
пляшки
не 17:15 Мотор
«Танцюють всi!17:35 Лiсова варта
зрозумів, що я 18:10 Мiсцевий час
7» Пiдсумки
взагалі роблю 21:40 Час-Тайм
голосування»
22:35 Особливий погляд
на кухні :)
00:35 Кримiнальнi новини
00:00 «Куб - 5»

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

05:00, 15:15 Т/с
«Важняк»
08:30 Ранковий
«Свiдок»
09:00 «Випадковий
свiдок»
09:25 Т/с «Каменська
- 4»
13:00 Т/с «Вулицi
розбитих лiхтарiв - 13»
15:00, 19:00 «Свiдок»
19:30 Х/ф «Кома»
21:20 Х/ф «Джек Рiчер»
23:50 Х/ф «Кiборг»

Заходжу сьогодні в хірургію і
вгадайте що? 5 людей сидять з
лампочками в роті. А-ха-ха, я не
самотній, я прийшов шостим :)
**
Марафон тупих передноворічних
питань відкрито. Поки лідирують
«Де будеш відзначати?» і «З ким
будеш відзначати?» :)

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 «Осляча
шкура»
13:10 Моду народу
15:00 Панянка-селянка
16:00 Розсмiши комiка
17:00 Країна У
18:00 Т/с «Свiтлофор»
19:00 Любов онлайн
20:00 Х/ф «Будинок
великої матусi»
22:00 Х/ф «Велике
Весiлля»
00:00 Т/с
«Американська iсторiя
жаху»

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 «Беремо
все на себе»
11:30 Х/ф «Холодне
лiто 53-го»
14:00 «Нове Шалене
вiдео по-українськи»
15:30 «СуперОблом.
UA»
16:30 Х/ф
«Сорокопятка»
19:00 Х/ф «Вибух на
світанку»
22:00 Х/ф «Соломон
Кейн»
00:05 Х/ф «Геймер»

06:30 «TOP SHOP»

06:00 Бандитська
Одеса
07:00, 15:50 У
пошуках iстини
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
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
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 та
знахiдки на продаж
11:00 Королi столярної
справи
12:00, 00:00 Top Gear
13:30, 18:00 Як це
зроблено?
15:00 Динамо неймовiрний iлюзiонiст
16:00, 16:30 У гонитвi
за класикою
17:00 Махiнатори
20:00 Як побудувати
суперкар
22:00 Незбагненне:
спецiальнi матерiали
23:00 Королi аукцiонiв

07:30 «Їмо вдома»
08:00 «Мультфiльми»
08:20 Т/с «Хто у домi
господар»
10:00 Т/с «Всi жiнки вiдьми»
13:40 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»
22:00 «КВК»
00:10 «Велика
рiзниця»
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06:45 Пiдсумки
07:00 Шустер LIVE
(повтор)
11:10 Подорожуй
першим
11:35 Зроблено в Європi
11:55 Бiатлон. Кубок
свiту. Естафета (жiнки)
14:25 Хочу бути
14:40 Нотатки на
глобусi. Бейрут
15:25 Бiатлон. Кубок
свiту. Естафета
(чоловiки)
17:00 Чоловiчий клуб.
Бокс
17:55 Чоловiчий клуб
18:30 Книга ua
19:00 Т/с «Сержант
Рокка»
21:00, 01:20 Новини
21:40 Утеодин з
Майклом Щуром
22:10 Джазове болото
22:40 Мегалот
22:50 Суперлото, Трiйка,
Кено
23:00 Вiд першої особи.
Пiдсумки
00:15 Гумористичний
клуб «Золотий гусак»

06:00 «Шiсть кадрiв»

06:10, 16:00
«Цивiлiзацiя Incognita»
06:25 Х/ф «Так
починається злочин»
10:00 Докази давнини
11:15 Х/ф
«Благородний
венецiанець»
14:00 За сiм морiв
14:50 Дитинство у
дикiй природi
16:15 «Мистецтво i
час»
16:40 Вперед, на
Олiмп!
17:00 Концерт
Анатолiя Матвiйчука
«Полустанок любовi»
18:30 «Глобал - 3000»
19:00 XX столiття вiйн
20:00 Вся розкiш
азiйських країн
21:00 Одрi Хепберн:
магiя стилю
22:00 Х/ф «В долинi
Ела»
00:20 «Вихiдний, пiсля
опiвночi»

07:20 «Школа доктора
Комаровського.
Невiдкладна
допомога»
08:00 «Школа доктора
Комаровського»
08:35 Д/ф «З
любов’ю. Юрiй
Нiкулiн»
09:30 «Новини»
10:00 Х/ф «Кавказька
полонянка, або Новi
пригоди Шурика»
11:35 Т/с «Будинок
бiля великої рiчки»
15:30, 20:30 Т/с
«Легковажна жiнка»
20:00 «Подробицi»
22:10 «Великий бокс
на Iнтерi. Олександр
Усик - Денi Вентер»
23:10 «Великий бокс
на Iнтерi. Поєдинок за
участю Олександра
Спiрка»
00:10 Х/ф «Сталевий
метелик»

06:30 Дача

06:00, 08:00, 16:50
06:55 Х/ф «Еволюцiя» «Мультляндiя»
07:10, 19:30 ТСН
07:20 «Київ музика»
08:50 Україна.
08:00, 08:35 М/с
10:00 «Якiсне життя»
Код унiкальностi:
10:30 «Зроблено у
«Пригоди ведмедикiв
Києвi»
Батальйон 14. ч. 2
Гаммi»
11:00, 02:50 «Run.OK»
09:45 Дiстало!
11:35, 19:20, 22:40
09:00 «Свiтське життя»
10:45 Громадянська
«Вiдкритий мiкрофон»
10:10 Х/ф «Проїзний
оборона
11:50, 16:00 «Корисна
квиток»
розмова»
11:45 Iнсайдер
12:30, 05:15 «У центрi
14:30 «Вечiрнiй Київ» 12:45 Факти. День
уваги»
16:30, 21:20 «Вечiрнiй 13:00 Т/с
13:30 «Київськi iсторiї»
«Наркомiвський обоз» 15:30 «Служба
квартал»
порятунку»
17:00, 20:10 Т/с
18:30 «Розсмiши
17:15 «Концерт
«Смертельна сутичка»
комiка»
М. Поплавського
18:45 Факти. Вечiр
«Приречений на
20:15 «Українськi
19:15 Надзвичайнi
любов»
сенсацiї»
19:00, 21:00, 23:00
новини. Пiдсумки
23:20 «Що? де? коли?» 22:10 Х/ф «Подвiйний «Столичнi телевiзiйнi
новини»
00:35 Х/ф «Крутi
КОПець»
19:40, 21:20, 23:20
хлопцi»
00:10 Х/ф «Пiдстава» «Столиця»

06:10 Таємницi зiрок
07:00, 15:00, 19:00
Подiї
07:10 Т/с «Дорожнiй
патруль 5»
10:00 Один за сто
годин
11:10, 00:00 Х/ф
«Снiгурка для
дорослого сина»
13:00, 15:20 Т/с «Чужа
жiнка»
17:15, 19:40 Т/с «Всi
скарби свiту»
22:00 Х/ф «Мiнливостi
кохання»

— В анкеті ви
написали, що
ви — скептик.
— А ви впевнені, що це я
написав? :)

07:00 Незвичайнi
промисли: Хто не
ризикує, той не п’є
шампанське
08:00 Наука майбутнього
Стiвена Гокiнга: Код
небезпеки
09:00 Космос: Простiр i
час: Вiк Землi
10:30 Гра в числа: Як
досягти своєї мети?
11:00 Бiльше, нiж фокуси
з Дi Ем Сi: Перехресний
вогонь
12:00 Нiмецька армiя
Черчiлля
13:00 Апокалiпсис: Друга
свiтова вiйна: Свiт у вiйнi
14:00 Полярний ведмiдь
15:00 Дикi тварини
Пiвночi: Вiдродження
17:00, 17:30, 18:00, 18:30,
19:00, 19:30 Науковi
дурощi 18+
20:00, 00:00 90-i:
десятилiття, що нас
об’єднало: Внутрiшнiй
ворог
21:00 90-i: десятилiття,
що нас об’єднало: Шок
i трепет
22:00 Керування юрбою:
Порушники закону

00:50 Нiчний ефiр

07:30, 08:30, 09:30,
10:30, 11:30, 12:30,
07:25 Ревiзор
13:30, 14:30, 15:30,
09:30 Стажисти
17:30, 18:30, 19:30,
10:50 Герої та коханцi 20:30, 22:30, 23:30 Час.
Важливо
12:30 Хто Зверху?-3
08:35 Не перший погляд
18:45 М/ф «Монстри 09:15 Мамина школа
09:35 Укравтоконтинент
на канiкулах»
09:50 Народна кухня
10:15 Снiданок з Iскрою
20:40 Х/ф «Гаррi
11:10 Трансмiсiя
Поттер i фiлософський 11:35 Майстри Ремонту
13:15 Iнтелект.ua
камiнь»
13:35 Зооакадемiя
23:50 Стенд Ап Шоу
14:15 Улюблена робота
15:35 Кiно з Янiною
00:50 Х/ф
Соколовою
«Випробування
16:17 Палати
весiллям»
17:15 Мiграцiйний
вектор
Чужим дружи- 17:35 Феєрiя мандрiв
нам розпові- 18:10 Мiсцевий час
18:35, 22:35 Тема/
дати казки — Хронiка тижня
це нормально, 20:35 В кабiнетах
00:35 Велика
а своїм дітям 21:10,
полiтика
— часу не ви- 21:35 Вiкно в Америку
22:50 Гра iнтересiв
стачає :)
23:35 Iсторiя успiху

06:35 Ezan sedasi

07:55 Т/с «Каменська

07:05 Balcoqraq

- 4»

08:15 Прогулянки

11:30 «Речовий

по Криму з О.

доказ». Iдеальний

06:15 Х/ф «Мiмiно»
07:55 «Караоке на
Майданi»
08:55 «Все буде
смачно!»
10:45 Х/ф «Максим
Перепелиця»
12:40 «Нацiональне
талант-шоу
«Танцюють всi!-7»
15:50 «Зваженi та
щасливi - 4»
19:00 «Х-Фактор - 5»
21:15 Т/с «Коли ми
вдома»
22:25 «Х-Фактор
- 5 Пiдсумки
голосування»
23:35 «Детектор
брехнi - 6»

Гайворонським
08:30 Будьте здоровi!
09:00 Acci biber
09:35 Sherfe fashion

06:15 25-й кадр

убивця
12:00 «Головний
свiдок»
12:55 «Випадковий
свiдок»

10:05 Gonul eseri

13:50 «Правда життя.

