Передноворічний Вишгород

Міський голова запрошує на ялинку

20 грудня (субота ) о 10:00 у басейні (біля спеціалізованої
школи «Сузір’я») — змагання з плавання «Акванейшн-2014» на
приз братів Часовських — вихованців Вишгородської РКДЮСШ.
28 грудня (неділя) з 12 до 15 години на набережній Київського водосховища — новорічний напівмарафон «Йоль»-2014. У ньому
можуть взяти участь усі охочі вишгородці віком до 18 років.

27 грудня (субота) на пл. Т. Шевченка
у Вишгороді о 15:00 — урочисте відкриття міської ялинки.
Вишгородці, приходьте родинами!

Âèøãîðîä
Газета Вишгородської міської ради

www.vyshgorod.in.ua

Читай і пиши про СВОЄ місто
Виходить з 4 листопада 1995 року
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ІЛЮСТРАЦІЇ/ ГЕС/гідробудівельники
ФОТО — запасний фонд Вишгородського історико-культурного заповідника, родинні архіви Ірини КУЗНЄЦОВОЇ, Лідії БОРИСОВОЇ —
Володимира ЛИТВИНЧЕНКА, Клавдії ШАПОВАЛ, Олега УРМАНОВА, фотоальбом «Вишгород» (Київ, «Мистецтво». 1982)

Київській ГЕС — 50! > 2, 3, 4, 13-16

Субота, 20 грудня 2014 року, № 53 (999)

Місто Вишгород розпочалося з Київської ГЕС
У серпні 1959 року Радою Міністрів
СРСР було прийнято рішення про будівництво Київської ГЕС — першої в
Радянському Союзі спорудженої із
збірних залізобетонних конструкцій і
без водозливної греблі. Будівництво
станції розпочалося у Вишгороді в
1960 році, і вже у вересні 1964-го перші
святково прикрашені судна пройшли
через урочисто відкритий судноплавний шлюз. А за три місяці Київська
ГЕС дала перший промисловий струм.
Завдяки цьому Всесоюзному комсомольському будівництву та введенню в
дію Київської ГЕС Вишгород у 1968 році

отримав статус міста.
За невеликий проміжок часу тут
було споруджено житлові будинки, дитячий садок-ясла на 185 місць, магазини,
їдальню, кафе. Збудовано СШ № 1, лікарню, стадіон, адміністративний будинок. Тут працювали численні виробничі
підприємства, серед них — Трест «Південатоменергобуд», Завод залізобетонних конструкцій, залізнична гілка «КиївПетрівка».
На нижній промзоні встановлено
перший пам’ятник нової для Вишгорода
доби — комсомольцю-будівельнику. А
згодом, на набережній, перед в’їздом на

Офіційний сайт міськради: www.вишгород.com.ua

греблю — пам’ятний знак на честь Київських ГЕС та ГАЕС (чайку).
Нині районний центр (із 1973 року),
Вишгород — сучасне, комфортне, затишне місто, яке ми із місцевою громадою зробимо іще кращим. У місті — п’ять
середніх навчальних закладів, спортивна і музична школи, райвідділ міліції, суд,
прокуратура, військкомат, підприємства
різної форми власності. Встановлено понад десять пам’ятників і пам’ятних знаків.
У нас проводяться міжнародні спортивні змагання, конференції. Вишгород
— перлина Історії. Та найяскравіший,

найсвітліший промінь цієї перлини — побудова Київських ГЕС і ГАЕС. Побратим
міст Німеччини, Франції, Естонії, Македонії, Польщі, Вишгород, насамперед —
місто енергетиків.
Тож щиро вітаю усіх вишгородців,
а особливо колективи Київських ГЕС і
ГАЕС — із Днем енергетика та 50-річчям
Київської гідроелектростанції!
Нехай ваша праця на благо держави
завжди буде плідною. Мирного вам неба,
нових звершень, міцного здоров’я, злагоди і добра у кожній родині.
Вишгородський міський голова
Віктор РЕШЕТНЯК

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

Київській ГЕС — 50!

2014 року

Енергетичний ювілей
У Київської ГЕС — велике
майбутнє, довге і славне життя
Ігор СИРОТА,
генеральний директор
ПАТ «Укргідроенерго»
Шановні працівники Київської
ГЕС! Від щирого серця вітаю вас
з великим святом — 50-річчям
від дня початку роботи Київської
ГЕС!
Це сталося о 7 год. 40 хв. 29
грудня 1964 року. А 25 жовтня
1968-го ГЕС почала працювати на
повну проектну потужність.
У ході будівництва станції втілювалися найпрогресивніші методи, набуті на зведенні гідроспоруд, що дало можливість скоротити будівництво та введення в експлуатацію перших агрегатів.
1972 року великій групі спеціалістів заводів-виготовлювачів та експлуатаційників було присвоєно звання лауреатів
Державної премії України за створення (вперше у державах
СНД) горизонтальних капсульних гідроагрегатів. Серед них
тодішні головний інженер Київської ГЕС Є. Строганов та головний інженер Каскаду Київських ГЕС і ГАЕС С. Поташник.
Станція виховала чимало трудових династій. Ветераниенергетики передають свій досвід молодому поколінню.
Київська ГЕС до свого ювілею підійшла з високими економічними та енергетичними показниками. 2013-го року — відсвяткувала друге народження: завершено реконструкцію всіх
20 гідроагрегатів.
Це означає, що у Київської ГЕС — велике майбутнє, довге
і славне життя.
Шановні колеги! Дякую вам за відданість своїй професії
і звитяжну працю! Зичу міцного здоров’я, добра та любові,
благополуччя вам і вашим родинам!
З Ювілеєм вас, з Днем енергетика та з Новим роком!

Вишгород

Півстоліття надійної роботи

Володимир РУДЕНКО,
директор філії
«Каскад Київських ГЕС і ГАЕС»
Виповнилось 50 років з дня пуску першого гідроагрегату Київської ГЕС! За цей час у
житті станції сталося багато визначних подій.
Із самого початку станція, що вже у 1968
році вийшла на повну проектну потужність, не
тільки прикрасила Вишгород, а й стала місцем
роботи для багатьох вишгородців. А Вишгород
став рідною домівкою для будівельників, які
у 1960 році приїхали на будівництво Київської
ГЕС за комсомольськими путівками з усіх кінців
великої країни.
У 1996 році в житті ГЕС розпочався новий
етап — реконструкція основного обладнання і
споруд. Використано чимало сучасних розробок, завдяки чому піднято на новий рівень керування гідроагрегатами, надійність та безпеку
їх роботи.
В умовах працюючої станції було реконструйовано всі 20 гідроагрегатів, встановлено нові
екологічно чисті турбіни, збільшено потужність
станції. (Виконання робіт другого етапу реконструкції розраховано до 2017 р.)
Все це було б неможливо без трудового
колективу станції. Тільки завдяки сумлінному
ставленню до роботи працівників ГЕС, їхнім
знанням станція працює, змінюється на краще.
Усі технічні питання, пов’язані з роботою
гідроелектростанції, виконуються під керівництвом головного інженера О. Урманова інженерно-технічними та економічними підрозділами: виробничо-технічним сектором (начальник
В. Шевченко), а також секторами цивільної оборони та надзвичайних ситуацій (В. Галянт), капітального будівництва (Т. Павлюченко), охорони
праці (Р. Шевченко), економіки (К. Сергієнко),

бухгалтерії (Т. Сігіда),
матеріально-технічного
забезпечення (В. Фролов), кадрів (Г. Некрасова), організаційного
забезпечення (І. Соболевська) та підрозділом
відомчої воєнізованої
охорони (В. Мовчан).
Роботу обладнання забезпечують колективи:
цехів — турбінного (начальник В. Полянський),
оперативної служби (С. Бугреєв), електротехнічного (Д. Борисенко), комп’ютерних технологій та релейного захисту і зв’язку (Я. Касьянюк);
гідроакумулюючої електростанції (начальник
А. Капустинський); гаража (А. Малашенко). За
станом гідроспоруд постійний нагляд ведуть
працівники гідротехнічного цеху (начальник В.
Гребенюк).
Значна увага на Київській ГЕС приділяється
соціальній сфері. На станції працює їдальня (завідуюча Н. Герасименко) та медпункт (завідуюча Л. Стеценко). База відпочинку «Гористе» (О.
Гавенко) після закінчення реконструкції (2015
р.) зможе приймати відпочиваючих не тільки
влітку, а й впродовж усього року.
Зараз на Київській ГЕС працюють 502 фахівці, і 41 із них — понад 25 років. Півстолітній
робочий стаж має І. Реутов, нині — завідуючий
господарством; 43 роки — інженер з організації
експлуатації та ремонту В. Ульянов, маляр Л.
Прокопенко і прибиральниця Н. Прокопенко; 42
роки — електрослюсар з ремонту устаткування
М. Стащенко; 40 років — водій В. Гринюк і комірник Г. Гринюк.
З нагоди ювілею від керівництва ГЕС та від
себе особисто бажаю всім працівникам Київської ГЕС та їхнім родинам мирного неба, добробуту і любові, міцного здоров’я, виробничих
і творчих здобутків.

ФОТО — Василь КАРПЕНКО, спеціально для «Вишгорода»

Молодіжна будова
(Початок див. у №№ 50-52’2014)
Марина КОЧЕЛІСОВА
ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

На Київській ГЕС упродовж чотирьох
десятиріч я була багато разів. 9-класницею — на виробничій практиці. Випускницею — коли наш 10-А у виставі за творами
Маяковського (уривок з «Бані» та інше)
демонстрував зірковий склад виконавців
на чолі з Олегом Урмановим, нинішнім
головним інженером Каскаду Київських
ГЕС і ГАЕС. І кілька разів на рік упродовж
останнього десятиліття — по роботі: під
час весняної повені, на зустрічах перших
осіб держави, з нагоди ювілейних дат.
Цьогорічна дата — теж ювілейна: 50 років тому, в грудні 1964-го, запустили перший
агрегат, із цього дня почався новий відлік —
Вишгорода енергетичного.
Газета «Вишгород» підготувала кілька
випусків, присвячених КГЕС, занурилась у
сторінки Історії. Після архівних досліджень
два дні на ГЕС були особливими: мимоволі

порівнювали, як було тоді і тепер. Та головним були не терміни й одиниці потужності,
цифри і назви, а зустрічі з людьми, без яких
жоден із великих і малих механізмів і не поворухнувся би.
День перший. На прохідній нашу редакційну команду занотували, видали перепустку і ми покрокували в…
… ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ ЦЕХ
Минаємо табличку з номером телефону,
за яким звертатися у випадку надзвичайних
ситуацій, панно на стіні — і заходимо в… мозок ГЕС, який забезпечує технологічний процес гідроелектростанції.
20 агрегатів — закритий розподільчій
пристрій (ЗРП) — виробляють, розподіляють електроенергію — більша частина її іде
в енергетичну систему на потребу держави
(покриття піків навантаження), а частина на
власні потреби (коли генератори не видають
електроенергії, власні потреби живляться з
енергомережі). Обладнання ГЕС реконструйовано впродовж останніх 17-18 років (реконструкцію завершено у 2013-му), дещо закуплено два-три роки тому. Потужність усіх 20

«Життя прожив, а роботу не поміняв би»
агрегатів виросла — із 361МВт до 440 МВт, а
за рахунок збільшення генераторної напруги
вдвічі знижено втрати енергії на нагрів.
У цеху — як і повсюди на ГЕС — працюють династіями, як електрослюсар Михайло
Стащенко, дочка якого працює в бухгалтерії,
а зять — заступник начальника турбінного
цеху.
НА ФОТО 5 (див. стор 4): Зліва-направо:
майстер з ремонту і обслуговування електрообладнання Ігор Панченко, електрослюсарі
Олексій Виговський, Михайло Хворостинін,
начальник цеху Дмитро Борисенко, електрослюсарі Іван Клінов, Михайло Стащенко, газоелектрозварник Вадим Корніда
Шафи керування гідроагрегатами в ЗРП
виконані за останнім словом техніки. На
екрані «тач-скрін» (яким керують дотиком до
певної частини монітору) при пуску генераторів відображається необхідна технічна інформація.
НА ФОТО: головний інженер Каскаду
Олег Урманов біля шафи системи керування
агрегату (ЗРП) першого блоку, що проходив
реконструкцію

Звідси випробують в тестовому режимі,
забезпечують станцію електричним навантаженням. Від гідрогенератора вироблена
електроенергія через комутаційні апарати
ЗРП по шинопроводу подається на підвищуючі трансформатори відкритого розподільчого пристрою (ВРП) — і далі по повітряних
лініях на підстанцію «Північна» в єдину енергосистему, а відтак — на підстанцію «Вишгород». (Як кажуть у цеху, поставили на обороти генератор, подали збудження і отримали
напругу — і далі через підвищуючий трансформатор на ВРП-110 видали її в систему.)
Цілодобово оперативний персонал стежить за виконанням графіку. Раніше гідроагрегат запускали вручну, із ЗРП, нині — пуск
здійснюється автоматично, з пульту управління.
Персонал електротехнічного цеху — сім
інженерно-технічних працівників (інженер,
технік, старший майстер, заступник начальника цеху й три майстра) + 35 електрослюсарів і електромонтерів; керівник — начальник
електротехнічного цеху Дмитро Борисенко.
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Вишгород

Київській ГЕС — 50!

Перша сходинка
Дніпровського каскаду
Олег УРМАНОВ,
головний інженер
Київської ГЕС
Київська ГЕС
— це перша (верхня) сходинка Дніпровського каскадугідроелектростанцій.
Сьогодні Київська
гідроелектростанція входить до складу філії «Каскад Київських ГЕС і ГАЕС» Публічного акціонерного
товариства «Укргідроенерго». ГЕС (разом
із ГАЕС) вирішують завдання покриття піків
графіка навантаження енергосистеми.
Оголошену Всесоюзною ударною комсомольською будовою — станцію побудовано за
вісім років (1960-1968), перший агрегат запущено 29 грудня 1964-го. За всі роки експлуатації Київська ГЕС виробила 36,6 млрд. КВт/год.
електроенергії.
На Київській гідроелектростанції вперше
в СРСР впроваджено горизонтальні капсульні
гідроагрегати, що дозволило запроектувати
будівлю ГЕС, поєднану з водоскидом, і відмовитися від будівництва окремої водозливної
греблі.
Основні споруди — будівля гідроелектростанції, відкритий розподільчий пристрій (ВРП)
110 кВ, суміщена бетонна водозливна гребля з
20-ма водозливами. До гідровузла також входять правобережна і лівобережна гребля, захисна дамба правого берега, гребля-вставка
між шлюзом та будівлею ГЕС, дамба-хвилеріз,
руслова гребля й безнапірні дамби лівого берега та судноплавний шлюз.
Загальна довжина гідротехнічних споруд
— 70, а довжина напірного фронту гідровузла
— 42,3 км. Повний об’єм водосховища — 3,73
куб. км, корисний — 1,17 км3. Площа дзеркала
водосховища — 922 кв. км.
Будівля ГЕС конструктивно поділена температурно-осадовими швами на п’ять блоків
по 4 агрегати в кожному. Загалом на ГЕС вста-

новлено 20 горизонтально-капсульних агрегатів із поворотно-лопатевими гідротурбінами
виробництва Харківського турбінного заводу
та горизонтальними синхронними генераторами заводу «Електроважмаш».
З часом постало питання реконструкції
основного обладнання та споруд. Мета реконструкції — продовжити термін надійної та безпечної експлуатації ГЕС, враховуючи вимоги
охорони довкілля, збільшити потужність гідроелектростанції та виробництво електроенергії
— більш якісне за рахунок удосконалення системи управління, створити сучасні умови праці.
У 1996 році Світовий Банк Реконструкції та
Розвитку (МБРР) провів експертизу й ухвалив
фінансувати проект реконструкції і надати перший кредит.
У рамках реалізації великомасштабного
проекту реконструкції всіх ГЕС Дніпровського
каскаду, що виконувався за рахунок власних
коштів та кредиту Світового банку, в умовах
працюючої станції за період 1997- 2001 рр. (на
першому етапі реконструкції) на Київській ГЕС:
— виконано реконструкцію дев’яти гідроагрегатів за участю відомих проектних, монтажних та пусконалагоджувальних організацій
(ПАТ «Укргідропроект», ПАТ «Дніпро-Спецгідроенергомонтаж»,
«Гідроелектромонтаж»,
АК «Енпаселектро» та ін.);
встановлено нові генератори та екологічно чисті турбіни, що виключає потрапляння
турбінного мастила в ріку Дніпро (приріст потужності — 40,3 МВт);
— реконструйовані гідроагрегати оснащено новими системами тиристорного збудження
генераторів, регуляторами швидкості турбін;
— п’ять блочних повітряних вимикачів 110
кВ замінено на елегазові.
Починаючи з 2002 р., власними силами, а з
2006 р. — із залученням коштів МБРР (на ІІ-му
етапі реконструкції):
— реконструйовано 11 гідроагрегатів, зі
встановленням нових екологічно чистих турбін,
з переходом на напругу 6,3 кВ та введенням
в дію на всіх гідроагрегатах цих блоків нових
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генераторних елегазових вимикачів, завдяки
чому підвищено гнучкість керування гідроагрегатами та їхню надійність;
— систему керування «Централог» замінено на систему керування Ovation (SCADА)
на 20 гідроагрегатах та п’яти блоках Київської
ГЕС;
— впроваджено в промислову експлуатацію «Автоматизовану систему комерційного
обліку електроенергії» (АСКОЕ) на Київських
ГЕС і ГАЕС; робочі станції АСКОЕ знаходяться
на пультах керування Філії, ГАЕС та в секторі
виробничо-технічної та договірної роботи;
— впроваджено «Автоматизовану систему
контролю (АСК) безпеки гідротехнічних споруд
Київської ГЕС», що дало можливість забезпечити
на якісно новому рівні:
— контроль за безпекою ГТС,
— сигналізацію при перевищенні гранично
допустимих показників стану споруд;
— автоматизацію збору даних вимірювання і оброблення інформації;
— поб’удову бази даних для оцінки стану
ГТС.
На сьогодні на Київській ГЕС реконструйовано всі п’ять блоків із заміною:
— п’яти силових трансформаторів;
— високовольтних роз’єднувачів (РТ-1, РТ2, РТ-3, РТ-4, РТ-5);
— блочних повітряних вимикачів 110 кВ на
елегазові;
— трансформаторів струму 110 кВ;
— трансформаторів напруги 6,3 кВ.
За рахунок реконструкції встановлена потужність Київської ГЕС зросла на 78,8 МВт.
Основні енергетичні показники Київської ГЕС:
— встановлена потужність — 440,0 МВт;
— потужність генераторів — 22 МВт кожний;
— середньорічний виробіток електроенергії — 895 млн КВт/год;
— нормальний підпірний горизонт (НПГ) —
103,0 м.
Згадаймо імена, які вже увійшли в Історію,

— вони були першими! Перший директор Київської ГЕС — А. Успенський, перший головний
інженер Є. Строганов.
40 років — на Київській ГЕС С. Поташник,
кандидат технічних наук, професор, Герой
України. Із них 23 роки (1971-1994) — на посаді
головного інженера Каскаду Середньодніпровських ГЕС (до складу якого входили Київська
гідроелектростанція, Київська ГАЕС та Канівська ГЕС) і 17 років (1994-2011) — очільник
провідної енергетичної компанії: в. о. директора ДП «Дніпрогідроенерго», генеральний директор ДАГК «Дніпрогідроенерго», генеральний директор ПАТ «Укргідроенерго».
Керівники та фахівці найбільших трудових
колективів: А. Мілютін, М. Бідний, В. Осадчук, М. Робук, І. Веремеєнко, Г. Григораш, Г.
Строков, І. Яковенко, І. Гончаров, Г. Лохматиков, В. Станкевич, В. Федосенко, Р. Минасян,
О. Проскуркін, В. Балакірев, С. Білоголов, Л.
Станіславський… Щоб назвати прізвища усіх,
хто своєю активною працею розбудовував та
освоював Київську ГЕС, наше місто та гідроенергетику України, бракуватиме і десятка випусків газети.
За п’ятдесят років бездоганної роботи
Київської ГЕС чимало працівників гідроелектростанції були відзначені державними нагородами. С. Поташник нагороджений орденами
Трудового Червоного Прапора, «За заслуги» III
ступеня, рівноапостольного князя Володимира
ІІІ ступеня, багатьма медалями та почесними
званнями. 2002 року йому присвоєно звання
Героя України.
Орденом «Знак пошани» нагороджені
П. Баранов, В. Журавський, В. Бондаренко.
Орденом Трудового Червоного Прапора — А.
Наумов, Трудової слави — В. Полянський. Медаллю «За трудову доблесть» — М. Бідний.
Знаком «Почесний енергетик України» — М.
Бідний і М. Ткаченко. Знаком «Заслужений
енергетик України» — Л. Рудько. Велика кількість працівників нагороджена знаками «Відмінник енергетики України» та відзначена почесними грамотами.

