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«Повертайтеся додому живими!» > 13

Стратегічне роздоріжжя Вишгорода на зламі епох
ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

Читайте у наступному номері

41 сесія міськради VI скликання

«Хто ЗА дитячий садок? Проти? Утримались?.. Рішення НЕ прийнято»
Під час засідання 41-ї сесії депутати голосували поіменно за два питання порядку денного:
1) Положення про архітектурну діяльність у м. Вишгороді; 2) побудову дитячого садка на вул. Ю. Кургузова, 1-а
Обидва — не було прийнято
Марина КОЧЕЛІСОВА
ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

Засідання сорок першої сесії Вишгородської міської ради відбулось п’ятого
грудня. Віктор Решетняк привітав присутніх з Днем Збройних Сил України. 29
депутатів хвилиною мовчання вшанували пам’ять загиблого у зоні АТО Миколи
Чердловського, мешканця Дніпропетровська, котрий останні три роки жив на вул.
Кургузова, 4. Із Днем місцевого самоврядування привітала міський депутатський
корпус голова райради Ірина Побідаш,
яка вручила секретарю Вишгородської
міської ради Марії Решетніковій Подяку
голови Київоблради.
Із порядку денного було знято п. 1 (про
затвердження на посаду першого заступника міського голови — через його відсутність
на сесії) і п. 53 (через претензії Мінмолоді і
спорту на 2 га земельної ділянки, на оренду
якої просив дозвіл Позашкільний навчальний заклад «Київський Палац дітей і юнацтва»). Іще три пункти було знято за заявами громадян і через самовільне будівництво
гаражів.
Депутати затвердили звіт про виконання
міського бюджету за 9 міс. 2014 р.: по загальному фонду: доходи у сумі 25 940,8 тис.
грн, видатки 24 913,6 тис. грн; по спеціальному: доходи у сумі 14 828,2 тис. грн (в тому
числі бюджет розвитку у сумі 12 143,8 тис.
грн), видатки у сумі 6 980,0 тис. грн (в тому
числі бюджет розвитку у сумі 5 858,4 тис.

грн). Затверджено було також доходи цільового фонду, які фактично надійшли станом
на 30.09.2014, у сумі 304 626,46 грн та видатки у сумі 176 775,23 грн. Залишок невикористаних коштів цільового фонду станом
на 30.09.2014 р. складає 443 303,30 грн. (Доповідала начальник фінансово-бухгалтерського відділу Наталія Сакевич).
Попри те, що профільна комісія не мала
особливих запитань, депутати не затвердили Положення про архітектурну діяльність
(доповідала начальник відділу містобудування та архітектури Тетяна Зайченко), хоча
голосували тричі і насамкінець — поіменно.
Так само «у штики» сприйняли проект
рішення, яким комунальному підприємству
«Координаційний центр з будівництва та
земельних питань Вишгородської міської
ради» передавали в довгострокову оренду
на 15 років земельну ділянку площею 6,8985
га для завершення будівництва об’єкта незавершеного будівництва та житлової і громадської забудови (в т. ч. комунальний дошкільний дитячий навчальний заклад площею
1,8196 га) на вул. Ю. Кургузова, 1-а.
Депутат Юрій Городиський нагадав, що
без викопіювань, прикладених до матеріалів
сесії, голосувати не бачить сенсу — і отримав запевнення врахувати це побажання від
доповідача Олексія Рачинського, який, до
речі, продемонстрував графічні матеріали.
Депутат Олександр Семенов прочитав
звернення мешканців буд. 3-а і 3-б на цій вулиці (за його словами, 900 підписів).
У залі — під голосні обіцянки лягти під
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колеса бульдозерів, аби не дозволити вирубати дерева — також розповсюдили заяву, в
якій закликали міський депутатський корпус
не підтримувати продаж (?!) 1,8 га лісу, не
переступати через здоров’я вишгородських
дітей задля власних інтересів, заробляти
кошти чесним шляхом. Представники вищезазначених будинків розставляли політичні
акценти, закликали подумати про наслідки
для екології взагалі та, зокрема, для їхніх будинків і лікарні, яку будували з порушеннями
і де є проблеми. Врешті запропонували: збудувати дитсадок замість однієї з багатоповерхівок за лікарнею, під яку уже розчищено
місце, або «освоїти» ділянки у центрі міста
(будівлі технікуму за ВРГ «Інтелект» і колишнього ресторану, котлован між ГК «Гідромеханізатор» і школою «Сузір’я» та «свайні
поля» біля учкомбінату та на пров. Прожекторному) або на вул. Набережній.
У гарячу дискусію вступила завідуюча
ДНЗ «Сонечко» Тетяна Яковенко: «Ви знаєте, які у нас черги до ДНЗ? Знаєте, скільки заяв саме з Кургузова, 1 надійшло? За
останні 3 міс. — понад 40 заяв. На Кургузова,
1 потрібні два дитсадки — і то терміново!»
Доповідач запропонував внести правки
і голосувати лише за дитсадок (без житлової забудови), а головуючий — поіменне
голосування. Потрібної кількості голосів це
рішення не набрало. Натомість Центр психологічної реабілітації та розвитку дітей більшість депутатів підтримала і надала дозвіл
КП «Координаційний центр з будівництва та
земельних питань Вишгородської міськра-

ди» на розробку проекту землеустрою щодо
відведення в оренду на 10 років земельної
ділянки площею 0,60 га, розташованою на
вул. Шкільній, для будівництва та обслуговування Центру.
Депутати розглянули та ухвалили відповідні рішення із 42 земельних питань (доповідав Олексій Рачинський), зокрема — змінили відсотки і термін оренди (із 49 на 15 років).
У комунальну власність міста було прийнято
від ТОВ «ДБК-партнер» об’єкти інженерної
інфраструктури (зовнішню мережу господарсько-побутової каналізації) на вул. Київській — для подальшої передачі на баланс
та в обслуговування на праві господарського відання ВМКП «Водоканал». Благоустрій
(асфальтування на вул. Київській) доповідач — заступник міського голови Олександр
Ростовцев — пообіцяв взяти під особистий
контроль.
Насамкінець Олексій Момот озвучив
звернення спортсменів — винести на розгляд наступної сесії міськради питання стадіону «Енергетик», а завідуюча ДНЗ «Ластівка» Галина Литвиненко подякувала тим
депутатам, що проголосували за побудову
нового дитсадка, а решті пообіцяла суворо
дотримуватися норм і попередила, що їм
варто подбати про влаштування своїх дітей/
онуків у дитсадки поза межами Вишгорода.
Результати поіменного голосування див.
на сайті Вишгородської міської ради www.
вишгород.com.ua
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Вишгород
41 сесія міськради
2 13 грудня 2014 року
«Хто ЗА дитячий садок? Проти? Утримались?.. Рішення НЕ прийнято»
Під час засідання 41-ї сесії депутати голосували поіменно за два питання порядку денного:
1) Положення про архітектурну діяльність у м. Вишгороді; 2) побудову дитячого садка на вул. Ю. Кургузова, 1-а
Обидва — не було прийнято
Коментарі
Іван ЛАХТАРІН,
начальник юридичного відділу:
— Проект рішення «Положення про архітектурну діяльність у м. Вишгороді» покликаний регулювати діяльність забудовників у нашому місті.
Рішення про зміну до договору оренди (а відповідно —
договору суборенди) земельної ділянки — передбачало будівництво дитячого садка. Зауважу, що чинні редакції цих
договорів передбачають виключно багатоповерхову житлову забудову.
Таким чином, у неприйнятті обох рішень насамперед
були зацікавлені… забудовники, яким: а) не потрібні цивілізовані правила гри у містобудівній діяльності; б) вигідніше
побудувати багатоповерховий будинок, аніж дитсадок.
Прикро, що деякі депутати, зокрема з юридичною освітою, цього не розуміють або роблять вигляд, що не розуміють, і голосують проти важливих для міської громади рішень.
Між тим, кількість скарг і заяв громадян з приводу функціонуючих «самбудів» все зростає. Ми маємо чітко уявляти,
що споруджується і працює у місті. Необхідно, щоб міська
громада контролювала договірні зобов’язання — від видання містобудівних умов через виконком (17 осіб) та внесення
додаткових містобудівних обмежень сесією міської ради (36
депутатів і міський голова).
Олексій РАЧИНСЬКИЙ, заступник Вишгородського
міського голови:
— Стосовно місця розміщення дитячих садків можу надати таку інформацію.
Крім вказаного місця на вул. Ю. Кургузова, запроектований дошкільний навчальний заклад на масиві «Берізки»
(вул. Н. Шолуденка), але забудовник («Київсоцбуд») після
здачі першого будинку призупинив будівництво. Земельна
ділянка перебуває в оренді терміном на 15 років, а дитячий
садок у цьому масиві по черзі забудови запланований після
введення в експлуатацію другого будинку, зведення якого
тільки розпочато.
Щодо будівельного майданчика біля школи «Сузір’я»
можу сказати, що дана земельна ділянка теж перебуває в
оренді, і міський голова провадить перемовини стосовно
відновлення будівництва та можливості включення дитячого
садка в план забудови.
Будівля колишнього ПТУ перебуває у власності підприємства «Бінат ЛТД», з яким теж ведуться перемовини щодо
прибудованого до багатоповерхового будинку дитячого
садка — за київським зразком.
Стосовно розмежування повноважень архітектури міста і району. Міський архітектор готує і погоджує питання,
які знаходяться в компетенції виконавчого комітету міської
ради, як його структурний підрозділ. Районний архітектор
погоджує питання, які знаходяться в компетенції сесії міської ради.
Будь-яке виділення земельної ділянки у власність чи
оренду погоджує тільки районний архітектор.
Депутати зробили велику помилку, що, не розібравшись
у ситуації, не підтримали дане рішення. Воно — повністю
законне.
Марія РЕШЕТНІКОВА, секретар ради:
— Вулична демократія та дешевий
популізм. Тільки так я можу назвати поведінку окремих депутатів на засіданні
останньої сесії міськради.
Маніпулюючи емоціями небайдужих
до долі міста вишгородців, використовуючи активних громадян, деякі «народні
обранці» просто-таки нацьковували людей на міський депутатський корпус, аби
зірвати голосування з важливих для міста питань.
На відміну від невдоволених життям
літніх людей, ці депутати добре знають,
наскільки доцільне й потрібне архітектурне Положення, що дозволяє громаді
контролювати діяльність забудовників
у Вишгороді. Та вже з перших слів вони
«закричали» проект рішення «Про архітектурну діяльність в місті Вишгороді»
— жодних конструктивних зауважень чи
пропозицій! Фактично звели нанівець роботу багатьох своїх колег та спеціалістів.
Судіть самі.
За схваленням більшості міського
депутатського корпусу, рік тому утворено відділ містобудування та архітектури
Вишгородської міської ради. Впродовж
року проведено декілька конкурсних відборів на заміщення вакантних посад спеціалістів.
До плану роботи міської ради на 2014

Тетяна ЗАЙЧЕНКО,
начальник відділу містобудування та архітектури:
— За чинним законодавством, державні адміністрації не мають права втручатися у
власні повноваження громад у межах міста.
Тому для розмежування повноважень і впливу
громади на архітектурну забудову міста розроблено Положення про архітектурну діяльність у м. Вишгороді.
Цей регуляторний акт пройшов усю процедуру: був оприлюднений для обговорення
на офіційному сайті міськради; зауважень районної архітектури, а також профільної комісії
міськради — немає.
При підготовці проекту рішення був проведений ретельний моніторинг функціонування
аналогічних відділів в інших містах районного
значення, їх принцип роботи.
Хочу зазначити, що винесений на розгляд
сесії проект рішення «Про архітектурну діяльність в місті Вишгороді» не стосується розширення повноважень відділу містобудування
та архітектури Вишгородської міської ради.
Повноваження у галузі містобудування та архітектури закріплені за виконавчим комітетом
Вишгородської міської ради — відповідно до
чинного законодавства України.
Основна мета такого рішення — врегулювання містобудівної, архітектурної діяльності в
місті Вишгороді.
Відбудеться те, чого вимагає чинне законодавство, — розмежування обов’язків
між відділом містобудування, архітектури та
житлово-комунального господарства Вишгородської районної державної адміністрації та
відділом містобудування та архітектури Вишгородської міської ради.
Контроль за містобудівною діяльністю
здійснюватиметься міською радою.
Рішення направлене також на ефективний
контроль забудови міста з боку громадськості
— за рахунок надання містобудівних умов та
обмежень, будівельних паспортів, паспортів
прив’язки тимчасових споруд рішенням виконавчого комітету, проект якого готує відділ
містобудування та архітектури Вишгородської
міської ради.
Право участі громадян, громадських організацій у прийнятті рішень щодо забудови та
іншого використання території міста, відповідно до законодавства та процедур, реалізується шляхом: розгляду пропозицій і зауважень,
поданих громадянами та організаціями у відповідному порядку, а також інших питань, що
становлять громадський інтерес, на засіданнях Вишгородської міської ради та її виконавчого комітету з участю зацікавлених осіб.

рік включено затвердження регуляторного акта «Про архітектурно-будівельну
діяльність у місті». Фахівці апарату виконавчого комітету міської ради вивчили досвід тих міст районного значення,
що зуміли реалізувати цю ідею, вкотре
проаналізували все законодавче поле
навколо зазначених питань, розробили
документ і в установленому законодавством порядку заздалегідь (за місяць до
розгляду на черговій сесії) розмістили на
сайті Вишгородської міської ради.
За весь цей період жодної пропозиції
чи поправки не надійшло, у тому числі і
від районного архітектора (це до того,
що депутат Д. Новицький на засіданні 41
сесії переймався: мовляв, невідома його
позиція з цього приводу).
А от деякі депутати досить плідно працювали над Положенням про архітектурну діяльність у м. Вишгороді. Так, депутат
Л. Колєва внесла професійні правки та
зміни, фахово — на рівні експерта — оцінила документ. Профільна комісія міськради з питань стратегії розвитку міста,
будівництва, транспорту та зв’язку одностайно його схвалила (не враховуючи голос голови комісії Д. Новицького — з причини його відсутності на засіданні).
А далі була сесія... і алогічна поведінка деяких депутатів (список поіменного
голосування див. на офіційному сайті

Ольга МЕЛЬНИК,
спеціаліст відділу з гуманітарних питань:
— Потужність чотирьох дитячих садків міста Вишгорода
— 667 місць. Станом на 01.09.2014 р. (початок навчального
року) у дошкільних навчальних закладах (ДНЗ) — 1302 дитини міста.
501 дитину ( на 8 груп при нормі 15 дітей) записали на
2015/2016 навчальний рік (це при нормі 120 вихованців), іще
455 ( на 7 груп при нормі 15 дітей) — на 2016/2017 навчальний рік.
Із 1 вересня 2014 року облік черги для дітей, які народилися після 01.09.2014 р. ведеться при виконавчому комітеті.
На 2017/2018 рік уже взято на облік 55 діток. А попереду ще
9 місяців. Місць катастрофічно не вистачає.
Нагадаю, що, за санітарно-гігієнічними нормами, в ясельній групі має бути 15, у старших групах — 20 вихованців, а
фактично їх там по 30-45 (це у 2,5 раза перевищує норму).
Проблема ця виникла не одразу: останні 35 років у Вишгороді
не побудовано жодного дошкільного навчального закладу.
Крім того, скажу, що ми звільнили від оренди частину
приміщень у ДНЗ «Золотий ключик» та відкрили дві додаткові групи. У цьому ж дитсадку ще знаходиться Вишгородська
районна спеціальна ЗОШ «Надія». Якби ж районна рада та
адміністрація потурбувалися про окреме приміщення для дітей з особливими потребами школи «Надія», то можна було
б відкрити ще дві додаткові групи! Але чомусь цю проблему
районна адміністрація покладає лише на міську владу. Хоча
у міської ради немає повноважень в питанні середньої освіти
– це повноваження адміністрації.
Вишгородська міська рада прийняла програму підтримки інтелектуально-творчого розвитку дітей. Таким чином ми
змогли укласти договір з дитячим центром розвитку «Абетка» та фінансувати перебування в цьому приватному закладі
14 дітей переселенців із зони АТО та дітей соціально не захищених категорій. У наступному році плануємо цю кількість
дітей збільшити до 20. На сьогодні є ще значна кількість дошкільнят, які не влаштовані до дитсадків.
Цікаво, що депутати, які неодноразово підкреслювали,
що приватні дитсадки та розвиваючі центри вирішують питання лише частково, тепер не проголосували за повноцінний дитсадок. А, крім природного приросту населення, у нас
є ще й переселенці.
Вишгород потребує не одного, а кількох дитячих садків. І
повноцінний дошкільний навчальний заклад слід будувати не
на 0,20-0,40 га землі біля самої дороги. Існують установлені
державою будівельні норми (ДБН).
Так, за ДБН (державними будівельними нормами), площі
земельних ділянок дошкільних закладів, що розміщуються у
житловій забудові, слід приймати з розрахунку на одне місце.
Залежно від кількості вихованців (від 80 до 350 — це від 4
до 20 груп), ця площа складає від 35 до 45 кв. м на одну дитину — тобто від 3 600 до 12 250 кв. м. На земельній ділянці мають передбачатися господарська та спортивно-ігрова зона,
де водночас займаються ясельна та дошкільна групи (13,5
кв. м на одну дитину) а також групові майданчики (7,5-8 кв. м
на одну дитину), розмежовані зеленою огорожею.
Тобто 1,8 га — якраз для дитсадка на 350-400 місць, який
хоч якось розвантажить вщент заповнені ДНЗ міста.

Вишгородської міської ради), які впродовж усього періоду забезпечували своїм голосуванням цей процес, а, дійшовши
до фінішної прямої, занапастили справу.
Алогічно це ще й тому, що вся країна
збагнула місце і роль місцевого самоврядування, що місцевим громадам потрібні
додаткові ресурси і важелі впливу, що послуги мають бути максимально наближені до людей. А компанія міських обранців
напередодні (!!!) Дня місцевого самоврядування позбавляє громаду міста взяти
під свій контроль чи не найважливішу
сферу в місті, щодо якої, особливо останнім часом, лунають зауваження і звинувачення!
Кулуарні виправдовування такої поведінки досить дивні: мовляв, не довіряю
цьому виконкому і цьому голові. А хто
створив «цей» виконком, хто має важелі
впливу на роботу виконкому? Та ті ж депутати. Виходить, людині, яка одноосібно
вирішує, довіряємо, а органу чи посадовим особам, яких обирали чи затверджували радою, — ні. Така ось логіка. Деструктивна. Нераціональна.
Прикро й те, що ми бачили у залі.
Схвильовані й обурені, а вірніше сказати — обдурені, люди були не спроможні
розібратися із ситуацією, вислухати аргументи, посилання на закони, пояснення
фахівців.