10:30 Дастархан

Професiя готельний

10:50 Татли сес

працiвник»

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

«Свiдок»
19:30 Т/с «Морський
патруль»
23:00 «Голi та смiшнi»
00:00 Х/ф «Джек
Рiчер»

06:00, 08:00 М/с
«Лалалупси»
06:20 М/ф «Оленцеро i
Чаргодинник»
08:30 М/с
«Смiшарики»
09:00 Мультик з
Лунтiком
09:40 М/с «Дашадослiдниця»
10:05 М/с «Вперед,
Дiєго, вперед!»
10:40 М/ф «Цирк!
Цирк! Цирк!»
12:10 Х/ф «Там, на
невiдомих стежках»
13:35 Дайош
молодьож!
15:00 Х/ф «Вуличнi
танцi 2»
16:40 М/ф «Стюарт
Литтл 2»
18:00 Х/ф «Будинок
великої матусi»
20:00 Панянкаселянка
22:00 Вiталька
00:00 Х/ф «Велике
Весiлля»

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-2»
18:00 Х/ф
«Сорокопятка»
20:00 Х/ф «Мiцний
горiшок-3»
23:00 Х/ф «Соломон
Кейн»

— Гаразд, поставлю трійку,
якщо скажеш,
як мене звуть.
— А якщо я
скажу, як вас
називають? :)

06:00 Бандитська

06:30 «TOP SHOP»
07:30 «Мультфiльми»
10:10 М/с «Малюки
Лунi Тюнз»
11:00 «Рецепти
щастя»
12:00 Х/ф «Пiди,
розберися»
13:50
«ВусоЛапоХвiст»
14:10 «Пороблено в
Українi»
15:30 «Орел i Решка»
17:20 «Орел i Решка.
Шопiнг»
18:20 М/ф «Лiсова
братва»
20:00 Х/ф
«Знайомство з
Факерами»
22:15 «КВК»
00:50 Т/с
«Надприродне»

06:25 Аляска: родина
з лiсу
07:20, 01:55 Голi та
07:00 У пошуках
наляканi
iстини
08:15 Будинки на
08:40 Вражаючi кадри деревах
09:10, 09:40 Мисливцi
10:30, 21:00
за релiквiями Мегаспоруди
ломбард
13:30 Екосистеми
10:05, 10:35, 20:00,
20:30 Склади: битва
свiту
в Канадi
16:30 Далеко i ще далi
11:00 Способи
19:20 Шукачi скарбiв збiльшення прибуткiв
12:00, 00:00 Як
00:30 Лондонський
олiмпiйський стадiон побудувати суперкар
13:00, 13:30 У гонитвi
— Як ви могли за класикою
сісти за кермо 14:00, 14:30
Легендарний
п’яним?
автомобiль
— Та в тому то 15:00, 16:00, 17:00,
й справа, що 18:00, 19:00 Повний
не міг. Това- форсаж
21:00 Скутi
риші допома- 22:00 Трой
гали :)
23:00 Як влаштований
Всесвiт
Одеса
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08:10 Шеф-кухар країни
09:00 Як це?
09:25 Хто в домi хазяїн?
09:45 Школа Мерi
Поппiнс
10:05 Подорожуй Литвою
10:35 Концерт з
Магдебурзького собору.
Мендельсон, симфонiя
№2 «Гiмн слави»
11:55 Православний
вiсник
12:25 Бiатлон.
Кубок свiту. Гонка
переслiдування (жiнки)
13:20 Фольк-music
14:50 Подорожуй першим
15:25 Бiатлон.
Кубок свiту. Гонка
переслiдування
(чоловiки)
16:25 Церемонiя
нагородження премiями
європейської кiноакадемiї
19:00 Перша студiя
19:35 Д/ф «А.Сахаров»
21:00 Новини
21:40 Перша шпальта
22:10 Моя країна
22:55 Трiйка, Кено,
Максима

06:00 Х/ф «Укол
парасолькою»
07:35 Мультфiльм
08:00, 08:35 М/с
«Пригоди ведмедикiв
Гаммi»
09:00 Лотерея «Лотозабава»
10:00 «15 республiк»
11:05 М/ф «Ескiмоска
- 2: пригоди в Арктицi»
11:10 М/ф «Маша i
ведмiдь»
12:00 «Iнспектор
Фреймут»
13:45 Т/с «Кухня»
18:25 «Українськi
сенсацiї»
19:30 «ТСН-Тиждень»
21:15 «Хоробрi серця»
23:10 Х/ф
«Армагедон»

05:55 Х/ф «Подвiйний

06:00, 20:00
«Цивiлiзацiя Incognita»
06:10 Х/ф
«Благородний
венецiанець»
10:00 Вся розкiш
азiйських країн
11:05 Армiя
11:20 Х/ф «Так
починається злочин»
14:00 За сiм морiв
15:00 Водний свiт
16:00 Дика Африка
17:00 Концерт
Анатолiя Матвiйчука
«Полустанок любовi»
18:15 Здрастуй, рiдне
село
19:00 XX столiття вiйн
20:15 «Кумири»
20:35 «Свiтськi
хронiки»
21:00 Ван Клiберн
22:10 Х/ф «В пошуках
пригод»
00:15 «Вихiдний, пiсля
опiвночi»

06:55 «Великий бокс

06:40 Подiї

07:45 Анекдоти поукраїнськи
08:35 Зiрка YouTube
09:50 Крiт.
Розважальне шоу
10:45, 13:00 Т/с
«Чужий район»
12:45 Факти. День
18:45 Факти тижня
20:20 Х/ф «Трон.
Спадок»
23:00 Х/ф «Петля
часу»

на Iнтерi. Поєдинок за 07:20 Таємницi зiрок
участю Олександра
09:15 Т/с «Чужа жiнка»
Спiрка»
13:10, 17:00, 20:00
08:00 «уДачний
Т/с «Всi скарби свiту»
проект»
08:35 «Готуємо

19:00 Подiї тижня з

разом»

Олегом Панютою

09:30 «Недiльнi

22:00 Т/с «Слiд»

новини»
10:00 «Орел i Решка.
Незвiдана Європа»
11:00 Т/с «Будинок
бiля великої рiчки»
15:55, 21:30 Т/с
«Легковажна жiнка»
20:00 «Подробицi
тижня»
23:15 Х/ф «Перевiрка
на любов»
01:15 Х/ф «Таємничий
острiв»

ВІТАЄМО з 90-річчям —
Катерину Іванівну САВИЦЬКУ!
Зичимо бадьорості, оптимізму,
си!
здоров’я й краси — з води і роси!
По дорогам житейским шагая,
В океане тревог и забот,
Я желанней дороги не знаю,
Той, что к маме родимой ведет.
Мною пройдено в жизни немало.
Даже после недолгих разлук
Не бывает роднее причала —
Материнских заботливых рук.
Эти руки меня пеленали,
Вытирали слезиночки след
и,,
И в любви всех нежней обнимали,
И когда был не мил белый свет.
Наши матери! Вы — берегини,
И в труде краше вас не сыскать.
и,
Для любимых своих вы — богини,
ть.
Все при вас — и сноровка, и стать.
Изменяют года ваши лица,
Все заметней морщинки у глаз,
е
Потому что всю жизнь по крупице
Красоту переносите в нас.
Мамы, милые, вы нас простите
За поблекшие краски весны
И подольше, родные, живите…
Мы вас любим! И вы нам нужны!
Родини РУДЕНКІВ і КАЛАЧОВИХ (старших і молодших)

Увага!

удар»

23:30 Великий футбол

Якщо врахувати те, що
дурням щастить, і додати
те, що п’яному
море по коліна — то виходить, що у
вихідні ми безсмертні! :)

07:15, 08:25, 12:25, 16:25,
07:10 Х/ф «Максим
06:00, 08:00
08:10 Х/ф
23:55 Погода в Українi
«Мультляндiя»
«Робосапiєн»
Перепелиця»
07:20, 08:15, 22:15, 23:20,
06:50 «Повнота
09:55 М/с «Дракони: 00:15 Бiзнес-час
09:00 «Все буде
радостi життя»
07:30, 08:30, 09:30, 10:30,
Вершники Дурня»
смачно!»
11:30, 12:30, 13:30, 14:30,
07:20, 11:20 «Київ
10:55 М/ф «Монстри 15:30, 16:30, 17:30, 18:25,
музика»
09:55 «Караоке на
23:30, 00:30 Час. Важливо
на канiкулах»
09:25 «Приречений на
08:35 Феєрiя мандрiв
Майданi»
12:45 Х/ф «Таймлесс. 09:10, 14:35, 19:25
любов»
11:05
«МастерШеф
Велика полiтика
10:00 «Столиця.
Рубiнова книга»
09:35, 15:35, 00:35 Вiкно
Спецпроект»
- 4»
15:10 Х/ф «Красуня та в Америку
11:10 «Корисна
15:15 «Х-Фактор - 5» Чудовисько»
09:50 Народна кухня
розмова»
10:15 Снiданок з Iскрою
17:40 Х/ф «Гаррi
19:00 «Битва
11:35 В кабiнетах
13:30 «Прогулянки
Поттер
i
фiлософський
13:15 Iнтелект.ua
екстрасенсiв 14»
мiстом»
13:35 Тема/Хронiка тижня
камiнь»
15:30 «Гаряча лiнiя
21:10 «Один за всiх»
14:15 Улюблена робота
20:40 Х/ф «Гаррi
«102»
16:10, 16:40, 17:10, 17:35
22:20 «Вiкна-Новини».
Шоу «Єдина родина»
17:00, 18:00 «У центрi
Поттер i таємна
18:30 Вiкно в Європу
Спецрепортаж
уваги»
кiмната»
21:00 Час: пiдсумки тижня
17:50, 18:50,
23:25 Х/ф «Чудес не
00:05 Х/ф «Хатина в
з В. Гайдукевичем
19:50, 20:50, 22:50
21:40 Час-Тайм
буває»
лiсi»
22:20 Територiя закону
«Вiдкритий мiкрофон»

06:30 «TOP SHOP»
07:30 «Мультфiльми»
08:20 «Рецепти
щастя»
09:20 М/с «Малюки
Лунi Тюнз»
10:35 Х/ф «Пiди,
розберися»
12:25 «Розсмiши
комiка»
13:20 «Орел i Решка.
Шопiнг»
14:20 «Орел i Решка»
16:20 М/ф «Лiсова
братва»
18:00 «Вечiрнiй
квартал»
20:00 Х/ф «Кейт i Лео»
22:20 «КВК»
00:50 Т/с
«Надприродне»

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

19:00, 20:00, 22:00,
23:55 «Столиця»
21:00, 23:00 «СТН тижневик»

09:00 Космос: Простiр i
час: Сестри Сонця
10:00 Гра в числа: Ви
могли б стати героєм?
11:00, 19:00 Бiльше, нiж
фокуси з Дi Ем Сi: Палаюча
людина
12:00 Зiзнання нацистiв
13:00 Апокалiпсис: Друга
свiтова вiйна: Свiт у вогнi
14:00 У глибинах
Льодовитого океану
15:00 Дикi тварини Пiвночi:
Поклик природи
17:00 Керування юрбою:
Порушники закону
17:30 Керування юрбою:
Ледачi нацiї
18:00 Картковий фокусник
20:00, 00:00 Секретнi
матерiали давнини:
Загадка Марiї Магдалини
21:00 Секретнi матерiали
давнини: Код Голгофи
22:00 Бiльше, нiж фокуси
з Дi Ем Сi: Смертельний
трюк