ФОТО — Василь КАРПЕНКО, спеціально для «Вишгорода»

«Життя прожив, а роботу не поміняв би»
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Елеектротехнічний цех складається з
трьох дільниць. Колектив дільниці з ремонту
електрообладнання електростанції (генераторів, вимикачів, трансформаторів), це — 12
фахівців. Із них два — газоелектрозварники,
інші — електрослюсарі. Дільниця власних потреб займається ремонтами допоміжного обладнання (електродвигунів, трансформаторів
власних потреб, внутрішнього та зовнішнього
освітлення та систем вентиляції). На цій дільниці працюють 10 електромонтерів, токар,
комірник та п’ять прибиральниць. Електрообладнання вантажопідіймальних механізмів
Київської ГЕС і ГАЕС обслуговує дільниця
кранів і ліфтів, на якій працюють три електромонтери та один електромеханік.
Начальник цеху стверджує, що люди всі
надійні, можна «висмикнути» і вдень, і вночі
— дзвінком по телефону.
Середній вік персоналу — 35-40 років. Є
й двоє-троє за 50-60: наставники, котрі навчають і вражають знанням блоків, вузлів,
капсул — що і де саме треба перевірити, на
що звернути увагу, що заважатиме під час

наладки.
Розпитуємо начальника електротехнічного цеху Дмитра Борисенка. Він закінчив
Запорізьку державну інженерну академію за
фахом «гідроенергетика» — перший за Незалежності випуск у 2001 році (В СРСР таких
спеціалістів готували у Ленінграді).
Коли Семен Поташник організував «Дніпрогідроенерго», задумалися, що немає
фахівців, які розуміють загальний процес.
Так Дмитро Борисенко з’явився тут. Звична
для працівників гідроелектростанції кар’єра:
електрослюсар турбінного обладнання на
ГАЕС — служба в армії — майстер — начальник цеху.
НА ФОТО 7 (див. стор. 4): Олексій
Ковальчук-син (справа), майстер турбінного
цеху, Дмитро Ковальчук (сидить), начальник
зміни станції — на пульті понад 35 років (брат
Олексія Микола, зліва, теж електромонтер з
обслуговування електрочастини кранів і ліфтів)
Дмитро Ковальчук приїхав із Славути у
1979-му, одружився, живе на Горі, на Калнишевського. Освіта в нього середня технічна, і
він дуже пишається тим, що у синів — вища.

Молодіжна будова
У цеху Ковальчук — четверте десятиліття. Працює позмінно: дві денних зміни, дві
нічних, два вихідних. Загальний робочий час
у цеху — з 8-ої до 17-ої, субота й неділя — вихідні, в які колеги досить часто відпочивають
разом.
Дмитро Ковальчук після роботи займається городом і онуками, затятий прихильник
футболу — і по телевізору дивиться, і сам
грає. Хвалиться, що син Олексій — футболіст
у каскадівській команді (грав у ФК «Чайка»,
ДЮСШ).
Додому з роботи працівників станції розвозять — Дмитро Ковальчук виходить на
Межигірського Спаса. У хаті й надворі все
— власноруч: побудував гараж, збирається
осилити баню. За рік на пенсії запланував чимало, та кинути ГЕС не в змозі.
Ковальчук посміхається: «Життя прожив,
а роботу не поміняв би». Такий він, вірний
станції наставник двох десятків ГЕСівців.
***
День другий. Знову династія — одразу на
вході.
Пост № 2 воєнізованої охорони. Олексій

Клименко (ФОТО 9 на стор. 4) працює тут 13
років (добу через три). Живе у Сувиді. Прийшов на ГЕС із «Київводоканалу» (На ГЕСі 10
років працюють його батько Федір Степанович і брат Олександр).
Олексій Федорович — людина надійна.
Та й до воєнізованої охорони беруть лише
витривалих чоловіків, які пройшли службу в
армії, не мають судимості і шкідливих звичок.
Вдома у Олексія — господарство і старі
батьки. Дітьми пишається: один син — артист
на круїзних лайнерах, другий — столяр високої кваліфікації.
Начальник ЦЕХУ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ, РЕЛЕЙНОГО ЗАХИСТУ І ЗВ’ЯЗКУ
(КТРЗіЗ) Ярослав Касьянюк (ФОТО 18 див.
стор. 13) починає екскурсію своїми «володіннями» з побутових приміщень електроцеху та
КТРЗ. Дві душові з об’ємними бойлерами, побутова кімната з шафками для змінного одягу,
телевізором і столом, за яким саме підобідують кілька працівників (вік той самий, найпоширеніший на станції, — 30-35 років).
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Лабораторія. Стенди перевірки і налагодження пристроїв і комп’ютери (ФОТО 9). Дільниця перетворюючої техніки і комп’ютерного
забезпечення. Тут їх ремонтують і обслуговують.
Знову династія. Андрій Полянський (НА
ФОТО 20 — справа) — син Віктора Полянського (начальника турбінного цеху) й онук
Владислава Полянського (майстра турбінного
цеху, нині — пенсіонера) — знайомить із своїм
сектором роботи: шафа-контролер обробляє
алгоритм (збирає інформацію і виводить на монітор); шафу-стенд для наладки зробили самі.
Віктор Карманюк (НА ФОТО 20 — зліва,
див. стор. 13), провідний інженер 1 категорії,
розповідає: «На діючому обладнанні неможливо все налагодити та відремонтувати. В електроцеху агрегат має працювати безперервно,
тож його частинами передають на тестування,
а потім — на налагодження і, якщо необхідно,
— на ремонт.
На стенді (ФОТО 20) моделюється процес,
який відбувається в агрегатах, тут навчають
персонал. Програму розробили підрядники, а

відділ її коригує за потребою.
У відділі працюють шість фахівців з вищою
спеціальною освітою (в основному, закінчували
КПІ, «системи управління виробництвом»). Всі
— інженери IT-технологій.
Усього на дільниці 7 працівників. Працюємо
з 8 до 17 години у робочі дні. Але двоє-троє —
на телефоні постійно. Наше завдання — автоматизація та управління технологічними процесами. В електроцеху — машини, в турбінному
цеху — турбіни, а у нас — програмне забезпечення, випробування, ремонт і навчання».
Керівники електротехнічного, турбінного
цехів і КТРЗіЗ — всі на одному поверсі, під одним дахом.
У КТРЗіЗ — 31 працівник, що працює на
дільницях: ГАЕС (ремонт, випробування обладнання, якщо треба — залучаються вузькі
спеціалісти); релейного захисту; автоматизації;
перетворюючої техніки і комп’ютерного забезпечення; високовольтних випробувань і вимірювань; зв’язку.
Вже традиційно — династії. Начальник
цеху КТРЗіЗ Ярослав Кас’янчук (мама якого
працювала в Міненерго, нині на пенсії; а дру-
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жина Тетяна — інженер виробничо-технічного
сектору ГЕС) ділиться: «Я на ГЕС і з 2000-го, в
усіх цехах побував — турбінному, електро-, із
2004-го — начальник КТРЗіЗ. Наш цех організували у 2003 році (до цього була електротехнічна лабораторія у складі електротехнічного
цеху) — після реконструкції станції з’явилися
нові завдання: обслуговування мікропроцесорних технологій.
Підрозділ зв’язку — це бокси, реле, телефони та всі види кабелів, котрими опікуються
три робочих групи з шести фахівців (інженери
і монтери).
Аналоговий зв’язок став цифровим. Електричні кабелі магістральних ліній — оптико-волоконними (до 250 пар=500 жил), а їх ремонт
складніший і триваліший. При пориві та реконструкції ставлять муфти.
Керівник дільниці зв’язку Вадим Зікеєв —
знову представник ГЕСівської династії. Дід працював маркшейдером на земснаряді, в турбінному цеху, в лабораторії. Онук (2 дипломи КПІ,
радіотехнічний факультет) на ГЕС — із 1996-го.
Починав електромонтером — за випробуваним
часом принципом: всі інженери найперше про-
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ходять робочі спеціальності.
НА ФОТО 14 зліва-направо: Інженер
зв’язку Володимир Мойсеєнко (ГЕС-стаж —
понад 10 років) — його батько Василь Мойсеєнко — електромонтер електротехнічного цеху;
керівник дільниці зв’язку Вадим Зікеєв; Петро
Онищенко, електромонтер VI розряду (на ГЕС
— 38 років, із 1976-го)
Керівник дільниці знає все про роботу і побут своїх працівників. Чимало знає і з історії
ГЕС — і до старого пульту (кімната 1960-х рр.)
веде нас, як до закритих фондів музею, де —
найцінніші експонати.
У хімічній лабораторії (ФОТО 23 на стор.
13) технік-хімік Андрій Федоров демонструє
нам «вузькі» місця та дефекти високовольтного обладнання. Керівник дільниці високовольтних випробувань, провідний інженер Василь
Карпенко (ФОТО 22 на стор. 13) розповідає
про роботу свого відділу. Він на ГЕС — із 1982
р., після закінчення КПІ (електропостачання
промисловості і сільського господарства) два
роки служив у Збройних Силах і рік працював
у КУЗС.
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Громадська організація «Вишгород — наш дім»
Пункт прийому —
поряд із адмінбудинком (м. Вишгород, пл.
Т. Шевченка, 1) — відкрито з 10:00 до 16:00.
333 кг макулатури =
кровоспинний засіб
400 кг макулатури =
пара взуття
5,5 т макулатури =
бронежилет
Акція у рамках
проекту «Збери сміття — врятуй життя!»
триватиме
до 28 грудня.
Приєднуйтесь!

Адмінкомісія інформує

Принось макулатуру —
разом допоможемо армії

ФОТО — автор, «Вишгород»

У Вишгородській райдержадміністрації вшанували учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській
АЕС. Районна та міська влада запросили до участі у заході членів громадських чорнобильських організацій
– громадського об’єднання «Фонд інвалідів Чорнобиля» міста Вишгорода
та Вишгородського району, районного осередку Всеукраїнської спілки ліквідаторів-інвалідів
«Чорнобиль-86»,
громадської благодійної спілки інвалідів «Онкочорнобиль».
28 років минуло з дня Чорнобильської
катастрофи, але вона не померкла у нашій пам’яті – болем утрат, підірваного
здоров’я, стертих з лиця землі населених
пунктів щемить у серці кожного українця.
А дата — 14 грудня — особлива тим, що

18 грудня на черговому
засіданні міськвиконкому розглянули 24 питання, що стосуються життєдіяльності міста.
Зокрема, затверджено ліміти
використання питної води для
абонентів ВМКП «Водоканал»
на 2015 рік (див. у наступному
номері).

Реформи у міліції почнуться із співпраці з громадою

Як уже інформувала газета «Вишгород» (див.
стор. 12 № 52’2014) нещодавно у Вишгородському
РВ ГУ МВС України в Київській області новопризначений начальник ГУ МВС України в Київській області Вадим Троян зустрічався з правоохоронцями
Вишгородщини та громадськістю міста й району.
ули надані цікаві пропозиції щодо покращення
роботи працівників міліції, перспектива виборчої посади «шериф» (дільничний інспектор
міліції), який буде підзвітний громаді. На сьогоднішній

Галина МАКАРЕНКО

У міськвиконкомі

Влас. інф.

ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

Рятували себе і сусідів
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день обов’язки начальника Вишгородського РВ ГУ
тимчасово виконує Валерій Привалов, який повідомив,
що розробляється нова програма для покращення роботи працівників міліції, які мають чути людей і працювати для них.
Зокрема запитували щодо подолання стихійної та
незаконної торгівлі, цікавилися аспектами співпраці з
органами місцевого самоврядування. Головний міліціонер Київщини запевнив, що підтримує всі ініціативи
місцевих громад стосовно вищевказаних питань, і запевнив, що відповідні комісії можуть звертатися і безпосередньо до нього — якщо є така потреба.
Зазначаємо, що у м. Вишгороді — з ініціативи міського голови Віктора Решетняка, з метою недопущення
незаконної торгівлі та безпеки для життя вишгородців,
— давно вже створено адміністративну комісію при
міськвиконкомі. І вона активно бореться з незаконною
торгівлею, продажем «із землі» неперевірених продуктів, самовільною забудовою, порушенням режимів роботи торговельних закладів.
Адмінкомісія (Тетяна Доброхотова, Олексій Карлов,
секретар адмінкомісії Володимир Стефанівський) — на
чолі із заступником міського голови Олександром Ростовцевим — провела рейди по місту. Виявлено факти
продажу зі столиків і прямо із землі молочних, ковбасних і м’ясних виробів без належних документів; у продавців відсутні медичні книжки.
Лише за грудень місяць до Вишгородського рай-

відділу міліції адмінкомісією направлено понад півтора
десятка матеріалів щодо ліквідації стихійної торгівлі на
вулицях міста.
Так, на вул. Дніпровській — стихійний міні-ринок у
наметах. На вул. Набережній (а це — візитна картка
міста) — два металевих контейнери із продажу цементу встановлені на землях загального користування;
дозвільна документація відсутня. Попередні звернення
адмінкомісії до правоохоронних органів, на жаль, залишились без результату.
Попереджаємо мешканців міста про небезпеку —
внаслідок вживання продуктів, придбаних у місцях стихійної торгівлі.

Чорнобиль — пам’ять, Чорнобиль — попередження
саме у цей день 1986-го було завершено спорудження саркофага, поставлено
ще одну крапку в подоланні техногенної
катастрофи. І саме цей день став Днем
вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.
У великій залі адмінбудинку зібрались люди, через долю яких гірка Зірка
Полин прокотилась бетонним катком, —
ліквідатори аварії та вдови ліквідаторів.
Як данину шани загиблим героям і героям живим вони адресували від зібрання
корзину живих квітів до пам’ятника героям-ліквідаторам аварії на ЧАЕС.
Виконуючий обов’язки голови райдержадміністрації В’ячеслав Савенок,
виступаючи перед присутніми, подякував учасникам ліквідації за їхній подвиг,
зазначив, що сьогодні громадські організації багато роблять для того, щоб
підтримати сім’ї учасників ліквідації, допомогти ліками, надати гуманітарну до-

помогу. Він вручив керівникам громадських організацій Віктору Содолю, Ігорю
Магалі та Віктору Лук’яненку Почесні
грамоти.
Численні нагороди — грамоти райдержадміністрації, районної ради та
міськради отримали й члени громадських організацій. Їх вручили голова
районної ради Ірина Побідаш, т. в. о.
Вишгородського міського голови Олексій Рачинський та начальник відділу з гуманітарних питань міськради Володимир
Ткач. Від імені Вишгородського міського
голови також була вручена матеріальна
допомога ліквідаторам та вдовам ліквідаторів – більше 60 особам.
А серед нагороджених — Володимир
Бровко, Костянтин Головань, Галина Герега, Ігор Косторжицький, Євгенія Данилова, Олег Ковтун, Микола Кахно, Юрій
Круглик, Володимир Лагус, Петро Прилепа, Микола Шевченко та інші, хто про-

тистояв у дні ліквідації аварії на ЧАЕС
невидимому ворогу і заплатив за це своїм здоров’ям, хто втратив на цій «війні»
своїх чоловіків.
У віночок вшанування живих і полеглих ліквідаторів органічно вплелися виступи працівників та аматорів районного
Будинку культури «Енергетик» — Ірини
Бези, Людмили Коваль та фольклорного колективу «Золотий вік». У їхніх виступах звучав щемливий біль за долю
України і тверде переконання, що наша
держава заслуговує на кращу долю.
… Чимало українців були на передовій у дні ліквідації аварії на ЧАЕС, своїм
життям і своїм здоров’ям рятували не
тільки земляків, а й громадян сусідніх
держав. І сьогодні чорнобильські дзвони
звучать набатом у кожному серці — ще
раз нагадують про подвиг і мужність ліквідаторів, закликають нас бути відповідальними.
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Нова модель розвитку територіальних громад

Круглий стіл «Яке майбутнє принесе Вишгород нашим дітям?» було
проведено з ініціативи відділення економіки та інформатики Української
Академії Наук, Міжнародного індустріального парку, Асоціації міжнародного
співробітництва «Київ — Пекін», Асоціації «Спадщина України» та НВП «Технопроект» 11 грудня 2014 року. До участі
були запрошені представники адміністрації міста та району, депутати, підприємці та громадські діячі.
Головний задум круглого столу — нові
освітні технології, що базуються на багатому матеріалі, накопиченому в результаті
великої польової, етнографічної та спеціалізованої пошуково-педагогічної діяльності і на аналізі досвіду найбільш динамічних
країн світу — в контексті забезпечення
усталеного розвитку на децентралізованій інноваційно-креативній основі. Засідання круглого столу у м. Вишгороді було
спробою привернути увагу науково-педагогічного, експертного, громадянського і
бізнесового середовища до необхідності
розробки ефективних децентралізованих
моделей інноваційно-креативного розвитку на базі нових оригінальних знань,
які заховані в глибинах підсвідомості та
етнокультурних архетипах, закодованих
в традиціях, звичаях і символіці територіальних громад, а відтак — на формування
концептуальних уявлень щодо тих нових
соціальних інститутів, які були б здатні ці
знання системно видобувати та обертати
на «інтелектуальну сировину» для місцевої і регіональної культурно-креативної
індустрії.
Змістовна рамка заходу була задана
трьома співдоповідями:
«Територіальна громада: освіта та розвиток» — Ю. В. Сенюк, к.ф-м.н., д.е.н.,
Українська Академія Наук, голова правління Міжнародного індустріального парку, голова правління Асоціації міжнародного співробітництва «Київ-Пекін»;
«Нові освітні технології формування
образотворчого мислення у дітей та юнацтва як фундаменту інноваційно-креативного розвитку територіальних громад.
Громадівські школи — освітні центри майбутнього» — І. Квасниця, президент Асоціації «Спадщина України», автор новітніх
педагогічних технологій розвитку дітей,