Тому що вони прийшли вже підготовленими — висловити свою незгоду із місцем побудови дитсадка у новому кварталі «Ярославичі» (за Вишгородською ЦРЛ
— ред.). Напередодні сесії по місту розклеїли листівки із закликами «захистити
1,8 га лісу».
Цинічне блюзнірство! Подивіться на
дитячі садки, скажімо, у Бучі, — розташовані у лісі, серед багаторічних дерев.
Внесені до рішення правки присутніми у залі людьми не були сприйняті.
Підбурені депутатами-«правоборцями»,
вони кричали, переходили на особистості, звинувачували всіх і вся, погрожували
і фактично вчинили моральний тиск на інших депутатів, які навіть будівництво центру психологічної реабілітації та розвитку
дітей підтримали не одноголосно.
Спасибі всім, хто мав мужність підтримати подальший розвиток соціальної
інфраструктури міста.
Ганьба — решті вишгородських депутатів (особливо Д. Новицькому, О. Семенову, О. Баланюку, О. Момоту), які на
словах — усі «за» контроль громади над
архітектурною забудовою міста, за давно очікуваний дитсадок, та після їхнього
«голосування» ні перше, ні друге рішення
не прийнято. «Подякуймо» їм, вишгородці, за «послідовність», «чесність», «мудрість» і «любов до рідного міста»!

Вишгород

41 сесія міськради

13 грудня

А садочки почекають?..
Олександр СЕМЕНОВ,
депутат Вишгородської міської ради
шостого скликання
Відбулася чергова сесія міської
ради. Серед інших питань, що розглядалися на засіданні, найбільш резонансним виявилася вирубка двох гектарів
лісу за новим житловим масивом, що
будується на вул. Кургузова (за районною лікарнею).
Мером було запропоновано віддати ці
2 га лісу забудовнику для нібито побудови
дитячого садочка. При цьому питання ставилося так: «Ви що, проти дитячого садочка?!!»
І це після того, як усі чотири роки нашої
каденції як депутати, так і прості жителі
міста невпинно намагалися докричатися
до мера: «У місті катастрофа з дитячими
садками, діток нікуди водити, за вісім років
вашого правління не збудовано жодного

дошкільного дитячого закладу, а лише багатоквартирні висотки!»
Але нас не чули. І раптом – пропозиція:
«Давайте віддамо забудовнику ще 2 га
лісу!» Начебто під дитячий садочок – хоча
при цьому відразу ж виникає безліч запитань:
— чи зручно буде батькам водити своїх
дітей у садочок, розташований далеко від
центру міста, між районною лікарнею та
міським кладовищем, та ще й повз морг
(іншої дороги немає)?
— сам факт вирубки двох гектарів
дубів ще не означає, що після цього там
з’явиться дитячий садочок, бо на його будівництво потрібно 50 млн грн. Де взяти
такі кошти? Їх нема. Але ліс треба вирубати вже зараз!
— чому не збудувати цей садочок десь
у центрі міста замість одного з довгобудів,
які є у Вишгороді? Щоб і садочок був у
зручному місці, і ліс зберегти, куди можна

було б ходити відпочивати тим же діткам з
батьками.
Відповіді на ці запитання немає. Просто
ТРЕБА віддати чергові 2 га вишгородської
землі. А депутатів спробувати посварити з
жителями міста. Аякже, вони ж проти садочка!
Я заявляю – депутати ЗА будівництво
дитячого садочка, а краще двох, бо один
вже ситуацію не врятує! Але там, де це
буде найбільш доцільно. І при тому — не
чіпаючи ліс!
Крім того, місто має отримати гарантії
того, що там буде саме садочок, а також
знайти гроші для такого будівництва. Бо не
так давно ми вже віддали міський стадіон
(3,2 га), повіривши обіцянкам мера, що тут
буде надсучасний спортивний комплекс,
який, як тепер з’ясувалося, ніхто й не збирався будувати. А 3,2 га землі втрачено!
Найприкріше те, що частина депутатів, так званих «близьких» до мера, готові
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Депутатська трибуна
голосувати, не задумуючись, за будь-яке
його рішення – хоч за вирубку лісу, хоч за
дерибан громадського яхт-клубу, який 40
років ніхто не наважувався чіпати, а Віктор
Олександрович з легкістю розпаював на
32 ділянки – і роздав своїм друзям! Кажуть,
що деякі з «наближених» депутатів голосували за це зовсім не безкорисливо…
Та повернімося до садочка. Було боляче
слухати завідуючих міськими дошкільними
навчальними закладами, що прийшли на
сесію: вони переконували, наполягали,
щоб депутати підтримали будівництво дитячого садка, бо в них дійсно переповнені
групи! Наполягали, не розуміючи, що ніхто
його там будувати не збирається! Для цього на сьогодні немає жодних можливостей,
у першу чергу — фінансових!
Просто треба відвести землю «потрібним» людям. А садочки? Десять років
чекали — і ще почекають… Нехай про це
болить голова вже у наступної влади…

Чому МИ голосували ПРОТИ, УТРИМАЛИСЬ чи НЕ ГОЛОСУВАЛИ
Бліц-опитування
Редакція звернулась до міських депутатів, які на засіданні останньої 41-і
сесії не підтримали проект рішення про
передачу двох га землі у лісовій зоні за
лікарнею під забудову дошкільним навчальним закладам.
Депутати пояснюють, чому вони голосували проти, утримались чи не голосували зовсім за це питання.
Олександр СЕМЕНОВ:
— Я обома руками підтримую будівництво дитячих садків у Вишгороді, тому що
ця проблема стоїть гостро вже впродовж,
мабуть, років 8-ми. Та для цього зовсім не
обов’язково вирубувати 2 га лісу, де відпочивають вишгородці.
Можна знайти відповідний майданчик
набагато ближче до центру міста — де
купа «довгобудів» з уже готовою інфраструктурою. Крім того, під будівництво
цього садочка коштів у міському бюджеті
зовсім немає, та на це уваги не звертають:
головне — скоріше віддати землю в «надійні» руки!
Віктор ДОБРОВОЛЬСЬКИЙ:
— Досить. Набудували обіцяних садочків за всі роки правління.
І цей там же буде побудований.
Коли я на зустрічах з Москаленком, Решетняком, Приходьком (де були присутні
майже всі депутати) говорив, що це школи
можна перевести на дві зміни, а з садочка-

ми так не зробиш, — про це і слухати ніхто
не хотів. Хотілося б бачити конкретність і
прозорість — проект, кошторисну документацію, звідки візьмуться кошти для побудови, а тоді вже можна і планувати, де
його краще будувати.
Костянтин АНДРОЩУК
— Поки не будуть виділені кошти конкретно для будівництва дитячого садочка,
віддавати землю не можна, враховуючи
те, що ця лісова зона є місцем відпочинку вишгородців. В іншому випадку — існує
висока ймовірність побудови на цьому місці чергової «висотки».
Володимир ШЕЛЕСТ
— Виконавчий комітет запропонував
депутатам проект рішення для сесії міської ради, що змінює цільове призначення
земельної ділянки та збільшує її площу
для приватного підприємства. Кілька слів
у дужках, що нібито говорять про будівництво комунального дитячого садочка, —
тільки для спотвореної та заангажованої
свідомості могли перевести дискусію розмови про приватний бізнес у мрію жителів Вишгорода про додатковий дитячий
заклад. Тому схему про забудову лісу багатоповерховими будинками, прикриваючись іудиними сльозами про благо дітей,
підтримувати не можна було ні за яких обставин.
Юрій ГОРОДИСЬКИЙ:
— Чому я не голосував за рішення
«Про внесення змін та доповнень до рішення Вишгородської міської ради №

32/17 від 09.03.2010 р. «Про затвердження
комунальному підприємству «Координаційний центр з будівництва та земельних
питань Вишгородської міської ради» технічної документації із землеустрою щодо
оформлення договору оренди земельної
ділянки»?
По-перше, тому, що вирубка лісу на
цій території зустріла сильний та справедливий опір з боку громади. Подальша
вирубка лісу з будь-якою, навіть найблагороднішою, метою є неприпустимою. В місті є земельні ділянки, де можна і потрібно
зводити об’єкти інфраструктури (дитячі
садочки, школи, міську поліклініку тощо).
По-друге, скажу відверто: після останніх років необдуманої забудови міста (та ж
ділянка на Кургузова, внаслідок забудови
якої вирублено ліс, руйнується районна лікарня, забудова спортивного майданчика
на Київській тощо) в мене нема довіри до
міського голови та виконкому. І нема гарантії, що там дійсно буде зведено дитячий садок. Ліс, звісно, виріжуть, але може
скластися ситуація, що під приводом відсутності коштів будівництво садочка не
почнуть, натомість побудують більш рентабельний черговий житловий будинок чи
торговельний центр.
Дмитро НОВИЦЬКИЙ
— Хочу чіткого розуміння позиції при
голосуванні депутатів з питання забудови
зони відпочинку, що за лікарнею.
Спекуляція та маніпулювання цією ситуацією Решетняком та частиною депутатів, які підбурюють мешканців новобудов, — це банальна спроба завуалювати

недолугість раніше ними ж прийнятих рішень. Коли менша частина депутатів звертала увагу на відсутність у проекті об’єктів
соціальної сфери, у тому числі дитячих садочків, лунали гасла, що «головне — соціальне житло», що головне — забезпечити
виконання державної програми. А спроба
повернути здоровий глузд, звернувши
увагу на зазначену проблему публікацією
у газеті «Вишгород», не тільки не знайшла
відгуку, але, як і зараз, спровокувала шалений тиск на депутатів.
Давайте зрозуміємо, про що мова: віковий ліс — улюблена зона відпочинку
вишгородців. І це відображено в Генеральному плані Вишгорода, за який голосували депутати у 2011 році і в який, до речі,
заборонено вносити зміни впродовж п’яти
років.
Але… частина депутатів разом із мером вирішила по-іншому. Замість того,
щоб будувати дитячі садочки у передбачених Генпланом місцях, втілюється спроба
виділити земельну ділянку (через комунальне підприємство і на задоволення забудовників, які мали б вирішити питання
будівництва дитсадочка в межах уже відведеного їм) на територіях, передбачених
під майбутнє облаштування паркової зони.
Нагадаю, виконком разом із мером
«програли» суд, за яким у третій черзі
будівництва «Ольжин град» (зліва від адмінбудинку) забудовник мав би звести
дитячий садочок ще, мабуть, у році 2010му. Які тут коментарі… Можу запевнити: у
Вишгороді є принаймні ще три місця для
будівництва дошкільного навчального закладу (ДНЗ). Як кажуть, було б бажання…

Вишгороду потрібні ЧОТИРИ дитсадки — і НЕГАЙНО!
Плюс окремий дитсадок для багатоповерхівок на Кургузова, 1
Валерій ВИГОВСЬКИЙ,
депутат міськради шостого
скликання
У Вишгороді — чотири комунальні дошкільні навчальні заклади. І всі
чотири дитсадки, що у ясельних, що
і дошкільних групах, — переповнені
майже втричі.
ому, вважаю, треба будувати не один, а хоча б ЧОТИРИ
дитсадки загальною кількістю
понад тисячу місць. І це, не враховуючи
три тисячі мешканців нового кварталу
«Ярославичі» (вул. Ю. Кургузова, 1-а).
Для них потрібен іще один дитсадок щонайменше на 250 місць, адже квартири у
новобудовах купують насамперед молоді родини з дітьми.
Що робити? Зосередитись на пошуку винних у тій ситуації, що склалася?
Гадаю, це не є конструктивним. Тому

Т

що масові міграції населення із різних
регіонів України на Київщину, ближче
до столиці, почалися не сьогодні. Події у
Криму, на Сході тільки додали гостроти.
Люди знають, хто винуватий у прорахунках на місцях. Не знімаю вини і з
себе: за купою господарчих проблем на
окрузі та у місті загалом — упустив таку
важливу тему. Депутати обговорювали
побудову дитсадків і школи у Вишгороді
неодноразово, а от до конкретного вирішення так і не прийшли.
Та голос народу чуємо завжди. Днями ми разом із активістами Леонідом
Буткевичем і Михайлом Кабаненком виїхали на місце (за Кургузова, 3-а і 3-б)
— з графічними матеріалами, що надав
«Координаційний центр».
Я спробував пояснити людям, що у
Вишгороді наразі немає іншого місця
для побудови дитсадка. Разом із ними
прикинув, як без шкоди для довкілля та

навколишніх будинків розпорядитися вищезгаданою територією 1,8 га.
Гадаю, 0,8 га варто відвести під зелену зону: спортивний, дитячий майданчики, освітлення, лавки, доріжки і т. інш.
На дитсадок піде близько 1 га. Із них
20-25 соток (0,2 га ) — під двоповерхову
будівлю, все інше — під майданчики, із
практично повним збереженням лісового фонду.
На жаль, активісти залишилися категорично проти будь-якої забудови поряд із їхніми оселями. Та земля ж міська,
це — спільна комунальна власність, тож
пропоную всім вишгородцям висловитися з цього приводу.
Пишіть і телефонуйте у газету «Вишгород» (Б. Хмельницького, 2, тел.: 045965-27-25; електронна пошта vyshgorod.
in.ua) і до міської ради (відділ з гуманітарних питань, тел: 04596-26-26-3), звертайтеся до мене як до депутата.

Депутатська трибуна
P. S. На мою думку, є можливість
провести реконструкцію ДНЗ «Ластівка» — шляхом побудови нового корпусу
на вільній від забудови території садка
(за господарчим блоком) і розміщенням
груп на території фруктового саду (0,25
га біля ЗОШ № 1). Таким чином іще понад 100 маленьких вишгородців (4 групи)
будуть охоплені дошкільним навчанням.
Прошу вважати мою пропозицію офіційним депутатським запитом до фахівців і відповідальних осіб.
P. P. S. Щодо будівництва дитсадка
вище школи «Сузір’я» (на цьому наполягали Л. Буткевич і М. Кабаненко) — згоден, але у найближчій перспективі сподіватися на це не можна. Тривалий час
буде судова тяганина.
Та все ж можна спробувати врегулювати питання мирним шляхом із нинішнім орендарем — і міська рада просто
зобов’язана ініціювати цей процес.
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Діти спитають:
«Тату, а де був ти, коли обороняли незалежність України?»

Вершителі Історії
Розпитувала Марина КОЧЕЛІСОВА
ФОТО — архів родини ГОРОДИСЬКИХ,
спеціально для «Вишгорода»

Депутат міськради шостого скликання Юрій Городиський щойно повернувся із зони АТО, де перебував із
вересня по листопад. На 41-й сесії депутатський корпус привітав Юрія Олеговича оплесками. Газета «Вишгород»
взяла у Ю. Городиського інтерв’ю.
— Пане Юрію, у якому підрозділі
Ви проходили військову службу у зоні
АТО?
— Одразу після окупації Криму я записався добровольцем у Вишгородському військкоматі. На час загального призову (2001 р.) мене до війська не взяли за
станом здоров’я. Тому хвилі часткового
призову через військкомат мене не торкнулися. Записали мене у добровольчий
батальйон «Січ» (свободівський), підпорядкований МВС м. Києва. Командири
— військові, що пройшли «гарячі точки»
(Ірак тощо).
— А де проходили вишкіл?
— Із липня я був на тренуваннях бази
«Межигір’я» (вертолітний майданчик), а
вогневу підготовку проходив на полігоні
частини Нацгвардії у Нових Петрівцях.
Свого часу, коли я не служив строкову,
як усі, то не дуже засмучувався. А тепер
зрозумів, що такий вишкіл треба пройти
обов’язково.
Перший тиждень, поки не видали
зброю, таке було враження, що нас готували на олімпіаду з фізпідготовки. Проходили й тактичні навчання: ведення бою
в умовах міста, «зачистки» приміщень,
будівель, територій, лісової місцевості.
Готували до динамічних бойових
дій, коли умови весь час міняються. Відпрацьовували правила роботи на блокпосту.
Було дуже важко: фізичні навантаження надмірні, практично цілодобово.
Скільки кілометрів у день пробігали —
навіть порахувати важко. Плюс тактичні
заняття — а це теж певні фізичні наван-

Підтримай армію
Звіт роботи обласного штабу допомоги учасникам АТО та їх родинам
заступника голови КОДА, керівника
штабу Дмитра ХРИСТЮКА в період з
26 листопада по 8 грудня 2014 року.
Ми продовжуємо спрямовувати
діяльність на різнопланову допомогу як хлопцям, які знаходяться на
території проведення антитерорис-

таження. Групами відпрацьовували. Як
зайти у приміщення, умовно зайняте терористами, як їх правильно знешкодити.
Займалися з нами офіцери спецпідрозділів, бойові хлопці — інструктори років 40 і за 40, з неабияким досвідом антитерористичних операцій.
— Віковий і професійний склад вашого батальйону?
— Добровольці від 18 і до 50 з лишком років. Студенти, юристи, інженери,
адвокати — з усіх регіонів України, зокрема й з окупованої території — з Донецька, Новоазовська, а найбільше — з
Одеси.
Спочатку, поки не видавали зброю,
кілька осіб перейшли в інший батальйон
чи пішли зовсім. Решта — практично тим
самим складом — поїхали у зону АТО.
Їхали воювати. Та добровольчі батальйони стоять на місці — наче це випробування на витривалість. А воює сама
артилерія — стріляють в обидва боки.
— Страшно? Чи не закрадалися
думки про дурість або зраду серед високого командування?
— Хто скаже, що не страшно, — збреше. Поранення уламком (осколком) мінометної міни у плече бойового побратима
забути не зможу: перебита артерія — і
людина буквально спливала кров’ю. Повезли в лікарню до Артемівська, там зашили так, що потім у Дніпропетровську
в госпіталі жахнулися: мовляв, ще трохи
— і було б пізно.
А про витоки інформації — це не лише
думки. Я пройшов дві ротації. Під час
першої направили у Красний Лиман на
«зачистку зельонки» (лісова місцевість
— військовий сленг), там був чисельний сепаратистський загін. Ми у повному спорядженні пройшли кілька десятків
кілометрів — знайшли окопи, залишки
озброєнь. Видно було, що сепаратисти
щойно відійшли, бо хтось попередив. Хто
і звідки знав про наш рейд?
Під час другої ротації моє місце
служби було на блок-посту (НА ФОТО)
у Курахові Мар’їнського району. За 10