07:15 «Королi рингу».
Чемпiонськi бої за
версiями WBO та
WBA: Тiм Бредлi Дiєго Чавес, Матвiй
Коробов - Ендi Лi,
Хосе Бенавидез-мл. Маурицио Херрера
11:00 «Люстратор
7.62»
12:00 «ДжеДАI»
13:00 «Бушидо»
15:00 «Богатирi»
16:00 Х/ф «Мiцний
горiшок-3»
19:00 Х/ф
«Фантастична
четвiрка»
21:30 «Профутбол»
23:15 Х/ф «Вибух на
святанку»

06:35 Ezan sedasi
07:05 Balcoqraq
08:15 Прогулянки
по Криму з О.
Гайворонським
08:30 Будьте здоровi!
09:00 Acci biber
09:35 Sherfe fashion
10:05 Gonul eseri
10:30 Дастархан
10:50 Татли сес
11:40 bu afta
12:20 Т/с
16:00 Yirla, sazim
16:45 Tarih sedasi
17:05 Радянське кiно
на ATR
18:45, 20:30 Велике
кiно на ATR

Здаю в оренду кіоск-павільйон,
який знаходиться на автобусній
зупинці (8 м кв)
Тел: (067) 740-93-30

4 грудня святкує свій ЮВІЛЕЙ
Лідія Миколаївна МУДРИК!
Твій ювілей —
не тільки твоє свято,
Радіють твої рідні й друзі теж.
Хай Бог
пошле іще років багато
здоров’я, щастя, радості без меж!
Нехай добром наповнюється хата
Достатком, щирістю і сонячним теплом.
Хай буде вірних друзів в ній багато,
Прихильна доля огорта крилом!
Подруги — колеги поліклініки № 1
лікарні для вчених АН України

06:20 Х/ф «Загiн «Д»
07:40 Т/с «Вулицi
розбитих лiхтарiв - 4»
11:30 «Легенди
карного розшуку».
Хрест Вермахту
12:00 «Агенти впливу»
12:55 «Спецiальний
«Свiдок»
13:25 Х/ф «Зграя»
15:20 Т/с «Павутиння»
19:00 Т/с «Майор
полiцiї»
22:35 «Випадковий
свiдок»
23:00 «Головний
свiдок»
00:00 Х/ф «Атака
Юрського перiоду»

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, 10:50 М/ф
«Барбi: Академiя
принцес»
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!»
10:35 М/с «Бiлка та
Стрiлка. Пустотлива
сiмейка»
12:30 Х/ф «Король
Дроздобород»
13:35 Х/ф «Вуличнi
танцi 2»
15:15 М/ф «Стюарт
Литтл 2»
16:35 Країна У
18:00 Панянка-селянка
22:00 Вiталька
00:00 Х/ф
«Сорокаоднорiчний
незайманий»

За цей невеликий
проміжок часу агенція
встигла досягти справжніх успіхів, колектив
брав активну участь у соціальному житті
Вишгорода. Але головне досягнення — це
наша вдячність агенції за плідну та надійну
співпрацю.

столярної справи
07:20 Скутi
08:15, 23:00 Сталевi
м’язи
09:10, 14:00, 22:00
Незбагненне:
спецiальнi матерiали
10:05 Як влаштований
Всесвiт
11:00 Як побудувати
суперкар
12:00, 20:00 Не

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

намагайтеся
повторити
13:00, 15:00, 16:00,
17:00, 21:00 Трой
18:00 Будинки на
деревах
00:00, 00:30
Легендарний
автомобiль

ІНШЕ
Домашній майстер. Тел: (063) 100-90-08
Вишивка і пошив вишиванок, одягу,
новорічних костюмів
Тел: 23-095, (096) 392-69-74

Вишгородським
телеглядачам

Підготовка/ЗНО, репетитор з історії України
Тел: (063) 45-46-661

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.

Зичимо колективу та директору рекламної агенції «Біг Сіті Лайтс» Віталію
Станіславовичу КРАВЧУКУ щастя, радості, добра, здоров’я, успіхів, благополуччя
та достатку. Бажаємо не зупинятися на
досягнутому, розвивати нові напрямки діяльності та залишатися для нас надійним
партнером.
Ваші вдячні клієнти

06:25, 19:00 Королi

Безкоштовні оголошення

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

4 грудня 2014 р. рекламна агенція «Біг Сіті Лайтс»
відзначила свій перший день народження

06:00 Бандитська
Одеса
06:30 У пошуках
iстини
08:10 Шукачi скарбiв
10:00, 21:30
Мегаспоруди
13:00 Екосистеми
свiту
14:00 Таємницi
царства рослин
16:00 Далеко i ще далi
18:50 Секретнi
територiї
00:30 Таємнича Росiя

ПРОДАМ
Гараж №48 (фото в сландо),
кооператив «Екран». Тел: (096) 271-70-92

Вважати недійсним загублений державний
акт на право приватної власності на землю,
серія ІІ-КВ № 019997, виданий на ім’я Юрія
Миколайовича КОЛЕМБЕТА на підставі рішення виконкому Хотянівської сілької ради
від 30 листопада 1998 року № 99/98. Земельна ділянка розташована на території
Хотянівської сільради — м-в «Каскад», СТ
«Енергетик», акт зареєстровано в Книзі записів державних актів на право приватної
власності на землю № 2899

Вода і опалення будуть, попри відключення електроенергії

За інформацією Вишгородського РП ПАТ «Київобленерго», через аварійне відключення третього
енергоблоку Запорізької АЕС (а відтак — дефіцит
потужностей у державній енергосистемі) у різних
областях України були введені у дію графіки аварійного відключення електроенергії (http://tsn.ua/
ukrayina/avariya-na-zaporizkiy-aes-scho-stalos-i-yakpoyasnyuye-incident-vlada-395373.html).
Із 03.12.2014 р. до закінчення ремонту вищезазначеного енергоблоку —
графік відключення електроенергії
по Вишгородщині:
6-8 год: села Катюжанка, Дудки, Абрамівка,
Савенка, Г-Каюжанська, Вахівка, Володимирівка,
Р.-Димерська, Любидва, Н. Петрівці, С. Петрівці
(вул. Горіхова, Кн. Святослава), Демидів, Синяк,
Лютіж, Козаровичі, Раківка, Червоне, Димер, Г.Межигірська, Ясногородка, Сухолуччя, Толокунь;
місто Вишгород (р-н ринку, Франц. квартал,
пров. Квітневий).

8-10 год: місто Вишгород (просп. І. Мазепи і
Т. Шевченка, вул. М. Грушевського, В. Симоненка, Н. Шолуденка, Дніпровська, Набережна — 2,
4, 6, Київська — 6, 8, Шкільна, дитсадки, ЗОШ №
1, СШ «Сузір’я»);
села Гаврилівка, Тарасівщина, Воронківка, Раківка, Литвинівка (Ч. Слобода), Н. Петрівці, Хотянівка, Осещина, Лебедівка, Лісовичі.
10-12 год: смт Димер; села Глібівка, Федорівка, Рови, Сичівка, Андріївка, Любимівка, Дмитрівка,
Осиково, Хутір Петрівський, Круги, Рикунь, Литвинівка (вул. Леніна), Толокунь, Сухолуччя, Ясногородка, Вища і Нижча Дубечня, Пірново, Боденьки,
Воропаїв, Жукин, Сувид, Ровжі, Новосілки, Лебедівка.
12-14 год: села Катюжанка, Дудки, Абрамівка,
Савенка, Г.-Катюжанська, Вахівка, Володимирівка, Р.-Димерська, Любидва, Ритні, Рихта, Богдани,
Овдієва Нива, Демидів, Синяк, Лютіж, Козаровичі,
Раківка, Червоне, Пилява, смт Димер.

14-16 год: села Гаврилівка, Тарасівщина, Воронківка, Раківка, Литвинівка (Ч.- Слобода), Н. Петрівці, Хотянівка, Осещина, Лебедівка, Лісовичі.
16-18 год: смт Димер; села Глібівка, Федорівка, Рови, Сичівка, Андріївка, Любимівка, Дмитрівка,
Осиково, Х. Петрівський, Круги, Рикунь, Литвинівка (вул. Леніна), В. Дубечня, Пірново, Катюжанка,
Воропаїв;
місто Вишгород (просп. Т. Шевченка, І. Мазепи, вул. М. Грушевського, В. Симоненка, Н.
Шолуденка, Дніпровська, Набережна — 2, 4, 6,
Київська — 6, 8, Шкільна, дитсадки, ЗОШ № 1,
СШ «Сузір’я»).
18-20 год: села Катюжанка, Дудки, Абрамівка,
Савенка, Г.-Катюжанська, Вахівка, Володимирівка,
Р.-Димерська, Любидва, Демидів, Синяк, Лютіж,
Козаровичі, Раківка, Червоне, Г.-Межигірська, Жукин, Сувид, Ровжі, Боденьки, Ритні, Рихта, Богдани,
Овдієва Нива, Пилява, Толокунь, Сухолуччя, Ясногородка; смт Димер.

20-22 год: місто Вишгород (ОльжинГрад,
вул. Т. Шевченка), села Гаврилівка, Тарасівщина,
Воронківка, Раківка, Литвинівка, (Ч.-Слобода), Н.
Петрівці, Хотянівка, Осещина, Лебедівка.
22-24 год: смт Димер; села Глібівка, Федорівка, Рови, Сичівка, Андріївка, Любимівка, Дмитрівка,
Осиково, Х. Петрівський, Круги, Рикунь, Литвинівка
(вул. Леніна), Толокунь, Сухолуччя, Ясногородка,
Вища і Нижча Дубечня, Пірново, Воропаїв, Новосілки, Лебедівка.
Як інформував редакцію заступник міського
голови Олександр Ростовцев, завдяки своєчасному зверненню міської влади до «Київобленерго» не
відключатимуться від електроенергії ВРКП «Вишгородводоканал» і ВРКП «Вишгородтепломережа», Вишгородська центральна районна лікарня і
половина середніх навчальних закладів міста.
Вишгородська міська рада намагатиметься залучити до безперебійного енергопостачання і міські
дитячі садки.