Наші інтерв’ю

ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

Ірина КВАСНИЦЯ

керівник проекту «Навчально-методичний
комплекс «Великий світ маленької дитини»;
«Реформа загальної освіти на рівні
місцевих громад» — директор КП «Редакція газети «Вишгород» — В. Кутаф’єв,
ініціатор та організатор створення в місті
Вишгороді навчальних закладів нового
типу, а саме — Технічного ліцею НТУУ
«КПІ» та авторської початкової школи.
Аналіз думок учасників круглого столу
дозволяє зробити наступні висновки:
1. Виступи учасників свідчать про наявність не до кінця усвідомленого запиту
на створення моделей нової (громадівської, «земської») української
школи,
спрямованої на формування внутрішнього, цілісного і динамічного духовного світу
дитини-творця. В епіцентрі цього світу —
серце дитини, її етногенетичний та психоінтуїтивний код.
2. Етнокультурні коди цього зовнішнього світу українців передаються в писанках,
вишиванках, вишивці, орнаментиці, тощо.
Творення таких артефактів доволі широко використовується в дошкільному та
шкільному вихованні, як засіб трансляції
таких кодів. Однак така трансляція зазвичай відбувається в режимі зовнішньої
імітації, коли дітей не запрошують і не
пропонують задуматись над символьним текстом і сенсом цих «послань через
віки». В результаті зосередженість на зо-

внішньому боці звичаєвості не дає змоги
сягнути закодованого багатства внутрішньої сутності українства, а відтак — вказує
на великий резерв як етнонаціонального
виховання так і прихованих знань.
3. Центри дитячої творчості та обдарованої дитини, які завжди своїм фокусом
мають «національні куточки», органічно
«вписані» в етнокультурну та природну
«екосистему» територіальної громади —
через трансляцію обрядовості, театралізованої казки, козацький вишкіл та виховання фактично долучають до процесів
національного виховання і старші покоління.
Таким чином, саме дитячі культурнокреативні бізнес-інкубатори та інші сучасні форми концентрації творчої активності
школярів могли би стати справжніми центрами етнокультурного, патріотичного та
громадянського формування дорослих і
завдяки синергії взаємодії поколінь перетворитись на Центри виховання майбутніх
національних лідерів. В свою чергу, наявність таких центрів створило би умови для
виховання критичної маси таких лідерів,
а відтак — гуманітарні передумови для
стійкого розвитку та цивілізаційного лідерства.
4. Тому принципово важливо, що питання культурно-креативної активності
сьогодні розглядається в контексті територіального розвитку, адже про фундамен-

тальне право на розвиток ішлося в Декларації ООН, ухваленій ще у 1986 році.
Однак, чи виконує і чи здатна в принципі
забезпечити це право наша нинішня держава ? — Очевидно, що ні. І тому мова
має йти саме про територіальні громади,
малі міста та мікрорегіони.
Але головна проблема тут — хто
суб’єкт розвитку і де платформа для формування такого суб’єкта? Тому територія
м. Вишгорода, сакрального місця для всієї
давньоукраїнської цивілізації, може стати
тією територією для реалізації пілотного
проекту розвитку територіальної громади
на культурно-креативній основі. І, звісно,
для цього мають бути відпрацьовані адекватні моделі не тільки державно-приватного, а державно-приватно-громадського
або справжнього публічно-приватного
партнерства, як його називають в усьому
світі.
Звісно, враховуючи всю складність цієї
мети, її досягнення не може бути забезпечене на традиційній базі бюджетного
фінансування та державного управління
системою освіти. Адже йдеться про набагато більше — нову модель інклюзивного
розвитку територіальних громад. Тому
розв’язання цієї проблеми вимагає і нових форм міжсекторального партнерства
влади, бізнесу та громадськості, а відтак,
— відпрацювання пілотної моделі такого
партнерства.
Успіх запропонованого підходу критично залежить від наявності відповідної креативної команди, здатної довести задум
до реального проекту. Тому організатори
круглого столу розраховують на творчу
ініціативу учасників у якості потенційних
партнерів цього проекту, гідного масштабу України завтрашнього дня і свого цивілізаційного призначення в нову епоху.
Україна майбутнього — це передусім європейська демократична держава,
сильна
самоврядуванням,
просвітництвом, економікою та свідомими індивідуумами, що виробили консенсус спільного
життя. Однак нова епоха вимагає від нашої країни більшого — стати справжнім
духовним перехрестям світових цивілізацій, перехрестям миру, креативності і співрозвитку. В цьому — нова інноваційнокреативна місія України в сучасному світі.
НОВИЙ ГРОМАДЯНИН — ТВОРЕЦЬ!
НОВЕ БУТТЯ, НОВА УКРАЇНА!
ТВОРІМО УКРАЇМУ РАЗОМ!

Стратегічне роздоріжжя Вишгорода на зламі епох
На запитання
редакції
відповідає
Іван БУРДАК

—
Чому
Ви — голова
відділення економіки і управління
Української академії
наук — регулярно організовуєте круглі столи, семінари у Вишгороді з різних питань
соціально-економічного
розвитку
Вишгородського району і районного
центру?
— Виконую громадянський обов’язок,
опираючись на свій життєвий і трудовий
досвід, фаховий рівень, наукові здобутки, сорокарічне проживання у Вишгороді,
бажання реагувати на події, етапи розвитку, проблеми, негативні і позитивні явища, що відбуваються на Вишгородщині.
Адже тут я працював першим заступником голови Вишгородського райвиконкому в 1973-1980 рр., був одним із організаторів, фундаторів, першопрохідців
новоутвореного Вишгородського району.
Я радію успіхам, яких досягають мої
земляки, і боляче переживаю, якщо їх
переслідують невдачі. Мені приємно,

коли до мене звертаються люди за порадами, консультаціями, роз’ясненнями.
Вважаю, це цілком закономірно для тих,
хто цінує рідну землю, надбання народу,
досягнення територіальної громади, історію, культуру, духовність, традиції.
Відверто скажу, що академії, які входять до складу очолюваного мною відділення, намагаються, при всіх сучасних
складнощах суспільного розвитку, нести
в народ, в суб’єкти виробничої, соціальної діяльності, у відомчі структури, органи влади свої наукові досягнення, новітні
відкриття і розробки, прогресивні наукові
думки і техніко-економічні, моральноетичні обґрунтування. Ми ставимо за
мету енергійно, дієздатно поглиблювати,
розширювати творчі, практичні зв’язки
науки з громадськістю, «локомотивами»,
рушіями соціально-економічного розвитку суспільства.
Відомо, що за останні десятиріччя в
Україні різко послаблений розвиток усіх
форм наукової діяльності: фундальментальної, прикладної, галузевої. Державною владою наука фінансується по залишковому принципу. Через матеріальні
негаразди і занепад науково-технічної
бази за роки незалежності Україну залишили тисячі відомих у державі і за її
межами вчених, які успішно працюють на
збагачення наукових досягнень багатьох

зарубіжних країн.
А наші вітчизняні академічні структури «сидять на бобах». Недарма в наукових колах говорять, що держава «опустила національну науку нижче плінтуса». А
між іншим, цигани мають свій афоризм:
«…Опускають нижче підкови сірого мерина».
— Розкажіть про конкретне співробітництво з Вишгородським районом.
— З нашої ініціативи у Вишгороді
проводились тематичні науково-практичні конференції, круглі столи з різних
питань, зокрема — інвестиційно-інноваційна модель соціально-економічного розвитку, місцеве самоврядування,
перспектива розвитку територіальних
громад, кризові явища в економіці, використання енергетичних ресурсів та інше.
Але, як на мене, цього замало. Неохочі до таких заходів деякі керівники районної ланки. Неадекватно ставляться
до цього міський депутатський корпус,
керівники районних і міських служб. Постійно бачу за круглим столом лише депутата міської ради В. П. Виговського.
Він завжди активний і твердо підходить
до розгляду питань.
Я щиро вдячний за ініціативу в проведенні подібних заходів та їх організацію
члену виконкому міської ради, директору
НВП «Технопроект» В. М. Федосенку. Він

надає велику технічну допомогу.
Стосовно участі представників місцевих органів влади на недавньому круглому столі то їх там не було. А між тим,
вважаю, що актуальність розглянутих
питань надто важлива, враховуючи нинішній суспільно-політичний, хаотичний,
напружений, неадекватний стан у суспільстві.
— Ваша оцінка заслуханої доповіді
«Яке майбутнє принесе Вишгород нашим дітям».
— Доповідач змістовно розкрив тему,
внесену до порядку роботи круглого
столу. Виступ — неординарний. Його
лейтмотив — реформування школи майбутнього на основі запровадження нової
моделі розвитку територіальних громад.
Це надзвичайно актуально для Вишгорода, громада якого плекає мрію про отримання статусу міста обласного значення.
Прикро, що на зустрічі не було тих
посадових осіб, хто в першу чергу повинен вирішувати ці стратегічні питання:
керівників міста і району, освітянських
установ, директорів шкіл, організаторів
дошкільного і шкільного виховання.
Вважаю за доцільне провести розширений семінар у Вишгороді з участю
названих осіб — представників з усього
району. Автор ідеї і наукової програми
згодна виступити на такому зібранні.

Вишгород

20 грудня
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2+2
09:35, 19:00 Про
головне
10:25 Х/ф «Воїни
неба i землi»
12:40 Зроблено в
Європi
13:20 Вiкно в
Америку
13:55 Казки Лiрника
Сашка
14:10 Чоловiчий
клуб. Бокс
15:05 Чоловiчий клуб
15:40 Книга ua
16:05 Euronews
16:15 Т/с «Сержант
Рокка»
18:05 Час-Ч
18:15 Новини. Свiт
18:55 З перших вуст
19:55 Д/ф «М’ясо з
пробiрки»
21:50 Д/ф «Контр iсторiї iнтернету»
22:55 Трiйка, Кено,
Секунда удачi

07:00, 07:30, 08:00,
08:30, 09:00, 12:00,
19:30 ТСН
07:10 «Особистий
рахунок»
07:35 «Маша i
ведмiдь»
08:35, 21:00
«Чистоnews»
09:40, 14:20 «Шiсть
кадрiв»
10:35 «Мiняю жiнку
- 9»
12:20 «Хоробрi
серця»
14:45 Х/ф «Дiвчата»
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»

06:35 Факти тижня

10:00, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
11:00, 14:00 Маленькi
улюбленцi
12:15 XX столiття вiйн
15:00, 18:30, 21:00
«Соцiальний пульс»
15:40 «Сильнi свiту
цього»
16:00, 23:00 Нашi
улюбленцi
17:45 Чудеса та iншi
дивовижнi iсторiї
18:10 «Мiлен
Демонжо: мiледi з
українським корiнням»
18:45, 22:55
«Економiчний пульс»
19:00 В гостях у Д.
Гордона. Леонiд
Броньовий
20:00 Докази давнини
21:35 Великi люди
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 «Сiмейний
суд»
15:20 «Жди меня»
18:05 Ток-шоу
«Стосується
кожного»
19:00 Т/с «Право на
кохання»
20:00 «Подробицi»
23:10 Т/с «Мар’їна
роща»

06:50, 07:10, 08:10

08:45 Факти. Ранок
09:15 Надзвичайнi
новини. Пiдсумки
10:10 Зiрка YouTube
10:25 Х/ф «Iлюзiя
обману»
12:45, 15:45 Факти.
День
13:10 Х/ф «Шерлок
Холмс»
16:10 Х/ф «Шерлок
Холмс. Гра тiней»
18:45, 21:10 Факти.
Вечiр
19:15 Надзвичайнi
новини
20:20 Дiстало!
21:25 Свобода слова
00:15 Х/ф «Цунамi».

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 «Зведена
сестра»
18:00, 05:15 Т/с
«Повернення Лялi»
19:45 «Говорить
Україна»
21:00 Т/с
«Приватний
детектив Тетяна
Iванова: моя дорога
служниця»
23:00 Подiї дня
23:30 Х/ф «Водний
свiт»

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

08:35 «Все буде
смачно!»
09:20 «Зiркове
життя. У полонi
батькiвської слави»
10:20 Х/ф «Королева
бензоколонки»
11:55 Х/ф
«Судженийряджений»
13:50 «Битва
екстрасенсiв 14»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
19:05 Т/с «Коли ми
вдома»
20:00 «Куб - 5»
22:30 «Детектор
брехнi - 6»
00:00 «Один за всiх»

09:00, 14:00 «Зона 51:
Секретнi файли ЦРУ»
11:00 «Мегазаводи:
Порше-Панамера» 6+
12:00 «Шукачi скарбiв:
Ядерний нектар» 12+
15:00 «Сила племенi:
Виживання в Арктицi»
16:00 «Екстремальна
подорож: Аляска: У
пастцi» 16+
17:00 «Повiтрянi аси
вiйни: Повiтряний бiй
над В’єтнамом» 12+
18:00 «Шукачi скарбiв:
Машина часу Стiва
Джобса» 12+
18:30 «Шукачi скарбiв:
Дикий Бiлл i Бiдова
Джейн» 12+
19:00 «Грошове
сховище США» 12+
20:00, 00:00
«Мiжнародний аеропорт
Дубай:» 12+
21:000 «Суперспоруди
Третього рейха: База
субмарин» 18+
23:00 «У гонитвi за НЛО:
Чужинцi в джунглях» 12+

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

Передплачуйте газету «Вишгород».

07:00 ШОУМАНIЯ
08:15 Ревiзор-4
09:55 Страстi за
Ревiзором
11:15 Т/с
«Молодята»
12:55 Х/ф «Мерайя
Мундi та скринька
Мiдаса»
14:55 Х/ф «Гаррi
Поттер i Кубок
вогню»
18:00, 00:45
Репортер
18:20, 00:00 Абзац!
19:00 Стажисти
20:15 Т/с «Воронiни»
22:00 Х/ф «Мiж
небом i землею»
00:50 Служба
розшуку дiте

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
00:32 Кримiнальнi
новини

06:30 «Маски-шоу»
07:30 Т/с «
Мерлiн-3»
11:35 Х/ф «Колiр
чаклунства»
15:30 Х/ф
«Фантастична
четвiрка-2»
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
«Захисник»
23:55 Х/ф «Хижаки»

06:30 «TOP SHOP»
07:40 «Чи знаєте ви,
що...»
08:10 «Мультфiльми»
10:10 «КВК»
13:30 Х/ф «Полi:
Iсторiя папуги»
15:20 М/ф «Кiт у
чоботях»
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 «Голий
пiстолет 2 1/2»
23:45 «Пороблено в
Українi»

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

Новий
рік
нічого
не
змінить у вашому житті,
заспокойтеся
вже!

07:20 Х/ф
«Постарайся
залишитися живим»
08:30 «Правда
життя. Професiя
офiсний працiвник»
09:00 «Агенти
впливу»
09:55 Х/ф
«Мусульманин»
11:55 Т/с
«Павутиння»
15:25 Т/с «Майор
полiцiї»
19:00, 21:40 «Свiдок»
19:30 Т/с
«Хранитель»
22:00 Т/с «Тунель»
00:00 Т/с «Менталiст
- 4»
00:45 Т/с «NCIS:
полювання на
вбивцю - 3»

06:50, 09:20 М/с
«Клуб Вiнкс: Школа
чарiвниць»
07:45 Мультик з
Лунтiком
08:25 М/с «Пiдлiтки
мутанти черепашки
нiндзя»
08:55 М/с «Смурфiки»
10:55 Єралаш
11:10 Х/ф «Книга
майстрiв»
13:10, 18:35 Панянкаселянка
15:10 Бiйцiвський
Клуб
16:05, 21:10 Вiталька
17:00 Країна У
18:00, 22:25 Т/с
«Свiтлофор»
19:35 Т/с «Кухня»
20:00 Казки У
21:25 Рятiвники
00:00
#кращийконцертроку
- клiпи

07:00, 14:10 Дiти
Гiтлера
07:50 Вражаючi
кадри
09:40 Далеко i ще
далi
10:40 Невiдома Iндiя
11:30 Мисливець i
жертва
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

07:50, 13:00, 18:30
Як це влаштовано?
08:15 Не
намагайтеся
повторити
09:10, 09:40 У
гонитвi за класикою
10:05, 10:35,
19:00, 19:30 Королi
аукцiонiв
11:00 Iнструкцiя
створення
12:00, 00:00 Top
Gear
13:30, 18:00 Як це
зроблено?
15:00, 15:30 Що
було далi?
16:00 Швидкi та гучнi
17:00 Великий
махiнатор
20:00 Аляска:
родина з лiсу
21:00 Скованi
22:00 Голi та
наляканi

Наш індекс у Каталозі місцевих періодичних видань 40007

ВІВТОРОК 23 ГРУДНЯ 2014 РОКУ

2+2
06:50, 07:30, 07:45,
08:25 Гiсть студiї
07:40 Країна on line
09:40, 19:00 Про
головне
10:20 Уряд на зв’язку з
громадянами
10:45 Утеодин з
Майклом Щуром
11:30 Д/ф «Контр iсторiї iнтернету»
12:25 Подорожуй
Литвою
13:20, 18:05 Час-Ч
14:05 Казки Лiрника
Сашка
14:15 Моя країна
14:40 Хто в домi хазяїн?
15:00 Фольк-music
16:10 Euronews
16:35 Х/ф «Снiговики»
18:15 Новини. Свiт
18:55 З перших вуст
19:55 Д/ф «Тоскана,
мармуровi кар’єри»
21:50 Перша студiя
22:15 Д/ф «Телевiзiйна
установка «Алгол»
22:55 Трiйка, Кено,
Максима

06:30, 20:30
«Секретные материалы
- 2014»
06:45, 07:15, 07:45,
08:10, 09:10 «Снiданок
з 1+1»
07:00, 07:30, 08:00,
08:30, 09:00, 12:00,
19:30 ТСН
07:10 «Особистий
рахунок»
07:35 «Маша i ведмiдь»
08:35, 21:00
«Чистоnews»
09:40 «Чотири весiлля
- 2»
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 «Любов з
перешкодами»

08:45 Факти. Ранок

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
13:10 Чудеса та iншi
дивовижнi iсторiї
14:00, 22:00
Авiакатастрофи:
причини i наслiдки
16:00, 23:00 Нашi
улюбленцi
17:45 «Соцiальний
статус: ваша пенсiя»
19:00 В гостях у Д.
Гордона. Леонiд
Броньовий
23:35 «Свiтськi
хронiки»
00:00 «Красивi та
амбiцiйнi»

07:00, 07:30, 08:00,
08:30, 09:00,
12:00, 14:00, 17:45
«Новини»
07:15, 07:35, 08:10,
08:35 «Ранок з
IНТЕРом»
09:20, 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»
19:00 Т/с «Право на
кохання»
20:00 «Подробицi»
23:10 Т/с «Мар’їна
роща»

06:20, 18:00, 22:00
«Вiкна-Новини»
06:55, 16:00 «Все
буде добре!»
08:50 «Все буде
смачно!»
09:45 «Зiркове
життя. Дружина на
мiльйон»
10:45 «Зiркове
життя. Правила
вдалого розлучення»
11:45, 23:50
Х/ф «Щастя за
рецептом»
13:45 «Битва
екстрасенсiв 13»
19:00 Т/с «Коли ми
вдома»
19:55, 22:45
«Врятуйте нашу
сiм’ю - 3»

07:05 ШОУМАНIЯ
08:20 Ревiзор-4
11:05 Страстi за
Ревiзором
12:35 Т/с «Щасливi
разом»
15:55, 22:00 Т/с
«Молодiжка-2»
16:55, 21:00, 23:15
Т/с «Воронiни»
18:20, 00:15 Абзац!
19:00 Х/ф «Блакитна
лагуна»
01:15 Х/ф
«Виховання
Вейлона»

23:20 Х/ф «Сталь»

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 «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»

06:00, 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 Т/с
«Приватний
детектив Тетяна
Iванова: моя дорога
служниця»
12:00, 19:45
«Говорить Україна»
18:00 Т/с
«Повернення Лялi»
21:00 Т/с
«Приватний
детектив Тетяна
Iванова: дольче Вiта»
23:00 Подiї дня
23:30 Т/с «Умiльцi»

09:00, 14:00
«Суперспоруди
Третього рейха: База
субмарин»
11:00 «Мегазаводи:
суперавтомобiлi: Нiссан
GT-R»
12:00 «Шукачi скарбiв:
Боннi i Клайд»
15:00 «Дикi тварини
Пiвночi: Вiдродження»
16:00 «Екстремальна
подорож: Аляска:
Фатальна рiчка»
17:00 «Повiтрянi аси
вiйни: Мисливцi за
нацистами»
18:00 «Шукачi скарбiв:
Зниклий лiтак»
20:00 «Бiльше, нiж
фокуси з Дi Ем Сi:
Розiрваний»
21:00 «Керування
юрбою: Бруднi справи»
22:00 «Суперспоруди
Третього рейха:
Реактивнi печери
Гiтлера»
23:00 «У гонитвi за НЛО:
Маленький прибулець»

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

08:30 Ранковий
«Свiдок»
09:00 «Випадковий
свiдок»
10:00 Т/с «Коломбо»
13:00, 19:30 Т/с
«Хранитель»
15:00, 19:00, 21:40
«Свiдок»
15:15 Т/с «Ви
замовляли
вбивство»
22:00 Т/с «Тунель»
00:00 Т/с «Менталiст
- 4»

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
13:10 Т/с
«Прокурорська
перевiрка»
14:15, 16:20 Т/с
«Лiтєйний»
18:45, 21:05 Факти.
Вечiр
20:20 Громадянська
оборона
21:20 Т/с «Чужий
район»
22:20 Т/с «Фiзрук-2»

Н а с т а л а
дивна
пора
року... Вранці
ніч,
увечері
ніч. А вдень я
працюю!