кілометрів від нас — Мар’ївське та Красногорівське — безперервний артобстріл.
Яке там перемир’я!.. Ніхто з сепаратистської сторони і не збирався миритися.
— Раніше бували на Донбасі?
— Ні, вперше. У Слов’янську почувався більш-менш звично, нормально.
Та деякі міста Донбасу справили гнітюче враження: здається, що, якби там і не
було війни — вони виглядали б так само.
Шахтарські міста — просто музей
«совка». Наприклад, Дніпродзержинськ.
Дим, кіптява, хрущовки, все сіре, а у назвах — червоне: Красный Луч, Красноармейск, Красный Лиман…
— Волонтери збирають і відправляють у зону АТО теплі речі, ліки, продукти, військове спорядження. Що
там найнеобхідніше?
— Тепловізори, прилади нічного бачення. Завдяки тепловізору наш ротний
побачив, як уночі пересуваються підрозділи супротивника (досить близько до
нас під’їхав мінометний розрахунок), і
фактично врятував нам життя.
— А як ставилися люди до наших
вояків взагалі?
— Молодь в основному — привітно,
старші — з недовірою. Зайшли якось
до магазину — дідусь висловився, мовляв, добре, що без зброї. Коли стояли на
блок-посту зі зброєю, то, звісно, прямих
звинувачень не чули, але натяки…
Люди там — живе уособлення «совка» (начальство прийде і зробить, а
воно нам зобов’язане) або з тих, чия хата
скраю (ми — ні за ваших, ні за наших, ми
— самі по собі). У Слов’янську підійшов
до нас здоровий такий лоб і питає: «Только вас ждем. Когда вы Горловку освободите? Я домой хочу!» Ну, я йому пояснив,
що це від нього залежить насамперед.
Це є очевидним. Он у Харкові і Одесі
не підтримали, а де підтримали сепаратистів, там — війна.
— Може, якби Україна була в НАТО,
війни не сталося б?..
— Коли почався Крим, потім АТО, у
НАТО наче боялися, що не встигнуть. Та

не впевнений, що, якби Україна була у
цій спільноті, то нас би одразу кинулися
захищати.
— А чим захищатися? В армії масово служили хіба що нинішні сорокарічні…
— На часі — закон про легітимізацію
зброї для громадян — тобто про придбання і володіння зброєю. Як у Швейцарії, Ізраілі, США.
Поки що в Україні такого немає. А
треба, щоб наших громадян можна було
швидко мобілізувати у разі потреби.
— На Донбасі (та й у Криму) могли
не допустити сепаратизму й окупації?
Що кажуть бійці у зоні АТО? У людей
тут, у тилу, складається враження, що
комусь не вигідно припинити протистояння, бо інакше давно б обійшлося
без крові або малою кров’ю. Ви були
там. Чи є достатні сили у наших вояків?
— Є — і давно б «зачистили» сепаратизм. Мінські домовленості зупинили
лінію фронту.
— Ви повернулися додому — і…
— …Повернувся на своє місце «укропа» в раді (таке у мене було відчуття весь
час моєї каденції міським депутатом). На
місцевому рівні всі ті самі обличчя і ті
самі методи. Наприклад, графічних матеріалів як не надавали депутатам для
вивчення винесених питань, так і не надають.
Є і позитивні зміни: громада стала
активніша. Треба йти шляхом децентралізації та реформ, коли мають бути ліквідовані обл/райдержадміністрації і замінені на виконкоми. Права мають бути у
місцевих громад, а не у держадміністрацій.
— У Вас два маленьких козаки,
дружина — при дітях. У зону АТО знову підете, якщо оголосять третю хвилю часткової мобілізації?
— Якщо буде потреба — піду. Бо мене
колись діти спитають: «Тату, а де був ти,
коли обороняли незалежність України?»

Нехай нашим солдатам буде тепло
тичної операції, так і їх родинам.
Зокрема, передано 12 пар зимових черевиків 48 розміру, які пошили
на спецзамовлення на одній із фабрик
Києва, для десантників 93-ї аеромобільної ПДВ, «кіборгів», що виконують
бойові завдання в аеропорту Донецька.
Щосереди у м. Бориспіль за адресою вул. Запорізька, 12 працює склад

зі збору матеріально-технічної допомоги для бійців. За останні два дні роботи
було зібрано лише 1 707 кг. Обсяг запасів провіанту — обмежений.
27 листопада відбулось засідання
штабу допомоги з метою комплексного, оперативного реагування і вирішення проблем учасників АТО та їх
родин. Адже бійці повинні бути впевненими, що звернення їх рідних вирішу-

ються, що влада про них піклується.
Серед актуальних питань — надання земельних ділянок сім’ям загиблих військовослужбовців, виділення адресної матеріальної допомоги.
Зокрема, щотижнево до ЗМІ відправляємо юридичну допомогу учасникам
АТО та їх сім’ям.
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З Днем волонтера та Збройних Сил України
Розмову записала Аліна МАКОВСЬКА
ФОТО — Анатолій ШУГАЙЛО

ватимуть свій обов’язок до кінця.
Розвантаживши частину допомоги,
ми направились до місця дислокації 1
роти, яка несе службу за декілька кілометрів, куди також передали необхідне
майно.
Хлопці на передовій уже більше
трьох місяців, самі знаєте, в яких умовах
несуть службу. Якщо найближчим часом
не буде обіцяної ротації, ми організуємо
масові заходи протесту під усіма органами влади, котрі можуть забезпечити її
проведення.
— Ви допомагаєте військовим з
початку проведення АТО, не стомились?
— Ні, не стомились. Ми з хлопцями
стали фактично однією сім’єю. В нашій
волонтерській команді є Ірина Шугайло,
на тендітних плечах якої повна координація дій, — від збору допомоги і доставки
в зону АТО до щоденного живого спілкування з військовими. Для більшості з них
вона як сестра, а комусь — найближча
людина. Хлопці її дуже поважають, цінують і чекають, а це — багатого варте.
Ми робимо, що можемо, аби військові
відчували підтримку, і будемо це робити,
скільки потрібно, незважаючи ні на що.
Пропоную усім бажаючим долучитись до допомоги нашим бійцям.
… Цього разу, зважаючи на те, що
рух цивільного автотранспорту в зоні
АТО заборонений з 17:00, ми залишились на ніч у 2-й роті разом із бійцями,

які кожні три години змінювали один одного для чергування.
Час від часу тишу ночі порушували
потужні вибухи та попередження про обстріли, які лунали з рацій.
Зранку наступного дня, у перервах
між обстрілами «Градами», ми відправились у 54 бригаду, де нас також чекали.
По дорозі зустрілися з бійцями 128 бригади. Передавши їм посилки, вирушили
додому під черги з автоматів, які бійці
випускали в повітря, вітаючи таким чином нас і себе із святами.
— Дякую Вам за розмову.
— Хочу побажати терпіння і віри матерям та близьким військовослужбовців, які знаходяться в зоні АТО. Хлопці
обов’язково повернуться.
Реквізити для надання допомоги:
Благодійний фонд «З ВІДКРИТИМ
СЕРЦЕМ У МАЙБУТЄ»
Код ЄДРПОУ 39275323
ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»
Київська філія
МФО321842
р/р 26007053129896 валюта UAH
(українська гривня)
р/р 26007053129896 валюта USD
(долар США)
р/р 26007053129896 валюта EUR
(євро)
Призначення платежу: Благодійна
допомога військовим!
Адреса: м. Вишгород, вул. Шолуденка, 6-г, оф. 190.

ФОТО — Анатолій ШУГАЙЛО, спеціально для «Вишгорода»

5 грудня 2014 року волонтерська
група Благодійного фонду «З ВІДКРИТИМ СЕРЦЕМ У МАЙБУТНЄ» та
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «НАРОДНА РАДА МІСТА ВИШГОРОДА ТА
ВИШГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ» у складі Олександра Дзюби, Ірини та Анатолія Шугайло вкотре вирушили в зону
АТО на передову в Дебальцеве з допомогою нашим військовим.
Розмова про це з Олександром
Дзюбою.
— Олександре, перш за все вітаю
Вас з Днем волонтера та Збройних
Сил України. Як пройшли свята?
— У День волонтера ми відправились
до військових в зону АТО, щоб привітати
хлопців із річницею Збройних Сил України та передати необхідні речі, що полегшать несення служби.
Хочу подякувати дітям Вишгородського району за листи та передачі, які
вони підготували для військових, сім’ї
Коваленко із с. Сувид, яка передала
декілька комплектів теплого обмундирування, та усім, хто бере участь у зборі
допомоги бійцям.
Разом із нами на передову повертався з лікування Батя – командир 2-ї роти
25 батальйону «Київська Русь». Їхали зі
святковим настроєм, з бажанням зустрічі наших бійців. Однак близько дев’ятої

ранку, під’їжджаючи до Дебельцевого,
ми отримали інформацію про обстріл
«Градами» позицій 25 батальйону. На
жаль, дві з ракет, які випустили сепаратисти, вцілили в блокпост — один боєць
загинув (Дєд), а двоє отримали тяжкі поранення. Тому святковий настрій умить
змінився на сум і жаль.
Анатолій згадав слова загиблого,
який сказав, що хоче, аби онукам щось
залишилось на згадку про діда-бійця і
попросив сфотографувати його в бліндажі в нашу минулу поїздку. Мабуть,
тоді він уже щось передчував. Згадали
також, як радів дитячим малюнкам та
листам, які отримав від своїх рідних.
Близько десятої під’їхали до розбомбленого блокпосту. Картина була
жахлива. Скрізь розкидані речі і боєприпаси, пошкоджені БТРи, а кунг, у якому
знаходились бійці під час обстрілу, наскрізь пробитий осколками.
Призупинившись лише на мить, ми
рушили далі, бо знаходитись на відкритій місцевості було небезпечно, звідусіль
лунали постріли тяжкої артилерії, і гарантій, що наступний снаряд проросійських сепаратистів не буде випущений в
наш бік, не було.
На місці дислокації 2 роти 25 батальйону нас зустрічали майже усі бійці, які
не були задіяні в чергуваннях на блокпостах. У їхніх очах був сум і жаль від
втрати товариша, але це не зламало
силу їхнього духу, вони будь-що викону-

Нехай нашим солдатам буде тепло
Також щочетверга проходить засідання постійної комісії з надання адресної допомоги сім’ям, які опинилися в складних
життєвих обставинах. У рамках обласної
програми вже виплачено 3 458 045 грн,
опрацьовано більше тисячі заяв від сімей
загиблих, поранених та учасників АТО.
Станом на 8 грудня, за рахунок за-

лучення позабюджетних коштів, зібрано
майже 407 тонн продуктів харчування та
речей першої необхідності для подальшої
відправки у зону АТО, надано допомогу
на суму понад 22 млн 305 тис. грн.
Спасибі усім мешканцям Київщини,
членам Обласного, районних, міських
штабів допомоги, благодійному фонду
«Розвитку та захисту Київщини» та громадській організації «Надійний тил» за

надану допомогу. Окрема подяка представникам волонтерського руху Київщини, Координаційній волонтерській раді
при КОДА.
Та все ж в окопах — не вдома! Теплі
речі, взуття, термобілизна, засоби для обігріву, противірусні, жарознижуючі та протизапальні медичні препарати — усе це
дуже потрібно нашим захисникам-учасникам АТО. Тому збір допомоги не при-

Підтримай армію
пиняється. Потреб і досі багато!
Приєднуйтесь!
За детальною інформацією щодо
надання допомоги та з питань збору
гуманітарної допомоги звертайтеся за
тел.:
«гаряча лінія» Штабу допомоги: (044)
286 17 39, (067) 240 40 15;
Благодійний фонд «Розвитку та захисту Київщини»: (096) 381 34 44
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Будівництво ГАЕС, листопад 1965 р.

Монтаж фермопакету водостічної частини труби

Сторінки з альбому Епохи
ФОТО — архів Ірини КУЗНЄЦОВОЇ,
спеціально для «Вишгорода»

Київській ГЕС — 50!

Монтаж плит стіни шлюзу, 1964 р.

Встановлення гідрозатвору

Вишгород

Бетонування відкосу підводящого каналу ГЕС, 1964 р.

Монтаж 350-тонного укрупненого блоку гідроагрегата

Молодіжна будова

1972 р. Вишгород — місто гідробудівельників

Напірний трубопровід ГАЕС, 1972 р.

Загальний вид бази Транспортної контори

Квітень 1963 р. Укладка першого кубометру
бетону в берму лівобережної греблі

ТЕЛЕпрограма

Вишгород
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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
10:10 Перша студiя
10:35 Д/ф «Вiльна
людина Андрiй Сахаров»
12:40 Зроблено в
Європi
13:55 Школа Мерi
Поппiнс
14:10 Казки Лiрника
Сашка
14:20 Нотатки на глобусi
14:40 Чоловiчий клуб
15:45 Х/ф «Маленький
великий солдат»
17:30 Д/ф «Палiтра.
Ван Гог»
18:05 Час-Ч
18:15 Новини. Свiт
18:55 З перших вуст
19:40 Шустер Live. Буднi
21:50 Д/ф «Свiт пiсля
Фукусiми»
22:55 Трiйка, Кено,
Секунда удачi
23:00, 00:00 Пiдсумки
23:25 На слуху

06:45, 07:15, 07:45,
08:10, 09:10 «Снiданок
з 1+1»
07:00, 07:30, 08:00,
08:30, 09:00, 12:00,
19:30 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»
12:20 «Хоробрi серця»
14:55 Х/ф «Бiле сонце
пустелi»
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»

06:40 Факти тижня

06:00 Профiлактика
14:00 Водний свiт
15:00, 18:30, 21:00
«Соцiальний пульс»
15:40 «Сильнi свiту
цього»
16:00, 23:00
Екстремальна
поведiнка диких
тварин
16:50 «Алло, лiкарю!»
17:45 Чудеса та iншi
дивовижнi iсторiї
18:15 «Цивiлiзацiя
Incognita»
18:45, 22:55
«Економiчний пульс»
19:00 В гостях у Д.
Гордона. Г. Натансон
20:00 Докази
давнини
21:35 Великi люди
22:00 Таємницi
сучасної
кримiналiстики
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 Х/ф
«Таємничий острiв»
11:20, 12:25 Д/с
«Слiдство вели...
з Леонiдом
Каневським»
14:20 «Сiмейний суд»
15:20 «Жди меня»
18:05 Ток-шоу
«Стосується
кожного»
19:05 Т/с «Поки
станиця спить»
20:00 «Подробицi»
21:00 Т/с «Поверни
моє кохання»
23:10 Т/с «Мар’їна
роща»
01:05 Х/ф «Параноя»

06:50, 07:10, 08:10

08:45 Факти. Ранок
09:15 Х/ф
«Еволюцiя»
11:05, 13:20 Х/ф
«Подвiйний КОПець»
12:45, 15:45 Факти.
День
13:40, 16:20 Х/ф
«Трон. Спадок»
16:35 Х/ф «Петля
часу»
18:45, 21:10 Факти.
Вечiр
19:15 Надзвичайнi
новини
20:20 Дiстало!
21:25 Свобода слова
00:15 Х/ф «Колонiя»

Ранок з Україною
07:00, 08:00, 09:00,
15:00, 19:00 Подiї
09:15, 13:50, 15:25
Т/с «Слiд»
10:00 Т/с «Всi
скарби свiту»
18:00 Т/с
«Повернення Лялi»
19:45 Ток-шоу
«Говорить Україна»
21:00 Т/с «Лягавий
2»
23:00 Подiї дня
23:30 Х/ф
«Ультиматум Борна»

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

06:00 «ВiкнаНовини»
06:50, 16:00 «Все
буде добре!»
08:45 «Все буде
смачно!»
09:45 Х/ф
«Неймовiрнi пригоди
iталiйцiв у Росiї»
11:45 Х/ф «Чудес не
буває»
13:50 «Битва
екстрасенсiв 14»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
19:00 Т/с «Коли ми
вдома»
19:55 «Куб - 5»
22:30 «Детектор
брехнi - 6»
23:45 «Один за всiх»

09:00, 14:00 Секретнi
матерiали давнини:
Код Голгофи
12:00 Шукачi
скарбiв: Золоте дно
Громадянської вiйни
12:30 Шукачi скарбiв:
Про людей i шахти
15:00 Сила племенi:
Господар джунглiв
16:00 Екстремальна
подорож: Аляска
17:00 Суперспоруди
Третього рейха:
Головна цитадель
Гiтлера
18:00 Шукачi скарбiв:
Ядерний нектар
18:30 Шукачi скарбiв:
Золото Острова Пiратiв
20:00, 00:00
Мiжнародний аеропорт
Дубай
21:00 Передусiм лiтаки
22:00 Повiтрянi аси
вiйни: Повiтряний бiй
над В’єтнамом

05:00, 11:15, 16:05

Передплачуйте газету «Вишгород».