Вишгород

ІНФОРМвікно

Дмитро ХРИСТЮК,
заступник голови Київської обласної
державної адміністрації, керівник
Обласного штабу допомоги учасникам
АТО та їх сім’ям
Відповідно до Постанови Кабінету
Міністрів України від 1 жовтня 2014 р.
№ 505 «Про надання щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території
України та районів проведення антитерористичної операції, для покриття
витрат на проживання, в тому числі на
оплату житлово-комунальних послуг»,
щомісячна грошова допомога для покриття витрат на проживання, зокрема
і на оплату житлово-комунальних послуг, надається громадянам України,
іноземцям та особам без громадянства,
які постійно проживають на території
України і переміщуються з тимчасово
окупованої території України та районів
проведення антитерористичної операції
(далі — особа, яка переміщується), а також перебувають на обліку в структурних підрозділах з питань соціального
захисту населення районних, районних
у м. Києві держадміністрацій, структурних підрозділах з питань соціального
захисту населення виконавчих органів
міських, районних у містах (у разі утворення) рад (далі - уповноважені органи),
з дня звернення за її призначенням та
виплачується по місяць зняття з такого
обліку включно, але не більше ніж шість
місяців.
рошова допомога особам, які переміщуються, призначається на сім’ю
та виплачується одному з її членів
(далі — уповноважений представник сім’ї)
— за умови надання письмової згоди (у
довільній формі) про виплату грошової допомоги цій особі від інших членів сім’ї — у
таких розмірах: для непрацездатних осіб
(пенсіонери, інваліди, діти) — 884 грн на
одну особу (члена сім’ї); для працездатних
осіб — 442 грн на одну особу (члена сім’ї).
Загальна сума допомоги на сім’ю
розраховується як сума розмірів допомоги
на кожного члена сім’ї та не може перевищувати 2400 грн.
Для отримання грошової допомоги уповноважений представник сім’ї звертається
до уповноваженого органу за фактичним
місцем проживання (перебування) з відповідною заявою та пред’являє паспорт
громадянина України або інший документ,
що посвідчує особу, та довідки всіх членів
сім’ї про взяття на облік осіб, які переміщуються.
У заяві зазначаються такі відомості
про всіх членів сім’ї, які претендують на
отримання грошової допомоги: прізвище,
ім’я та по батькові; число, місяць, рік народження; серія, номер паспорта громадянина України, ким і коли виданий (для іноземців або осіб без громадянства — серія,
номер паспортного документа та посвідки
на постійне проживання); реєстраційний
номер облікової картки платника податків
(не зазначається фізичними особами, які
через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного но-

мера облікової картки платника податків
та повідомили про це відповідному органу
державної фіскальної служби і мають відмітку в паспорті); зареєстроване та фактичне місце проживання (перебування);
реквізити рахунку уповноваженого представника сім’ї в уповноваженому банку,
на який перераховуватиметься грошова
допомога; наявність у будь-кого з членів
сім’ї у володінні житлового приміщення,
розташованого в регіонах — інших, ніж
тимчасово окупована територія України
та райони проведення антитерористичної
операції; наявність у володінні всіх членів
сім’ї транспортних засобів (механізмів), що
підлягають державній реєстрації та обліку
в Державтоінспекції (із зазначенням строку експлуатації з дати випуску); наявність
у будь-кого з членів сім’ї на депозитному
банківському рахунку коштів у розмірі, що
перевищує 10-кратний розмір прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб; місце роботи осіб працездатного
віку та час, з якого особа там працює.
До заяви додаються: копія свідоцтва
про одруження, копії свідоцтв про народження дітей та письмова згода довільної
форми про виплату грошової допомоги
уповноваженому представнику сім’ї від інших членів сім’ї та згода на обробку персональних даних.
Грошова допомога не призначається
у разі, коли: будь-хто з членів сім’ї має у
володінні житлове приміщення, розташоване в регіонах — інших, ніж тимчасово
окупована територія України та районах
проведення антитерористичної операції; у
володінні сім’ї є два або більше транспортних засоби (механізми), що підлягають
державній реєстрації та обліку в Державтоінспекції (автобуси, вантажні та легкові
автомобілі). При цьому не враховуються
транспортні засоби, одержані чи придбані
на пільгових умовах через уповноважені органи, а також транспортні засоби вітчизняного виробництва, які перебувають
в експлуатації понад 10 років з дати випуску, та інші транспортні засоби, що перебувають в експлуатації понад 15 років з
дати випуску; будь-хто з членів сім’ї має
на депозитному банківському рахунку кошти у сумі, що перевищує 10-кратний розмір прожиткового мінімуму, встановленого
для працездатних осіб.
Якщо у складі сім’ї, якій призначено
грошову допомогу, є особи працездатного віку (крім громадян, які: доглядають
за дітьми до досягнення ними трирічного
віку; доглядають за дітьми, що потребують догляду протягом часу, визначеного у
медичному висновку лікарсько-консультативної комісії, але не більш як до досягнення ними шестирічного віку; мають трьох і
більше дітей віком до 16 років і доглядають за ними; доглядають за інвалідами I
групи або дітьми-інвалідами віком до 18
років, або інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу, або особами, які
досягли 80-річного віку; а також фізичних
осіб, які надають соціальні послуги); які
не працевлаштувалися, в тому числі за
сприянням державної служби зайнятості,
або перебувають у трудових відносинах з
роботодавцями на тимчасово окупованій

території України чи в районах проведення
антитерористичної операції, але фактично
не працюють протягом двох місяців з дня
призначення виплати грошової допомоги,
її розмір для працездатних членів сім’ї
на наступні два місяці зменшується на
50 відсотків, а на наступний період —
припиняється.
Особи працездатного віку, яким призначено грошову допомогу, зобов’язані
інформувати у триденний строк уповноважений орган про факт працевлаштування.
Уповноважені органи: впродовж 10
днів після подання уповноваженим представником сім’ї заяви та вище зазначених
документів призначають грошову допомогу або відмовляють у її призначенні,
про що надають відповідне повідомлення
уповноваженому представнику сім’ї; подають щомісяця до 10 та 20 числа заявки про
потребу в коштах на виплату грошової допомоги структурним підрозділам з питань
соціального захисту населення обласних,
Київської міської держадміністрацій. У заявках зазначається кількість сімей, яким
призначено грошову допомогу, та загальна сума такої допомоги.
Структурні підрозділи з питань соціального захисту населення обласних,
Київської міської держадміністрацій подають до Мінсоцполітики узагальнену заявку
в розрізі адміністративно-територіальних
одиниць.
Інформація про призначення грошової
допомоги вноситься уповноваженими органами до Єдиної інформаційної бази
даних про взятих на облік осіб, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції.
Мінсоцполітики після надходження
заявок про потребу в коштах на виплату
грошової допомоги та коштів резервного
фонду державного бюджету не пізніше
трьох робочих днів перераховує відповідні
кошти структурним підрозділам з питань
соціального захисту населення обласних,
Київської міської держадміністрацій.
Структурні підрозділи з питань соціального захисту населення обласних,
Київської міської держадміністрацій про-

Пільги

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, не сплачують власники квартир, якщо їх сумарна
загальна площа не перевищує 120 кв. м. Для власників
будинків «пільгова площа»
визначена у розмірі 250 кв. м.
Якщо у громадянина у
власності є і квартири, і будин-
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тягом двох днів перераховують кошти на
рахунки уповноважених органів. Грошова
допомога перераховується уповноваженим органом на відкритий уповноваженим
представником сім’ї банківський рахунок
не пізніше двох робочих днів після надходження коштів на рахунок уповноваженого
органу.
Уповноважений представник сім’ї,
якому призначено грошову допомогу,
зобов’язаний повідомляти уповноваженому органу про зміну обставин, які впливають на призначення грошової допомоги,
протягом трьох днів з дня настання таких
обставин. Суми грошової допомоги, виплачені надміру внаслідок подання документів з недостовірними відомостями,
повертаються на вимогу уповноваженого
органу. У разі відмови добровільного повернення надміру перерахованих сум грошової допомоги вони стягуються у судовому порядку.
Виплата грошової допомоги припиняється з наступного місяця у разі: подання уповноваженим представником сім’ї
заяви про припинення виплати грошової
допомоги; надання інформації державної
служби зайнятості про те, що працездатні члени сім’ї впродовж двох місяців не
працевлаштувалися за сприяння державної служби зайнятості або перебувають у
трудових відносинах з роботодавцями на
тимчасово окупованій території України
чи в районах проведення антитерористичної операції, але фактично не працюють;
зняття з обліку особи, яка переміщується;
виявлення уповноваженим органом факту подання недостовірної інформації або
неповідомлення про зміну обставин, які
впливають на призначення грошової допомоги.
У разі зміни уповноваженого представника сім’ї, якій було призначено грошову
допомогу, така допомога виплачується іншому уповноваженому представнику сім’ї
за його особистим зверненням.
Уповноважені органи формують та
зберігають протягом п’яти років особові
справи осіб, яким виплачено грошову допомогу.
Докладніше — за тел: (063) 730 84 39

Бюджет Вишгородщини

Оподаткування нерухомості
Оксана НЕДІЛЬКО,
завідувач відділу комунікацій
Вишгородської ОДПІ

2014 року

Щомісячна адресна допомога переселенцям

Юридична абетка

Г

6 грудня

ки сумарною загальною площею до 370 кв. м., він також не
сплачуватиме податок на нерухомість.
Платити податок доведеться лише за ті квадрати, які перевищують визначений розмір.
Проте, коли об’єкти оподаткування використовуються власниками для одержання доходів, тобто надаються в оренду,
лізинг або використовуються
у підприємницькій діяльності,
пільга на них не діє.

Понад 150 мільйонів гривень ПДФО
Оксана НЕДІЛЬКО,
завідувач відділу комунікацій
Вишгородської ОДПІ
За одинадцять місяців 2014 року суб’єкти
господарювання Вишгородського району
сплатили до бюджету 150,1 млн грн податку
на доходи фізичних осіб. У порівнянні з відповідним періодом 2013 року надходження
збільшились на 5,5 млн гривень (зросли на
3,8 відсотка).
і слів фахівців відділу доходів і зборів
з фізичних осіб податкової інспекції,
лише у листопаді цього року місцеві

З

скарбниці Вишгородського району та міста Вишгорода поповнились на 15,4 млн грн ПДФО. Слід
зазначити, що індикативні показники з податку
на доходи фізичних осіб виконано на 106,1 відсотка, тобто додатково мобілізовано майже 887
тис. грн.
Податок з доходів фізичних осіб є одним із
головних бюджетоутворюючих податків місцевих громад Вишгородщини. Так, надходження
цього податку складають майже 71 відсоток усіх
надходжень до місцевих бюджетів.
Шановні платники! Вишгородська ОДПІ дякує за своєчасну та добровільну сплату платежів до місцевої скарбниці.