— Скажіть, Сергію, як ви зрозуміли, що в квартирі знаходиться
хтось чужий?
— Ну, у нас в родині якось не
прийнято бити мене ззаду табуреткою по голові

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
08:40 Трансмiсiяновини
09:35, 10:35, 11:35,
20:00, 21:10 Час.
Пiдсумки дня
14:35 Не перший
погляд
15:35 Кiно з Янiною
Соколовою
16:10 Трансмiсiя
16:35 В кабiнетах
17:15 Драйв-новини
17:35 Особливий
погляд
18:10 Мiсцевий час
18:35 Машина часу
21:40 Час-Тайм
00:32 Кримiнальнi
новини

06:10 «Маски-шоу»

проти Хижака»

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

06:20, 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 «Червона
шапка»
13:10, 19:00 Панянкаселянка
15:10 Бiйцiвський Клуб
16:05, 21:10 Вiталька
17:00, 20:00 Казки У
18:00, 23:25 Т/с
«Свiтлофор»
21:25 Рятiвники
22:25 Розсмiши комiка
00:00
#кращийконцертроку
- 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, 16:40
Мисливець i жертва
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

06:55, 07:20 Що
було далi?
07:50 Як це
влаштовано?
08:15 Аляска:
родина з лiсу
09:10, 12:00, 13:00,
14:00, 15:00, 16:00,
17:00, 18:00, 19:00,
20:00 Швидкi та гучнi
10:05, 10:35
Мисливцi за
релiквiями
11:00 Скованi
21:00 Бунтiвний
гараж
22:00, 22:30
Легендарний
автомобiль
23:00, 23:30 Склади:
битва в Канадi
00:00 Top Gear

06:35 «Нове Шалене
вiдео по-українськи»
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 Т/с «Розшук-2»
16:30, 19:00 Т/с
«Чужий»
22:00 Х/ф «Слiд
смертi»
23:55 Х/ф «Чужий
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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, 07:45,
08:25 Гiсть студiї
09:40, 19:00 Про
головне
10:20 Перша шпальта
11:00 Д/ф «Луїс
Сепульведа»
13:45, 18:05 Час-Ч
14:15 Казки Лiрника
Сашка
14:25 Моя країна
14:45 Як ваше здоров’я?
15:50 Д/ф «Палiтра. Ендi
Ворхол»
16:25 Х/ф «Вiфлеємська
зiрка»
18:15 Новини. Свiт
18:55 З перших вуст
19:55 Д/ф «Ромео та
Джульєтта в Країнi Рад»
21:50 Слiдство. Iнфо
22:15 Нiчна Меса
Рiздва Христового за
участю Святiшого Отця
Франциска в Колiзеї
(Рим)

06:45, 07:15, 07:45,
08:10, 09:10 «Снiданок
з 1+1»
07:00, 07:30, 08:00,
08:30, 09:00, 12:00,
19:30, 00:20 ТСН
07:10 «Особистий
рахунок»
07:35 «Маша i ведмiдь»
08:35, 21:00
«Чистоnews»
09:40 «Чотири весілля»
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»
23:45
«Мультибарбара»
00:35 Х/ф «Двадцять
сiм весiль»

06:35, 08:00, 14:15,
16:20 Т/с «Лiтєйний»
07:45, 08:45 Факти.
Ранок
09:15, 19:15
Надзвичайнi новини
10:10 Зiрка YouTube
10:35, 16:50 Т/с
«Брат за брата»
12:45, 15:45 Факти.
День
13:10 Т/с
«Прокурорська
перевiрка»
18:45, 21:05 Факти.
Вечiр
20:20 Д/ф «Спецназ.
Повернутися живим»
21:20 Т/с «Чужий
район»
22:20 Т/с «Фiзрук-2»
23:20 Х/ф «Володар
перснiв. Хранителi
персня»

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

06:30, 18:00, 22:00
«Вiкна-Новини»
07:05, 16:00 «Все
буде добре!»
09:00 «Все буде
смачно!»
09:55 «Зiркове
життя. Пробачити
зрадника»
10:50 «Врятуйте
нашу сiм’ю - 3»
13:45 «Битва
екстрасенсiв 13»
19:00 Т/с «Коли ми
вдома»
19:55 «МастерШеф
- 4»
22:45 «МастерШеф
- 4. Фiнал.
Оголошення
переможця»
00:20 Нiчний ефiр

07:00, 18:00, 01:05
Репортер
07:05 ШОУМАНIЯ
08:20 Ревiзор-4
10:45, 16:55, 21:00,
23:10 Т/с «Воронiни»
15:50, 22:00 Т/с
«Молодiжка-2»
18:20, 00:10 Абзац!
19:00 Х/ф «Блакитна
лагуна 2»
01:10 Служба
розшуку дiтей
01:15 Х/ф «Клуб
няньок»

06:35 Свої. Лiя
Ахеджакова
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, 23:00 Нашi
улюбленцi
17:45 Чудеса та iншi
дивовижнi iсторiї
19:00 В гостях у Д.
Гордона. Леонiд
Броньовий
21:35 «Глобал - 3000»
23:35 «Свiтськi хронiки»
00:00 «Красивi та
амбiцiйнi»

07:00, 07:30, 08:00,
08:30, 09:00,
12:00, 14:00, 17:45
«Новини»
07:15, 07:35, 08:10,
08:35 «Ранок з
IНТЕРом»
09:20, 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»
19:00 Т/с «Право на
кохання»
20:00 «Подробицi»
23:10 Т/с «Мар’їна
роща»

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

08:00, 13:00, 19:00
«Бiльше, нiж фокуси з Дi
Ем Сi: Розiрваний»
09:00, 14:00 «Керування
юрбою: Бруднi справи»
11:00 «Мегазаводи:
суперавтомобiлi:
Корвет ZR1»
12:00 «Шукачi скарбiв:
Бiллi Кiд»
15:00 «Дикi тварини
Пiвночi: Поклик
природи»
16:00 «Екстремальна
подорож: Аляска:
Царство ведмедiв»
17:00 «Брати по зброї:
Перший контакт»
18:00 «Шукачi скарбiв:
Слiдами Панчо Вiльї»
20:00, 00:00 «Звiриний
патруль: Переїзд
крокодила»
21:00 «Шосе крiзь
пекло: Є ще порох у
порохiвницях»
22:00 «Секретнi
матерiали давнини:
Свята плащаниця»

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

08:30 Ранковий
«Свiдок»
09:00, 03:45
«Випадковий свiдок»
10:00 Т/с «Коломбо»
13:05, 19:30 Т/с
«Хранитель»
15:00, 19:00, 21:40
«Свiдок»
15:15 Т/с «Ви
замовляли
вбивство»
22:00 Т/с «Тунель»
00:00 Т/с «Менталiст
- 4»

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 Т/с
«Приватний
детектив Тетяна
Iванова: дольче Вiта»
12:00, 19:45
«Говорить Україна»
18:00 Т/с
«Повернення Лялi»
21:00 Т/с
«Приватний
детектив Тетяна
Iванова: бiс у ребро»
23:00 Подiї дня
23:30 Т/с «Умiльцi»

Передплачуйте газету «Вишгород».

— Дивись,
якого поні я
намалював.
— Тобі 25!
— Аплодуй
мені стоячи!
Вихваляй
мене!

Чоловік без жінки — це як дуб
без дятла :)
***
З невідомих причин на запит
«курс рубля» пошуковики видають фото похоронного вінка або
чорну рамку :)

07:00, 08:00, 09:00,
10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00,
16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 21:00, 22:00,
00:00 Час новин
07:10, 08:15, 23:50
Бiзнес-час
07:30, 08:30, 09:30,
10:30, 11:30, 12:30,
13:30, 14:30, 15:30,
16:30, 17:30, 18:30 Час.
Важливо
08:40 Трансмiсiяновини
09:25, 13:25, 15:25,
17:25, 00:55 Погода на
курортах
09:35, 10:35, 11:35,
20:00, 21:10 Час.
Пiдсумки дня
14:35, 15:35, 17:35
Машина часу
17:15 Мiграцiйний
вектор
18:10 Мiсцевий час
18:35 Фактор безпеки
21:40 Час-Тайм
22:30 Клуб реформ

06:35 «Нове Шалене
вiдео по-українськи»
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 «Дума про
Ковпака». Перша
серiя
12:00 Х/ф «Дума
про Ковпака». Друга
серiя
14:00 Д/п «Револьвер
Наган та пiстолет ТТ»
14:15 Д/п «Вiйськовi
технологiї»
15:15 Д/п «Українськi
сенсацiї»
16:30 Т/с «Чужий»
19:00 Т/с «Джокер»
22:00 Х/ф «Веселi»
канiкули»
00:05 Х/ф «Чорний
рiй»

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 «Зорянi
таляри»
13:10, 19:00 Панянкаселянка
15:10, 22:25 Розсмiши
комiка
16:05, 21:10 Вiталька
17:00, 20:00 Казки У
18:00, 23:25 Т/с
«Свiтлофор»
21:25 Рятiвники
00:00
#кращийконцертроку
- клiпи

06:00, 15:00 У
пошуках iстини
07:00 1914-1918:
Окопна вiйна
07:50 Вражаючi
кадри
09:40 Далеко i ще
далi
10:40 Невiдома Iндiя
11:30, 16:40
Мисливець i жертва
12:20, 22:00 Шукачi
неприємностей
13:10, 17:30
Мисливцi за змiями
14:10 Треблiнка:
табiр смертi
15:50, 21:10
Мегаспоруди
18:30 Загадки
Всесвiту
19:20 Секретнi
територiї
22:50 Шокуюче вiдео
00:30 Європейський
покерний тур

06:55, 07:20 Вбивчi
дилеми
07:50, 13:00, 18:30 Як
це влаштовано?
08:15 Швидкi та гучнi
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 Бунтiвний гараж
12:00, 00:00 Top Gear
13:30, 18:00 Як це
зроблено?
15:00 Не намагайтеся
повторити
16:00, 16:30 Курс
екстремального
водiння
17:00 Великий
махiнатор
21:00 Шляхи
збiльшення прибуткiв
22:00, 22:30 Мисливцi
за релiквiями ломбард
23:00, 23:30 Вантажнi
вiйни
01:00 Справжнi шахраї

07:40 «Чи знаєте ви,
що...»
08:10 «Мультфiльми»
08:20 Т/с «Хто у домi
господар»
10:00 Т/с «Всi жiнки вiдьми»
13:40, 22:00 Т/с
«Доктор Хаус»
15:15, 19:00 «Орел i
Решка»
16:10, 20:00 «Орел
i Решка. На краю
свiту»
17:00 «Звана
вечеря»
21:00 «Розсмiши
комiка»
01:20 Т/с «Комiсар
Рекс»
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07:40 Країна on line
09:40, 19:00 Про головне
10:20 Слiдство. Iнфо
11:00 Х/ф «Вiфлеємська
зiрка»
13:00 Рiздвяне послання
та Апостольське
Благословення для Риму
i цiлого свiту Святiшого
Отця Франциска з пл. Св.
Петра в Римi
13:35, 18:05 Час-Ч
14:00 Нотатки на глобусi
15:05 Надвечiр’я
15:55 Euronews
16:05 Д/ф «Палiтра.
Веронезе»
16:40 Концерт з
Магдебурзького собору.
Мендельсон, симфонiя
№2 «Гiмн слави»
18:15 Новини. Свiт
18:55 З перших вуст
19:55 Д/ф «Шампанське,
бульбашки бажання»
21:50 «Схеми» з Наталiєю
Седлецькою
22:15 Д/ф «Крим.
Дежавю»
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 ТСН
07:10 «Особистий
рахунок»
07:35 «Маша i
ведмiдь»
08:35, 21:00
«Чистоnews»
09:40 «Чотири
весiлля - 2»
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»
21:20 Д/ф «Секрети
Бандери»
01:45 Т/с «Терпкий
смак кохання»

06:35, 08:00, 14:20,

06:35 Документальне
кiно з В. Фокiним.
Наталя Фатєєва
07:05, 18:45, 22:55
«Економiчний пульс»
07:10, 15:40 «Сильнi
свiту цього»
10:00, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
11:00 Докази давнини
12:15, 21:35 Великi
люди
13:10, 17:45 Чудеса та
iншi дивовижнi iсторiї
14:00, 22:00
Авiакатастрофи:
причини i наслiдки
16:00, 23:00 Нашi
улюбленцi
18:15 «Цивiлiзацiя
Incognita»
19:00 В гостях у Д.
Гордона. Василь
Лiванов
20:00 Фатальне
камiння
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»
19:00 Т/с «Право на
кохання»
20:00 «Подробицi»
23:10 Т/с «Мар’їна
роща»

06:15, 18:00, 22:00

перснiв. Двi вежi»

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

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 Т/с
«Приватний
детектив Тетяна
Iванова: бiс у ребро»
12:00, 19:45
«Говорить Україна»
18:00 Т/с
«Повернення Лялi»
21:00 Т/с
«Приватний
детектив Тетяна
Iванова: живемо
тiльки раз»
23:00 Подiї дня
23:30 Т/с «Умiльцi»

09:00, 14:00 «Шосе крiзь
пекло: Є ще порох у
порохiвницях»
11:00 «Мегазаводи:
суперавтомобiлi: Мустанг»
6+
12:00 «Шукачi скарбiв:
Удача в Кентуккi»
12:30 «Шукачi скарбiв:
Скарби канiбалiв»
16:00 «Екстремальна
подорож: Аляска: У
глухому лiсi»
17:00 «Брати по зброї:
Пастки i маковi поля»
18:00 «Шукачi скарбiв:
Золото Каджунiв»
18:30 «Шукачi скарбiв:
Орегонською стежкою»
20:30 «Битва
колекцiонерiв:
Пилосмоки»
21:00 «Золото Юкону:
Не все те золото, що
блищить»
22:00 «Секретнi матерiали
давнини: Загадка Марiї
Магдалини»
23:00 «Християнство:
сходження до влади:
Мученики»

06:00 Saba erte

08:30 Ранковий

ATRde

«Свiдок»

08:05 М/ф

09:00 «Випадковий

10:15, 12:20, 12:50,

свiдок»

16:50 Т/с

10:00 Т/с «Коломбо»

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

13:10, 19:30 Т/с

18:30, 20:30 Служба

«Хранитель»

новин ZAMAN

15:00, 19:00, 21:405

11:15, 11:50, 16:05

«Свiдок»

Д/ф

15:15 Т/с «Ви

13:40 Прогулянки

замовляли

по Криму з О.

вбивство»

Гайворонським

22:00 Т/с «Тунель»

14:20, 21:00 Велике

00:00 Т/с «Менталiст

кiно на АTR

- 4»

19:00 Ток-шоу

00:45 Т/с «NCIS:

Л. Буджурової

полювання на

«Гравiтацiя»

вбивцю - 3»

16:20 Т/с «Лiтєйний»
07:45, 08:45, 12:45
Факти. Ранок
09:15, 19:15
Надзвичайнi новини
10:10 Зiрка YouTube
10:25, 16:50 Т/с
«Брат за брата»
13:10 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»
23:20 Х/ф «Володар

«Вiкна-Новини»
06:50, 16:00 «Все
буде добре!»
08:45 «Все буде
смачно!»
09:40 Х/ф «З Новим
роком, тату!»
11:20 Х/ф «Не
пiдганяй кохання»
13:45 «Битва
екстрасенсiв 13»
19:00 Т/с «Коли ми
вдома»
19:55 «Зваженi та
щасливi - 4»
22:45 «Зваженi
та щасливi - 4.
Фiнал. Оголошення
переможця»
00:45 Нiчний ефiр

07:00, 18:00
Репортер
07:05 ШОУМАНIЯ
08:20 Ревiзор-4
10:50 Т/с «Щасливi
разом»
15:50, 22:00 Т/с
«Молодiжка-2»
16:55, 21:00, 23:00
Т/с «Воронiни»
18:20, 00:00 Абзац!
19:00 Х/ф «Блакитна
лагуна 3»
01:00 Служба
розшуку дiтей

— У вас в
роду були
проблеми з
психікою?
— Начебто ні.
— Приємно
бути першим,
чи не так?