07:00 ШОУМАНIЯ
08:15 Ревiзор-4
10:50 Страстi за
Ревiзором
12:10 Т/с
«Молодята»
14:50 Х/ф «Гаррi
Поттер i таємна
кiмната»
18:00 Репортер
18:20, 00:10 Абзац!
19:00 Стажисти №9
20:25 Т/с «Воронiни»
22:05 Х/ф «Сусiдка»
01:10 Служба
розшуку дiтей

07:10, 08:15, 22:35,
23:20 Бiзнес-час
07:30, 08:30, 09:45,
10:30, 11:30, 12:30,
13:30, 15:30, 16:30,
17:30, 18:30, 22:30,
23:25 Час. Важливо
08:40 Трансмiсiяновини
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 «Маски-шоу»
07:30 Т/с «Мерлiн-2»
09:30 Т/с «Мерлiн-3»
11:30 Х/ф «Чарiвник
Земномор’я»
15:25 Х/ф
«Фантастична
четвiрка»
17:30 «Люстратор
7.62»
18:30, 21:00 Новини
«Спецкор»
19:00 Т/с «Чужий»
21:30 «ДжеДАI.
Воїни дорiг»
22:00 Х/ф «Мiцний
захист»
00:15 Х/ф «Монстр
глибин»

06:30 «TOP SHOP»
07:30 «Мультфiльми»
10:15 «КВК»
12:50 Х/ф «Бiлявка з
амбiцiями»
14:45 Х/ф «Кейт i
Лео»
17:00 «Звана
вечеря»
19:00 «Орел i Решка»
20:00 «Орел i Решка.
На краю свiту»
21:00 «Розсмiши
комiка»
22:00 Х/ф
«Знайомство з
Факерами»
00:10 Х/ф «Весiльна
вечiрка»

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

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

06:30 Х/ф «Зграя»
08:30 «Правда
життя. Професiя
готельний
працiвник»
09:00 «Агенти
впливу»
09:55 Х/ф «Штемп»
11:35 Т/с
«Павутиння»
15:20 Т/с «Майор
полiцiї»
19:00, 21:40 «Свiдок»
19:30 Т/с
«Хранитель»
22:00 Т/с «Без
обмежень»
00:00 Т/с «Менталiст
- 4»
00:45 Т/с «NCIS:
полювання на
вбивцю - 3»

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 «Розумна
селянська донька»
13:10, 19:00 Панянкаселянка
14:10 Дiвчата
зрозумiють
15:05 Бiйцiвський
Клуб
18:00, 22:05 Т/с
«Свiтлофор»
20:00 Т/с «Кухня»
21:15 Рятiвники
00:00 Кращий концерт
року - клiпи

06:00, 15:00 У
пошуках iстини
07:00 Дiти Гiтлера
07:50 Вражаючi
кадри
09:40 Далеко i ще
далi
10:40 Екосистеми
свiту
11:30 Тварини-бiйцi
12:20, 22:00 Шукачi
неприємностей
13:10, 17:30
Мисливцi за змiями
14:10 Наци-гiганти
15:50, 21:10
Мегаспоруди
16:40 Мегакiшки
18:30 Загадки
Всесвiту
19:20 Секретнi
територiї
22:50 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, 19:00 Королi
аукцiонiв
11:00 Як
влаштований Всесвiт
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
06:50, 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
14:05 Казки Лiрника
Сашка
16:20 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 «Будинки
Субiза та Рогана»
22:55 Трiйка, Кено,
Максима
23:00, 00:00 Пiдсумки
23:25 На слуху

07:00, 07:30, 08:00,
08:30, 09:00, 12:00,
19:30, 00:15 ТСН
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»
13:45, 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 «Усе, що
тобi треба, - це любов»

05:50 Свобода слова
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:15
Надзвичайнi новини
10:10 Зiрка YouTube
10:40, 16:45 Т/с
«Брат за брата»
12:45, 15:45 Факти.
День
13:20 Т/с
«Прокурорська
перевiрка»
14:30, 16:20 Т/с
«Лiтєйний»
18:45, 21:10 Факти.
Вечiр
20:20 Громадянська
оборона
21:25 Т/с «Чужий
район»
22:20 Т/с «Фiзрук-2»
23:25 Х/ф «Солдат»

08:00, 15:00, 17:00,
19:00, 21:00, 23:00
«Столичнi телевiзiйнi
новини»
08:20 «Паспортний
стiл»
08:30 «Улюблена
робота»
08:40, 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 «Зроблено у
Києвi»
19:20, 23:20 «Мiська
варта»
21:25, 00:45
«Київськi iсторiї»

06:10 «У пошуках
iстини. Чорний
перстень Анни
Ахматової»
06:55, 18:00, 22:00
«Вiкна-Новини»
07:25, 16:00 «Все
буде добре!»
09:20 «Все буде
смачно!»
10:15 «Зiркове
життя. Життя пiсля
самогубства»
11:10, 23:45 Х/ф
«Мама мимоволi»
13:50 «Битва
екстрасенсiв 13»
19:00 «Коли ми
вдома»
19:55, 22:45
«Врятуйте нашу
сiм’ю - 3»

07:00, 18:00, 00:50

06:05 Родом з України.
Олег Стриженов
06:35 Родом з України.
Лiонелла Пир’єва
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
13:10 Чудеса та iншi
дивовижнi iсторiї
14:00 Таємницi
сучасної
кримiналiстики
15:56, 23:00
Екстремальна
поведiнка диких тварин
17:45 «Соцiальний
статус: ваша пенсiя»
19:00 В гостях у Д.
Гордона. Г. Натансон
22:00 Авiакатастрофи:
причини i наслiдки
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, 21:00 Т/с
«Поверни моє
кохання»
11:50, 12:25 Д/с
«Слiдство вели...
з Леонiдом
Каневським»
14:20 «Судовi
справи»
15:45 «Сiмейний
суд»
18:05 Ток-шоу
«Стосується
кожного»
19:05 Т/с «Поки
станиця спить»
20:00 «Подробицi»
23:10 Т/с «Мар’їна
роща»

06:50, 07:10, 08:10

08:00, 13:00, 19:00
Мiжнародний аеропорт
Дубай
11:00 Мегазаводи:
Шведський
суперавтомобiль
12:00 Шукачi скарбiв:
Хетфiлди та МакКої
12:30 Шукачi скарбiв:
Повстання вiскi
16:00 Екстремальна
подорож: Аляска: Крiзь
водоспади
17:00 Повiтрянi аси вiйни:
Переможний «Спiтфайр»
18:00 Шукачi скарбiв:
Боннi та Клайд
18:30 Шукачi скарбiв:
Кривавий Канзас
20:00, 00:00 Бiльше,
нiж фокуси з Дi Ем Сi:
Картковий фокусник
21:00 Керування юрбою:
Приємнi подорожi
21:30 Керування юрбою:
Керування гнiвом
22:00 Повiтрянi аси вiйни:
Мисливцi за нацистами
23:00 У гонитвi за НЛО:
Бруднi таємницi

08:05 М/ф

06:40 Х/ф «Золотий

10:15, 12:20, 12:55,

ешелон»

16:50, 19:45 Т/с

08:30 Ранковий

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

«Свiдок»

18:30, 20:30 Випуск

09:00, 04:10

новин ZAMAN

«Випадковий свiдок»

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

Сьогодні
бачив, як
мужик ялинку
виносив...
Слабак!
Зовсім трохи
не дотерпів :)

11:15, 16:05 Д/ф
11:50 Sherfe fashion
13:40 Дастархан
14:15 Велике кiно
на ATR

Репортер
07:05 ШОУМАНIЯ
08:20 Ревiзор-4
10:55 Страстi за
Ревiзором
12:20 Т/с «Щасливi
разом»
15:55, 21:55 Т/с
«Молодiжка-2»
16:55, 20:50, 22:55
Т/с «Воронiни»
18:20, 23:55 Абзац!
19:00 Герої та
коханцi №13
00:55 Х/ф «Гарний
сусiд Сем»

09:35 Т/с «Коломбо»
11:15 «Кримiнальнi
справи»
13:00, 19:30 Т/с
«Хранитель»
15:00, 19:00, 21:40

19:00 Mizmizlar

«Свiдок»

21:00 Х/ф

15:15 Т/с «Важняк»

Мені до сесії
не те що
готуватися,
мені навіть
нити про неї
лінь :)

22:00 Т/с «Без
обмежень»
00:00 Т/с «Менталiст
- 4»
00:45 Т/с «NCIS:
полювання на
вбивцю - 3»

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

06:00 Мультфiльми
06:15 «Маски-шоу»
06:40, 09:40 Т/с
«Розшук-2»
08:40, 21:30
«ДжеДАI. Воїни
дорiг»
09:00, 18:30, 21:00
Новини «Спецкор»
09:30 «Люстратор
7.62»
16:30, 19:00 Т/с
«Чужий»
22:00 Х/ф «Я
прийшов з миром»

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 «Там, на
невiдомих стежках»
13:10, 19:00 Панянкаселянка
14:10 Дiвчата
зрозумiють
15:05 Бiйцiвський
Клуб
16:05, 21:00, 21:50
Вiталька
17:00 Країна У
18:00, 23:05 Т/с
«Свiтлофор»
20:00 Т/с «Кухня»
21:15 Рятiвники
22:05 Розсмiши
комiка
00:00 Кращий
концерт року - клiпи

06:00, 15:00 У
пошуках iстини
07:00, 14:10 Дiти
Гiтлера
07:50 Вражаючi
кадри
09:40 Далеко i ще
далi
10:40 Дикi Гаваї
11:30, 16:40
Тварини-бiйцi
12:20, 22:00 Шукачi
неприємностей
13:10, 17:30
Мисливцi за змiями
15:50, 21:10
Мегаспоруди
18:30 Загадки
Всесвiту
19:20 Секретнi
територiї
22:50 Шокуюче вiдео

— Мені дуже
складно.
І важко.
Скажи щось
приємне.
— На
вихідних
нап’ємося! :)

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

06:55, 07:20 Що
було далi?
07:50, 13:00, 18:30
Як це влаштовано?
08:15 Аляска:
родина з лiсу
09:10, 21:00 Швидкi
та гучнi
10:05, 10:35, 19:00,
19:30 Мисливцi за
релiквiями
11:00 Скутi
12:00, 00:00 Top
Gear
13:30, 18:00 Як це
зроблено?
15:00 Пильнуй
16:00, 16:30, 20:00,
20:30 У гонитвi за
класикою
17:00 Махiнатори
22:00, 22:30
Легендарний
автомобiль
23:00, 23:30 Склади:
битва в Канадi
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2+2
06:50, 07:25, 07:45,
08:25 Гiсть студiї
09:40, 19:00 Про
головне
10:15 Перша шпальта
11:00 Д/ф «Європа.
Далi буде»
13:45, 18:05 Час-Ч
14:10 Казки Лiрника
Сашка
14:20 Моя країна
15:05 Хто в домi
хазяїн?
15:30 Як ваше
здоров’я?
16:35 Д/ф «Свiт пiсля
Фукусiми»
17:35 Д/ф «Палiтра.
Ван Ейк»
18:15 Новини. Свiт
18:55 З перших вуст
19:40 Шустер Live.
Буднi
22:50 Суперлото,
Трiйка, Кено
23:00, 00:00 Пiдсумки
23:25 На слуху

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, 14:45,
15:45 «Сiмейнi
мелодрами»
16:45 «ТСН.
Особливе»
17:10 Т/с «Корольок
- пташка спiвоча»
22:30 «Iнспектор
Фреймут»

06:45, 08:00, 14:30,
16:20 Т/с «Лiтєйний»
07:45, 08:45 Факти.
Ранок
09:15, 19:15
Надзвичайнi новини
10:10 Зiрка YouTube
10:35, 16:50 Т/с
«Брат за брата»
12:45, 15:45 Факти.
День
13:20 Т/с
«Прокурорська
перевiрка»
18:45, 21:05 Факти.
Вечiр
20:20 Україна. Код
унiкальностi: Елiксир
безсмертя
21:20 Т/с «Чужий
район»
22:20 Т/с «Фiзрук-2»
23:15 Х/ф «Вiрус»
01:10 Голос Америки

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, 22:05
«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»

06:30, 18:00, 22:00

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 Докази
давнини
12:15 Великi люди
13:00 «Соцiальний
статус: ваша пенсiя»
14:00, 22:00
Авiакатастрофи:
причини i наслiдки
16:00 Екстремальна
поведiнка диких тварин
17:45 Чудеса та iншi
дивовижнi iсторiї
18:05 «Мистецтво i час»
18:15 «Цивiлiзацiя
Incognita»
19:00 В гостях у Д.
Гордона. Г. Натансон
21:30 «Глобал - 3000»
23:00 Нашi улюбленцi
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, 21:00 Т/с
«Поверни моє
кохання»
11:50, 12:25 Д/с
«Слiдство вели...
з Леонiдом
Каневським»
14:20 «Судовi
справи»
15:45 «Сiмейний
суд»
18:05 Ток-шоу
«Стосується
кожного»
19:05 Т/с «Поки
станиця спить»
20:00 «Подробицi»
23:10 Т/с «Мар’їна
роща»

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

08:00, 13:00, 19:00
Бiльше, нiж фокуси з
Дi Ем Сi: Картковий
фокусник
09:00, 14:00 Керування
юрбою: Приємнi
подорожi
11:00 Мегазаводи:
суперавтомобiлi:
Ламборгинi Авентадор
12:00 Шукачi скарбiв:
Трофеї Лiнкольна
12:30 Шукачi скарбiв:
Бiля витокiв США
15:00 Сила племенi:
Мисливцi на акул
16:00 Екстремальна
подорож: Аляска:
Пекельний пiдйом
17:00 Повiтрянi
аси вiйни: Битва за
Британiю
18:00 Шукачi скарбiв:
Бiллi Кiд
21:00 Шосе крiзь пекло:
Iнодi пацiєнт помирає
22:00 Суперспоруди
Третього рейха:
Атлантичний вал

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

Головне в
житті — не
втрачати
людей, з
якими у вас в
голові таргани
одного виду! :)

Передплачуйте газету «Вишгород».

«Вiкна-Новини»
07:05, 16:00 «Все
буде добре!»
09:00 «Все буде
смачно!»
10:00 «Зiркове
життя. Контракт на
любов»
10:55 «Врятуйте
нашу сiм’ю - 3»
13:45 «Битва
екстрасенсiв 13»
19:00 Т/с «Коли ми
вдома»
19:55, 22:45
«МастерШеф - 4»
00:10 Х/ф «Офiцери»

Жіноча
народна забава
— закохатися
в ідіота і
запевняти всіх,
що він єдиний і
неповторний

07:00, 18:00, 01:00
Репортер
07:05 ШОУМАНIЯ
08:20 Ревiзор-4
11:10 Страстi за
Ревiзором
12:35, 16:55, 21:00,
23:05 Т/с «Воронiни»
15:50, 22:00 Т/с
«Молодiжка-2»
18:20, 00:05 Абзац!
19:00 Герої та
коханцi №14
01:05 Служба
розшуку дiтей

Рак — не
вирок. Ось
Скорпіон або
Водолій —
це так, інша
справа :)

08:30 Ранковий
«Свiдок»
09:00 «Випадковий
свiдок»
09:35 Т/с «Коломбо»
11:15 «Кримiнальнi
справи»
13:00, 19:30 Т/с
«Хранитель»
15:00, 19:00, 21:40
«Свiдок»
15:15 Т/с «Свiй чужий»
22:00 Т/с «Без
обмежень»
00:00 Т/с «Менталiст
- 4»
00:45 Т/с «NCIS:
полювання на
вбивцю - 3»

07:10, 08:15, 23:50
Бiзнес-час
07:30, 08:30, 09:30,
10:30, 11:30, 12:30,
13:30, 14:30, 15:30,
16:30, 17:30, 18:30,
07:50 Автопiлотновини
08:40 Трансмiсiяновини
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

08:40, 21:30
«ДжеДАI. Воїни
дорiг»
09:00, 18:30, 21:00
Новини «Спецкор»
09:30 «Люстратор
7.62»
09:40 Х/ф «Вiйна
на Захiдному
напрямку». 1 с.
11:25 Х/ф «Вiйна
на Захiдному
напрямку». 2 с.
13:05 Д/п «Пiдводий
човен «Катюша»
13:20 Д/п «Воїни
свiту»
14:10 Д/п «Зброя
майбутнього»
15:10 Д/п «Україньскi
сенсацiї»
16:30, 19:00 Т/с
«Чужий»
22:00 Х/ф «Вiрний
пострiл»

06:30 «TOP SHOP»

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
«Попелюшка»
13:10, 19:00
Панянка-селянка
14:10 Дiвчата
зрозумiють
15:05, 22:05
Розсмiши комiка
16:05, 21:00, 21:50
Вiталька
18:00, 23:05 Т/с
«Свiтлофор»
20:00 Т/с «Кухня»
21:15 Рятiвники

06:00, 15:00 У
пошуках iстини
07:00, 14:10 Дiти
Гiтлера
07:50 Вражаючi
кадри
09:40 Далеко i ще
далi
10:40 Дикi Гаваї
11:30 Секретна
зброя тварин
12:20, 22:00 Шукачi
неприємностей
13:10, 17:30
Мисливцi за змiями
15:50, 21:10
Мегаспоруди
16:40 Тварини-бiйцi
18:30 Загадки
Всесвiту
19:20 Секретнi
територiї
22:50 Шокуюче вiдео
00:30 Європейський
покерний тур

06:55 Пильнуй
07:50, 13:00, 18:30 Як
це влаштовано?
08:15, 08:45, 09:10,
09:40 У гонитвi за
класикою
10:05, 10:35, 19:00,
19:30, 20:00, 20:30
Склади: битва в
Канадi
11:00 Швидкi та гучнi
12:00, 00:00 Top Gear
13:30, 18:00 Як це
зроблено?
15:00, 15:30 Наука
магiї
16:00, 16:30 Курс
екстремального
водiння
17:00 Махiнатори
21:00 Способи
збiльшення прибуткiв
22:00, 22:30 Мисливцi
за релiквiями ломбард
23:00, 23:30 Вантажнi
вiйни

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

Наш індекс у Каталозі місцевих періодичних видань 40007
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2+2
09:40, 19:00 Про
головне
11:35 Д/ф «У пошуках
Грецiї»
12:35 Кордон держави
13:20, 18:05 Час-Ч
13:45 Казки Лiрника
Сашка
14:20 «Надвечiр’я» з
Т.Щербатюк
15:20 Бiатлон. Кубок
свiту. Спринт (жiнки)
17:00 Д/ф «Майбутнi
зiрки» 6с. «Iспит»
17:35 Д/ф «Палiтра.
Леонардо да Вiнчi»
18:15 Новини. Свiт
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

07:00, 07:30, 08:00,
08:30, 09:00, 12:00,
19:30, 00:30 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, 14:50,
15:45 «Сiмейнi
мелодрами»
16:45 «ТСН.
Особливе»
17:10 Т/с «Корольок
- пташка спiвоча»
22:30 «Право на
владу»

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

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 Докази
давнини
12:15, 21:35 Великi
люди
13:00, 17:45 Чудеса
та iншi дивовижнi
iсторiї
14:00, 22:00
Авiакатастрофи:
причини i наслiдки
16:00, 23:00 Нашi
улюбленцi
19:00 В гостях у
Д. Гордона. В.
Леоненко
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, 21:00 Т/с
«Поверни моє
кохання»
11:50, 12:25 Д/с
«Слiдство вели...
з Леонiдом
Каневським»
14:20 «Судовi
справи»
15:45 «Сiмейний
суд»
18:05 Ток-шоу
«Стосується
кожного»
19:05 Т/с «Поки
станиця спить»
20:00 «Подробицi»
23:10 Т/с «Мар’їна
роща»

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

16:20 Т/с «Лiтєйний»
07:45, 08:45, 12:45
Факти. Ранок
09:15, 19:15
Надзвичайнi новини
10:10 Зiрка YouTube
10:40, 16:50 Т/с
«Брат за брата»
13:20 Т/с
«Прокурорська
перевiрка»
15:45 Факти. День
18:45, 21:05 Факти.
Вечiр
20:20 Iнсайдер
21:20 Т/с «Чужий
район»
22:20 Т/с «Фiзрук-2»
23:15 Х/ф «Вороги»

— Я всього
досягнув сам!
— Ти
безробітний
алкоголік
з трьома
кредитами.
— І це все
сам! :)

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, 01:15 «Служба
порятунку»
19:20, 23:20 «Мiська
варта»
21:25, 00:45
«Прогулянки мiстом»