12

6 грудня

Дата

2014 року

На варті закону
Ганна БУРЕНОК,
заступник прокурора
Вишгородського
району
За останній рік суттєво змінився кадровий склад колективу
прокуратури
Вишгородського району —
наразі це 11 прокурорів (половина — молоді спеціалісти), два
заступники прокурора, очолює колектив
прокурор району Володимир Хадарін.
з 26 жовтня ц. р. року набули чинності
окремі положення нового Закону України «Про прокуратуру» (в цілому Закон
вступить в силу 26 квітня 2015 р.), згідно з
якими органи прокуратури чекає суттєве реформування.
Зміни стосуватимуться як організаційних
засад діяльності, так і повноважень (функцій)
прокуратури. Так, на території Київської області передбачено створення лише шести
місцевих прокуратур. На Вишгородський
район поширюватиметься юрисдикція Києво-Святошинської місцевої прокуратури, а

І

Прокуратура очікує змін
безпосередньо у районі діятиме її підрозділ.
Функції прокуратури скорочені — повноваження суттєво обмежені. Зокрема, виключена чинна до цього часу функція нагляду за
додержанням та застосуванням законів органами влади та їх службовим особами.
Відповідно до Перехідних положень нового Закону, які набрали чинності, прокуратура виконує функцію нагляду за додержанням прав і свобод людини і громадянина,
додержанням законів з цих питань органами
виконавчої влади та місцевого самоврядування, їх посадовими і службовими особами
— виключно у формі представництва інтересів громадянина або держави в суді.
Крім того, законом суттєво обмежена
категорія громадян, яких прокуратура може
представляти в суді, — це неповнолітні, недієздатні та обмежено дієздатні особи. Також
запроваджений судовий контроль за додержанням передбачених законом підстав представництва — чи є у прокурора підстави для
звернення до суду в інтересах іншої особи,
попередньо вирішуватиме суд.
Таким чином, прокуратура позбавляється можливості проводити перевірки в органах влади та місцевого самоврядування, в

установах і на підприємствах. За задумом
законодавця, порушення в діяльності цих
органів мають усуватись вищестоящими органами, шляхом самоврядного контролю, а
у випадку порушення ними прав громадян
— судом за позовами самих громадян. Законом також передбачено створення центрів з
надання громадянам безоплатної вторинної
правової допомоги (на даний час не впроваджено).
Наскільки виправдаються такі очікування
законодавця і наскільки дієвим виявиться запропонований механізм — покаже час. Але
наразі громадяни продовжують з багатьма
своїми проблемами і скаргами йти до прокуратури. Доводиться роз’яснювати нові норми
вимог закону і давати поради, куди звернутись із проблемою, як її сформулювати і
чого очікувати — і реакція людей різна: хтось
дякує за консультацію, хтось обурюється нашим «небажанням працювати».
Бажання працювати є, і, звертаючись
до громади, запевняю, що при зверненні на
прийом до будь-якого працівника районної
прокуратури громадянин отримає кваліфіковану грамотну відповідь і допомогу у вирішенні своїх проблемних питань.

Вишгород
Вітання
Щиро ВІТАЄМО
з 90-річчям
Людмилу
Маркиянівну
ЧЕРЕДУ — інваліда
І групи, вдову інваліда ІІ групи ВВВ!
В це ювілейне й зоряне свято
Зичимо здоров’я, добра й тепла багато!
Хай щаслива доля не минає Вашої оселі,
Хай Вас люблять рідні, друзі,
Хай шанують, поважають люди,
Хай на сонце щедрим кожен ранок буде!
Хай Бог береже Вас ще років багато!
І щоб у ці роки не знали
Ви ні смутку, ані біди!
І у вінок привітань, як зерно до зернини,
Низенький уклін від всієї родини!
Директор Вишгородського
територіального центру соціального
обслуговування Наталія РУДЬКО,
голова районної ради ветеранів Петро
ГОЛОВКО, міська рада ветеранів,
голова 7-ї будинкової ветеранської
організації Меланія БІЛЬКО,
дочки, зяті, внуки, правнуки

Володимир ТКАЧ
Найближчим часом українська
енергетика відзначатиме 50-річчя побудови Київської ГЕС. І дай Боже, щоб
на тлі промов про трудовий героїзм і
звитягу гідробудівельників бодай одним словом згадали зворотній бік цієї
події. Мається на увазі трагічна доля
сіл, затоплених рукотворним морем.
І по сьогодні ця трагедія залишається
білою плямою, немовби злісно вирвана сторінка з підручника історії.
погей підкорення природи в
СРСР припав на середину минулого століття. Це тоді бездумно осушували правічні білоруські
болота, гатили греблі на каспійських затоках, готувалися повернути сибірські
річки у зворотній бік. У ЦК КПРС лежав
навіть проект створення внутрішнього
моря на території Тюмені. І назва йому
була — Сибірське море.
Саме тоді підкорювачі природи підняли руку на найсвятіше в Україні — Дніпро-Славуту. Одна за одною поперек
річки з’явилися греблі, а за ними — рукотворні моря. Наприкінці 1950-х років
прийшла черга приборкувати Дніпро і в
нашім краї.
Тисячоліттями понад Дніпром тулилися села з вибіленими хатками в обрамленні квітучих луків та розкішних лісів.
Риби, звірини, пасовищ вистачало на
всіх з лишком. Тож недарма на цей поліський Едем накочувалися орди монголо-татар, ляхів, кримчаків та московитів.
Але як не нищили чужинці наші села,
вони відроджувалися знову і знову. Тут
пережили голодомори і репресії, німецьку окупацію, вивезення в неволю, а після
звільнення ще й повну зачистку чоловіків
на фронт. Все ж життя тривало.
І жити б людям у цих селах ще тисячі років, кохатися і ростити дітей, якби
не грандіозні плани партії — будувати
Київську ГЕС. Одним розчерком пера
села прирекли на загибель. Мине зовсім небагато часу — і села на лівому
березі (Старосілля, Ошитки, Тарасовичі,
Чернин, Завалівка, Новосілки-на-Дніпрі,
Окунінове, Новий Глібів, Старий Глібів)
та правобережні села (Бірки, Толокунська Рудня, Ротичі, Домонтова) зникнуть
під водою у безвість, мов Атлантида.
Навіть сьогодні, 50 років по тому, неможливо передати драматизм тих днів.
Люди зі сльозами залишали прадідівську землю. Перед затопленням сіл руйнувалися хатки, вирубувалися садки. Переселяли живих і мертвих. Переселення
проклинали всі: задніперці і ті, хто їх пе-
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реселяв. З болючою моральною раною,
яка залишить їм у душі шрам на все життя, переселенці осідали в сусідніх селах.
Хтось, насильно відірваний від рідного
порога подався у світи, у чуже середовище. Ніхто зараз не скаже, скільки переселенців піддалися асиміляції, наскільки було втрачено почуття українського
духу.
Чим же обернулося грандіозне «підкорення» природи для України? Чим
закінчився тріумф науково-технічного
прогресу на Дніпрі? Відповідь однозначна — екологічною й моральною
катастрофою для нації. Під штучними
морями опинилися сотні храмів, десятки
тисяч цвинтарів, п’ять мільйонів могил.
Лише Каховська водойма поглинула 90
сіл, а Кременчуцьке «море» — 85.
До 1950-х років з Дніпра ще можна
було пити воду пригорщами, прозору
і прохолодну. Сьогодні вода застійна,
вона не тече і тому гниє. Це фактично
відстійники — накопичувачі нечистот і
бруду, шкідливих токсичних елементів
і сполук, хімічних речовин пестицидів,
важких металів, радіонуклідів.
Наше Київське водосховище приречене існувати щонайменше 500 років.
Це період розпаду стронцію, який щедро
осів на дно «моря».
Із Дніпром гибіють і його протоки. Мій
рідний тихий Ірпінь перетворився у застійну зону, бо порушена течія, втрачена природна динаміка. Немає того руху
течії, який би забезпечував очищення,
знезараження і відтворення природної
чистої і безпечної води. Як тут не пригадати слова з Біблії: «Всі ріки течуть в
море, але море не переповнюється до
того місця, звідки ріки течуть, вони повертаються, щоб знову текти».
Сьогодні історики стверджують, що
за сталінським планом каскад водосховищ мав перепинити рух уявних нападників на СРСР. У разі необхідності
водночас і миттєво руйнувалися греблі і
дамби — і Дніпро обертався на могутню і
неприступну водну перепону з Півночі на
Південь СРСР. Неможливо навіть уявити
силу цієї стихії.
У своїх журналістських буднях мені
довелося зустрічатися з очевидцем підриву Дніпрогесу у серпні 1941 року. Він
підлітком гнав з колгоспниками череду
корів на Схід. По схилу до води залишалося 100 метрів. Люди вже лаштувалися
переправлятися на Хортицю, як під ногами захиталася земля, почувся відгомін
вибуху і шум води. Гігантські хвилі несли
будиночки, дерева, трупи худоби і людей. Загинули десятки тисяч цивільних

ФОТО — Валентина ОСИПОВА, спеціально для «Вишгорода»

Якби лелеки могли плакати…

і військових. Ось якою була ціна руйнування лише Дніпрогесу.
Мабуть, треба дякувати долі, що тоді
в Кремля не дійшли руки до ще одного
грандіозного проекту. Планувалося спорудити гігантську Очаківську греблю для
перекриття Дніпро-Бузького лиману. Через увесь Південь України, через балки,
річки і солоні лимани — у це водосховище мала подаватися ще й дунайська
вода.
У 1950-х роках ніхто не переймався
наслідками підкорення Дніпра. У полоні
ілюзій перебував навіть геніальний О. П.
Довженко. Фільм «Поема про море»: на
сільській вулиці гальмує вантажівка, повна молоді. З хати вибігає дівчина — і
через мить вона вже у кузові. Слідом за
нею мати:
— Доню, ти куди?
— Мамо, я їду море будувати!
Ех, піднявся б Олександр Петрович і
поглянув на це оспіване «море»!
Зараз про спотворений і розтоптаний
наш дніпровський край майже ніхто не
говорить. Нібито і не було затоплення сіл,
примусового переселення людей. Ніщо
не нагадує нам про цю трагедію. Чи є в
населених пунктах району вулиці, названі в пам’ять загиблих сіл: Сваромська,
Ошитківська, Бірківська? Натомість повсюди таблички з іменами будівничих
світлого комуністичного майбутнього.
«Тупі» європейці не перейняли наш
комуністичний досвід і не перегородили Рейн, Ельбу, Дунай, Сену чи Луару,
не затопили свої дорфи і штадти, а натомість — очистили річки до їх природнього рівня. У Рейні, наприклад, водиться форель. А живе ця риба винятково у
чистій воді.
Стіну забуття цієї скорботної події
було зруйновано у Демидові. На храмове
свято — Архистратига Михаїла, у новоствореному сквері на розі вулиць Київської і Садової було відкрито пам’ятний

знак (НА ФОТО). На великому граніті викарбувано: «Затопленим селам Вишгородщини присвячується». А далі йде перелік сіл: Бірки, Завалівка, Домонтова,
Новосілки-на-Дніпрі, Ошитки, Окунінове,
Ротичі, Старосілля, Сваром’я, Новий Глібів, Старий Глібів, Тарасовичі, Толокунська Рудня, Чернин.
Подія схвилювала людей. У своїх виступах очевидці та переселенці говорили
про обов’язок перед могилами пращурів
і пам’ять наступних поколінь. Згадували,
що корінні демидівці тепло і приязно зустріли своїх нових сусідів, допомагали і
словом, і ділом.
Цю паралель сьогодні можна провести із подіями на Сході України. Так само з
душевним теплом приймають мої земляки переселенців з окупованих територій.
Це — яскраве свідчення відродження нашої української ментальності, національного духу єдності, ідентифікації нашої
нації.
Сільський голова Василь Дідок подякував справжнім патріотам Демидова
за активну участь у спорудженні цього
пам’ятного знаку — зокрема, Володимиру Ткачу, Валентині Осиповій, Василю
Філонову, Володимиру Костюченку, Анатолію Лопаті.
Безперечно, біля знаку завжди будуть квіти, а 21 листопада завжди на
дніпровські води лягатиме вінок пам’яті.
Будуть і тематичні уроки в школі, і народний музей зниклих сіл у місцевій бібліотеці. Бо на це є добра воля людей.
Колишнім жителям придніпровських
сіл іноді в снах повертаються квітучі краєвиди загубленої малої батьківщини. Так
воно і має бути, бо доки пам’ятаємо —
доти живемо. А ще старожили розповідали, що кілька років після затоплення
сіл навесні лелеки ще довго кружляли
над темними водами в марних пошуках
родових гніздувань.
Якби лелеки могли плакати…