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, 00:35 Велика
полiтика
15:35 Фактор
безпеки
16:05, 17:10 Клуб
реформ
17:35 Територiя
закону
18:10 Мiсцевий час
18:30 Вiкно в Європу
21:40 Час-Тайм
22:35 Лiсова варта

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 «Дума
про Ковпака». Третя
серiя
11:20 Х/ф «Дума про
Ковпака». Четверта
серiя
13:00 Д/п «Воїни
свiту»
13:55 Д/п «Ручний
кулемет»
15:10 Д/п «Українськi
сенсацiї»
16:30, 19:00 Т/с
«Джокер»
22:00 Х/ф
«Смертельний удар»
00:00 Х/ф «Епiдемiя»

06:30 «TOP SHOP»

06:00, 07:20 М/с
«Лалалупси»
06:20, 10:20 М/с
«Маша i Ведмiдь»
06:50, 09:20 М/с
«Клуб Вiнкс: Школа
чарiвниць»
07:45 Мультик з
Лунтiком
08:25 М/с «Пiдлiтки
мутанти черепашки
нiндзя»
08:55 М/с «Смурфiки»
10:55 Єралаш
12:00 Х/ф «Бiляночка
та Розочка»
13:10, 19:00 Панянкаселянка
15:10, 22:25 Розсмiши
комiка
16:05, 21:10 Вiталька
17:00, 20:00 Казки У
18:00, 23:25 Т/с
«Свiтлофор»
21:25 Рятiвники
00:00
#кращийконцертроку
- клiпи

06:00, 15:00 У
пошуках iстини
07:00, 14:10 19141918: Окопна вiйна
07:50 Вражаючi
кадри
09:40 Далеко i ще
далi
10:40 Земля: погляд
зблизька
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 Мисливець i
жертва
18:30 Загадки
Всесвiту
19:20 Секретнi
територiї
22:50 Шокуюче вiдео

06:00, 14:00 Золота
лихоманка
06:55 Не намагайтеся
повторити
07:50, 13:00, 18:30 Як
це влаштовано?
08:15, 08:45 Склади:
битва в Канадi
09:10, 09:40 Курс
екстремального водiння
10:05, 10:35, 19:00,
19:30 Вантажнi вiйни
11:00 Шляхи
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 Великий
махiнатор
20:00 Будинки на
деревах
21:00 Королi столярної
справи
22:00 Сталевi м’язи
23:00, 23:30 Пропажi на
продаж

07:40 «Чи знаєте ви,
що...»
08:10 «Мультфiльми»
08:20 Т/с «Хто у домi
господар»
10:00 Т/с «Всi жiнки вiдьми»
13:40, 22:00 Т/с
«Доктор Хаус»
15:15, 19:00 «Орел i
Решка»
16:10, 20:00 «Орел
i Решка. На краю
свiту»
17:00 «Звана
вечеря»
21:00 «Розсмiши
комiка»
01:20 Т/с «Комiсар
Рекс»
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06:30, 07:00, 08:00,
09:00, 13:00, 18:30,
21:00 Новини
06:50, 07:25, 08:25
Гiсть студiї
09:40, 19:00 Про
головне
10:20 «Схеми» з
Наталiєю Седлецькою
11:10 Х/ф «Хлопчик
на водi»
13:20 Час-Ч
14:05 Казки Лiрника
Сашка
14:15 Школа Мерi
Поппiнс
14:35 Моя країна
14:55 Театральнi
сезони
15:25 Вiра. Надiя.
Любов
16:30 Д/ф «Палiтра.
Тицiан»
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)
01:00 Пiдсумки

07:00, 07:30, 08:00,
08:30, 09:00, 12:00,
19:30 ТСН
07:10 «Особистий
рахунок»
07:35 «Маша i
ведмiдь»
08:35 «Чистоnews»
09:40 Комедiя «Не
може бути!»
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»

08:35, 09:15 Х/ф
«Полiцейська академiя»
10:55 Х/ф «Полiцейська
академiя-2. Їх перше
завдання»
12:45, 15:45 Факти.
День
13:10 Х/ф «Полiцейська
академiя-3. Знову на
тренування»
14:40, 16:20 Х/ф
«Полiцейська
академiя-4. Громадське
патрулювання»
16:55 Х/ф «Полiцейська
академiя-5. Пункт
призначення-маямi Бiч»
18:45, 21:10 Факти.
Вечiр
19:15 Надзвичайнi
новини
20:20 Крiт
21:25 Т/с «Чужий район»
22:20 Т/с «Фiзрук-2»
23:20 Х/ф «Володар
перснiв. Повернення
короля»

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, 10:20, 16:00,
17:40, 18:50,
21:25 «Вiдкритий
мiкрофон»
08:30, 19:30
«Столиця»
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»

06:50 Х/ф «З Новим
роком, тату!»
08:45 Х/ф «Не
пiдганяй кохання»
11:00 Х/ф «Коли
його зовсiм не
чекаєш»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
19:00 Т/с «Коли ми
вдома»
19:55 Нацiональне
талант-шоу
«Танцюють всi!-7».
Гала-концерт»
22:45 Нацiональне
талант-шоу
«Танцюють всi!-7».
Гала-концерт.
Оголошення
переможця»
01:50 «Куб - 5»

07:00, 18:00, 00:45
Репортер
07:05 ШОУМАНIЯ
08:20 Ревiзор-4
10:05, 16:55 Т/с
«Воронiни»
15:55, 22:00 Т/с
«Молодiжка-2»
18:20 Абзац!
19:00 Х/ф «Гаррi
Поттер i Принцнапiвкровка»
23:05 Х/ф «Мiськi
дiвчиська»
00:55 Рудi

07:30, 15:00, 18:30,
21:00 «Соцiальний
пульс»
07:05, 18:45, 22:55
«Економiчний пульс»
07:10, 15:40 «Сильнi
свiту цього»
10:00, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
11:00, 20:00 Фатальне
камiння
12:15, 21:35 Великi
люди
13:10, 17:45 Чудеса та
iншi дивовижнi iсторiї
14:00, 22:00
Авiакатастрофи:
причини i наслiдки
16:00, 23:00 Нашi
улюбленцi
18:15 «Цивiлiзацiя
Incognita»
19:00 В гостях у Д.
Гордона. Василь
Лiванов
23:35 «Свiтськi
хронiки»
00:00 «Красивi та
амбiцiйнi»

07:00, 07:30, 08:00,
08:30, 09:00, 12:00,
14:00, 17:45 «Новини»
07:15, 07:35, 08:10,
08:35 «Ранок з
IНТЕРом»
09:20 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»
19:00 «Щастя з
пробiрки»
20:00 «Подробицi»
21:00 Х/ф «Перевiрка
на любов»
22:45 Ток-шоу «Чорне
дзеркало»
00:50 Т/с
«Паралельне життя»

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

08:30, 13:30 «Битва
колекцiонерiв:
Пилосмоки»
09:00, 14:00 «Золото
Юкону: Не все те
золото, що блищить»
12:00 «Розбагатiй або
помри на копальнi»
15:00 «Дикi тварини
Пiвночi: Майстри
виживання»
16:00 «Екстремальна
подорож: Аляска:
Останнiй бiй»
17:00 «Брати по зброї:
Битва з привидами»
18:00 «Шукачi скарбiв:
Удача в Кентуккi»
18:30 «Шукачi скарбiв:
Бiллi Кiд»
19:00 «Катастрофа
в реальному часi:
Крижане цунамi»
20:00 «Цунамi: день,
коли вдарила хвиля»
22:00 «Секретнi
матерiали давнини: Код
Голгофи»

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

08:30 Ранковий

09:00, 15:00, 19:00
Подiї
06:10 Таємницi зiрок
06:50, 07:10, 08:10
Ранок з Україною
09:15, 13:10, 15:25,
21:00 Т/с «Слiд»
10:00 Т/с
«Приватний
детектив Тетяна
Iванова: живемо
тiльки раз»
12:00, 19:45
«Говорить Україна»
18:00 Т/с
«Повернення Лялi»
23:00 Подiї дня
23:30 Т/с «Умiльцi»

Передплачуйте газету «Вишгород».

«Я не вірю в
гіпноз, я не
вірю в гіпноз»
—
кричав
мужик, щоранку о 8:00,
підмітаючи
подвір’я сусіда

— Коханий,
а що ти мені
подаруєш на
Новий рік?
— Себе,
кохана!
— Справді,
рік Козла ж ...

«Свiдок»
09:00 «Випадковий
свiдок»
09:25 Т/с
«Каменська - 4»
13:00 Т/с
«Хранитель»
15:00, 19:00 «Свiдок»
15:15, 04:55 Т/с
«Ви замовляли
вбивство»
19:30 Х/ф
«Самогубцi»
21:20 Х/ф «Тисяча
слiв»
23:10 Х/ф «Зодiак»
00:50 Т/с «NCIS:
полювання на
вбивцю - 9»

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
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
00:35 Кримiнальнi
новини

06:10 «Маски-шоу»
06:35 Д/п «Вiйськовi
технологiї»
07:35 «Убойне вiдео»
08:40 «ДжеДАI.
Воїни дорiг»
09:00, 18:30, 21:00
Новини «Спецкор»
09:30 «Люстратор
7.62»
09:40 Х/ф «Гонки по
вертикалi»
14:30 Х/ф «Папа»
16:30, 19:00, 21:30
Т/с «Джокер»
23:30 Х/ф «Гра в
хованки»

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
«Попелюшка»
13:10 Панянка-селянка
15:10 Розсмiши комiка
16:05 Вiталька
17:00 Казки У
18:00 Т/с «Свiтлофор»
19:00 Любов онлайн
20:00 Х/ф «Ласкаво
просимо, або сусiдам
вхiд заборонено»
21:50 Х/ф «Привiт сiм’ї»
00:00
#кращийконцертроку
- клiпи

06:00, 15:00 У
пошуках iстини
07:00 Треблiнка:
табiр смертi
07:50 Вражаючi
кадри
09:40 Далеко i ще
далi
10:40 Очима гризлi
11:30, 16:40
Мисливець i жертва
12:20, 22:00 Шукачi
неприємностей
13:10, 17:30
Мисливцi за змiями
14:10 1914-1918:
Окопна вiйна
15:50, 21:10
Мегаспоруди
18:30 Загадки
Всесвiту
19:20 Секретнi
територiї
22:50 Шокуюче вiдео
00:30 Європейський
покерний тур

— Весну відчуваєш?
— У мене 137
серпня, я відчуваю наближення осені

06:30 «TOP SHOP»
07:40 «Чи знаєте ви,
що...»
08:10 «Мультфiльми»
08:20 Т/с «Хто у домi
господар»
10:00 Т/с «Всi жiнки вiдьми»
13:40 Т/с «Доктор
Хаус»
15:15, 19:00 «Орел i
Решка»
16:10, 20:00 «Орел
i Решка. На краю
свiту»
17:00 «Звана
вечеря»
21:00 «Розсмiши
комiка»
22:00 «КВК»
00:10 «Велика
рiзниця»

06:55 Як влаштований
Всесвiт
07:50, 13:00, 18:30 Як
це влаштовано?
08:15 Будинки на
деревах
09:10 Повний форсаж
10:05, 10:35, 19:00,
19:30 Пропажi на
продаж
11:00 Королi
столярної справи
12:00, 00:00 Top Gear
13:30, 18:00 Як це
зроблено?
16:00, 16:30 У гонитвi
за класикою
17:00 Великий
махiнатор
20:00 Як побудувати
суперкар
21:00 Iнструкцiя
створення
22:00 Незбагненне:
спецiальнi матерiали
23:00, 23:30 Королi
аукцiонiв

Наш індекс у Каталозі місцевих періодичних видань 40007
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10:30 Подорожуй
першим
10:55 Зроблено в
Європi
11:15 Концерт з
Магдебурзького собору.
Мендельсон, симфонiя
№2 «Гiмн слави»
12:40 Свiтло
13:30 Мультсерiал
«Пригоди звiра їжака»
13:50 Моя країна
14:10 Нотатки на
глобусi. Дубаї
14:45 Д/ф «Августин
Волошин. Метеорит
незалежностi - над
Срiбною землею»
(ф.1,2)
15:40 В гостях у Д.
Гордона
16:50 Чоловiчий клуб.
Бокс
17:55 Чоловiчий клуб
19:00 Х/ф «У нас є Папа»
21:00 Новини
21:40 Утеодин з
Майклом Щуром
22:10 Iнша музика з
Олексiєм Коганом
22:40 Мегалот

06:20 «Шiсть кадрiв»
07:10, 19:30 ТСН:
«Телевiзiйна служба
новин»
08:00, 08:35
М/с «Пригоди
ведмедикiв Гаммi»
09:00 «Свiтське
життя»
10:15 Х/ф «Ще один
шанс»
14:30 «Вечiрнiй Київ»
16:30, 21:20
«Вечiрнiй квартал»
18:30 «Розсмiши
комiка - 5»
20:15 «Українськi
сенсацiї»
23:20 «Що? де?
коли?»
00:25 Х/ф
«Паралельнi свiти»

06:30 Дача
06:55 Х/ф «Таємниця
золотих пiрамiд»
08:50 Д/ф «Спецназ.
Повернутися живим»
09:45 Дiстало!
10:45 Громадянська
оборона
11:45 Iнсайдер
12:45 Факти. День
13:00 Х/ф
«Полiцейська
академiя-6. Блокада
мiста»
14:40 Т/с «Фiзрук-2»
18:45 Факти. Вечiр
19:15 Надзвичайнi
новини. Пiдсумки
20:10 Х/ф «Хоббiт.
Несподiвана
подорож»
23:35 Х/ф «Володар
перснiв. Хранителi
персня»

06:00, 08:00, 16:50
«Мультляндiя»
07:20 «Київ музика»
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»
17:20 «Українська
пiсня року»
19:00, 21:00, 23:00
«Столичнi телевiзiйнi
новини»
19:40, 21:20, 23:20
«Столиця»

06:30 Х/ф «Варвара

07:40 Ревiзор-3

краса – довга коса»

11:10 Стажисти

08:00 «Караоке на

12:25 Х/ф «Блакитна

Майданi»

лагуна»

09:00 «Все буде

14:35 Х/ф «Блакитна

смачно!»

лагуна 2»

06:25 Х/ф «Вождi
Атлантиди»
10:00 Фатальне
камiння
11:10 Х/ф «Вiва,
Марiя!»
14:00 За сiм морiв
14:50 Маленькi
улюбленцi
16:10 Фiльм про
фiльм. «Мiлен
Демонжо: мiледi з
українським корiнням»
16:40 Вперед, на
Олiмп!
17:00 Вечiр пам’ятi
Михайла Воронiна
«Кутюр’є людських
душ»
18:30 «Глобал - 3000»
19:00 XX столiття вiйн
20:00 Вся розкiш
азiйських країн
21:00 Президент
Мiттеран
22:00 Х/ф «Дерево
життя»
00:50 «Вихiдний, пiсля
опiвночi»

06:40, 20:00

07:00, 15:00, 19:00

«Подробицi»

Подiї

07:25 «Школа

07:10 Т/с «Дорожнiй

доктора

патруль 5»

Комаровського.

09:00 Т/с «Дорожнiй

Невiдкладна

патруль 6»

допомога»

10:00 Один за сто

08:00 «Наука
майбутнього Стiвена
Гокiнга: Iдеальне
мiсто»
09:00 «Космос:
Простiр i час:
Безсмертнi»
10:30 «Гра в числа: А
ви зможете пережити
зомбi-апокалiпсис?»
11:00, 20:00 «Бiльше,
нiж фокуси з Дi Ем Сi:
Картковий фокусник»
12:00 «Храм фашизму»
15:00 «Дика природа
Амазонки: Колиска
життя»
17:00, 22:00
«Керування юрбою:
Порушники закону»
18:30, 23:30
«Керування юрбою:
Керування гнiвом»
19:30 «Керування
юрбою: Егоїзм»
21:00, 00:00 «Бiльше,
нiж фокуси з Дi Ем Сi:
Розiрваний»

08:00 «Школа
доктора
Комаровського»
08:55 Х/ф
«Перевiрка на
любов»
11:00 Т/с «Поверни
моє кохання»
15:50, 20:30 Т/с

годин
11:10 Х/ф «Дуель»
13:10 Т/с «Зимове
танго»
15:20 Т/с «Зимове
танго»
17:10 Т/с «Замок на
пiску»

«Жити далi»

19:40 Т/с «Замок на

22:35 Т/с «Точка

пiску»

кипiння»

22:00 Т/с «У гонитвi

02:10 Х/ф

за щастям»

«Iнтердiвчинка»

01:15 Т/с «Умiльцi»

Фiнал. Оголошення

Поттер i Подарунки

переможця»

смертi ч.1»

19:00 «Х-Фактор

23:30 Х/ф

- 5. Гала-концерт.

«Знайомство зi

Оголошення

спартанцями»

переможця»

00:55 Х/ф

00:45 Т/с «Коли ми

«Озброєний i

вдома»

небезпечний»

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

06:35 Ezan sedasi

07:55 Т/с
«Каменська - 4»
11:30 «Речовий
доказ». Таємниця
комуналки №5
12:00 «Головний
свiдок»
12:55 «Випадковий
свiдок»
13:50 «Правда
життя». Новорiчнi
iсторiї
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 «Тисяча
слiв»

06:00, 08:00 М/с
«Лалалупси»
06:20 Х/ф
«Снiгуронька»
07:30 Байдикiвка
08:30 М/с «Смiшарики»
09:00 Мультик з
Лунтiком
09:40 М/с «Дашадослiдниця»
10:05 М/с «Вперед,
Дiєго, вперед!»
10:45 М/ф «Кришталик
i пiнгвiн»
12:00 Х/ф «Про
Червону Шапочку»
14:30 Х/ф «Санта
Лапус 2: Санталапусики»
16:20 Х/ф «Санта
Клаус 3»
18:10 Х/ф «Ласкаво
просимо, або сусiдам
вхiд заборонено»
20:00 Вiталька
22:10 6 кадрiв
00:00
#кращийконцертроку
- клiпи

10:00 «Нацiональне
талант-шоу
«Танцюють всi!-7»
Оголошення
переможця»
15:05 «Зваженi
та щасливi - 4.

07:05 Balcoqraq
08:15 Прогулянки
по Криму з О.
Гайворонським
08:30 Будьте
здоровi!
09:00 Acci biber
09:35 Sherfe fashion
10:05 Gonul eseri
10:30 Дастархан
10:50 Татли сес
11:40 Mizmizlar
12:20 Т/с
16:00 Yirla, sazim
16:45 Tarih sedasi
17:05 Золоте
столiття кiно на ATR
18:45, 21:10 Велике
кiно на ATR
20:30 Bu afta

16:50 Х/ф «Блакитна
лагуна 3»
18:45 Х/ф «Кiшки
проти собак: Помста
Кiттi Галлор»
20:40 Х/ф «Гаррi

06:00 Мультфiльми
06:10 «Маски-шоу»
07:15 «Нове Шалене
вiдео по-українськи»
08:40 «ДжеДАI.
Воїни дорiг»
09:00 Новини
«Спецкор»
09:30 «Люстратор
7.62»
10:00 Т/с
«Розвiдники»
22:00 Х/ф
«Термiнатор-2»

06:00 Бандитська
Одеса
07:00 У пошуках
iстини
08:40, 00:30 Танки.
Великi битви
10:30 Свiт на долонi
13:30 Очима гризлi
14:30 Таємницi
царства рослин
16:30 Далеко i ще
далi
19:30 Шукачi скарбiв
21:00 Дивовижна
Бразилiя
02:10 Земля:
еволюцiя планети

— Капітане
... Капітане,
земля!
— Ей, поклади горщик
з квіткою
назад!