06:20, 18:00, 22:00
«Вiкна-Новини»
06:55, 16:00 «Все
буде добре!»
08:50 «Все буде
смачно!»
09:50 «Зiркове
життя. Смертельнi
розваги»
10:40 «Зiркове
життя. Допитися до
слави»
11:40 Х/ф «Zolushka.
ru»
13:45 «Битва
екстрасенсiв 13»
19:00 Т/с «Коли ми
вдома»
19:55, 22:45
«Зваженi та щасливi
- 4»
23:15 Х/ф «Отрути,
або свiтова iсторiя
отруєнь»

07:00, 18:00, 01:00

08:00, 13:00, 19:00
Звiриний патруль: Вовча
варта
09:00, 14:00 Шосе крiзь
пекло: Iнодi пацiєнт
помирає
11:00 Мегазаводи:
Лотус Евора
12:00 Шукачi скарбiв:
Скарби Нью-Джерсi
15:00 Сила племенi:
Воїни кровi
16:00 Екстремальна
подорож: Аляска: Рiка
лютi
17:00 Повiтрянi аси
вiйни: Тотальна вiйна
18:00 Шукачi скарбiв:
Удача в Кентуккi
18:30 Шукачi скарбiв:
Скарби канiбалiв
20:00, 00:00 Розбагатiй
або помри на копальнi
21:00 Золото Юкону:
Мiж молотом i ковадлом
22:00 Суперспоруди
Третього рейха: База
субмарин
23:00 У гонитвi за НЛО:
Викрадення в Аризонi

06:00 Saba erte

08:30 Ранковий

ATRde

«Свiдок»

08:05 М/ф

09:00 «Випадковий

10:15, 12:20, 12:55,

свiдок»

16:50 Т/с

09:35 Т/с «Коломбо»

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

11:15 «Кримiнальнi

18:30, 20:30 Випуск
новин ZAMAN
11:15, 11:50, 16:05
Д/ф
13:40 Прогулянки
по Криму з О.
Гайворонським

Репортер
07:05 ШОУМАНIЯ
08:20 Ревiзор-4
10:45 Страстi за
Ревiзором
12:15 Т/с «Щасливi
разом»
15:50, 22:00 Т/с
«Молодiжка-2»
16:55, 21:00, 23:05
Т/с «Воронiни»
18:20, 00:05 Абзац!
19:00 Герої та
коханцi №15
01:05 Служба
розшуку дiтей

справи»
13:00, 19:30 Т/с
«Хранитель»
15:00, 19:00, 21:40
«Свiдок»
15:15 Т/с «Свiй чужий»
22:00 Т/с «Без

14:15 Велике кiно

обмежень»

на ATR

00:00 Т/с «Менталiст

19:00 Ток-шоу

- 4»

Л. Буджурової

00:50 Т/с «NCIS:

«Гравiтацiя»

полювання на

21:00 Х/ф

вбивцю - 3»

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
08:40 Трансмiсiяновини
09:35, 10:35, 11:35,
20:00, 21:10 Час.
Пiдсумки дня
13:32 Майстри
Ремонту
14:35 Велика
полiтика
17:35 Територiя
закону
18:10 Мiсцевий час
18:30 Вiкно в Європу
21:40 Час-Тайм
22:35 Лiсова варта

06:35, 14:10 Д/п
«Зброя майбутнього»
07:35 «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 «Вiйна на
Захiдному напрямку».
Третя серiя
11:25 Х/ф «Вiйна на
Захiдному напрямку».
Четверта серiя
13:05 Д/п
«Протитанковi пушки
калiбру 45 та 57 мм»
13:20 Д/п «Воїни
свiту»
15:10 Д/п «Українськi
сенсацiї»
16:30, 19:00 Т/с
«Чужий»
22:00 Х/ф «Людинатiнь»

06:30 «TOP SHOP»

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 «Саксана у
Країнi Чудес»
13:10, 19:00
Панянка-селянка
14:10 Дiвчата
зрозумiють
15:05, 22:05
Розсмiши комiка
16:05, 21:00, 21:50
Вiталька
17:00 Країна У
18:00, 23:05 Т/с
«Свiтлофор»
20:00 Т/с «Кухня»
21:15 Рятiвники

06:00, 15:00 У
пошуках iстини
07:00 Наци-гiганти
07:50 Вражаючi
кадри
09:40 Далеко i ще
далi
10:40 Земля: погляд
зблизька
11:30 Мегакiшки
12:20, 22:00 Шукачi
неприємностей
13:10, 17:30
Мисливцi за змiями
14:10 Дiти Гiтлера
15:50, 21:10
Мегаспоруди
16:40 Тварини-бiйцi
18:30 Загадки
Всесвiту
19:20 Секретнi
територiї
22:50 Шокуюче вiдео

07:50, 13:00, 18:30 Як
це влаштовано?
08:15, 08:45 Склади:
битва в Канадi
09:10, 09:40 Курс
екстремального
водiння
10:05, 10:35, 19:00,
19:30 Вантажнi вiйни
11:00 Способи
збiльшення прибуткiв
12:00, 00:00 Top Gear
13:30, 18:00 Як це
зроблено?
15:00 Як
влаштований Всесвiт
16:00 Повний
форсаж
17:00 Махiнатори
20:00 Будинку на
деревах
21:00 Королi
столярної справи
22:00 Сталевi м’язи
23:00, 23:30 Пропажi
на продаж

07:30 «Мультфiльми»
08:20 Т/с «Хто у домi
господар»
10:00 Т/с «Всi жiнки вiдьми»
13:40, 22:00 Т/с
«Доктор Хаус»
15:10, 20:00 «Орел
i Решка. На краю
свiту»
16:10, 19:00 «Орел i
Решка»
17:00 «Звана
вечеря»
21:00 «Розсмiши
комiка»
01:20 Т/с «Комiсар
Рекс»
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2+2
09:40, 19:00 Про
головне
10:15 «Схеми»
з Наталiєю
Седлецькою
11:05 Х/ф «Брат i
сестра»
13:20 Час-Ч
13:45 Казки Лiрника
Сашка
13:55 Моя країна
14:20 Вiра. Надiя.
Любов
15:20 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

07:35 «Маша i
ведмiдь»
08:35 «Чистоnews»
09:40 «Чотири
весiлля»
11:00 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»

07:30, 15:00, 18:30,
21:00 «Соцiальний
пульс»
10:00, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
11:00, 20:00 Докази
давнини
12:15 Великi люди
13:00, 17:45 Чудеса
та iншi дивовижнi
iсторiї
14:00, 23:00
Авiакатастрофи:
причини i наслiдки
16:00 Нашi
улюбленцi
18:15 «Цивiлiзацiя
Incognita»
19:00 В гостях у
Д. Гордона. В.
Леоненко
21:35 Прем’єра!!!
Азбука життя
Миколи Сивого
00:00 «Красивi та
амбiцiйнi»

07:00, 08:00, 09:00,
12:00, 14:00, 17:45
«Новини»
07:10, 08:10, 09:10
«Марафон. Диво
починається»
11:00, 12:25 Д/с
«Слiдство вели...
з Леонiдом
Каневським»
14:20 «Судовi
справи»
15:50 «Сiмейний
суд»
18:05 Ток-шоу
«Стосується
кожного»
19:05 «Щастя з
пробiрки»
20:00 «Подробицi»
21:00 Х/ф «Любов i
Роман»
22:45 Ток-шоу
«Чорне дзеркало»
01:05 Т/с
«Паралельне життя»

09:15, 19:15
Надзвичайнi новини
10:10, 13:20 Т/с
«Наркомiвський
обоз»
12:45, 15:45 Факти.
День
14:40, 16:20 Т/с
«Смертельна
сутичка»
18:45, 21:10 Факти.
Вечiр
20:20 Крiт
21:25 Т/с «Чужий
район»
22:20 Т/с «Фiзрук-2»
23:15 Х/ф «Сфера»

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

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

Я не нічний
романтик, я
ідіот, який
не може
лягти вчасно,
щоб вранці
нормально
встати :)

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
«Столиця»
10:20, 16:00,
17:40, 18:50,
21:25 «Вiдкритий
мiкрофон»
13:20, 15:10, 23:25
«Громадська
приймальня»
16:20, 18:00 «У
центрi уваги»
17:10, 00:45
«Прогулянки мiстом»
19:20, 23:20 «Мiська
варта»
21:35 «Столиця.
Спецпроект»

06:30 Х/ф «Мiй

08:00, 13:00, 19:00
Розбагатiй або помри на
копальнi
09:00, 14:00 Золото
Юкону: Мiж молотом i
ковадлом
11:00 Мегазаводи:
Вантажiвки «Мерседес»
12:00 Шукачi скарбiв:
Пiратськi скарби
15:00 Сила племенi:
Орлинi вбивцi
16:00 Екстремальна
подорож: Аляска:
Пекельна дiра
17:00 Повiтрянi аси
вiйни: Червонi хвости
18:00 Битва
колекцiонерiв: Трактори
18:30 Битва
колекцiонерiв:
Пилосмоки
20:00, 00:00 Грошове
сховище США
22:00 Суперспоруди
Третього рейха: Ракети
«Фау-2»
23:00 У гонитвi за НЛО:
Iгри безпілотникiв

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

Передплачуйте газету «Вишгород».

любимий клоун»
08:05 Х/ф «Zolushka.
ru»
10:15 Х/ф «I падає
снiг»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
19:00 Т/с «Коли ми
вдома»
19:55 «Нацiональне
талант-шоу
«Танцюють всi!-7»
22:45 «Нацiональне
талант-шоу
«Танцюють всi!7». Пiдсумки
голосування»
23:50 «Куб - 5»

07:00, 18:00
Репортер
07:05 ШОУМАНIЯ
08:20 Ревiзор-4
10:55 Страстi за
Ревiзором
12:20, 16:55, 21:00
Т/с «Воронiни»
15:55, 22:00 Т/с
«Молодiжка-2»
18:205 Абзац!
19:00, 23:50 Герої та
коханцi

Сьогодні
вирішив
дитинство
згадати. Впав
обличчям
у сніговий
замет. Хто ж
знав, що там
лавочка :)

08:30 Ранковий
«Свiдок»
09:00 «Випадковий
свiдок»
09:25 Т/с
«Каменська - 4»
13:00 Т/с
«Хранитель»
15:00, 19:00 «Свiдок»
15:15 Т/с «Свiй чужий»
19:30 Х/ф «Будинок
на краю»
21:20 Х/ф
«Спiвучасник»
23:30 Х/ф «Всупереч
долi»

Люба, якщо тобі щось не подобається, скажи прямо. Я не здогадаюся, в чому був неправий,
якщо ти просто будеш створювати мене в Сімс і вбивати :)

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

06:35 Д/п «Зброя
майбутнього»
07:35 «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 «Вiйна
на Захiдному
напрямку». 5 с.
11:25 Х/ф «Вiйна
на Захiдному
напрямку». 6 с.
13:05 «Нове Шалене
вiдео по-українськи»
15:00 «СуперОблом.
UA»
16:30 Т/с «Чужий»
19:00 Х/ф «Майстер»
22:00 Х/ф «Ворог
поруч»
23:50 Х/ф «Хронiки
пекла»

06:30 «TOP SHOP»

08:25 М/с «Пiдлiтки
мутанти черепашки
нiндзя»
08:55 М/с
«Смурфiки»
10:55 Єралаш
12:00 Х/ф «Гензель i
Гретель»
13:10 Панянкаселянка
14:10 Дiвчата
зрозумiють
15:05 Розсмiши
комiка
16:05 Вiталька
17:00 Країна У
18:00 Т/с
«Свiтлофор»
19:00 Любов онлайн
20:00 Х/ф «Будинок
великої матусi 2»
22:00 Х/ф «Нiхто не
знає про секс 2»
00:00 Кращий
концерт року - клiпи

06:00, 15:00 У
пошуках iстини
07:00, 14:10 Дiти
Гiтлера
07:50 Вражаючi
кадри
09:40 Далеко i ще
далi
10:40 Невiдома Iндiя
11:30 Тварини-бiйцi
12:20, 22:00 Шукачi
неприємностей
13:10, 17:30
Мисливцi за змiями
15:50, 21:10
Мегаспоруди
16:40 Секретна
зброя тварин
18:30 Загадки
Всесвiту
19:20 Секретнi
територiї
22:50 Шокуюче вiдео
00:30 Європейський
покерний тур

08:15 Будинки на
деревах
09:10 Повний форсаж
10:05, 10:35, 19:00,
19:30 Пропажi на
продаж
11:00 Королi
столярної справи
12:00, 00:00 Top Gear
13:30, 18:00 Як це
зроблено?
15:00 Динамо
- неймовiрний
iлюзiонiст
16:00, 16:30 У гонитвi
за класикою
17:00 Великий
махiнатор
20:00 Як побудувати
суперкар
21:00 Iнструкцiя зi
створення
22:00 Незбагненне:
спецiальнi матерiали
23:00, 23:30 Королi
аукцiонiв
01:00 Справжнi шахраї

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

Наш індекс у Каталозі місцевих періодичних видань 40007
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06:45 Пiдсумки
07:00 Шустер LIVE
11:25 Подорожуй
першим
11:50 Зроблено в Європi
12:10 Бiатлон.
Кубок свiту. Гонка
переслiдування (жiнки)
13:00 Свiтло
13:30 Хочу бути
13:50 Нотатки на
глобусi. Латвiя
14:25 Бiатлон.
Кубок свiту. Гонка
переслiдування
(чоловiки)
15:40 В гостях у Д.
Гордона
16:45 Чоловiчий клуб.
Бокс
18:30 Книга ua
19:00 Т/с «Сержант
Рокка»
21:00 Новини
21:40 Утеодин з
Майклом Щуром
22:10 Iнша музика з
Олексiєм Коганом
22:40 Мегалот
22:50 Суперлото, Трiйка,
Кено

06:00 «Шiсть кадрiв»
07:10, 19:30 ТСН:
«Телевiзiйна служба
новин»
08:00, 08:35
М/с «Пригоди
ведмедикiв Гаммi»
09:00 «Свiтське
життя»
10:10, 02:30 Х/ф
«Лiки для бабусi»
14:30 «Вечiрнiй Київ»
16:30, 21:20
«Вечiрнiй квартал»
18:30 «Розсмiши
комiка»
20:15 «Українськi
сенсацiї»
23:20 «Що? де?
коли?»
00:35 Х/ф «Червонi
вогнi»

06:20 М/с «Том
i Джерi. Шерлок
Холмс»
07:05 Х/ф «Вороги»
08:50 Україна. Код
унiкальностi: Елiксир
безсмертя
09:50 Дiстало!
10:50 Громадянська
оборона
11:50 Iнсайдер
12:45 Факти. День
13:00 Х/ф
«Полiцейська
академiя»
14:55 Т/с «Фiзрук-2»
18:45 Факти. Вечiр
19:15 Надзвичайнi
новини. Пiдсумки
20:10 Х/ф «Хенкок»
22:00 Х/ф «Сфера»
00:45 Х/ф «Iлюзiя
обману»

09:55 «Актуальна
тема»
10:00 «Якiсне життя»
10:30 «Зроблено у
Києвi»
11:00 «Run.OK»
11:35, 19:20,
22:40 «Вiдкритий
мiкрофон»
11:50, 16:00
«Корисна розмова»
12:30 «У центрi
уваги»
13:30 «Київськi
iсторiї»
15:30 «Служба
порятунку»
17:15 «Крок до зiрок.
Нам 15 рокiв»
19:00, 21:00, 23:00
«Столичнi телевiзiйнi
новини»
19:40, 21:20, 23:20
«Столиця»

06:30 Х/ф «Зигзаг

06:35 Х/ф
«Парижанка»
10:00 Докази
давнини
11:15 Х/ф «Кумедна
мордочка»
14:00 За сiм морiв
14:50 Маленькi
улюбленцi
16:10 «Мистецтво
i час»
16:40 Вперед, на
Олiмп!
17:00 «Глобал 3000»
17:30 Азбука життя
Миколи Сивого
19:00 XX столiття
вiйн
20:00 Вся розкiш
азiйських країн
21:00 Нiколь Кiдман.
Дiвчинка з країни Оз
22:05 Х/ф «Вавилон»
01:00 «Вихiдний,
пiсля опiвночi»

06:40, 20:00
«Подробицi»
07:20 «Школа
доктора
Комаровського.
Невiдкладна
допомога»
08:00 «Школа
доктора
Комаровського»
08:30 Д/ф
«Костянтин
Меладзе. «Не
тревожь мне душу...»
09:30 «Новини»
10:00 Т/с «Будинок
бiля великої рiчки»
12:55 Х/ф «Любов i
Роман»
15:00 Т/с «Кохання
не картопля»
18:00, 20:30 Т/с «Все
повернеться»
22:30 Т/с «Точка
кипiння»

07:00, 15:00, 19:00
Подiї
07:10 Т/с «Дорожнiй
патруль 5»
10:00 Один за сто
годин
11:10, 22:15 Х/ф
«Слiдами Фенiкса»
13:15, 15:20 Т/с
«Волошки»
17:25, 19:40 Т/с
«Красунi»
00:20 Х/ф «Сибiр.
Монамур»

08:00 Наука
майбутнього Стiвена
Гокiнга: Люди на
замовлення
09:00 Космос: Простiр
i час: Електричний
хлопчик
10:30 Гра в числа: Чи
може розшифровка
кодiв змiнити ваше
життя?
11:00 Бiльше, нiж
фокуси з Дi Ем Сi:
Палаюча людина
13:00 Апокалiпсис:
Друга свiтова вiйна:
Наймасштабнiшi
десантнi операцiї
15:00 Дикi тварини
Пiвночi: На краю
16:00 В пошуках да Вiнчi
17:00 Гра в числа: Ви
могли б стати босом?
20:00, 00:00 90-i:
десятилiття, що нас
об’єднало
23:00 Бiльше, нiж
фокуси з Дi Ем Сi:
Картковий фокусник

06:00 Д/ф
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 Татлы сес
11:40 Mizmizlar
12:20 Т/с
16:00 Yirla, sazim
16:45 Tarih sedasi
17:05 Золоте
столiття кiно на ATR
18:50 Х/ф
20:30 Bu afta
21:10 Велике кiно
на ATR

Якби
більшість
завжди була
права, то
Сонце досі
оберталося
б навколо
Землі :)

удачi»
08:00 «Караоке на
Майданi»
09:00 «Все буде
смачно!»
11:15 Х/ф
«Спортлото-82»
13:10 «Нацiональне
талант-шоу
«Танцюють всi!-7»
16:10 «Зваженi та
щасливi - 4»
19:00 «Х-Фактор - 5»
21:45 Т/с «Коли ми
вдома»
22:45 «Х-Фактор
- 5 Пiдсумки
голосування»
00:00 «Детектор
брехнi - 6»