Вишгород

КОЛО жінки

6 грудня

2014 року
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Український коровай

Буде хліб, буде й пісня

Хліб — усьому голова
Олександр КОНОНЕНКО
ФОТО — Галина МАКАРЕНКО, «Вишгород»

Саме у такому поєднанні — хліб і
пісня — у Вишгородській центральній
районній бібліотеці для дорослих відбулося Свято Хліба, яке організували
бібліотека, районний територіальний
центр соціального обслуговування
(надання соціальних послуг) та районний Будинок культури «Енергетик».
ольклорний колектив «Золотий вік», вшановуючи найбільшу святиню українського
народу, зайшов до зали із заквітчаним
жовто-блакитними стрічками короваєм.
І їх величальна пісня про Хліб стала своєрідним епіграфом до свята.
Ведуча, завідуюча відділом обслуговування райбібліотеки Галина Дмитренко, підхопивши цю нотку звеличення
народної святині, повела присутніх стежками історії і легенд про те, як з’явився
на землі хліб, яким шанованим він завжди був в українських родинах, як із
покоління в покоління передавалася і
передається повага до нього.
У цьому заході взяло участь і юне по-
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коління вишгородчан — читачі бібліотеки
для дітей, учні 3-А класу Вишгородської
ЗОШ № 1. Разом із завідуючою дитячою бібліотекою Валентиною Скорою та
класним керівником Оленою Бойко вони
підготували літературну композицію, в
якій розкривалась уся глибина пошанівку Хліба українським народом. «Буде
хліб — буде й пісня», а це значить, що
буде і саме життя в усіх його вимірах.
Віршовану сторінку продовжив місцевий митець, поет Володимир Кисіль.
Його щемливі рядки про нелегку долю
хліборобів, про «дітей війни», про сьогоднішні випробування України кризами
та «гарячими точками», про високі почуття, які завжди мають бути у стосунках між людьми і робити їх кращими,
глибоко схвилювали учасників свята і
вони дякували за них гарячими оплесками.
Галина Журбенко, начальник управління
агропромислового
розвитку,
розповіла про сільськогосподарське
виробництво у нашому районі — на
Вишгородщині, хоч і досить активно розвивалась промисловість, завжди домінувало сільгоспвиробництво, хлібороби

Затишок — без хімії
Використовуючи ці секрети, ти зможеш навести лад у своєму домі без
дорогих засобів. І найголовніше — без
хімії.
Тобі набридло, що шерсть домашнього улюбленця всюди? Її легко можна
видалити за допомогою вологих гумових
рукавичок. Проведи ними по поверхні — і
збереш усю шерсть.
Щоб надати потьмянілій білизні колишнього вигляду, досить під час прання
додати у воду від 1/4 до 1/2 чашки лимонного соку.
Якщо в банці залишився неприємний
запах, його можна позбутися за допомогою
теплої води з додаванням 1 чайної ложки
гірчиці.

Дитячий куточок
Святий Миколай шанує чемних діток.
А його помічники готують для них подарунки, що з’являються під подушкою у
малечі в ніч з 18 на 19 грудня.
Марійка і Василько можуть випекти
смачну фігурку для братика чи сестрички.
А вся родина гуртом — власноруч виготовити щирий привіт для наших воїнів АТО
та написати їм листа і надіслати малюнки.
Знадобиться:
4 столових ложки борошна, 1/2 склянки
цукру, 2 пакетики сухих дріжджів, 1 чайна
ложка солі, 1/2 склянки молока, 1/4 склянки
води, 100 г вершкового масла, 2 яйця, 2 родзинки, 2 яєчних жовтки, 2 краплі червоного
харчового барвника.
У великій мисці змішай 2 ст. л. борошна,
цукор, дріжджі і сіль. Підігрій у каструлі молоко, воду і масло — додай їх до сухої суміші,
гарно перемішай. Збий яйця до однорідної
маси і додай їх у тісто разом із залишком
борошна.
Гарно вимішай тісто — воно має стати
пругким. Поклади його у миску та накрий
кришкою на годину, щоб тісто виросло удвічі.

Пил з декоративних свічок дуже зручно витирати старими колготками.
Для очищення важкодоступних місць
у вазі або пляшці можна використовувати рис. Насипте всередину столову ложку
крупи і залийте теплою мильною водою.
Потрусіть, поки забруднення не зникне.
Якщо боїшся, що тендітні келихи
розіб’ються в посудомийній машині, закріпи їх на решітці гумовими кільцями.
Етикетки можна видалити за допомогою… фена.
Зелень краще всього мити у підсоленій воді.
Пристосування для випорювання швів
допоможе і при чищенні щітки пилососа.
Кремом для взуття відповідного ко-

Заспівує міський депутат
Валерій Виговський

могли похвалитись високими врожаями.
І навіть зараз, коли сільське господарство переживає не кращі часи, у районі працює 27 сільськогосподарських
формувань — здебільшого фермерські
господарства з невеликими земельними площами. «Хліборобські традиції на
Вишгородщині живуть, — зауважила Галина Павлівна, — і, будемо сподіватись,
що колись вони відродяться на повну
силу».
Справжньою окрасою заходу стала
участь у ньому колективу «Золотий вік»,
який нещодавно завоював на обласному
конкурсі у різних номінаціях два других і
одне третє місце, а минулої неділі виступав у програмі «Фольк-м’юзік» на українському телебаченні. Їхні душевні пісні
у супроводі музичного керівника Володимира Ткаченка підкуповували своєю
щирістю і нікого не лишили байдужими.
Один із учасників заходу, Валерій Виговський, навіть не втримався і заспівав
разом з колективом українську народну
пісню «Ой служив же я у пана...»
Це було несподіваним і для самих
учасників колективу, не підозрювали
про його талант, хоч і давно знають Ва-

лерія Павловича — разом із Юрієм Дмитровичем Колодзяном, головою Асоціації роботодавців Вишгородщини, вони
постійно підтримують «Золотий вік». І
сьогодні також прийшли на свято не з
порожніми руками.
Варто відмітити й інших небайдужих
людей, які завжди підтримують і учасників художньої самодіяльності, і заходи,
які проводяться для наших земляків поважного віку, — працівників кондитерського цеху ресторану «Галс». Це вони
виготовили коровай, що став символом
свята.
«У наш непростий час намагаємось
хоч якось розрадити, підтримати наших
земляків поважного віку, — говорить
директор територіального центру Наталія Рудько. — Багатьом із них, хто в
старості залишився наодинці зі своїми
проблемами, не вистачає щирого дружнього спілкування. Сподіваюсь, що на
нинішньому заході його учасники, вшановуючи найбільшу святиню українського народу, відігрілись душею, приємно
поспілкувались, доторкнулись до живильного джерела поезії та української
пісні».

Академія домашніх чарівників
льору можна замазати потертості на меблях.
Щоб знежирити руки, досить помити
їх у розчині цукру з невеликою кількістю
води.
Стару зубну щітку можна використати для очищення швів між кахельною плиткою.
Очистити лінолеум можна, відполірувавши його зубною пастою.
Протерти екран телевізора або
комп’ютера можна кавовим фільтром.
Плями з дерев’яних або пластикових
обробних дощок легко видалити за допомогою лимона. Розріж його навпіл, видави
сік на брудну поверхню і залиш на хвилин
20. Сполосни водою.

Мішок для прання можна також використовувати для миття різних дрібниць в
посудомийній машині.
Щоб очистити трикотажний абажур,
пройдися по ньому роликом для чищення
одягу.
Наклейки на дзеркалах і склі можна
зняти, змастивши їх майонезом. Потім видали їх за допомогою еластичного шпателя.
Почистити кавомолку можна рисом.
Змели в ній крупу, видали муку і протри
рушником.
Щоб очистити мідь, приготуй суміш із
рівних частин оцту, солі і борошна. Натри
цією сумішшю виріб, сполосни і протри насухо.

Смачний подарунок за дві години
Нагрій духовку до 180 градусів. Розділи
тісто на дві частини (одна має бути трохи
більшою).
Зроби з більшої частини трикутник для
обличчя та шапки.
Меншу частину розділи навпіл.
З однієї половинки зроби бороду: ножицями поріж на смужки та перекрути. З іншої
половинки зроби вуса, ніс, край шапки і помпон. Вуса наріж смужками і прикріпи над бородою, а вище — ніс. Ножицями зроби отвори для очей і поклади туди родзинки.
В окремому посуді збий жовтки. В один
додай червоний харчовий фарбник і ретельно намасти ним ніс, щоки і шапку. Другим
жовтком намасти решту тіста.
Накрий фігурку харчовою фольгою. Тісто випікай 15 хвилин, потім зніми фольгу й
постав у духовку ще на 10 хвилин, аби тісто
підрум’янилося.
Такого Санта Клауса можна виготовити
за дві години. Нагадуємо: на одному дечку
водночас у духовці випікається до кількох десятків таких смачних фігурок.
Фантазуйте: це можуть бути пташка чи

коник, котик чи собачка! Головне, щоб від
подарунка віяло домашнім затишком, миром
і любов’ю. Як кажуть: «Святий Миколай, усім
помагай!»

Довідка.
Святий Миколай або Микола (270
/286(бл.278) — 6 грудня 326 /345, 351/),( грец.
Nikolaos) — єпископ Мир (Лікія, сучасне Демре, Анталія, Туреччина), християнський святий, відомий як Миколай Чудотворець.
Православні, римо-католицькі та грекокатолицькі християни пам’ятають його та
шанують, як історичну особу та великого святого. В Україні та в інших країнах світу цей
святець став прообразом міфічної фігури
Санта Клауса (Святого Миколая). Св. Миколай також відомий під іменами: Міколай, Міклаш, Йолупукі, Сейнт Ніколаус, Сантаклос,
Фазер Крісмас, Пер Ноель, Сінтер Клаас. У
СРСР, Росії цю роль виконує Дід Мороз.
Св. Миколай зараховується до лику святих: опікується воїнами, водіями і подорожуючими, допомагає бідним у скруті; вважається покровителем дітей та студентів, моряків,
торговців і лучників.
Визнається покровителем таких міст, як
Амстердам (Нідерланди), Барі (Італія), Бар
(Україна), Луцьк (Україна), Барранкілья (Колумбія).
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Громада і влада — у справі милосердя

«Проблемне свято»

Співає «Перлина»
Олександр КОНОНЕНКО.
ФОТО — автор, спеціально для «Вишгорода»

У приміщенні Церкви Бога Живого
з ініціативи прихожан, а також Вишгородського районного територіального
центру соціального обслуговування
(надання соціальних послуг) та районної організації Товариства Червоного
Хреста відбувся круглий стіл з нагоди Міжнародного дня інвалідів, який в
Україні відзначається з 1992 року.
е «проблемне свято» — день,
щоб ще раз акцентувати увагу на проблемах громадян з
особливими потребами, на необхідності
взаємодії державних структур та громадських організацій у вирішенні нагальних
питань інвалідів. Саме про це йшлося
під час заходу, який відбувся за участі
представників районної та міської влади, державних структур, що опікуються