Я — гуманітарій. У моїй
професії головне — знайти роботу :)

06:30 «TOP SHOP»
07:40 «Чи знаєте ви,
що...»
08:10 «Мультфiльми»
10:10 М/с «Малюки
Лунi Тюнз»
11:00 «Рецепти
щастя»
12:00 «Пороблено в
Українi»
13:25 Х/ф «Уяви
собi»
15:30 «Орел i Решка»
17:15 «Орел i Решка.
Шопiнг»
18:15 Х/ф «Без вини
винний»
20:00 Х/ф «Голий
пiстолет 33 1/3»
21:40 «КВК»
00:00 Т/с
«Надприродне»

06:25 Аляска: родина
з лiсу
07:20, 15:00, 16:00,
17:00, 18:00, 19:00
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 Шляхи
збiльшення прибуткiв
12:00 Бунтiвний
гараж
13:00 Швидкi та гучнi
14:00, 14:30
Легендарний
автомобiль
21:00 Скованi
22:00 Трой
23:00 Iнструкцiя
створення
00:00 Як побудувати
суперкар

10
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08:10 Шеф-кухар країни
09:15 Хто в домi хазяїн?
09:35 Школа Мерi
Поппiнс
09:50 Мультсерiал
«Пригоди звiра їжака»
10:10 Подорожуй
Литвою
10:55 Х/ф «У нас є Папа»
12:45 Православний
вiсник
13:40 Фольк-music
15:05 Церемонiя
нагородження
премiями європейської
кiноакадемiї (EFA)
16:55 Театральнi сезони
17:30 В гостях у Д.
Гордона
18:30 Подорожуй
першим
19:00 Т/с «Сержант
Рокка»
21:00 Новини
21:40 Перша шпальта
22:10 Д/ф
«Волонтерська
республiка»
22:55 Трiйка, Кено,
Максима

06:00 Х/ф «Омела над
Мангеттеном»
07:35 Мультфiльм
08:00 М/с «Пригоди
ведмедикiв Гаммi»
08:35 М/с «Качинi
iсторiї»
09:00 Лотерея «Лотозабава»
10:00 «Українськi
сенсацiї»
11:05 М/ф «Ескiмоска
- 2: пригоди в
Арктицi»
11:10 М/ф «Маша i
ведмiдь»
11:25 «Iнспектор
Фреймут»
12:55 «Територiя
обману»
14:00 Х/ф «Iронiя долi,
або з легкою парою!»
18:25 «15 республiк»
19:30 «ТСН-Тиждень»
21:15 Х/ф «Кухня в
Парижi»
23:25 Х/ф «Команда
А»

06:20 Х/ф «Контакт»

06:00 Х/ф «Вiва,
Марiя!»
10:00 Вся розкiш
азiйських країн
11:05, 20:00
«Цивiлiзацiя Incognita»
11:20 Х/ф «Вождi
Атлантиди»
14:00 За сiм морiв
15:00 Маленькi
улюбленцi
16:00 Дика Африка
17:00 Вечiр пам’ятi
Михайла Воронiна
«Кутюр’є людських
душ»
18:20 «Моднi iсторiї з
Оксаною Новицькою»
19:00 XX столiття вiйн
20:15 «Кумири»
20:40 «Свiтськi
хронiки»
21:05 Берлусконi.
Досьє
22:10 Х/ф «Поглянь на
мене»
00:20 «Вихiдний, пiсля
опiвночi»

08:20 «уДачний
проект»
09:00 «Готуємо
разом»
10:00 «Орел i Решка.
Незвiдана Європа»
10:55 Т/с «Поверни
моє кохання»
14:50, 21:00 Т/с
«Жити далi»
22:05 Х/ф «Вiддам
кошенят у добрi
руки»
00:05 Х/ф «Нiч
самотнього пучага»

06:40 Подiї
07:20 Таємницi зiрок
09:15 Т/с «Зимове
танго»
13:00 Т/с «Замок на
пiску»
16:50 Т/с «Берег
надiї»
19:00 Подiї тижня з
Олегом Панютою
20:00 Т/с «Берег
надiї»
22:00 Х/ф
«Вiдпустка»
00:00 Т/с «Умiльцi»

08:55 Анекдоти поукраїнськи
09:50 Зiрка YouTube
11:05 Дивитись усiм!
12:00 Крiт.
Розважальне шоу
12:45 Факти. День
13:20 Х/ф
«Полiцейська
академiя-7. Мiсiя у
Москвi»
15:00 Т/с «Чужий
район»
18:45 Факти тижня
20:20 Х/ф «Хоббiт.
Пустка Смога»
23:25 Х/ф «Володар
перснiв. Двi вежi»

Вважати недійсним загублене
свідоцтво про реєстрацію трактора ЮМЗ 6 АКП, реєстраційний № 06812 КА, рік випуску
1999, зареєстрований на СВК
ім. Шолуденка

06:00, 08:00
«Мультляндiя»
06:50 «Повнота радостi
життя»
07:20, 11:20 «Київ
музика»
09:05 «Унiверситет
культури»
09:50 «Столиця.
Спецпроект»
11:10 «Корисна
розмова»
13:30 «Прогулянки
мiстом»
15:30 «Гаряча лiнiя
«102»
17:00 «У центрi уваги»
17:50, 19:50, 20:50,
22:50 «Вiдкритий
мiкрофон»
18:00 «Зiркафест.
Сяйво зiрок»
19:00, 20:00, 22:00,
23:55 «Столиця»
21:00, 23:00 «СТН тижневик»
21:30, 23:30 «СТН спорт - тижневик»

06:20 Х/ф «Морозко»
07:45 «МастерШеф - 4.
Фiнал»
09:00 «Все буде
смачно!»
09:55 «Караоке на
Майданi»
10:55 «МастерШеф - 4.
Фiнал. Оголошення
переможця»
13:10 «Х-Фактор
- 5. Гала-концерт.
Оголошення
переможця»
19:00 «Битва
екстрасенсiв 14.
Фiнал. Оголошення
переможця»
21:10 «Один за всiх»
22:20 «Вiкна-Новини»
Спецрепортаж
23:25 Х/ф «Сiм верст до
небес»

08:00 «Наука майбутнього
Стiвена Гокiнга:
Вiртуальний свiт»
09:00 «Космос: Простiр i
час: Звiльнений свiт»
10:00 «Гра в числа: Вас
легко обдурити?»
11:00, 18:00 «Бiльше,
нiж фокуси з Дi Ем Сi:
Розiрваний»
12:00 «Доiсторичнi
чудовиська Гiтлера»
13:00 «Генерали - Частина
2»
16:00 «Панорама 360-й
Об’єкт свiтової спадщини:
Санкт-Петербург»
17:00 «Керування юрбою:
Бруднi справи»
19:30 «Секунди до
катастрофи: Азiатське
цунамi»
20:00 «Катастрофа в
реальному часi: Падiння
метеорита»
21:00 «Цунамi: день, коли
вдарила хвиля»
22:00 «Мегацунамі: хто
наступний?»
23:00 «Секунди до
катастрофи: Азiатське
цунамi»

06:35 Ezan sedasi

Передплачуйте газету «Вишгород».

У виконавчому комітеті

Про перенесення
робочих днів
у 2015 році
Розпорядження
(по особовому складу)
від 17 листопада 2014 року № 212
З метою створення сприятливих умов
для святкування 1 січня — Нового року
та 7 січня — Різдва Христового, а також
раціонального використання робочого часу, керуючись ст.ст. 29, 30 Закону
України «Про місцеве самоврядування
в Україні», враховуючи розпорядження
Кабінету міністрів України «Про перенесення робочих днів у 2015 році» від
12.11.2014 року № 1084-р:
1. Перенести в порядку і на умовах,
установлених законодавством, у 2015
році:
— дошкільним і позашкільним навчальним закладам міста, яким встановлено п’ятиденний робочий тиждень з
двома вихідними днями, робочі дні з:
п’ятниці 2 січня — на суботу 17 січня;
четверга 8 січня — на суботу 31 січня;
п’ятниці 9 січня — на суботу 14 лютого.
— для працівників апарату виконавчого комітету, яким встановлено
п’ятиденний робочий тиждень з двома
вихідними днями, робочий день з:
п’ятниці 2 січня — на суботу 31 січня;
2. Керуючому справами виконкому
Василенко Н.В. довести до відома дане
розпорядження до керівників комунальних установ та забезпечити висвітлення
змісту цього розпорядження в засобах
масової інформації.
Міський голова В. РЕШЕТНЯК

08:35 Феєрiя мандрiв
09:10, 14:35, 19:25
Велика полiтика
09:35, 15:35, 00:35 Вiкно
в Америку
10:15 Снiданок з Iскрою
11:10 Технопарк
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

06:30 «Маски-шоу»
08:30 «Нове Шалене
вiдео по-українськи»
09:30 «СуперОблом.
UA»
11:00 «Люстратор
7.62»
12:00 «ДжеДАI»
13:00 «Бушидо»
15:00 «Богатирi»
16:00, 01:10 Х/ф
«Ерагон»
18:00 Х/ф
«Термiнатор-2»
21:10 Х/ф «Командо»
23:10 Х/ф «Бiглий
вогонь»

06:30 «TOP SHOP»
07:40 «Чи знаєте ви,
що...»
08:15 «Рецепти
щастя»
09:15 М/с «Малюки
Лунi Тюнз»
10:30 Х/ф «Уяви собi»
12:35 «Розсмiши
комiка»
13:30 «Орел i Решка.
Шопiнг»
14:30 «Орел i Решка»
16:30 Х/ф «Без вини
винний»
18:15 «Вечiрнiй
квартал»
20:00 Х/ф «Пережити
Рiздво»
21:50 «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 Татли сес
11:40 bu afta
12:20 Т/с
16:00 Yirla, sazim
16:45 Tarih sedasi
17:05 Радянське кiно
на ATR
18:45, 20:30 Велике
кiно на ATR

07:25 Т/с «Вулицi
розбитих лiхтарiв - 4»
11:30 «Легенди
карного розшуку».
Солдатський новий рiк
12:00 «Агенти впливу»
12:55 «Спецiальний
«Свiдок»
13:25 Х/ф «Самогубцi»
15:10 Т/с «Павутиння
- 2»
19:00 Т/с «Майор
полiцiї»
22:40 «Випадковий
свiдок»
23:00 «Головний
свiдок»
00:00 Х/ф
«Людожери»

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

06:00, 08:00 М/с
«Лалалупси»
06:20, 10:40 М/ф
«Барбi: Марiпоза та
принцеса фей»
08:30 М/с
«Смiшарики»
09:00 Мультик з
Лунтiком
09:40 М/с «Дашадослiдниця»
10:05 М/с «Вперед,
Дiєго, вперед!»
12:00 Х/ф «Розумна
селянська донька»
13:10 Х/ф «Санта
Клаус 3»
15:00 Х/ф «Привiт
сiм’ї»
17:00 Країна У
19:00 Казки У
20:00 Вiталька Новий
рiк
22:10 6 кадрiв
00:00
#кращийконцертроку
- клiпи

06:00 Бандитська
Одеса
06:30 У пошуках
iстини
08:10, 00:30 Танки.
Великi битви
10:00 Дивовижна
Бразилiя
13:00 Таємницi
царства рослин
16:00 Далеко i ще
далi
18:50 Секретнi
територiї
21:30 Свiт на долонi
02:10 Земля:
еволюцiя планети

06:25, 19:00 Королi
столярної справи
07:20 Скованi
08:15, 23:00 Сталевi
м›язи
09:10, 14:00, 22:00
Незбагненне:
спецiальнi матерiали
10:05 Iнструкцiя
створення
11:00 Як побудувати
суперкар
12:00, 15:00,
16:00, 17:00, 20:00
Не намагайтеся
повторити
13:00, 21:00 Трой
18:00 Будинки на
деревах
00:00, 00:30
Легендарний
автомобiль

Тільки 1 день 24 грудня з 9:00 до 16:00
КУПУЄМО ВОЛОССЯ
за новими цінами. м. Вишгород,
вул. Грушевського, 1, перукарня,
тел: (067) 622-01-61, (095) 431-63-06

Наш індекс у Каталозі місцевих періодичних видань 40007

Асоціація роботодавців Вишгородщини
щиро вітає з ювілеєм
Віталія Станіславовича КРАВЧУКА!
На килимі життя
Розквітла ювілейна дата –
Приймайте щирих
побажань багато:
Достатку, добра, довголіття,
У кожній справі хай щастить,
Вік щедрий, як калинове суцвіття,
В любові, щасті й радості прожить!

Семінари

07:15 М/ф «Тиха нiч
Бастера i Чонсi»
08:05 Х/ф «Мiськi
дiвчиська»
09:50 М/с «Дракони:
Вершники Дурня»
10:50 Х/ф «Кiшки
проти собак: Помста
Кiттi Галлор»
12:40 Х/ф «Небеснi
гiнцi»
14:40 Х/ф «Гаррi
Поттер i Принцнапiвкровка»
17:45 Х/ф «Гаррi
Поттер i Подарунки
смертi ч.1»
20:40 Х/ф «Гаррi
Поттер i Подарунки
смертi ч. 2»
23:05 Х/ф «Ласкаво
просимо в Зомбiленд»

Безкоштовні оголошення

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

ІНШЕ
Домашній майстер. Тел: (063) 100-90-08
Пошиття та ремонт одягу. Порт’єри, тюлі.
Тел: (04596) 23- 095

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.

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

Платникам податків —
про зміни у законодавстві

Анна МЕЛЬНИК, ГДІ інформаційнокомунікаційного сектору Вишгородської ОДПІ
З ініціативи фахівців ГУ ДФС у Київській
області відбувся кущовий семінар для платників Вишгородського, Києво-Святошинського, Ірпінського та Іванківського районів.
Головна тема — зміни в податковому законодавстві, що відбулися у зв’язку з проведенням антитерористичної операції в Україні
та новації стосовно ПДВ.
Начальник відділу контролю за декларуванням ПДВ управління оподаткування юридичних
осіб ГУ ДФС у Київській області С. Павловська
повідомила про зміни у ПДВ, які діятимуть із 1
січня 2015 року, поінформувала, де можна отри-

За наказом Мінфіну
Інформаційно-комунікаційний сектор
Вишгородської ОДПІ
5 грудня 2014 року набрав чинності наказ
Міністерства фінансів України від 30.10.2014
№1089 «Про затвердження Порядку формування та ведення Реєстру волонтерів антитерористичної операції» (далі — Порядок).
Відповідно до Порядку для включення до
Реєстру фізична особа — благодійник особисто
може звернутися до будь-якого органу ДФС.

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

мати додаткову інформацію з даного питання.
Начальник відділу комунікацій ГУ ДФС у
Київській області К. Овчарова повідомила, що
є об’єктом оподаткування військовим збором
та акцентувала увагу на цивільно-правових
договорах із роботодавцем щодо обкладання
нововведеним податком; начальник відділу адміністрування єдиного внеску управління доходів і зборів з фізичних осіб ГУ ДФС у Київській
області Н. Шинкаренко — що фізичні особи —
підприємці не повинні сплачувати ЄСВ, лише за
умови документального підтвердження фактичної участі в антитерористичній операції. Окрім
цього, повідомила, хто і як має сплачувати ЄСВ
за найманого працівника, який служить на сході
України.

Вартість передплати: 1 місяць — 7,05 грн +
послуги пошти (п. п.) 0,90 грн;
3 місяці — 21,15 грн + п. п. 2,10 грн;
6 місяців — 42,30 грн + п. п. 2,55 грн;
1 рік — 84,60 грн + п. п 3,90 грн.
Увага! Із другого півріччя ціни зміняться

У Вишгороді відділ передплати
Центру поштового зв’язку №10
(пл. Т. Шевченка, 2)
працює: понеділок — п’ятниця,
з 8:30 до12: 30 і з 13:30 до 17:30.
Тел: (04596) 54-349
Індекс газети «Âèøãîðîä» у Каталозі
місцевих періодичних видань 40007.

Зареєструйтесь, волонтери!
Для включення до Реєстру волонтерiв
антитерористичної операцiї благодiйник —
фiзична особа подає заяву, копiю документа про реєстрацiйний номер облiкової картки
платника податкiв або серiю та номер паспорта (для фiзичних осiб, якi через свої релiгiйнi
переконання вiдмовляються вiд прийняття
реєстрацiйного номера облiкової картки платника податкiв та мають вiдмiтку у паспорті) та
довiдку з банку (довiдки з банкiв) iз зазначенням реквiзитiв рахункiв, вiдкритих на iм’я та-

кого волонтера, що призначенi для здiйснення
благодiйної дiяльностi.
Дата початку здійснення діяльності як волонтера АТО не може бути раніше 21.11.2013
та раніше дати відкриття рахунків, призначених
для здійснення благодійної діяльності.
У заяві мають бути зазначені категорії фізичних осіб, на користь яких надається благодійна допомога волонтером антитерористичної
операції, та дата початку здійснення діяльності
як волонтера АТО.

Вишгород
Ліра

Людина

Галина МОРОЗ

Незабаром до нас завітають Різдвяні та Новорічні свята, яких ми завжди чекаємо з надією на кращі зміни
в житті. Цей рік був тяжким для людей
нашого краю, тому хочу побажати в
наступному році всім:
Не грошей багато —
А миру, спокою на свято,
Щоб діти весело сміялись,
Батьки щасливо посміхались.
Здоров’я, добра і щастя всім!

Молитва-прохання
Йди бистріше, Миколаю,
До мого рідного краю.
Іди швидко, без зупину,
Бо лиху маєм годину.
В Небесах ти чув здаля —
Плаче не одне маля,
Рученяточка складає
І до Тебе промовляє:
— Святий, добрий Миколай,
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Поклади війні цій край!
Хай щасливі будуть діти,
Теплом батьківським зігріті,
Хай лунає сміх усюди,
Зла позбудуться всі люди.
Подарунків нам не треба,
Принеси нам мир із Неба.

Новорічні бажання
Дід Мороз давно в дорозі,
Заметілі не страшні.
Стане скоро на порозі,
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Мовить: «Раді ви мені?»
Ну, а ми, звичайно, раді,
Бач, з яким мішком прийшов!
Він, напевно, всій громаді
Подаруночки знайшов.
Дід Мороз зайде швиденько:
Зна — чекали цілий день.
Прочитаєм йому вірші,
Заспіваємо пісень.
І ялинка теж радіє
Нашим віршам і пісням.
Кожен з діток щиро мріє:
«Рік Новий дасть миру нам».