07:25 Ревiзор
09:15 Стажисти
10:40, 12:40 Герої та
коханцi
14:35, 16:35 Хто
Зверху?-3
18:45 М/ф «Кiшки
проти собак»
20:40 Х/ф «Гаррi
Поттер i В’язень
Азкабана»
23:30 Стенд Ап Шоу
00:30 Х/ф «Залiзне
небо»

Моя дружина
нарешті
навчилася
готувати.
Тепер справа
за мною —
навчитися
їсти те, що
вона готує! :)

07:55 Т/с
«Каменська - 4»
11:30 «Речовий
доказ». Угода з
совiстю
12:00 «Головний
свiдок»
12:55 «Випадковий
свiдок»
13:50 «Правда
життя. Професiя
офiсний працiвник»
14:30 «Поїхали!»
15:00 Т/с «Вулицi
розбитих лiхтарiв
- 4»
19:00 «Спецiальний
«Свiдок»
19:30 Т/с «Морський
патруль»
23:00 «Голi та
смiшнi»
00:00 Х/ф
«Спiвучасник»

09:15 Мамина школа
09:50 Народна кухня
10:15 Снiданок з
Iскрою
11:35 Майстри
Ремонту
13:15 Iнтелект.ua
14:15 Улюблена
робота
15:35 Кiно з Янiною
Соколовою
17:15 Мiграцiйний
вектор
17:35 Феєрiя
мандрiв
18:35, 22:35 Тема/
Хронiка тижня
20:35 В кабiнетах
21:10, 00:35 Велика
полiтика
21:35 Вiкно в
Америку
22:50 Гра iнтересiв
23:35 Iсторiя успiху

06:15 «Маски-шоу»

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/ф «Нiко.
Шлях до зiрок»
12:00 Х/ф «Книга
майстрiв»
13:50 Х/ф «Лiто,
пляж, кiно!»
15:40 Дайош
молодьож!
16:40 М/ф «Стюарт
Лiттл 3: поклик
природи»
18:00 Х/ф «Будинок
великої матусi 2»
20:00 Панянкаселянка
22:00 Вiталька
00:00 Кращий
концерт року - клiпи

06:00 Бандитська
Одеса
07:00 У пошуках
iстини
08:40 Танки. Великi
битви
10:30, 21:00 Свiт на
долонi
13:30 Невiдома Iндiя
16:30 Далеко i ще
далi
19:30 Шукачi скарбiв
00:30 Таємницi
Америки

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 «Хронiки
пекла»
20:10 Х/ф «Мiцний
горiшок-4»
23:00 Х/ф
«Королiвство
вiкiнгiв»

Мені
здається, я —
ведмідь і мені
пора залягти
в сплячку
до приходу
весни :)

06:30 «TOP SHOP»
07:30 «Мультфiльми»
10:10 М/с «Малюки
Лунi Тюнз»
11:00 «Рецепти
щастя»
12:00
«ВусоЛапоХвiст»
12:15 «Пороблено в
Українi»
13:30 Х/ф
«Безголовi»
15:25 «Орел i Решка»
17:15 «Орел i Решка.
Шопiнг»
18:15 Х/ф «Голий
пiстолет»
20:00 Х/ф «Голий
пiстолет 2 1/2»
21:45 «КВК»
00:00 Т/с
«Надприродне»

06:25 Аляска: родина
з лiсу
07:20 Голi та наляканi
08:15 Будинки на
деревах
09:10, 09:40 Мисливцi
за релiквiями ломбард
10:05, 10:35, 20:00,
20:30 Склади: битва в
Канадi
11:00 Способи
збiльшення прибуткiв
12:00 Швидкi та гучнi
13:00, 13:30 У гонитвi
за класикою
14:00, 14:30
Легендарний
автомобiль
15:00 Динамо - зустрiч
з iлюзiонiстом
16:00, 17:00, 18:00,
19:00 Динамо
- неймовiрний
iлюзiонiст
21:00 Скутi
22:00 Трой
23:00 Iнструкцiя зi
створення

10
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09:35 Хто в домi
хазяїн?
09:55 Школа Мерi
Поппiнс
10:10 Подорожуй
Литвою
10:40 Х/ф «Снiговики»
12:25 Бiатлон. Кубок
свiту. Мас-старт
(жiнки)
13:50 Д/ф «Майбутнi
зiрки» 6с. «Iспит»
14:25 Бiатлон. Кубок
свiту. Мас-старт
(чоловiки)
15:40 Фольк-music
16:55 Театральнi
сезони
17:30 В гостях у
Д.Гордона
19:00 Т/с «Сержант
Рокка»
21:00 Новини
21:40 Перша шпальта
22:10 ПроОбраз
22:55 Трiйка, Кено,
Максима

06:00 Х/ф «Втеча»
07:35 Мультфiльм
08:00, 08:35
М/с «Пригоди
ведмедикiв Гаммi»
09:00 «Лото-забава»
10:00 «Українськi
сенсацiї»
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 «15 республiк»
19:30 «ТСНТиждень»
21:15 «Хоробрi
серця»
23:10 Х/ф
«Пiслязавтра»

06:05 Мультфiльми
06:20 М/с «Том
i Джерi. Шерлок
Холмс»
07:10 Анекдоти поукраїнськи
07:55 Зiрка YouTube
09:10 Дивитись усiм!
10:10 Крiт.
Розважальне шоу
10:45 Х/ф «Хенкок»
12:45 Факти. День
13:10 Х/ф
«Полiцейська
академiя-2. Їх перше
завдання»
15:00 Т/с «Чужий
район»
18:45 Факти тижня
20:20 Х/ф «Шерлок
Холмс»
23:00 Х/ф «Шерлок
Холмс-2. Гра тiней»

07:20, 11:20 «Київ
музика»
09:10 «Актуальна
тема»
09:15 «Здрастуй,
рiдне село»
09:50 «Столиця.
Спецпроект»
11:10 «Корисна
розмова»
13:30 «Прогулянки
мiстом»
15:30 «Гаряча лiнiя
«102»
17:00, 18:00 «У
центрi уваги»
17:50, 18:50,
19:50, 20:50,
22:50 «Вiдкритий
мiкрофон»
19:00, 20:00, 22:00,
23:55 «Столиця»
21:00, 23:00 «СТН тижневик»

06:10 Х/ф «Шукайте
жiнку»
09:00 «Все буде
смачно!»
10:20 «Караоке на
Майданi»
11:20 «МастерШеф
- 4»
14:50 «Х-Фактор - 5»
19:00 «Битва
екстрасенсiв 14»
21:10 «Один за всiх»
22:20 «ВiкнаНовини»
Спецрепортаж
23:25 Х/ф
«Судженийряджений»

06:00, 20:00
«Цивiлiзацiя
Incognita»
06:15 Х/ф «Кумедна
мордочка»
10:00 Вся розкiш
азiйських країн
11:20 Х/ф
«Парижанка»
13:50 За сiм морiв
14:50 Маленькi
улюбленцi
15:50 Дика Африка
16:50 Концерт
М. Поплавського
«Я люблю тебе,
Україно!»
19:00 XX столiття
вiйн
20:15 «Кумири»
20:40 «Свiтськi
хронiки»
21:05 Нiкола Тесла
22:10 Х/ф «Гальмо»
00:10 «Вихiдний,
пiсля опiвночi»

07:20 «Подробицi»

06:40 Подiї
07:20 Таємницi зiрок
09:15 Т/с «Волошки»
13:10 Т/с «Красунi»
17:00, 20:00 Т/с
«Зведена сестра»
19:00 Подiї тижня з
Олегом Панютою
22:00 Т/с «Слiд»
23:20 Х/ф «Моє
прiзвище Шилов»

09:00 Космос: Простiр
i час: Загубленi свiти
планети Земля
10:30 Гра в числа:
Чи подобається вам
ризикувати?
11:00, 19:00, 23:00
Бiльше, нiж фокуси з
Дi Ем Сi: Картковий
фокусник
12:00 Фашистський
табiр смертi: Велика
втеча
13:00 Апокалiпсис:
Друга свiтова вiйна:
Кiнець жаху
17:00, 22:00 Керування
юрбою: Приємнi
подорожi
17:30, 22:30 Керування
юрбою: Керування
гнiвом
18:00 Керування юрбою:
Порушники закону
18:30 Керування юрбою:
Ледачi нацiї
20:00, 00:00 Росiйськi
секретнi матерiали
21:00 Зона 51: Секретнi
файли ЦРУ

06:35 Ezan sedasi

08:00 «уДачний
проект»
08:35 «Готуємо
разом»
09:30 «Недiльнi
новини»
10:00 «Орел i Решка.
Незвiдана Європа»
11:00 Т/с «Все
повернеться»
15:10 Т/с «Кохання
не картопля»
20:00 «Подробицi
тижня»
21:30 Т/с «Слiпе
щастя»

— Дімон,
привіт!
Скільки літ,
скільки зим!
— Один рік,
два місяці
і три тижні.
Коли борг
повернеш? :)

Передплачуйте газету «Вишгород».
Вишгородський районний суд Київської
області оголошує конкурс
на заміщення вакантної посади секретаря
судових засідань.
Вимоги до кандидата: вища освіта за спеціальністю «Правознавство» або «Правоохоронна
діяльність» з освітньо-кваліфікаційним рівнем
не нижче молодшого спеціаліста (без вимоги до
стажу роботи).
Додаткова інформація за тел: (04596) 22-710

Підприємцям

Нові зразки марок
акцизного податку
Інформаційнокомунікаційний сектор
Вишгородської ОДПІ
Із 25.11.2014 р. набрала чинності Постанова Кабінету Міністрів
України, якою затверджено нові зразки марок акцизного податку
для алкогольних напоїв і тютюнових виробів
вітчизняного та імпортного виробництва (запроваджуються з 01.01.2015 p.)
Змінами, внесеними до абзацу другого п. 5
Положення про виготовлення, зберігання, продаж
марок акцизного податку та маркування алкогольних напоїв і тютюнових виробів, затвердженого власною постановою від 27.12.2010 р. № 1251,
зменшено розмір плати за одну марку акцизного
податку: з 0,27 до 0,1926 грн — для алкогольних
напоїв, з 0,142 до 0,091 грн — для тютюнових виробів.
Продаж марок акцизного податку для алкогольних напоїв і тютюнових виробів вітчизняного
та імпортного виробництва, зразки яких затверджено власною Постановою від 13.03.2013 р. №
188, буде припинено з 01.01.2015 p.

06:15 М/с «Губко
Боб - Прямокутнi
штани»
07:45 Х/ф
«Пожежний пес»
09:50 М/с «Дракони:
Вершники Дурня»
11:50 М/ф «Кiшки
проти собак»
13:40 Х/ф «Йоко»
15:40 Х/ф «Мерайа
Мундi i скринька
Мiдаса»
17:45 Х/ф «Гаррi
Поттер i В’язень
Азкабана»
20:40 Х/ф «Гаррi
Поттер i Кубок
вогню»
23:45 Х/ф «Окулус»

09:10, 14:35, 19:25
Велика полiтика
09:35, 15:35 Вiкно в
Америку
10:15 Снiданок з
Iскрою
11:35 В кабiнетах
13:15 Iнтелект.ua
13:35 Тема/Хронiка
тижня
14:15 Улюблена
робота
16:10, 16:40, 17:10,
17:35 Шоу «Єдина
родина»
18:30 Вiкно в Європу
21:00 Час:
пiдсумки тижня з В.
Гайдукевичем
21:40 Час-Тайм
22:20 Територiя
закону
22:35 Кiно з Янiною
Соколовою

06:00 «Королi рингу».
Чемпiонськi бої
за версiями WBC
та NABF: Адонiс
Стiвенсон - Дмитро
Сухотський, Артур
Бетербiєв - Джефф
Пейдж-Молодший
09:00 Х/ф «Майстер»
11:00 «Люстратор
7.62»
12:00 «ДжеДАI»
13:00 «Бушидо»
15:00 «Богатирi»
16:00 Х/ф «Мiцний
горiшок-4»
18:50 Х/ф
«Фантастична
четвiрка-2»
20:50 Х/ф «Хижаки»
23:00 Х/ф «Чужий
проти Хижака»

07:30 «Мультфiльми»
08:20 «Рецепти
щастя»
09:20 М/с «Малюки
Лунi Тюнз»
10:15 Х/ф
«Безголовi»
12:10 «Розсмiши
комiка»
13:10 «Орел i Решка.
Шопiнг»
14:10 «Орел i Решка»
16:10 Х/ф «Голий
пiстолет»
18:00 «Вечiрнiй
квартал»
20:00 М/ф «Кiт у
чоботях»
21:45 «КВК»
00:00 Т/с
«Надприродне»

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

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 Tatli ses
11:40 Bu afta
12:20 Т/с
16:00 Yirla, sazim
16:45 Tarih sedasi
17:05 Радянське кiно
на ATR
18:50 Х/ф
20:30 Велике кiно
на ATR

07:25 Т/с «Вулицi
розбитих лiхтарiв
- 4»
11:30 «Легенди
карного розшуку».
Помста з минулого
12:00 «Агенти
впливу»
12:55 «Спецiальний
«Свiдок»
13:25 Х/ф «Чужий у
домi»
15:15 Т/с
«Павутиння»
19:00 Т/с «Майор
полiцiї»
22:40 «Випадковий
свiдок»

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

07:30 Байдикiвка
08:45 М/с
«Смiшарики»
09:00 Мультик з
Лунтiком
09:40 М/с «Дашадослiдниця»
10:05 М/с «Вперед,
Дiєго, вперед!»
10:35 М/с
«Ескiмоска»
12:05 М/ф «Школа
монстрiв: Химерна
сумiш»
13:25 Х/ф «Саксана у
Країнi Чудес»
15:10 М/ф «Стюарт
Лiттл 3: поклик
природи»
16:30 Країна У
18:00 Панянкаселянка
22:00 Вiталька
00:00 Кращий
концерт року - клiпи

06:30 У пошуках
iстини
08:10 Танки. Великi
битви
10:00, 21:30 Свiт на
долонi
13:00 Невiдома Iндiя
16:00 Далеко i ще
далi
18:50 Секретнi
територiї
00:30 Таємницi
Америки

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

06:00 Як це
влаштовано?
06:25, 19:00 Королi
столярної справи
07:20 Скутi
08:15, 23:00 Сталевi
м’язи
09:10, 14:00, 22:00
Незбазненне:
спецiальнi матерiали
10:05 Iнструкцiя зi
створення
11:00 Як побудувати
суперкар
12:00, 20:00 Не
намагайтеся
повторити
13:00, 21:00 Трой
15:00, 16:00, 17:00,
18:00 Будинки на
деревах
00:00, 00:30
Легендарний
автомобiль
01:00 Аляска:
родина з лiсу

Наш індекс у Каталозі місцевих періодичних видань 40007

Офіційно

Оголошено конкурс
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки, що підлягає продажу:
Загальна площа — 0,5057 га, ТОВ
«Мерідіан Плюс /Україна/», м. Вишгород,
вул. Н. Шолуденка, буд. 19.
Конкурс відбудеться 24 грудня 2014
року об 11:00 год. за адресою: м. Вишгород, пл. Т. Шевченка, 1, к. 67, тел. для
довідок: (04596) 22-957.
Конкурсні пропозиції щодо вартості
виконання робіт відповідно до калькуляції витрат, пов’язаних із їх виконанням,
а також щодо терміну виконання робіт
із оцінки земельної ділянки надаються у
запечатаному конверті 24.12.2014 р. до
10:00 за адресою: м. Вишгород, пл. Т.
Шевченка, 1, к. 63.
***

Оголошено конкурс
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки, що підлягає продажу:
Загальна площа — 1,9918 га, ТОВ
«Темп-2011», м. Вишгород, вул. Новопромислова, буд. 7/8-а.
Конкурс відбудеться 24 грудня 2014
року об 11:00 год. за адресою: м. Вишгород, пл. Т. Шевченка, 1, к. 67, тел. для
довідок: (04596) 22-957.
Конкурсні пропозиції щодо вартості
виконання робіт відповідно до калькуляції витрат, пов’язаних із їх виконанням,
а також щодо терміну виконання робіт
із оцінки земельної ділянки надаються у
запечатаному конверті 24.12.2014 р. до
10:00 год за адресою: м. Вишгород, пл. Т.
Шевченка, 1, к. 63.

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

Вишгородським
телеглядачам
Увага!
Телефони ТРК «ВишеГрад»: 25-489;
ТРК «Ультра»: (04596) 26-254 (офіс),
технічна підтримка: (063) 2999-818
або (097) 5999-818 – з 9:00 до 21:00.

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

Безкоштовні оголошення

ІНШЕ
Домашній майстер. Тел: (063) 100-90-08
Пошиття та ремонт одягу. Порт’єри, тюлі.
Тел: (04596) 23- 095
Потрібен репетитор англійської мови
з досвідом підготовки до ЗНО. Тел: (096) 446-40-97

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

ПРОДАМ
Гараж №48 (фото в сландо),
кооператив «Екран». Тел: (096) 271-70-92
Будинок у Черкаській обл., ціна договірна.
Тел: (067) 702-15-08, (099) 052-33-54

Безкоштовні юридичні консультації. Правова допомога
Вишгород, пл. Шевченка, 2, будівля «Укртелекому», другий поверх, каб. 210,
тел: (050) 311-89-61

Соціальні внески
— соціальний захист
Анна МЕЛЬНИК,
ГДІ інформаційно-комунікаційного
сектору Вишгородської ОДПІ
За 11 місяців поточного року
платники податків, зареєстровані у Вишгородській ОДПІ, сплатили 529,9 млн грн єдиного внеску на
загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Зокрема, у листопаді надійшло 48,6 млн грн ЄСВ.
— Сплата єдиного соціального внеску (ЄСВ) гарантує громадянам право
на соціальний захист. Тому, якщо громадянин вирішив взяти участь у системі державного соціального страхування
добровільно, то він може подати заяву
про добровільну сплату єдиного внеску на загальнообов’язкове державне

Платникам
податків

соціальне страхування до податкової
інспекції за місцем проживання, — інформує в. о. начальника Вишгородської ОДПІ Лариса Грисюк. — Забезпечення своєчасних надходжень ЄСВ
є одним із основних напрямів роботи
інспекції. Сьогодні працівники інспекції
приділяють максимум зусиль для того,
щоб платники єдиного соціального
внеску не відчували жодних незручностей при виконанні свого громадського
обов’язку.
Нагадаємо, що завдяки своєчасній сплаті єдиного внеску громадяни
зможуть вчасно отримати пенсії, бути
соціально захищеними на випадок безробіття, у разі нещасних випадків на
виробництві чи професійних захворювань.

Вишгород
Велика Вітчизняна

Київській ГЕС — 50!