Ц

Вишгород

Слухачів — повна зала
громадянами з особливими потребами,
громадських благодійних організацій, районної та міської ветеранських організацій, підопічних територіального центру та
прихожан Церкви Бога Живого.
Як наголошували учасники зібрання, у
багатьох випадках одиноким хворим громадянам не вистачає не стільки матеріальної, як моральної підтримки, щоденного щирого спілкування. І потрібні спільні
заходи, що посприяли би тому, аби жодна
людина з особливими потребами не залишилась без опіки і допомоги, аби кожному
забезпечити нормальні умови для життя.
Як зауважила голова районної ради
Ірина Побідаш, сьогодні надзвичайно
важливо не залишати інвалідів наодинці
з проблемами, а начальник відділу з гуманітарних питань міськради Володимир
Ткач наголосив, що сьогодні міськ-рада
взяла на себе частину проблем таких
громадян, надаючи за їх заявами матері-

альну допомогу. Голова районної організації Товариства Червоного Хреста Ірина
Правдива та директор Вишгородського
територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Наталія Рудько, керівники міської
та районної організацій ветеранів Петро
Жуланов та Петро Головко говорили про
конкретні заходи, які здійснюються державною установою та громадськими організаціями для громадян з особливими
потребами. Надзвичайно хвилюючим був
виступ переселенця з Луганська, художника Віктора Журавльова (чит. «Я вдячний долі… і тобі, жінко!» — стор. 8 газети
«Слово» № 48’ 2014) — серед вимушених
переселенців сьогодні значна частина
людей, які потребують сторонньої допомоги.
Дитячо-юнацький колектив Церкви
Бога Живого «Перлина» та фольклорний
колектив районного Будинку культури
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Як на тоненький льодок випав біленький сніжок
Ігор РИБЕЦЬ,
інспектор Вишгородського районного відділу
ГУ ДСНС України у Київській області
Краще не перетинати водойми по льоду без
особливої потреби. Та завзятим рибалкам або
тим, хто опинився на крижаній поверхні річки
чи озера, варто запам’ятати…
…Нехитрі заходи безпеки
Спочатку знайдіть стежку чи сліди на льоду.
Якщо їх немає, позначте з берега маршрут свого
руху. Подивіться заздалегідь, чи немає підозрілих
місць. Лід може бути неміцним біля стоку води (наприклад, із ферми чи фабрики). Тонкий або крихкий лід — поблизу кущів, очерету, під кучугурами,
у місцях, де водорості вмерзли у кригу. Обминайте
ділянки, вкриті товстим прошарком снігу — під снігом лід завжди тонший.
Ні в якому разі не перевіряйте міцність льоду
ударом ноги, візьміть із собою палицю. Пробийте
лунки по різні боки переправи, щоб виміряти товщину льоду (рекомендована відстань між ними —
п’ять метрів) і проміряйте їх.
Майте на увазі, що лід складається з двох прошарків — верхнього (каламутного) і нижнього (прозорого і міцного). Виміряти точну товщину можна,
знявши спочатку верхній (каламутний) прошарок
снігового, зовсім уже неміцного льоду.
Безпечним вважається:
* для одного пішохода — лід зеленуватого відтінку товщиною не менше 7 сантиметрів;
* для обладнання ковзанки — не менше 10-12
сантиметрів (масове катання — 25 сантиметрів);
* масова переправа пішки може бути організована при товщині льоду не менше 15 сантиметрів.
Якщо лід почав тріщати та з’явилися характерні тріщини — негайно повертайтеся. Не біжіть, а
відходьте повільно, не відриваючи ступні ніг від

«Енергетик» і територіального центру,
лауреат багатьох конкурсів «Золотий вік»
підготували для учасників зібрання невеличкий концерт. Своїми проникливими і щирими виступами вони вклонялися
людській доброті і благочестю, закликали
об’єднатись заради милосердя, яке сьогодні, у тяжкий для України час — найцінніший скарб… До речі, саме у день проведення круглого столу художній керівник
колективу «Золотий вік» Тамара Шевченко відзначала свій день народження — і
Наталія Рудько та Володимир Ткач від
територіального центру й міськради та
всього зібрання щиро побажали їй довгих років життя і невгасимого творчого
натхнення.
Після заходу організатори запросили
всіх на благодійний обід, під час якого Ірина Правдива та Наталія Рудько провели
розіграш благодійної безпрограшної лотереї.

льоду.
… Якщо ви провалилися на льоду річки чи
озера
Широко розкиньте руки по краях льодового
пролому та утримуйтеся від занурення з головою.
Дійте рішуче і не лякайтеся, тисячі людей провалювалися до вас і врятувалися.
Намагайтеся не обламувати крайку льоду, без
різких рухів вибирайтеся назовні, наповзаючи
грудьми і по черзі витягуючи на поверхню ноги. Головне — пристосовувати своє тіло для того, щоб
воно займало найбільшу площу опори.
Вибравшись із льодового пролому, відкотіться,
а потім повзіть у той бік, звідки ви прийшли і де
міцність льоду, таким чином, перевірена. Вогкість
і холод штовхають вас побігти і зігрітися, та будьте
обережні до самого берега, а там уже не зупиняйтеся, поки не опинитеся в теплі.
Якщо на ваших очах на льоду провалилася людина, негайно сповістіть, що йдете на допомогу.
Підкладіть під себе лижі, дошку, фанеру (це збільшить площу опори) і повзіть на них.
Наближайтесь до ополонки тільки повзком,
широко розкидаючи при цьому руки. До самого
краю ополонки не підповзайте, інакше у воді опиняться вже двоє. Ремені, шарфи, дошка, жердина,
санки або лижі допоможуть врятувати людину. Кидати пов’язані ремені, шарфи або дошки треба за
3-4 метри.
Якщо вас декілька, то, взявши один одного за
ноги, лягайте на лід ланцюжком і рухайтеся до пролому. Дійте рішуче — постраждалий швидко мерзне в крижаній воді, мокрий одяг тягне його донизу.
Подавши постраждалому підручний засіб порятунку, витягайте його на лід і повзіть із небезпечної зони. Потім укрийте його від вітру і якнайшвидше доставте в тепле місце, розітріть, переодягніть
у сухий одяг і напоїть чаєм.

Прогулянка без травм
Вишгородський районний відділ ГУ ДСНС України
у Київській області
Ходіть не поспішаючи, ноги злегка розслабте в колінах,
а ступайте на всю підошву. Руки не варто обвішувати торбами чи тримати в кишенях — це збільшує можливість не
тільки падіння, а і більш важких травм, особливо переломів.
Падайте в ожеледицю з мінімальним збитком для свого здоров’я. При порушенні рівноваги швидко присядьте —
це найбільш реальний шанс утриматися на ногах або знизити висоту. У момент падіння стисніться, напружте м’язи,
а доторкнувшись землі, обов’язково перекотіться — удар,
спрямований на вас, розтягнеться і втратить свою силу при
обертанні.
Обходьте металеві кришки люків. Як правило, вони
вкриті льодом і, крім того, можуть бути погано закріплені і
перевертатися, що додає травмувань.
Не перебігайте проїжджу частину дороги під час снігопаду та в ожеледицю. Гальмовий шлях машини в таку
погоду збільшується, тож падіння перед автомобілем, що
рухається, призводить, як мінімум, до каліцтв, а можливо, і
до загибелі.
Небезпечні прогулянки в нетверезому стані. У стані
сп’яніння травми частіше всього важкі, всупереч переконанню, що п’яний падає завжди вдало. Нетверезі не такі чутливі
до болю і своєчасно не звертаються до лікаря, що завдає
згодом додаткових проблем.
Якщо ви впали і через деякий час відчули біль у голові
чи суглобах, нудоту, або якщо утворилися пухлини — терміново зверніться до травмопункту, щоб запобігти ускладненням.
Не прогулюйтеся біля самого краю проїжджої частини
дороги. Це небезпечно завжди, а на слизьких дорогах —
особливо. Можна впасти та вилетіти на дорогу. Чи автомобіль може виїхати на тротуар.
Водночас тримайтеся подалі від будинків — ближче до
середини тротуару. Взимку дуже небезпечні бурульки, особливо — у відлигу, коли тануть сніг і лід.

Вишгород
Ювілей

Людина
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Василю Івановичу Буткевичу — 80

Один із перших будівничих Вишгородського району – Василь Іванович
БУТКЕВИЧ відзначає ювілей — 80-річчя від дня народження!
Цю дату він зустрічає сповнений
енергії, адже є активним учасником
громадського життя, ділиться досвідом
із молоддю.

А поділитися і справді є чим. Досвідчений організатор сільськогосподарського виробництва, на різних посадах в аграрному секторі економіки
він проявив чудові здібності керівника.
Цей талант, помножений на людяність, чесність, відкритість, дуже знадобився на посаді голови виконкому
Вишгородської районної ради депутатів трудящих (1973-1977 р. р.) За його
керівництва відбувалось становлення,
зміцнення району, його соціально-економічний розвиток. А відтак Василь
Буткевич заслужено користувався авторитетом серед людей.
За період його роботи в районі активно будувались школи і дитячі садки, адміністративні будинки і заклади
культури, спортивні споруди, виробничі

об’єкти, житло.
Надзвичайно людяний, він з турботою ставився до потреб трударів,
підвищення їхнього добробуту, побатьківськи піклувався про підростаюче покоління.
Трудовий шлях Василя Буткевича
відзначений високими державними нагородами. Він — почесний громадянин
Вишгородського району.
У день ювілею бажаємо Вам, шановний Василю Івановичу, шани і поваги за Вашу працю, міцного здоров’я,
сімейного благополуччя, миру і тепла у
колі родини.
Вишгородський міський голова
Віктор Решетняк,
міська рада, міськвиконком,
редакція газети «Вишгород»

Сльоза пекучої пам’яті

Галина МАКАРЕНКО
ФОТО — автор

Чимало сіл нашого району відмічені чорним знаком Голодомору.
Мало лишилось свідків тих подій — і
добре, що хоч вдалося зібрати свідчення очевидців, витягнути з небуття прізвища тих, хто пішов з життя у
страшних голодних муках.
Димерській бібліотеці для
дорослих у дні, коли вшановується пам’ять про тих, хто
пішов з життя в години голодного лихоліття, підготували виставку «Голод
на Україні: очима істориків, мовою
документів» і спільно з Вишгородським територіальним центром соціального обслуговування (надання
соціальних послуг) провели тематич-

У

Жертвам зеленого змія
Віталій НЕДАШКІВСЬКИЙ,
районний лікар-нарколог
Не люблю я Новий рік… і не чекаю його.
З кожним роком — ближче до смерті,
хіба то свято?
Раніше, було, ждав як найбільшого світа,
А нині — Різдво і Великдень,
і ми ближче до безсмертя…
Хочеш щось зробити — знайдеш сто
можливостей, не хочеш — знайдеш сто
причин. Ми живемо в неспокійному, бурхливому світі. Свобода, Інтернет, дивись,
що хочеш, купуй, що хочеш… Але треба за
все платити — і ми платимо за невміння користуватися цією свободою. Особливо —
молодь і діти. Та й дорослі — бо виросли
при радянському режимі.