До 100 років дожити у доброму гуморі!
ФОТО — Дмитро ЮРЧЕНКО, спеціально для «Вишгорода»

Вітання

Особистості
Володимир ЛЯХ,
автор книги «Спогади. Роздуми.
Публіцистика», яка чекає свого
мецената, щоби бути надрукованою
«Зеківський генерал» – так назвав свого часу нарис про В’ячеслава
Чорновола письменник Михайло
Хейфец.
Народився В’ячеслав 24 грудня 1937
року у родині вчителів у селі Єрки Катеринопільського району на Черкащині.
Батько — Максим Йосипович походив із давнього козацького роду
Чорноволів. Мати — Килина Харитонівна — належала до одного з відгалужень славного роду цукрозаводчиків і
меценатів Терещенків, також нащадків
знатного козацького роду.
Чи, бува, не з генами пращурів
успадкував В’ячеслав Чорновіл бунтівний характер і незламну волю у боротьбі проти імперії Зла та у відстоюванні
права українського народу — на свою
мову, культуру, державність?
Із травня 1963-го по вересень 1964го він працював на будівництві Київської ГЕС і жив у Вишгороді. І саме у
1963 році (здається, це було в кінці літа)
я вперше побачив і почув В’ячеслава
Чорновола. Сталося це під час звітновиборчої профспілкової конференції,
делегатом якої був і я.
Відтоді минуло вже більше, як півстоліття — і пригадати, про що йшлося
у його виступі, наразі вже неможливо.
Зате я чітко пам’ятаю, що це був єдиний промовець, який говорив добірною,
вишуканою українською мовою. А ще
пам’ятаю, що по завершенні виступу
аудиторія нагородила його бурхливими
оваціями і, здається мені, не стільки за
те, ЩО він говорив, а за те, ЯК він говорив.
Так склалося, що у період 1963-1964
років я постійно працював на сороковому кілометрі лівобережної земляної греблі. Їхав на роботу у понеділок, а повертався вже аж у суботу ввечері. Так що
наші виробничі чи особисті шляхи ніяк
не перетиналися, і я не мав честі бути
особисто знайомим із В’ячеславом.
Приятельські стосунки з ним під-

Петро ЖУЛАНОВ,
голова Вишгородської міської ради
ветеранів
Ветерану Великої Вітчизняної війни, учаснику бойових дій, інваліду війни Івану Романовичу ШВЕЦЮ 23 грудня виповнюється 90 років.
ін виріс на Миколаївщині у багатодітній родині, рано пізнав тяготи життя і рано навчився переборювати труднощі.
Його мрію навчатися у вузі перекреслила війна. За зв’язок із радянськими
військовослужбовцями пережив імітацію
розстрілу, був жорстоко катований, засуджений румунською владою до 20 років
каторжних робіт. Урятував хлопця маніфест королеви Румунії про амністію неповнолітніх.
Призваний до лав Радянської армії, у

боях за визволення України Іван Швець —
сапер із наведення переправ 449 полку
3-го Українського фронту — був тяжко
поранений.
Нагороджений орденами «Вітчизняної
війни», «За мужність», медаллю «За Перемогу над Німеччиною».
По війні, закінчивши педагогічний
інститут, працював учителем, директором школи, завідуючим Веселинівським
райВНО. Обраний депутатом районної
ради, членом бюро РК КПУ.
У 1977 р. переїхав до Вишгорода.
Працював над створенням музею «Битва
за Київ» у Нових Петрівцях, відкривав діораму «Лютізький плацдарм».
Після виходу на заслужений відпочинок на різних посадах у галузі народного
господарства міста завжди сумлінно ставився до роботи. Тому в «Тепломережі»
(це останнє місце роботи) його до цих пір

тримував нині уже покійний Володимир
Комашков. Саме від нього я взнав, що,
коли до В’ячеслава прийшли у його кімнату в баракові на Берізках кагебісти
з обшуком і побачили на полиці повне
зібрання творів Леніна, їхньому здивуванню не було меж. І нібито відбулася
така розмова: «Слушай, ти же націоналіст, зачєм тєбє сачінєнія Лєніна?»
«Тому що я хочу знати, що про нас пишуть наші вороги».
Шановний читачу, поставте себе на
місце В’ячеслава і скажіть, поклавши
руку на серце, чи змогли б ви відповісти
так, як відповів Чорновіл? Скажу чесно,
що я у той час навряд чи зміг би.
Але на те він і В’ячеслав Чорновіл,

вила на межу виживання нащадків свободолюбних, гордих козаків.
Про поневіряння по таборах суворого режиму і по засланнях не будемо
зараз говорити. Хто має можливість,
загляньте у Вікіпедію.
Непростим був шлях Чорновола до
РУХу і РУХу до Чорновола. Почалася
боротьба за вплив на свідомість рухівців. З одного боку — секретар ЦК КПУ
Леонід Кравчук з Дмитром Павличком
та іншими «помічниками» розглядали
РУХ як маріонеткову організацію, підпорядковану комуністам. Однак рядові
рухівці не захотіли йти з Кравчуком і
Павличком «за перебудову», а обрали
шлях Чорновола за незалежну Україну.
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«Зеківський генерал»
що свідомо обрав для себе тернистий
шлях мужнього і послідовного борця з
ненависним комуністичним режимом.
Недарма ж навіть на зоні він після виснажливої каторжної роботи знаходив
у собі сили писати статті, брошури і навіть книги, а потім передавати рукописи на свободу, де все це друкувалося
і розповсюджувалося. І при цьому був
умілим організатором і натхненником
багатьох табірних акцій, за що не тільки
побратими, а й табірне начальство називали його зеківським генералом.
Чорновіл кілька разів був ув’язнений
за «антирадянську пропаганду» (19671969, 1972-1979, 1980-1988). Сумарно
пробув у неволі 17 років.
Повертаючись до родини, у якій
народився і зростав В’ячеслав, мені
пригадалася розповідь одного мого
давнього знайомого — Олійника Станіслава Андрійовича, нині покійного,
про те, що його шкільним учителем у
селі Єрки був Максим Йосипович Чорновіл (батько В’ячеслава). Одного разу
учитель заходить у клас і звертається
до учнів: «Діти, у мене велике горе, і я
не можу вести урок. Візьміть підручники
і готуйтеся до наступного уроку». Потім
сів за стіл, поклав голову на руки і заплакав, примовляючи: «Украли козу!
Чим же нам тепер годувати дітей?»
Отак колоніальна адміністрація поста-

Ставши у грудні 1992 р. головою Народного Руху України, В. Чорновіл залишався ним до останнього подиху. Довелося пережити і зраду Юрія Костенка
та Володимира Черняка з компанією,
які у лютому 1999 р. вчинили розкол
РУХу.
Цей конфлікт став тяжкою моральною травмою для Чорновола. А 25
березня 1999 р. В’ячесав Чорновіл загинув за нез’ясованих обставин у автокатастрофі на 5-му кілометрі автотраси
Бориспіль-Золотоноша. Вже наступного ранку, не дочекавшись висновків
експертизи, керівник МВС Юрій Кравченко заявив, що це нещасний випадок
й інші версії слідство не розглядатиме.
Перший свідок трагедії — Геннадій Удовенко, який їхав іншою машиною слідом за Чорноволом на відстані кількох
кілометрів, теж наголошував на нещасному випадку.
Невдовзі Г. Удовенко очолив Народний Рух України, а згодом приїхав до
Вишгорода для зустрічі з активом районної організації НРУ.
Я був учасником цієї зустрічі, і, коли
порядок денний було вичерпано, а переважна більшість учасників залишила
кабінет міського голови, де, власне, відбувалася зустріч, я несподівано спитав:
«Геннадію Йосиповичу, як же Ви не
вберегли Славка Чорновола?» Очевид-

вважають співробітником і традиційно запрошують для участі у різних заходах.
Іван Романович – чудовий сім’янин.
Разом із дружиною виховали доньку та
сина (які здобули вищу освіту), мають
онуку і двох правнуків.
І. Швець – активний учасник ветеранського руху, голова організації ветеранів
«Піски», голова комітету у справах ветеранів ВВв у Вишгородській міській раді
ветеранів.
Поважний вік і проблеми із здоров’ям
не перешкоджають йому брати активну
участь у всіх заходах, які виховують молоде покоління або сприяють соціальному
захисту ветеранів.
Вишгородська міська рада ветеранів щиро вітає Івана Романовича Швеця
зі славним ювілеєм! Бажаємо ювілярові
доброго здоров’я, успіхів у справах та затишку і тепла у колі родини.

но, моє запитання заскочило його зненацька, бо він опустив очі, а його руки
нервово «забігали» по столу. Нарешті
він видавив із себе: «Не зміг…» На цьому розмова скінчилася.
Пройшло зовсім небагато часу — і
до нас дійшла інформація про те, що
Удовенко насаджує у Рухові диктаторські методи керівництва організацією,
займається підтасовками і маніпуляціями. Ми з Володею Саюком зібрали
районну конференцію, учасники якої
на знак протесту одностайно вирішили
вийти з НРУ і увійти до партії Віктора
Пензеника ПРП (Партія «Реформи і Порядок»). Такий от колективний демарш.
А похорон В’ячеслава Чорновола
став однією з наймасовіших акцій часів
Незалежності — за різними оцінками,
у процесії взяли участь 150-200 тисяч
людей. Я був одним із цих тисяч і пройшов з усіма шлях від будинку Центральної Ради, Володимирського собору,
пам’ятника Т. Шевченку до Байкового
цвинтаря. Додому добрався вже пізно
ввечері.
І наостанок. Як не дивно, але, очевидно позичивши очей у Сірка, прийшов у Будинок вчителя попрощатися
з В. Чорноволом і Ю. Костенко. Як на
мене, то краще б він цього не робив.
Бо, коли він вийшов із приміщення Будинку вчителя, йому люди влаштували довжелезний «коридор» по обидва
боки тротуару, і, поки він ішов цим «коридором», його супроводжували вигуки «Ганьба!» І, хоча Костенко отримав
те, що заробив, на нього в цей момент
жаль було дивитися.
Ну що ж, кожному своє! Якщо В.
Чорновіл навіки увійшов в історію України, то Ю. Костенко в неї вляпався.

12

20 грудня

Суспільство

2014 року

Стрічка новин
Представники Венеціанської комісії прибудуть в
Україну для спільного напрацювання змін до закону
про люстрацію — про це на брифінгу заявив радник
міністра юстиції Ігор Алексєєв
Як повідомив речник інформаційно-аналітичного
центру РНБО Андрій Лисенко, попри зменшення інтенсивності обстрілів у зоні АТО, терористи ще жодного
дня не дотримувалися режиму тиші
Українські військові знешкодили групу у складі
12 диверсантів, які намагалися потрапити в тил наших
військ в районі населених пунктів Голубівське та Новотошківське. Один із полонених терористів повідомив,
що інструктаж та конкретні завдання їхній групі давав
офіцер ЗС Російської Федерації
У результаті нападу бойовиків на пакистанську
школу загинуло 126 осіб, 100 з яких школярі. Відповідальність за теракт уже взяв на себе Рух «Техрік-італібан Пакистан»
Як заявив Прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк, перебуваючи у Брюсселі, Україна втратила до
20% економічного потенціалу через агресію Росії і в
той же час витрачає 95 мільйонів гривень щодня на
національну безпеку й оборону
Президент України Петро Порошенко затвердив
персональний склад Ради національної безпеки і оборони України, секретарем Ради призначено Олександра Турчинова
За даними організації «Репортери без кордонів», Україна у 2014 стала лідером серед країн світу
за кількістю викрадених і заарештованих журналістів
— відповідно, 33 та 47 осіб, а також посіла 3 місце за
кількістю убитих журналістів (6 осіб)
На північ від Новоазовська українські партизани атакували вузол зв’язку російських військ - напад
викликав серйозний ажіотаж у рядах російсько-терористичних військ, що не чекали партизанських акцій
у цьому районі
Українці зі США почали акцію «Взуй воїна» —
вони купують зимове взуття для бійців АТО і передають київським волонтерам
Фахівці Державного науково-випробувального
центру Збройних Сил України провели в Чернігівській
області випробування безпілотних літальних апаратів
вітчизняного виробництва, маючи на меті визначити

Порт Європа

можливості застосування безпілотного авіаційного
комплексу «Глядач» у ЗСУ
Служба безпеки України перекрила канал постачання ватажкам незаконних воєнізованих формувань
«ДНР» вибухових речовин для вчинення диверсій у
зоні АТО та за її межами
Українець Олександр Усик відстояв титул Інтерконтинентального чемпіона за версією Всесвітньої
боксерської організації у першій важкій вазі — у своєму сьомому бою на професійному рингу олімпійський
чемпіон здобув дострокову перемогу над Дені Вентером з ПАР у дев’ятому раунді
Діюча чемпіонка світу, олімпійська чемпіонка,
українка Ольга Харлан стала переможницею першого цього сезону турніру серії Гран-прі з фехтування на
шаблях, що в пройшов у Нью-Йорку
Українська льотчиця, народний депутат України
Надія Савченко, яку незаконно утримують в московському СІЗО, оголосила голодування після того, як
до неї відмовилися пустити лікаря-отоларинголога:
останнім часом у неї почалися проблеми зі слухом
21 з 22-х вантажівок з написом «Гуманітарна допомога Фонд Ріната Ахметова» затримано батальйоном «Дніпро-1». Представники фонду стверджують,
що у вантажівках знаходиться гуманітарна допомога
для проживаючих у зоні АТО, однак народний депутат
Володимир Парасюк, який брав участь у затриманні
цього вантажу, зазначає, що вантажівки забиті горілкою, коньяком, пивом, цигарками і шампанським і невідомо — їде вантаж на склади терористів чи в місцеві

Вишгород
магазини
Євросоюз і уряд України домовилися про спільну реалізацію плану відновлення країни на 2015-2017
роки — про це йдеться в рішенні першого засідання
Ради асоціації Україна-ЄС, що відбулося 15 грудня у
Брюсселі
Зміни до законодавства щодо впровадження суспільного мовлення парламент прийме до кінця січня,
повідомила голова Комітету з питань свободи слова
та інформаційної політики Вікторія Сюмар
В Європі обурені подіями у Туреччині, де за грати
відправили більше 20 опозиційних журналістів, яких
звинуватили у змові проти уряду, а офіційний Вашингтон після проведення в країні хвилі арештів, у тому
числі представників мас-медіа, звернувся до влади
Туреччини із закликом поважати демократичні цінності та забезпечити свободу ЗМІ
Прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк і віце-президент Європейської комісії, верховний представник Європейського Союзу з питань закордонних
справ і політики безпеки Федеріка Могеріні в Києві обговорили питання безпекової і гуманітарної ситуації на
територіях, які тимчасово перебувають під контролем
керованих Росією терористів
Президент України під час офіційного візиту до
Польщі виступив у Сеймі. Петро Порошенко торкнувся багатьох питань українсько-польського співробітництва, зокрема підтримав ідею створення європейського економічного союзу
Європейський Союз може скасувати візовий режим з Україною та Грузією вже 2015 року — про це заявив міністр закордонних справ Латвії Едґарс Рінкевичс
Міністр освіти і науки України Сергій Квіт оголосив на прес-конференції в Києві, що уряд має намір до
кінця 2014 року скоротити кількість університетів ще
на 70 закладів
Екс-міністр внутрішніх справ Грузії Ека Згуладзе,
яка за часів президентства Міхаеля Саакашвілі вичистила від корупції грузинську поліцію, призначена першою заступницею міністра внутрішніх справ України
Арсена Авакова
Україна та ЄБРР підписали кредитну угоду на 150
млн євро для модернізації магістрального газопроводу «Уренгой-Помари-Ужгород», за яким постачається
російський газ європейським споживачам.

Подавайте заявку на п’ятирічну візу

Польське Міністерство закордонних
справ ще рік тому зобов’язало консульства і візові центри, щоб ті видавали
українцям якомога більше п’ятирічних віз
і широко пропагували таку можливість в
українських ЗМІ. Однак на практиці це
рішення Варшави не виконується, хоча є
позитивні зрушення – заявляє польський
журналіст Якуб Логінов, редактор порталу «Порт Європа» і власкор «Дзеркала
тижня» у Кракові.
У травні 2013 року Якуб Логінов ініціював громадянську кампанію «П’ятирічні візи
для українців і білорусів» (www.facebook.
com/wizypiecioletnie) у відповідь на візові
проблеми у польських консульствах Білорусі
та України. Як відомо, звичайним українцям
і білорусам дуже тяжко зареєструватися в
польській державній системі е-консульство,
оскільки вона – постійно заблокована. Цією
ситуацією користуються посередники, які
причетні до блокування термінів візиту в
консульстві, щоб потім продавати за високі
гроші послуги візового посередництва.
Польське МЗС довго пояснювало цю
ситуацію тим, що Варшава видає українцям
рекордну кількість віз — і саме тому черги
є неминучими. Однак, на думку польських
активістів кампанії «П’ятирічні візи», ці високі статистики — це саме і є джерело проблем, а не причина для хизування офіційної
Варшави.
«Річ у тім, що одна і та сама особа, котра має позитивну візову історію, замість
отримати візу, дійсну п’ять років, отримує в
польському консульстві візу, дійсну всього
рік, максимально два роки, а часто ще коротшу. Отже, через рік вона знову мусить
іти в консульство по нову візу, збільшуючи
таким способом статистику і непотрібно
обтяжуючи перевантажену систему видачі
польських віз Шенген.
Саме внаслідок такої практики польські
консули можуть хизуватися рекордною кількістю виданих віз, хоча ми наполягаємо на

іншому: треба іти в якість, тобто п’ятирічні
візи, а не в кількість» – можна прочитати на
сторінці кампанії «П’ятирічні візи для українців і білорусів».
Польське МЗС довго не хотіло признатися у практиці штучного підбивання візових статистик. На кожне наше звернення,
критику чи депутатський запит польського депутата Сейму ми чули ту саму круглу
фразу: «Та чого до нас чіпляєтесь, ми такі
класні, бо Польща видає найбільше віз». Ми
їм кажемо: «В тому і проблема, бо не видаєте віз п’ятирічних, які зменшили б попит у
візах і розвантажили б черги». А МЗС, наче
папуга, повторює: «Польща видає найбільше віз, ми так підтримуємо Україну», — говорить польський журналіст.
Переломним моментом був вересень
2014 року, коли МЗС Польщі нарешті погодилося з тезами активістів кампанії
«П’ятирічні візи». Підтвердженням того є
офіційний лист від директора консульського
департаменту МЗС Польщі на адресу Якуба
Логінова про те, що МЗС доручив консулам
цілковито змінити візову політику. Тепер
головним критерієм оцінки якості праці консульств має бути не загальна кількість віз,
але відсоток віз «довгих» — з терміном дії
від року до п’яти.
Директор Марек Цєсєльчук пише також,
що МЗС буде проводити вишколи серед
консулів та працівників консульств і візових центрів в Україні, щоб ті дотримувалися
нових правил і видавали кожному, хто має
на це право, п’ятирічну візу. Черговий пункт
нової візової політики — це проведення
польським посольством у Києві масштабної
інформаційної кампанії в українських ЗМІ,
мета якої — донесення до якомога більшої
кількості людей інформації про те, що вони
можуть подавати заявку на п’ятирічну
візу. Адже, якщо хтось сам напише у візовій
анкеті про те, що хоче річну візу, консул не
має права змінити терміну візи на 5-тирічну
– ідеться у інформації від МСЗ.

— Після цього рішення дійсно відбулися
зміни на краще, однак тільки частково. Тепер після року від цього рішення можу сказати, що моя держава не дотримала слова,
даного українцям і нашим активістам. З
одного боку, справді — дещо більше осіб
отримує тепер візи, дійсні 2-5 років, однак
про масову видачу п’ятирічних віз, як це обіцяло МЗС, не йдеться.
Скажу чесно: мені як поляку і польському громадянину — дуже соромно за таку
ситуацію. Це щось незрозуміле — тисячі
звичайних поляків організовують акції допомоги Україні, офіційна Варшава заявляє
про всебічну підтримку, а консули моєї
держави не виконують рішення свого ж начальника з МЗС у питанні п’ятирічних віз,
внаслідок чого і надалі українцям легше поїхати без візи у ворожу Росію, ніж у дружню
Польщу, яка створює незрозумілі проблеми, — говорить Якуб Логінов.
Нагадаємо: 5 років – це максимальний
термін, на який громадянин України може
отримати візу Шенген. Такі візи масово видають українцям консульства Словацької
Республіки. Право на отримання п’ятирічної
візи мають ті громадяни України, котрі мають позитивну візову історію, тобто досі
отримали вже принаймні 3-5 віз Шенген,
не порушили законодавства, не займалися контрабандою чи нелегальною працею і
завжди поверталися з країн Шенгенського
договору вчасно.
При заявці на п’ятирічну візу потрібно
виконати стандартні вимоги. За інформацією МЗС Польщі, особі, яка заявляє про
5-річну візу, достатньо пред’явити стандартне запрошення на першу поїздку — навіть
на декілька днів, однак потрібно зазначити,
що в майбутньому і надалі заявник планує
здійснювати подорожі до країн Шенген.
Активісти кампанії «П’ятирічні візи для
українців і білорусів» зазначають, що багато користувачів повідомляє їм про випадки,
коли українські громадяни хочуть подати

заявку на п’ятирічну чи дворічну візу, але
працівники консульства їм у цьому заважають, вмовляючи змінити термін максимум
на річний. Такі ситуації суперечать тому,
про що пише директор Марек Цєсєльчук з
польського МЗС у офіційному листі.
— Тому просимо про всі такі випадки
повідомляти у коментарях на сторінці нашої
кампанії www.facebook.com/wizypiecioletnie.
Це буде для нас доказ у розмовах з МЗС та
польськими депутатами, які з нами співпрацюють і на цій підставі можуть внести депутатські звернення до міністерства. Це дуже
важливо, адже МЗС переконує, що все
чудово, що консульства видають п’ятирічні
візи всім охочим — тому мусимо мати нові
докази на те, що це неправда, — говорить
Якуб Логінов.
«П’ятирічні візи для українців і білорусів» – це одна з двох громадянських кампаній, які координує портал «Порт Європа».
Другою справою, за яку виступають польські активісти, зосереджені навколо цього
ресурсу, є відкриття польсько-українського
кордону для пішоходів (www.facebook.com/
turystycznagranica).
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Молодіжна будова
4
Тоді це була група високовольтних випробувань, тепер — дільниця, сфера якої:
— високовольтні випробування і вимірювання на основному обладнанні після ремонту та в експлуатації — 6, 10, 110 кВ;
— метрологія: повірка, калібрування (манометр, термометр, амперметр тощо;
— облік електроенергії;
— випробування засобів захисту (діелектричні рукавички, боти, вказівники напруги,
оперативні штани тощо).
«Електроенергія — наша продукція. Тому
ми ведемо облік її виробітки (пік) та споживання», — каже Василь Карпенко і веде нас у…
…ТУРБІННИЙ ЦЕХ
«Якщо електроцех — мозок, то турбінний
цех — серце гідроелектростанції», — стверджує заступник начальника турбінного цеху
Олександр Прошко (НА ФОТО 16 — справа).