спеціально для «Вишгорода»

Один із гідробудівників — Віктор
Олександрович МЕЛЬНИКОВ (народився в січні 1940 року, рано — у 52 роки
— пішов із життя).
ісля служби в армії добровольцем приїхав на будівництво Київської ГЕС із м. Дзержинська Донецької області. Працював
електриком, був секретарем первинної
комсомольської організації заводу залізобетонних конструкцій. Дружив із
В’ячеславом Чорноволом, який тоді очолював комсомольську організацію Лівого берега.
У 1965 р. одружився. Наступного
року у подружжя народилась донька
Ірина, яка сьогодні працює завідуючою
ресторану «Беназір».
У 1971 році Віктор розлучився з дружиною і поїхав до батьків у Донецьку область.
В. Мельников у 1960-1970 рр. брав
участь у літературному клубі. Надаємо
кілька його віршів (мовою оригіналу), які
приніс до редакції ветеран війни і праці
Іван Чертков.

П

Частушки строителей К. К.* ГЭС
По путевкам комсомольским
Мы приехали сюда –
Киев городом приморским
Сделать раз и навсегда.
Создать Киевское море
И построить КиевГЭС,
Чтобы волны на просторе

2014 року

Молодіжна будова
Електрик і поет!

(Початок див. у №№ 50, 51’2014)
ФОТО — родинний альбом Мельникових,

13 грудня

Поднимались до небес.
Днепр-Славутич рассердился,
Затаил на нас злобу.
Мы палатки здесь разбили
И вступили с ним в борьбу.
Загудели здесь машины,
Земснаряды, трактора…
И бульдозеры лавиной
Шли на штурм реки Днепра.
Было все — мороз и слякоть,
Шли дожди, как из ведра,
Но никто из нас не плакал:
Комсомол — не детвора!
И напрасно Днепр могучий,
Сердясь, пенился со зла,
Собирал над нами тучи.
Все равно — наша взяла!
Мы добились своей цели:
ГЭС пустили в должный срок,
И турбины загудели,
Принимай, столица, ток!
______________________________
* К. К. ГЄС —
Киевская комсомольская ГЄС

На вышгородских кручах
Стою на вышгородском взгорье,
Встречаю утренний рассвет.
Так здравствуй, Киевское море,
Прими мой дружеский привет!
Я вижу, море, над тобою
Рожденье розовой зари.
Вот, споря с дерзкою волною,
Уходят в море корабли.
Как мать заботливого сына,
Купает солнце первый луч.
Неповторимую картину
Я вижу с вышгородских круч…

Еще не раз,
встречая зори,
Споют здесь
песню рыбаки.
Живи, красуйся,
наше море, —
Дитя
Славутича-реки!

Молода родина Мельникових

Песня
о Киевском море
Выйду рано утром,
Гляну в даль морскую:
Чуть приметный в дымке
Вижу дальний лес.
Пью глазами море,
Пью его, смакую,
Слышу гул турбины
Комсомольской ГЭС.
Мерный гул турбины,
Словно песня, льется.
Зачарован песней,
Слушаю прибой.
О делах геройских
В песне той поется
И о том,
что был здесь
Не из легких бой.
Было все, морозы,
Холод и ненастье…
Но теперь
все в прошлом –
ГЭС и море есть!
Что же есть дороже,
Чем победы счастье?
Море — наша гордость!
Море — наша честь!

Пісня про Київське море
Вийду рано-вранці —
І красі дивуюсь:
Десь на виднокрузі
Ліс в тумані щез.
П’ю очима море,
П’ю його, смакую,
Чую гул турбіни
Київської ГЕС.
Рівний гул турбіни,
Наче пісня, ллється
В пісню закохавшись,
Слухаю прибій.
Про діла великі
В пісні моря йдеться
І про те, що був тут
Не із легких бій.
Розливайся, море,
Розгуляйтесь, хвилі,
Рознесіте радість
В дальнії краї.
Розкажіть все людям,
Розкажіть все милій.
Передайте пісню,
Щастя не таїть.
(Переклад з російської —
Петро Щеглов)

Віктор Мельников — серед комсомольских активістів,
першопрохідців будівництва Київської ГЕС

Перехідний прапор змагань несе Віктор Мельников

Віктор Мельников із
родиною у київському
зоопарку. 1973 р.
Віктор
Мельников,
1965 р.

Віктор Мельников пише вірші
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Храм має бути просторим

Лист у номер
Добрий день. Мене звати Ганна Лазарева, і мій лист направлений на те, щоб спрямувати громаду або просто зацікавити її питанням, чи потрібен нам просторий храм. І,
може, хтось скаже, що не час, що йде війна,
гинуть люди. Але це саме той момент, коли
допомога Бога найбільше потрібна, коли,
крім Бога, ніхто не почує та не допоможе.
В житті кожної людини приходить момент,
коли вона задумується, навіщо пришла у цей
світ, яке її призначення. Такі думки приходять
до всіх, незалежно від віку, статі, роду діяльності.
Бездуховність призводить до дуже негатив-

них, а інколи трагічних подій. Бо коли б людина
мала віру, у неї були б зовсім інші погляди, думки, вчинки.
Людина без віри мертва, і зараз потрібно,
щоб наша молодь також зростала у слові Божому.
Мало тільки на свято прийти поставити
свічку чи посвятити паску. Відправа — це таїнство, а не просто ритуал. Людина має чути слово Боже у церкві, а не у дверях або взагалі під
дверима, що часто я спостерігаю в церкві св.
Володимира (Українська православна церква
Київського патріархату — ред.)
Ви скажете: мовляв, у Вишгороді три право-

славні храми (Московського і Київського патріархатів і Української греко-католицької церкви).
А я відповім, що ми — громадяни України, тож
наш храм (Київського патріархату) має бути
просторим і у ньому постійно мають бути присутніми кілька священиків, бо один священик не
в силі осягнути все і вся, та й кожен прихожанин
має право на вибір свого духовного наставника.
Закликаю усіх небайдужих відгукнутися та
поставити свій підпис на побудову більшого
храму УПЦ КП. Хай Господь вразумить нас і допоможе духовно зростати.
Мій телефон: 095-700-64-30; 097413-61-95
(Ганна Лазарева).

Важливо, що про нас пам’ятають
Лідія ШКУРКО,
заступник директора Вишгородської
районної спеціальної ЗОШ «Надія»
Коли дитина маленька, важко сказати, що
чекає її в майбутньому, які труднощі можуть
випасти на долю. Та здолати їх можна, якщо
вірити в те, що світ не без добрих людей.
На благодійний захід «Світ не без добрих
людей» учні разом зі своїми вчителями підготували концерт: пісні, вірші, сценки про доброту,

чуйність, дружбу та милосердя. Ведуча, учительдефектолог Юлія Баранова, й учитель музики
Тетяна Негоденко для кожної дитини знайшли
найтепліші і найщиріші слова, які заохочували
учнів до виступів, адже наші дітки дуже скромні
та сором’язливі.
Під керівництвом талановитої і творчої людини, учителя трудового навчання Світлани Попович була оформлена виставка дитячих малюнків та поробок.
Лейтмотивом виступів почесних гостей були

ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

такі слова: «Відкриваючи серця один одному,
ми разом створимо інший світ — світ Любові, де
незмінним буде надія, віра у дитину, у її можливості».
Для нашого дружного, відкритого до спілкування та співпраці колективу учнів, батьків і
вчителів школи «Надія» дуже важливо, що про
нас пам’ятають та намагаються допомогти небайдужі люди.
Давайте ж частіше дивитися в довірливі очі
дитини. Адже в них — її життя, її душа.

Вишгород
Громада — влада

Мережа
приймальних пунктів
«Збирати сміття нарізно. Що далі?»
Під такою назвою було надруковано
статтю у попередньому номері.
Олександр Ростовцев, заступник міського голови, звернувся до громади по
пропозиції : яким люди вбачають нарізне
збирання сміття, де саме вважають за найкраще організувати сміттєсортувальний чи
сміттєпереробний завод, чи можуть запропонувати альтернатву?
Ось перший дзвінок.
Олексій
РОСТОВСЬКИЙ,
ГО
«Uptown»:
— Навчався у Ніжині і побачив, що сміттєвих контейнерів біля будинків там немає,
а сміттєві баки — хіба що у громадських
місцях. Там запроектували на кожний мікрорайон (п’ятиповерхівки і приватний сектор), на відстані приблизно 300 м один від
одного, приймальні пункти, звідки відходи
вивозять на переробку.
Вдома люди збирають папір, скло,
пластик і харчові відходи в окремі пакети
і здають у прийомні пункти. Як чисте місто
Ніжин — у першій трійці в Україні.

ФОТОмить

У День Збройних Сил України відзнаки державної і місцевої влади отримали 16
працівників Вишгородського районного військового комісаріату.

Вишгородський міський голова
Віктор РЕШЕТНЯК вручає подяки за сумлінну службу

Україна знов одержує російський газ,
постачання планували відновити в четвер,
проте зробили це на два дні раніше. Щодоби
Україна має отримувати 43,5 мільйона кубометрів палива
Вибух у бізнес-центрі в Одесі розслідуватимуть як терористичний акт. Вибуховий
пристрій спрацював на першому поверсі,
біля приміщення, де розташований офіс організації «Волонтерська сотня Далії Северин», яка надає допомогу бійцям АТО
Ще до Нового року в Україні розпочнеться четверта хвиля мобілізації, яка
спрямованана на повну ротацію силовиків,
призваних у першій хвилі. Мобілізація торкнеться військовозобов’язаних запасу (мають військову професію, закінчили військову
кафедру або служили в армії) у віці від 18
років до (в середньому) 40 років; для вищих
офіцерів — до 65
Прокуратура
Швейцарії
готова
пред’явити звинувачення топ-менеджерам
«Газпрому», яких підозрюють в отриманні
хабарів при будівництві газопроводу ЯмалЄвропа, — Богдану Будзюку та Олександру

Шайхутдинову. Судовий процес почнеться
весною 2015 року і це буде перший випадок,
коли держава в Західній Європі переслідує
людей з верхівки російської газової монополії.
Кабінет Міністрів України планує до
2016 року збільшити потужність чотирьох
атомних електростанцій — Піденно-Української, Запорізької, Хмельницької та Рівненської. Зокрема, заплановано будівництво
двох нових енергоблоків на Хмельницькій
АЕС
У російській Держдумі відбулася робоча нарада комітету оборони за участі начальника генштабу збройних сил Росії Валерія Герасимова та головного військового
прокурора Сергія Фридинського — обговорювався статус «добровольців» на південному сході України, можливість компенсацій їх
сім’ям
Президент США Барак Обама і
прем›єр-міністр Польщі Ева Копач у телефонній розмові дійшли згоди, що українському уряду необхідна допомога у втіленні
реформ задля стабілізації економіки

Зустріч у райвідділі міліції

ГПУ перевірить суддів, які саджали
за грати активістів Євромайдану, — за дорученням генпрокурора Віталія Яреми до
Тимчасової спеціальної комісії з перевірки
суддів судів загальної юрисдикції надіслано
48 заяв про проведення перевірки діяльності
та з’ясування фактів, що свідчать про наявність підстав для притягнення суддів до відповідальності
Дев’ятий «гуманітарний конвой» Росії
вирушив із Підмосков’я. За словами представника МНС Росії Олександра Дробишевського, в Донецьку і Луганську області доставлять продукти харчування та предмети
першої необхідності. Однак, підтвердити
цього ніхто не може, оскільки автоколони
рухаються без дозволу української сторони,
без супроводу представників Міжнародного
комітету Червоного Хреста, порушуючи міжнародні норми
У планах українського уряду на найближчий час — підняти тарифи на газ і світло
для населення. Ціни зростуть до економічно
обґрунтованого рівня, при цьому збережуться субсидії для малозабезпечених.

Генеральна прокуратура України підозрює в розстрілі мирних мітингувальників
на Майдані Незалежності в лютому цього
року 22 людини, ще 13 опрацьовуються для
оголошення їх у розшук. Про це на брифінгу
заявив генеральний прокурор Віталій Ярема
В Україні створили секретаріат зі співробітництва з НАТО. Очолить відомство колишній голова Служби безпеки України та
колишній секретар РНБО Євген Марчук
Народний депутат України Сергій Каплін (фракція «Блок Петра Порошенка») зареєстрував у Верховній Раді проект закону,
яким пропонується дозволити громадянам
володіти вогнепальною зброєю
Президент України Петро Порошенко
доручив Службі безпеки України до 25 грудня добитися звільнення з полону бойовиків
усіх заручників на Донбасі
10–12 грудня Президент України Петро Порошенко перебуває з державним візитом у Австралії. Як зазначив прес-секретар
глави держави Святослав Цеголкo, вперше
в історії Президент України здійснює державний візит до цієї країни.

Влас. інф.
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10 грудня у Вишгородському райвідділі міліції відбулась зустріч начальника ГУ МВС України в Київській
області підполковника міліції Вадима
Трояна з колективом райвідділу та
громадськістю. Йшлося про ситуацію в
районі, області та державі. Блок запитань колишнього заступника комбата
«Азова» стосувався співпраці правоохоронців з громадськістю (зокрема
— з громадськими організаціями), а
також умов і результатів роботи дільничних інспекторів міліції.
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Вишгород
Валентина ЯКОВЕНКО,
методист ЦТ «Джерело»
ФОТО – Валентина ЧИСТЯК, «Вишгород»

Напередодні Дня Збройних Сил
України у міському Центрі творчості
«Джерело» відбувся святковий захід
«Героям слава!» Кожен із його учасників віддав частинку свого тепла воїнам, які сьогодні захищають кордони
України на Сході.
Наші земляки із зони АТО мали прибути на захід, але затрималися у дорозі.
А от для бійців, які сьогодні там, голова
благодійного фонду «З відкритим серцем у майбутнє» Ірина Шугайло, яка того
дня з іншими волонтерами вирушала на
Схід, записала відеопобажання від джерелят: «Повертайтесь додому живими!
Ми вас чекаємо!»
Про це свідчив кожен виступ – актуальні патріотичні композиції у виконанні солістів колективу сучасного танцю
«Flash» (керівник Вероніка Манзюк) Миколи Заїки і Маргарити Малої, колективу
народного танцю «Джерельце» (його керівник Світлана Стащук задіяла вихованців молодшої, середньої і старшої груп,
створивши авторську постановку, де
сплелися і краса України, і щирість української душі, і міць наших захисників). І
весь зал підняв долоні догори з побажаннями нашим воякам – аби кулі оминали,
аби хлопці швидше повертались додому…
Українська пісня – щира, красива,
життєстверджуюча – звучала у виконанні вихованців заслуженої артистки України Тетяни Халаш – Заріни Джунь, Вероніки Черткової та Олександри Тихан, яка
впевнено переконувала, що «все буде
добре».
Тільки дбаючі про свою землю діти

Позашкілля — бійцям АТО
могли так творчо підійти до проблеми
довкілля, як це зробили вихованці шоустудії мод «Фантазія» разом зі своїм керівником Олесею Клімовою (еко-показ
одягу під назвою «Третя від Сонця»), і
тільки люблячі свій край (колектив сучасного танцю «Pas de danse», керівник
Катерина Барладян) – так танцювати,
що ожила мелодія і справді аж запахло,
мов улітку – матіолою, чорнобривцями,
рутою…
Ще більшої емоційності додавала
дійству автор задуму і ведуча вечора –
художній керівник Центру творчості, актриса театру і кіно Олена Сікорська.
Вона запросила до слова Ірину Шугайло, яку бійці називають янголомохоронцем. Молода тендітна жінка вже
кілька разів разом із своїм чоловіком,
залишаючи вдома двох дітей, вирушала
у зону АТО. У дорозі вона нарівні з чоловіками сідає за кермо (її водійський стаж
– 15 років).
Речі, куплені на кошти, що заробили вихованці «Джерела», виготовлені
дітьми обереги, написані листи – все
передала Ірина та інші волонтери фонду нашим бійцям (і землякам зокрема).
«Найголовніше для них, – каже Ірина,
– листи, малюнки, обереги – їх розглядають першими, а тоді вже – речі». І на
відео діти побачили усміхнених солдат,
почули слова вдячності дітям Вишгородського району.
«Ми повернемось. Усе буде добре»,
– кажуть наші хлопці. Але із засобів масової інформації діти знають, у якій смертельній небезпеці наші воїни знаходяться щодня, в яких умовах живуть холодної
зимової пори. Тож гуртківці «Народних
ремесел» та «Золотих ручок» приготували бійцям шоколад, прикріпивши до
кожного власноруч зробленого з паперу
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кольорового метелика з побажаннями, а
колектив «Джерельце» – запашний коровай (його замовили батьки дітей).
«Передайте солдатам, що їм є кого
захищати», – сказала керівник студії
«Золоті ручки» Олена Кольвах. І не лише
тому, що діти піклуються про воїнів, а
насамперед – бо кожен з них мріє про
щасливе майбутнє, про родину, власний
дім. Це відобразилось і у виставці робіт,
які вихованці «Народних ремесел» за
власними проектами виготовляли кілька уроків. У Дениса Музиченка – «Наше
море» (Денис повертає Крим Україні
– каже Олена Кольвах), у Антона Корабельникова – «Я люблю рукоділля», у
Антона Рослова – «Вишгородський ліс»,
у Харитона Євграфова – «Наша родинна
піч», у Миколи Заїки – «Українська хата».
Денис Малишев виготовив композицію
«Українське поле» – з яскравими маками, ніби краплинками крові на нашому
стягу...
Своїх вихованців Олена Ростиславівна заохотила подарунками – журналами для рукоділля та скриньками для
декупажу. Батьки подякували майстрині
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за золоті руки і велике серце: «Завдяки Вам наші діти виростуть справжніми
патріотами, які берегтимуть дім і мир на
Землі».
Про те, що Олена Кольвах об’єднує
навколо себе дітей і дорослих, є душею
великого колективу, говорила і майстриня, поетеса, почесний громадянин Вишгорода Ольга Дяченко. Її також привела
до «Джерела» стежка добра. Відтоді тут
створено Спілку майстрів народного
мистецтва вишивки та ТО «Світлиця».
І Ольга Дяченко принагідно дарує всім
свої щирі мініатюри. Цього разу також:
Все творили тут майстри.
І не два їх, і не три,
Бо умільців так багато
Нам оце створили свято.
В них фантазія багата:
Навчать маму, навчать тата.
Побажаємо ж майстрам
Ще свята створити нам.
Але найголовніше, як зазначила директор Центру творчості Наталія Кисіль,
у кожного з нас єдине бажання: і День
Збройних Сил України, і всі інші свята і
будні зустрічати в мирі.

Коровай від «Джерельця» передає керівник гуртка Світлана Стащук

«Повертайтесь додому живими!»