Я

кось психологи опитували колишніх в’язнів-рецидивістів «Що вам не
сподобалося більше всього у тюрмі?» Ті скаржилися на умови утримання, грубість адміністрації, поганий медичний догляд,
що мало дозволяють отримувати посилок…
Та жоден не поскаржився на відсутність свободи. Люди не бачили різниці між життям за
гратами та поза ними.
Було і позитивне у колишньому часі. Наркомани були, повії також. Але такого соціального явища, як наркоманія та проституція, —
не було… Тепер ми поза гратами — і маємо…
У Вишгороді вбили на «афганській» ві-

ний круглий стіл.
Директор бібліотеки Тамара Шень
розповіла про видані друком документи, які зберігаються у бібліотеці і вміщують інформацію щодо всієї України
і нашого району зокрема: «Разом із
бібліотекарем дитячої бібліотеки Валентиною Бікмурзіною та колишнім
директором Вишгородського територіального центру соціального обслуговування Людмилою Норець ми збирали
свідчення наших земляків. Їх не можна
було слухати без хвилювання, плакали
разом із очевидцями, які розповідали
про трагічні долі своїх рідних, близьких, сусідів, земляків…»
Ось що, наприклад, розповідала Параска Мажарська, 1919 р. н.:
«Пам’ятаю голод дуже добре. Причиною була влада. В сім’ях, де були коні,
воли і хліб, — усе забрали… Людей,
які не підкорювалися владі, висилали
в Сибір…»
І таких свідчень — сотні… Усі вони,
зібрані у кількох збірках, стали основою тематичної бібліотечної виставки.
Український інститут національної пам’яті, як наголосив співробітник
територіального центру Олександр
Кононенко, також провів колосальну
роботу, щоб зібрати дані про померлих та свідчення очевидців: «Київська

Ліра
Ігор ПАВЛЮК

Бійцям 25 батальйону
«Київська Русь»
присвячується
Любіть Україну… яка вона є —
З ланами та луками, рідну…
(Бо це — Батьківщина, бо це все твоє).
«Братами» обскубану, бідну…
З Дніпром понівеченим, з плачем Карпат,
З чорнобильським цезієм в серці…
З Донбасом і Кримом, що топче солдат,
Узутий в «рассійскіє» берці.
Ми ж любимо море, яке воно є, —
Штормить чи тихенько плескає.
Бо море — то море… І серце твоє
Любить його різним бажає…
О горе нам… Маєм сусіда-біду…
З царем — без царя у голівці,
Що все ще лякає: «До Львова дійду!»
«Свободу несе» — на гвинтівці!
Сини твої кращі знов гинуть в бою
З нападником грізним, підступним,
Що «Градами» знищує землю мою.
І хто тепер буде наступним?
Синів ми ховаєм в почеснім строю,
Як відданих, справжніх героїв,
Життям бо наклали за волю твою,
Загибли від вражих набоїв…

Российским матерям
Сырая траншея и трупы сынов,
Бульдозером скрыты навечно…
Без крестиков, надписей и без цветов
Лежать будут кучей увечной…

область була найбільшою на той час
за територією в Україні, тут проживало 8 млн осіб. У ході створення розділу
«Київська область» до «Національної
книги пам’яті жертв Голодомору 193233 років в Україні» вписано імена 166
тисяч померлих від голоду жителів усіх
районів і міст нинішньої Київщини».
…Стараннями істориків, працівників культури та освіти, працівників територіальних органів влади та просто
небайдужих українців із забуття повернуто імена жертв Голодомору, і сьогодні ми вклоняємось їх світлій пам’яті.

Тільки вірте…
йні і у зоні АТО (сьогодні) декілька чоловіків.
Скільки вбила горілка та наркотики? Підрахунку не підлягає.
Я не акцентуватиму про вплив алкоголю
та наркотиків, інших психотропних речовин на
людину. А от про декілька маловідомих фактів та нові небезпеки для нас — розповім.
Ті, хто грає в карти, знають небезпеку
азартних ігор. Особливо — на гроші. Грають
ледь не цілодобово, поки зовсім не виснажаться. Мій знайомий, нині покійний, програв
так квартиру, залишивши сім’ю без даху над
головою.
Це страшна залежність. А тепер ще додалася ігроманія та комп’ютерна залежність.
У Вишгороді був трагічний випадок. Батьки працювали в Італії й вислали сину-студенту гроші на навчання — майже чотири тисячі
доларів. Він їх програв за декілька днів. Забрали його до Італії під свій нагляд. Там він
повісився.
Про комп’ютерну залежність знають усі
батьки: підлітки і діти не читають, переважно
не займаються нічим, окрім ігор, фільмів, сайтів. Все це — плата за невміння користуватися свободою. Є гарне українське прислів’я:
«Колодязь не для того, щоб у ньому втопитися». Краще не скажеш…
Декілька маловідомих фактів про алкоголь, тютюн та нарко-психотропні речовини.
Дівчатам, жінкам, які хочуть мати дітей,
особливо небезпечно вживання вищезазначених речовин — яйцеклітини на відміну від
сперматозоїдів не відновлюються…
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И матери плачут и скорбно молчат,
Листая альбомчики снова.
Ну, дали вам льгот и немного деньжат,
Чтоб вы — никому и ни слова.
А сын из могилы: «Ну, мама, приди,
Склонись у меня в изголовье…
Поплачь, побеседуй и посиди…
Скажи как дела, как здоровье?..
Как братик, сестричка, отец? А сосед,
Что Васька — все пьет и танцует?
Купили мне новый «Команч»* или нет?
Меня же и здесь все волнует…
Мне скучно и тесно в могиле сырой
С кусками чеченцев и русских,
Что сами просились на этот убой —
В канавах валяться здесь узких…
Какой я солдат и какой я герой —
Героев не так ведь хоронят.
Зарыли, как псов, от обиды хоть вой…
И все про врагов вам трезвонят.
Ты в церковь почаще ходи и молись…
Ведь я нераскаянным помер.
На свечи, иконы, дары — не скупись,
Но имя пиши… а не номер».
* «Команч» — марка велосипеда

Від дії алкоголю особливо не захищені
азіати. У них слабка генетична та ферментативна протидія алкоголю. Вони та їх нащадкиметиси до праправнуків — у набагато більшій
небезпеці. Згадаймо індіанців, які спилися та
перестали боротися за свою свободу.
Згадаймо трагедію корінних народів Півночі. До речі, в Росії вживання алкоголю — 9,8
чистого етанолу на душу населення. А у Фінляндії — 9,7. Генетики провели дослідження
і з’ясували, що у росіян — 40 процентів азій-

ських генів, а у фінів — 60.
Росія — на третьому місці в світі за вживанням алкоголю. Україна — на п’ятому. За
даними Харківського науково-дослідного
інституту, в Україні випускають щорічно мільярд пляшок спиртного. Це — не рахуючи
самогону та саморобного вина.
Наркотики теж по-різному впливають на
різні расові та національні групи, а, хто знає,
скільки по Україні народу пройшло…
Є вихід, якщо є бажання, — церква і служби. Не бійтеся і не соромтеся зайти до наркологічного кабінету. Хіба є більший сором, як
ходити очманілим, п’яним і опухлим?

Ігор ПАВЛЮК
Якщо вже є залежність, то краще залежати від роботи, мистецтва, сім’ї. Про це
дотепно й ясно мені розповів Віталій Недашківський — наш районний лікар-нарколог,
коли я до нього звернувся знову зі своїми
проблемами.
Я звертався ще в 1992 році — через алкоголь. Він дуже професійно розповів про
шлях позбавлення від цієї не звички, а залежності. Я йому тоді не повірив. За що розплачувався та дуже шкодував.
Ті, хто повірив, не п’ють уже по 15-20
років. А в мене — зліт-посадка. Дякуючи лікареві, я ще живий, але то не те життя, яке
б мав, якби свого часу повірив на сто відсотків.
Шановні читачі! Не соромтеся іти в наркологічний кабінет. Там працюють професіонали, чуйні та добрі люди – Віталій Недашківський, медсестри Ірина Левковець,
Наталя Залевська.

Вони допоможуть Вам і Вашим близьким, які потрапили в біду. Тільки довіртеся
їм. Не експериментуйте, як я, не ходіть до
екстрасенсів. Буде тільки гірше.
Медики-професіонали знають, що робити. Якщо будуть витрати, порахуйте, скільки
витрачено коштів на пиятику та наркотики.
Скільки пропало найдорогоціннішого ресурсу, який не відновити, — часу. А ще є такі
важливі речі, як здоров’я, родина, особисте
щастя…
Довіртеся В. Недашківсьому та іншим лікарям. Якщо необхідна госпіталізація, негайно лягайте в лікарню. Вірте медикам — і будете жити. Вони знають свою справу. Вони
— люди на своєму місці.
Наостанок нагадаю цитату з одного
французького фільму, останнє слово приреченого на страту: «Люди, не пийте, благаю
Вас — не пийте… На дні кожної пляшки сидить диявол і чекає, коли ви зробите перший
ковток...»
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Колектив сучасного танцю «Flash»

Вишгород

Театр-студія «Авансцена»

«Джерело» — у «Калейдоскопі талантів»

Конкурси
Валентина ЯКОВЕНКО,
методист ЦТ «Джерело»
ФОТО — архів Центру творчості

Нещодавно у Києві, в рамках розвитку творчих зв’язків між колективами
України, відбувся щорічний відкритий
мистецький захід — Всеукраїнський
фестиваль-конкурс творчих колективів «Калейдоскоп талантів».
Такі заходи розкривають нові талан-

ти, популяризують сучасну і фольклорну
творчість, взаємозбагачують культурні
традиції, сприяють обміну досвідом, залученню меценатів і спонсорів до підтримки творчої молоді.
У конкурсі взяли участь і вихованці
Вишгородського міського Центру творчості «Джерело». Так, у хореографічному
жанрі (сучасний напрямок, 2 категорія
— від 10 до 13 років) колектив сучасного
танцю «Рas de danse» (керівник Катерина

Барладян) з номерами «Україна молода»
та «Мій секрет» виборов II місце; колектив сучасного танцю «Flash» (керівник
Вероніка Манзюк) з «Танцювальним міксом» та «Букетом квітів» — III місце.
У театральному жанрі (1 категорія —
від 7 до 9 років) театр-студія «Авансцена» (керівник Олена Сікорська) з виставою «Шматочки по закуточках» виборов
III місце.
Керівники колективів отримали по-

дяки за самовіддану працю, вагомий
внесок в естетичне виховання молоді та
активну участь у Всеукраїнському фестивалі-конкурсі «Калейдоскоп талантів».
А театр-студія «Авансцена» за участь
в обласному фестивалі-огляді дитячих
театральних колективів «Театральні обрії» у м. Біла Церква нагороджений грамотою «За вдалий дебют».
Натхнення і нових успіхів джерельним колективам!

Колектив сучасного танцю «Pas de danse»
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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