У «Джерелі»

Танцювальна композиція — від «Джерельця»

Ірина Шугайло: відеозвіт із зони АТО

Микола Заїка зі своєю «Українською хатою»

Солодощі бійцям —
від джерелят
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Живемо ЗДОРОВО
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День турботи і любові
Підготувала Галина МАКАРЕНКО
День Святого Миколая — це свято
турботи і любові до ближнього, яке з
нетерпінням чекають усі діти, а для
дорослих — це нагода продемонструвати свої найкращі людські якості, подарувати часточку своєї душі, втілену
в добрі справи.
есь період зимових свят — від
Святого Миколая до Водохреща — чи не найшанованіший
в українському суспільстві, бо єднає
націю навколо національних традицій,
воскрешає їх із небуття. День Святого
Миколая — це перше свято новорічноріздвяного циклу. А для малюків це ще
й особливе свято, коли творяться справжні дива, коли здійснюється багато мрій.
Воно приносить не тільки подарунки, а
й відчуття передноворічної атмосфери.
Святий Миколай був реальною людиною. Маючи значні статки, він дбав
про бідних людей. До наших часів дійшла легенда, яка розповідає, як він
потурбувався про трьох доньок бідного
чоловіка, забезпечив їх приданим, щоб
вони могли вийти заміж. За свої справи
він уславився як Микола Угодник.
За давньою українською традицією,

В

Помічники Святого Миколая, єднаймося!
господарі збиралися на свято, щоб зварити пшеничного пива. Влаштовувалася
весела гостина. Дітям цього дня дарували особливе печиво — миколайчики. Та
й зараз, напередодні свята, батьки неодмінно кладуть діткам під подушки подарунки, щоб порадувати малечу.
На Слобожанщині існував звичай
святкувати триденні Миколині святки, на
які варили кутю і узвар, щоб наступний
рік порадував врожаєм жита й плодів.
По всій Україні влаштовували заздравні
обіди на честь Миколая Угодника. Господар, прийшовши із церкви, ішов кропити свяченою водою господу, худобу та
збіжжя.
Багато давніх традицій підтримуються в нашому суспільстві і нині. Одна з них
— привітати зі святом дітей, насамперед тих, хто впродовж року робив добрі
справи та слухав батьків, бо це завжди
було неодмінною умовою свята. На цьогорічне свято, крім батьківських подарунків, у нас у районі вже чимало запланували заклади та установи, громадські
та благодійні організації, церковні громади. Чимало заходів відбудеться у
школах та дитячих садках. Громада Собору Вишгородської Богородиці Української греко-католицької церкви на

Святого Миколая завітає у
дитяче відділення Вишгородської районної лікарні,
а в неділю, вже 21 грудня,
запрошує маленьких прихожан на святкову літургію
до церкви. Як говорить настоятель храму отець Тарас, — жоден маленький
прихожанин на свято Миколая не залишиться без
подарунка.
Є у Вишгороді і заклад,
куди сам Бог велів прийти
цього дня — спеціалізована школа «Надія». Вишгородський територіальний
центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) напередодні
Святого Миколая передав закладу книги, які допоможуть школярам у навчанні. Відвідають у цей день школу представники Вишгородської міської ради,
Вишгородської школи №1, районної
організації Товариства Червоного Хреста, церковної громади вишгородського
храму Святого Князя Володимира Української православної церкви Київського патріархату. Заступник директора
школи «Надія» Лідія Шкурко говорить:

Лист правителю-«миротворцю»
Ігор ПАВЛЮК
«Русские все вокруг себя
называют славянским, чтоб потом
все славянское назвать русским»
К .Чапек
Вова, Вовочка, уймись…
И Россиею займись.
Обнищала, обветшала…
Дел же дома — завались.
Нефть вот кончится, а люди —
И скололись и спились…

Козацькі випробування

Вишгород

А ты прешь в большие судьи,
Вова, Вов… остановись…
Дань — Чечне…Сибирь — Китаю
Крым кому? Кому Донбасс?
Я никак не догоняю —
Что останется у нас?
Хоть скажи, куда нам деться?
После «пирровых» побед —
На Ямале не согреться,
А в Сахаре сала нет…

«Наші діти особливі, але вони, як і всі
діти, чекають свята. Давайте разом подаруємо їм диво».
А й справді, давайте всі разом подаруємо дітям радість! І власним дітям
та онукам, і дітям наших близьких і друзів, а особливо тим, про кого нікому потурбуватись — дітям-сиротам, дітям із
малозабезпечених сімей. Не менш, ніж
діти, чекають у цей день промінчика радості й одинокі громадяни похилого віку.
Засвітімо для них цей промінчик — подаруночком, щирою розмовою, задушевною піснею, приємною гостиною…

Ліра

(мовою оригіналу)

Ждет чужую нищету…
Что же будет после торга?
Нам — в оседлости черту?
Что означишь милосердно,
С барских плеч швырнув кафтан?..
Ты же добренький безмерно.
Ты — не демон… не шайтан…
Осетины и абхазы
Знают суть твоих реформ:
«Третьеримская» зараза
И подачки на прокорм…

Вот прокол…Ведь мы — другие.
Пусть правители не ах…
Но свои… и нам чужие,
Что кричат: «Акбар Аллах!»
Не нужны… И дух свободный
Оживил зимой Майдан!
Не хотим мы в хлев безродный…
Не хотим мы в твой «зиндан»*!
*Зіндан з персидського — «підземне,
темрява» — яма для рабів та заручників
на Сході

Запад тоже без восторга

Найміцніші — найстарші

Анатолій МИСЬКО,
головний суддя змагань,
адмірал-командор Українського
козацтва
ФОТО — автор, спеціально для «Вишгорода»

Вже традиційно — і в повній самотності серед шкіл міста — у спортивній залі ВСШ «Сузір’я» до Дня
Збройних Сил України відбулися «Козацькі звитяги». Організатор спортивного свята — фізкультурний колектив
школи за підтримки районної ради
Фізкультурно-спортивного
товариства «Україна» та КП «УФКС» Вишгородської міськради (директор Василь
Колобов).
Фінал лицарських змагань — збірні
команди 10-х та 11-х класів — за підтримки численних уболівальників. У
роботі суддівської колегії взяла участь
капітан-директор Флотилії «Вільні вітрила», спортивний суддя 1 категорії
Лідія Мельникова. Підготували захід
військовий керівник школи Володимир
Кабачинський і вчитель фізкультури Наталія Свінчак (вони ж — і судді на лінії).
Технічна підготовка та загальна організація — це завуч школи Тамара Павлусенко з активістами закладу.
В майбутнє Україну поведуть теперішні юнаки. Міць держави базується
на самовідданих воїнах, які ростуть і
загартовуються сьогодні. Тому у програмі змагань були елементи народного
військово-прикладного багатоборства

і традиційних козацьких випробувань:
підтягування на перекладині, одягання
військового респіратора та протирадіаційного костюма на швидкість, метання
«козацької довбні», незгасима купина,
козацький хокей, утеча з полону в кайданках, командне перетягування линви.
Учасники багатоборства хвилиною
мовчання віддали почесті загиблим воїнам, які полягли за суверенну Україну на
Сході держави. До меморіальної дошки
на честь загиблого в АТО випускника
школи «Сузір’я» Євгена Єрмакова поклали квіти…
Технічні результати змагань:
підтягування на перекладині у
«висі»: 1-ше та 2-е місця поділили Дмитро Бадеха (10 кл.) та Олександр Ляшок
(11 кл.) — підтягнулись по 16 разів; 3-4
місця вибороли Євген Клименко (10 кл.)
та Петро Трашкун (11 кл.) — по 15 підтягувань.

Вправу «одягання ОЗК» (протирадіаційний костюм) виграв Олександр
Пятаков (11кл). Друга позиція у Євгена
Сидоренка (10 кл.)
У конкурсі капітанів — «метання козацької довбні» переміг Владислав Ярошенко (10 кл.), Олександр Ляшок (11кл.)
— на другому місці.
Бурю емоцій викликала вправа «втеча з полону» та одягання військового
респіратора. Ці вправи йшли до комплексного заліку.
Перетягування линви (морське —
«кодоли»), при рівній кількості очок,
визначило загальну перемогу учнів 11
класу — майбутніх випускників школи
2015-го!
Переможці та призери нагороджені
дипломами та медалями.
Почесними грамотами Фізкультурноспортивного товариства «Україна» за
успіхи у військово-патріотичному вихо-

ванні та у фізичній підготовці школярів
нагороджені директор школи Світлана
Лозицька, вчитель фізкультури Наталія
Свінчак та військовий керівник Володимир Кабачинський.

Людина

Вишгород
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Лікнеп для залежних
Ігор ПАВЛЮК

Привітали довгожительку
ФОТО — Галина МАКАРЕНКО, «Вишгород»

Цими днями мешканці Вишгорода Людмилі Маркиянівні ЧЕРЕДІ
виповнилося 90 років.
Привітати ювілярку завітали начальник відділу з гуманітарних питань
міської ради Володимир Ткач, заступник завідуючої відділення соціальної
допомоги вдома Вишгородського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Наталія Кузьменко та член міської ветеранської організації Меланія Білько.
Вони побажали ювілярці міцного здоров’я ще на довгі роки, вручили
подарунки від міськради, терцентру та ветеранської організації. Зворушена відвідинами, Людмила Маркиянівна щиро ділилась з гостями спогадами
про прожите і висловлювала надію, що в нашій країні запанує нарешті мир
і злагода, за які і вона та її чоловік у свій час боролись.

Сьогодні поговоримо про небезпеки Інтернету.
Комп’ютерної залежності торкнемося в наступних
бесідах. А зараз про деякі небезпеки, пов’язані з Інтернетом. Маю власний сумний досвід…
Хтось влучно сказав, що телебачення – це жувальна гумка для очей…Додам від себе, що Інтернет може
бути гумкою не тільки для очей, а й ще гумкою з ціанідом для душі...
Жінкам дуже подобаються романтичні серіали, бо
вони уявляють, як із ними все це трапиться у реальному житті. Те ж саме з чоловіками, які полюбляють дивитися порнофільми…
В СРСР за розповсюдження порнографії давали від
трьох років позбавлення волі. У Китаї зараз за це можуть стратити… Доступність, різноманіття просто вражають. Американські вчені довели, що перегляд бодай
двох таких фільмів впливає на організм так само, як
один статевий акт. З ким, для чого витрачати свої життєві сили та енергію? Що залишите вашим коханим?
Є такий жарт. Хлопчики, які живуть напроти жіночих гуртожитків, дорослішають на 2-4 роки раніше.
Якби то був тільки жарт… Підлітки та діти калічать
свою психіку...
Ті ж американці твердять, що причиною імпотенціЇ,
фригідності та збочень є, перш за все, порносайти…
І далеко не всім можуть допомогти сексологи та психологи. Здорова сексуальність нескоро та не завжди
відновлюється.
Сайти знайомств. При правильному та обережному користуванні ви знайдете друзів, коханих, людей зі
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спільними інтересами тощо. Але можуть бути фейки,
злочинці, пройдисвіти.
Ви, звісно, не зоо-некро-гомо-педо-копро- та інші
філи, та — спілкуючись з такими — під контроль служб,
які стежать за мораллю суспільства… Думайте та слідкуйте за собою.
Сайти новин. Зараз війна… Нагадаю, що в нацистській Німеччині до квітня 1945-го, перед самою
капітуляцією виходив людиноненависницький журнал
«Ундерменшен» (Недолюдина). Доктор Геббельс знав
свою справу. А скільки геббельсів зараз працюють на
режим Путіна, знаєте? Будьте обережні!
І наостанок — кілька цитат. Людина, яка читає книги, завжди керуватиме людиною, яка дивиться лише
ТВ й Інтернет… Найкращий друг — це книга: не нудить,
їсти не просить, цигарок не шпуляє…

Громади підтримують одиноких

Коралові співи
Галина МАКАРЕНКО
ФОТО — автор, «Вишгород»

У стаціонарному відділенні для постійного проживання Вишгородського територіального центру
соціального обслуговування (надання соціальних
послуг) відзначили Міжнародний день інвалідів.
Цього дня сюди завітали працівники Територіального центру та представники Катюжанської сільської

громади. Директор центру Наталія Рудько вручила
кожному з мешканців відділення тепле домашнє взуття, фрукти і шоколад, побажала здоров’я, довгих років життя та наголосила, що центр постійно підтримує
кожного з одиноких хворих громадян, які перебувають
у стаціонарному відділенні, і робитиме це й у подальшому. Вона також передала подарунок від Вишгородського міського голови Віктора Решетняка і побажання
доброго настрою та міцного здоров’я не тільки вишго-

родчанам, а й усім мешканцям відділення.
Катюжанський сільський голова Лідія Заводська
приїхала до відділення разом із сільським фольклорним колективом «Червона калина». «У стацвідділенні за кілька років перебувало п’ять наших земляків,
— зауважила Лідія Ісаківна. — І ми вважаємо своїм
обов’язком опікуватись ними, не залишати наодинці з
проблемами».
Колектив «Червона калина» (НА ФОТО) подарував
мешканцям відділення невеличкий концерт. Виконання було настільки душевним, що глядачі довго не відпускали самодіяльних артистів і навіть співали разом
із ними.
До речі буде сказати, що не тільки Вишгородська
та Катюжанська, а й інші територіальні громади та меценати допомагають відділенню з поточним ремонтом,
овочами, фруктами, продуктами харчування, опікуючись своїми земляками, котрі тут перебувають. Напередодні Міжнародного дня інвалідів Вишгородське відділення Ощадбанку України передало стацвідділенню
меблі. Це — не нові, але добротні шафи та тумби, і їх
ще тривалий час можна буде використовувати. Людмила Ісаюк, завідуюча стаціонарного відділення, говорить: «Ми не маємо достатнього фінансування, щоб
належним чином облаштувати відділення, і тому раді
будь-якій допомозі та підтримці».

Серед кращих книжок для дітей
Книга вишгородця Олександра
Зубченка «Перемагаючи долю» потрапила до короткого списку премії ВВСУкраїна «Книга року»!
ДЖЕРЕЛО: http://www.bbc.co.uk/
ukrainian/entertainment/2014/12/141208_
book_short_list_nk
BBC-Україна оголосила короткі списки
в номінаціях «Книга року BBC-2014» та
«Дитяча Книга року BBC-2014», що представлені у партнерстві з Культурною програмою Європейського Банку Реконструкції та Розвитку (ЄБРР).
До короткого списку у номінації «Книга року BBC-2014», що відбирався з 22-х
видань, увійшли такі твори:
Софія Андрухович. Фелікс Австрія.
Львів: Видавництво Старого Лева, 2014
Сергій Жадан. Месопотамія. Харків:
Книжковий клуб «Клуб сімейного дозвілля», 2014
Андрій Кокотюха. Повний місяць.
Київ: Нора-Друк, 2014
Ярослав Мельник. Чому я не втомлююся жити. Харків: Книжковий клуб

«Клуб сімейного дозвілля», 2014
Артем Чапай. Червона Зона. Київ:
Нора-Друк, 2014
До короткого списку у номінації «Дитяча Книга року BBC-2014», що відбирався з-поміж 11 видань, увійшли такі
твори:
Олександр Зубченко. Перемагаючи
долю. Львів: Видавництво Старого Лева,
2014
Дзвінка Матіяш. День Сніговика.
Брустурів: Дискурсус, 2014
Мар’яна Прохасько, Тарас Прохасько. Куди зникло море. Львів: Видавництво
Старого Лева, 2014
Катя Штанко. Дракони, вперед! Київ:
А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2014
Зірка Мензатюк. Як я руйнувала імперію. Львів: Видавництво Старого Лева,
2014
Переможці в обох номінаціях оголошуються 12 грудня о 15:00 на церемонії
нагородження, що відбудеться у конференц-залі готелю «Воздвиженський» за
адресою: вул. Воздвиженська, 60- а, б, г.
Прихильники друкованого слова, приходьте підтримати земляка!

Автор-переможець у кожній номінації
отримає премію 1000 фунтів стерлінгів у
гривневому еквіваленті. Видавництва, де
вийшли друком книжки переможців, отримають право використовувати логотип
конкурсу «Книга року ВВС» на всіх наступних виданнях цих книжок.
Також оголошують переможця в номі-

Знай наших!
нації «Найкраща книга десятиліття». Цю
особливу премію на відзнаку десятиліття
премії «Книга року ВВС» вручають у партнерстві з Культурною програмою ЄБРР.
Більше інформації про конкурс, а також читацькі рецензії можна знайти на
сторінці bbc.ua в розділі Ювілейна Книга
року ВВС.
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Зробимо
світ кращим
Дорогі друзі та подруги, від
імені усієї команди Amnesty
International в Україні вітаю вас
з Міжнародним днем прав людини.
У цей день я хотіла б особисто подякувати вам за кожен лист,
який ви написали цього року, кожен підпис, який ви залишили під
нашими петиціями, за те, що, не
дивлячись на мороз, дощ чи спеку, приходили на наші акції і разом
з нами вимагали справедливості
для людей, чиї права були порушені.
Щиро дякую кожному і кожній з
вас за те, що допомагаєте нам робити цей світ трішки кращим.
Минулого року нам вдалося
звільнити Йорм Бофу, камбоджійську активістку з захисту житлових прав, російських активістів Володимира Акименкова та Михайла
Косенка, а також білоруського
правозахисника Алєся Бєляцького. І я впевнена, що завдяки вашій
підтримці ми зможемо допомогти
ще багатьом людям.
А в якості святкування, ще раз
пропоную вам взяти участь у Марафоні написання листів та допомогти вже сьогодні цьогорічним
героям та героїням, серед яких є
і українські справи Олега Сенцова
та Ірини Рабченюк.
Бажаю вам успіхів та сподіваюсь, що наступного року ви продовжите захищати права людини
разом із нами.
З повагою
Тетяна МАЗУР,
Виконавчий директор
Amnesty International в Україні

На дозвіллі

КРОСВОРД

Втрачені свідоцтво про право
власності на нерухоме майно серія САК 925277 індексний номер
21126487 від 29.04.2014 р. та витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про
реєстрацію прав та їх обтяжень
серія ЕЕА 545275 індексний номер 21126619 від 29.04.2014 р.,
адреса об’єкта: Київська обл.,
Вишгородський р-н, м. Вишгород, вул. Симоненка, 4-в, корп. 2,
кв. 91, видані на ім’я Володимира Тимофійовича ТЕРЕЩЕНКА,
вважати недійсними
Втрачений диплом, серія ВК №
000868, виданий ПТУ № 41 м.
Києва на ім’я Богдана Васильовича НАРОЖНОГО, вважати недійсним

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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