На перший погляд — звичайне виробниче
приміщення. А воно ж — під товщею води!
Фотокор газети захоплено фільмує гідропривод, 20 турбін.
Олександр Прошко розповідає, як «пропелер» усередині закритого водоводу обтікається водою (так обертається гідротурбіна
силою води), показує компресорну (обладнання, що забезпечує станцію стислим повітрям) та знайомить нас із працівниками цеху.
Їх — 43 (інженери і ремонтний персонал).
Ігнат Дворський — інженер з реконструкції
гідротурбінного обладнання на ГЕС із 1998
р. Його батько, Юрій Ігнатович Дворський,
працював ст. майстром, машиністом, був
головою профкому Каскаду ГЕС, нині — на
пенсії, передав справу свого життя у надійні
руки сина.
НА ФОТО 19: Майстер дільниці з ремонту
гідротурбінного обладнання Олексій Ковальчук, слюсар-ремонтник IV розряду Гліб Гро-

20 грудня

мико, слюсар V розряду Володимир Литвин,
ст. майстер турбінного цеху Микола Колесник
Частина працівників тільки-но прийшла з
обіду, тож і ми поцікавилися, чим годує ГЕСівська…
...ЇДАЛЬНЯ
У просторому світлому приміщенні водночас можуть пообідати кілька десятків людей. Чимало страв, смачно і дешево (салат із
квашеної капусти, відбивна й узвар обійшлися нам у 13 грн).
У виробничому приміщенні кухні — чисто,
є потужна витяжка, посудомийниця. Завідуюча, Наталя Герасименко керує колективом із
восьми працівників: Наталя Грищенко — кухар і касир в одній особі, Наталя Петрова —
кухонна працівниця, Олександр Зеленський і
Сергій Кулик — кухарі, Михайло Комина —
практикант, Володимир Іванов — вантажник,
Світлана Вокальчук — кухар із найбільшим
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«Життя прожив, а роботу не поміняв би»
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трудовим стажем на ГЕС (близько 14 років).
НА ФОТО 24-25: працівники їдальні
Поруч із їдальнею — МАГАЗИН,
який обслуговує 130 працівників у день.
Тут можна купити продукти і отримати спецхарчування за шкідливі умови роботи (0,5 л
молока у день одержують працівники турбінного й електроцехів, КТРЗ, оперативної
служби). І вже не дивно, що й тут — родина.
Продавець Ніна Сандрович (НА ФОТО 27) —
п’ятий рік у магазині, а її чоловік Юрій Сандрович — другий рік у гідроцеху.
За два дні на Київській ГЕС редакції пощастило зустрітися з багатьма цікавими
людьми. На ГЕС є й інші об’єкти, а головне
— люди, з якими ми обов’язково познайомимо наших читачів. Адже наша гідроелектростанція відзначила тільки перші 50 років своєї
славної роботи, попереду — великі перспективи і довгий термін служіння людям, яким
Київська ГЕС щодня освітлює життя.
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Сторінки з альбому Епохи

Збірна команда КВН управління будівництва: О. Вікторов,
О. Пилипенко, Ю. Колесник. 1964 р.

КВН-1964: команди — на вихід!

КВН шістдесятих років ХХ століття. Музичним ансамблем керує акордеоніст
Сашко Барманський

Каскад Київських ГЕС і ГАЕС

Павло БАРАНОВ, голова ради
ветеранів Каскаду Київських
ГЕС і ГАЕС та управління ПАТ
«Укргідроенерго»
Костянтин ВОЩИНСЬКИЙ,
консультант гендиректора ПАТ
«Укргідроенерго», голова ради
ветеранів компанії
На будівництво Київської комсомольської ГЕС приїхали фахівці з
усього Радянського Союзу: кістяк — з
Кременчуцької ГЕС, більша частина
робітників — молодь за комсомольськими путівками. Хтось поїхав далі,
а хтось залишився працювати тут, у
Вишгороді.
Тепер на Київській ГЕС разом із
батьками працюють діти й онуки, їхні
зяті й невістки, є ветерани виробництва і виробничі династії. Наша розповідь — лише про декого з них.
Значну частину свого життя присвятив Київській ГЕС Герой України, заслужений енергетик СРС і України, почесний
громадянин м. Вишгорода, професор,
кандидат технічних наук Семен Поташник — людина-легенда, іменем якої названо алею у Вишгороді. Працювали тут
його дочка Жанна і зять Геннадій Гутін,
його онука Ольга.
Стаж на гідроелектростанції понад
чотири десятиліття мають А. Наумов, А.
Свистун, Б. Десятерик, М. Бондаренко, Ф.
Нанієв, 50 років — І. Реутов.
37 років на ГЕС — Алексійчик (Галина Григорівна — комірник ЕТЦ, вже на
пенсії, а її донька Ольга працює там же

КВН-1964. Уболівальники

ІЛЮСТРАЦІЇ/ ГЕС/гідробудівельники
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Колона Каскаду ГЕС на жовтневій демонстрації.
Вишгород, приблизно 1976-1977 рр.

Ветерани й династії:
понад 2000 років трудового стажу
техніком). 65 років спільного стажу мають
Валентин Андрійович Аристов (заступник начальника ЕТЦ, пенсіонер) та його
донька Тетяна; 52 — Валентина Олександрівна Бабяк (електромонтер ЕТЦ, пенсіонерка) та її син Едуард (транспортний
експедитор).
Сумарний стаж іще 36 династій працівників КиївГЕС (та «Укргідроенерго»
— майже 2 000 років.
Серед них: Леонід Бакуменко та
його донька Олена Тумелевич; Микола
і Вадим Барановські; Олександр і Сергій Борденюки; Олександр Брехт і Ніна
Миронова; Сергій, Любов і Галина Власенки та Дмитро і Людмила Борисенки;
Юрій та Ігнат Дворські; Галина й Олег
Дорошенки та Наталя й Олександр Педяші; Володимир-батько, Володимирсин, Тетяна і Оксана Журавські; Аркадій,
Марія та Інна Зволинські; Володимир і
Андрій Іванченки; Дмитро, Віра, Микола
і Олексій Ковальчуки; Владислав і Ніна
Коробченки; Наталія, Андрій і Катерина
Красавіни; Олександра, Микола та Яніна Лихацькі; Марущенко Євгенія, Юлія
й Ольга Янель; Євген і Надія Мельники;
Тетяна Мизгіна, Сергій Пироженко й
Олена Скидан; Віра Нечипоренко й Вікторія Толок; Ніна й Ольга Павлюк; Микола й Олександр Петренки; Ольга Пироженко й Світлана Морозова; Людмила
й Олексій Прокопенки; Микола й Олена
Пузьки; Леонід і Олег Рудьки; Микола й
Олена Савенки; Любов, Руслан і Артур
Севрюкови; Володимир і Олександр Сидорови; Михайло Стащенко та Ольга й
Олександр Прошки; Віктор і Володимир

Сугоняки; Михайло й Ігор Ткаченки та
Ірина Корнієнко; Анатолій, Галина і Вадим Ткачуки; Франц і Сергій Хмельницькі; Юрій, Тетяна й Ігор Ярмоленки.
Професії династій: слюсар, робітник
зеленого будівництва, електрогазозварник, водій, комірник, машиніст гідроагрегатів, технік гаража, інженер, кухар,
охоронник, бухгалтер, прибиральник, начальник зміни, електромонтер, діловод,
технік, майстер, начальник сектору, маляр, тесляр, обхідник гідроспоруд, бульдозерист.
Із 96 років спільного трудового стажу
Гринюків (Галина — комірник, Володимир — водій) їх син Андрій уже 16 років
працює у ПАТ «Укргідроенерго». Прибиральниця ЕТЦ, нині пенсіонерка Марія
Жданова, її син Іван (заступник головного інженера УГЕ) та його дружина Олена (інженер з підготовки кадрів) віддали
Київській ГЕС 97 років свого трудового
життя, а родина Нагорних (Тамара, інженер ПЕВ, і Володимир, головний інженер,
– нині на пенсії) — 80.
Старші — на заслуженому відпочинку,
фахівці середнього віку і молодь працюють на підприємстві, без якого вже не уявляють свого життя.
70 років сумарного стажу в енергетиці у родини Урманових, яка приїхала до
Вишгорода з Узбекистану. Бату Абдулович починав начальником зміни станції,
працював інженером з техніки безпеки,
заступником начальника турбінного цеху.
Його дружина, Марія Степанівна, — начальником виробничо-технічного відділу
(ВТВ). Їхній син Олег має 34 роки енер-

гетичного стажу: був начальником зміни
гідроелектростанції, очолював оперативну службу Каскаду і «Укргідроенерго», в.
о. директора ГЕС, нині — головний інженер філії «Каскад Київських ГЕС і ГАЕС»
(чит. на сайті газети «Вишгород» — «Головний інженер з 10-А»).
Багаторічний директор ГЕС (19842010) Микола Бідний приїхав до Вишгорода з Криму. Це людина, що має великий досвід виробництва і громадської
роботи. Працював інженером відділу капітального будівництва (ВКБ), начальником
гідроцеху. Потім — Ангола, повернувся у
Вишгород (МДСПІ, директор КГЕС). Дружина, Ірина Володимирівна, працювала
зав. готелем. Спільний родинний стаж на
ГЕС — 42 роки.
Ігор Немировський в Україні — з
1959-го. У Кременчуку працював майстром електроцеху. На Київській ГЕС
— 46 років: майстер, старший майстер,
заступник начальника електроцеху. І на
пенсії працював — електромонтером на
базі відпочинку. Людина спортивного
складу. Цього року йому — 85, а на пенсіонера не схожий.
Ігор — інженер найвищого рівня, з тих, що все перевіряє особисто
(пам’ятаємо, як його шкіряну куртку,
коли вилазив з-під агрегатів, викручували від мастила).
Син Сергій (18 років стажу) — начальник зміни Київської ГЕС оперативної служби. Невістка, Марина Костржицька (17 років стажу) працює у ПАТ
«Укргідроенерго».
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Монтаж ЛЕП на будівлі ГЕС

Машинний зал ГАЕС

Першотравень 1969 р. Вишгород, друга їдальня (біля
пам’ятника комсомольцям)
Дирекція і працівники Київської ГЕС — біля автобусів
перед від’їздом на святкову демонстрацію до столиці.
Зліва направо: К. Цюренко — майстер електроцеху, І.
Скляр — нач. постачання, В. Немков — монтер електролабораторії, Г. Сафін — кап.буд., Б. Урманов — інженер з техніки безпеки, Є. Строганов — головний інженер, В. Русанов — начальник гідротехнічного цеху

Гідроакумулююча
електростанція
Київського
гідровузла.
Пробний
пуск
першої
нитки
трубопроводу. Січень 1971 р.

Перенос укрупненого блоку гідроагрегату
до місця монтажа

Встановлення ротора першого агрегату
Київської ГЕС. Грудень 1970 р.

ФОТО — архів Лідії БОРИСОВОЇ — Володимира ЛИТВИНЧЕНКА, спеціально для «Вишгорода»

Транспортування…

Каскад Київських ГЕС і ГАЕС

14
ГЕСівський стаж родини Полянських
— 68 років. Владислав Полянський
прийшов на ГЕС у 1965-му, працював
слюсарем, нині — майстер турбінного
цеху (де які неполадки — ідуть до Владислава). Під час карибського кризису
був на Кубі. Там познайомився з дружиною і нагороджений орденом.
Його син Віктор після інституту працював машиністом гідроагрегату, начальником зміни гідротурбінного цеху,
зараз — начальник турбінного цеху, а
онук Андрій — інженер КТРЗ.
Леонід Рассовський (44 роки стажу
на ГЕС) довгий час працював інженером
електролабораторії. Для багатьох слово
«лабораторія» нічого не говорить. Між
тим, це був центр інтелектуалів — бо це
структура, що й нині займається управлінням, автоматикою, релейним захистом обладнання. Зараз ця лабораторія
стала цехом комп’ютерних технологій,
релейного захисту і зв’язку (КТРЗ). У
ПАТ «Укргідроенерго» Леонід був начальником сектору гідрогенераторного і
електротехнічного обладнання. Син Вадим починав свою трудову біографію на
ГЕС у 1980-х рр. Нині — головний інженер ПАТ «Укргідроенерго».
Петро Котенок (20 років стажу) —
справжній кадровик: акуратний, прискіпливий. Все життя — військовий, по всіх
кордонах. Чи не єдиний на підприємстві
учасник Великої Вітчизняної війни. Нагороджений медаллю «70-річчя звіль-

… і монтаж балки мостового переходу вагою 60 тонн
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Сторінки з альбому Епохи

Екскурсія працівників Київської ГЕС по парках Києва.
1967 р., біля пам’ятника М. Ватутіну

Ветерани й династії:
понад 2000 років трудового стажу
нення України» (вітали разом із головою
профкому Олександром Цимбалюком).
На ГЕС 17 років — його дочка, Раїса
Костюк, 38 — зять Вячеслав, вже 3 роки
заступником начальника ВОХОР трудиться онук — Олександр Котенок.
***
І насамкінець — про себе.
Костянтин Вощинський першого
серпня 2014-го відзначив 59 років у гідроенергетиці. Починав (після КПІ) на Каховській ГЕС черговим інженером. Брав
участь у пуску всіх шести агрегатів, і
років 10-15 тому на одному з агрегатів
Каховської ГЕС написано моє ім’я. 10
років — на Кременчуцькій ГЕС (пуск 12
агрегатів): черговий інженер, електролабораторія.
На Київській ГЕС — із 1969-го. ГАЕС
(черговий інженер — під час пуску),
старший інженер, начальник ВТВ, заступник головного інженера Каскаду
Середньодніпровських ГЕС, заступник
гендиректора компанії «Дніпрогідроенерго».
Син і онук теж закінчили КПІ (кафедра «електричні станції»), працюють:
син — в «Укренерго»; онук Олексій —
начальник зміни на ГАЕС, а починав
черговим машиністом, потім електромонтером, ще до закінчення інституту.
(Так і сказав: «Не хочу в контору!»)
Я щасливий, що зустрічався з такими людьми, як Євген Строганов — перший головний інженер дирекції, Семеном Поташником, Андрієм Мілютіним,
головним радянським експертом по
електричній частині на Асуанській ГЕС

(Єгипет). Добре знав Григорія Строкова
— ще головного інженера «Кременчукгесбуду», цінував його людські і професійні якості.
Найголовнішим вважаю порозуміння
між людьми. Є контакти, довіра — питання вирішуються моментально.
Павло Баранов — за комсомольською путівкою приїхав у 1958 році на
кременчуцьку. У 1962-му був переведений на будівництво Київської ГЕС. Пройшов шлях від слюсаря, майстра, старшого майстра до начальника турбінного
цеху. Інститут закінчив вечірній — працював і вчився.
Після відрядження за кордон (Сирія,
Євфратська ГЕС) працював на різних
посадах. Стаж в енергетиці — майже
47, загальний трудовий стаж — 57 років.
Закінчив вечірній інститут.
А стаж нашої дружби з Вощинським
— 45 років. Ми часто згадуємо нашу молодість, тих, хто працював поруч.
Слюсарі від Бога — Петро Ксендзюк
(електрозварник), Анатолій Кравчук,
Іван Мандзюк. Ці хлопці могли все зробити своїми руками. На них трималася
вся механічна майстерня, де працювали
16 робітників. Це був цех нестандартного обладнання. «Зварювали» краї, молот клепав цілу зміну.
Ми добре розуміли, хто і як працює.
Рівень кваліфікації слюсарів, в основному — 3,4 розряди (найвищий — 6-й).
Плинність кадрів була (через невелику
зарплатню), тому інженерно-технічні
працівники перевдягались і працювали
разом із бригадою.

І тепер разом із Костянтином Валентиновичем вирішуємо — у міру наших
сил — спільні задачі. Це — соціальні питання для ветеранів ГЕС — пенсіонерів:
співпраця з головою профкому Цимбалюком, матеріальна допомога на лікування, привітання з днем народження,
ювілеєм, Днем Перемоги, Днем людей
похилого віку, участь у загальнодержавних і професійних святах.
Для нас і наших товаришів Київська
ГЕС назавжди — це наш Каскад, наші
ветерани і наші династії.

Вітання

З Днем енергетика вас,
ветерани-гідробудівники!
Щиро вітаємо колектив і ветеранів
війни, праці та військової служби ПАТ
«Укргідроенерго», Київських ГЕС і ГАЕС
з професійним святом – Днем енергетика.
Невтомною працею, талантом і натхненням кількох поколінь в Україні створено могутній енергетичний комплекс,
що став основою економічного розвитку
країни. І в цьому – великий внесок гідроенергетиків нашого місцевого підприємства.
Бажаємо їм та їхнім родинам щастя,
здоров’я, добра та подальшої успішної
праці.
Вишгородська
міська рада ветеранів
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Вишгород

Місто Вишгород розпочалося з Київської ГЕС
Сторінки з альбому Епохи

Районний вузол зв’язку

Кращі виробничники міста відзначені високими
нагородами
Батьківщини.
У
першому
ряду:
Л. Бойко, Герой Соціалістичної Праці Д. Коваленко,
М. Разбіцький. У другому ряду: В. Мовчанюк,
М. Іванов, Герой Соціалістичної Праці І. Будник

Колектив будівельників

Будинок побуту

Клавдія
Шаповал,
робоча їдальня

ІЛЮСТРАЦІЇ/ ГЕС/гідробудівельники
ФОТО — запасний фонд Вишгородського історико-культурного заповідника, родинні архіви Ірини КУЗНЄЦОВОЇ, Лідії БОРИСОВОЇ —
Володимира ЛИТВИНЧЕНКА, Клавдії ШАПОВАЛ, Олега УРМАНОВА, фотоальбом «Вишгород» (Київ, «Мистецтво». 1982)

Галина Косенко зі своєю командою пробиває лижню по
свіжому снігу. (Тепер тут усе забудовано дачами)

Юні чемпіони

Слюсар
ГЕС,
кавалер
ордена Леніна, відмінник
енергетики й електрифікації
СРСР В. Сидоров

Команда хокеїстів — чемпіон районної
ради ДСТ «Колос»

Тренуються важкоатлети

Проспект Молодіжний. 1970 р.

Прощавай, школо! 1980 р.

Розмовляйте, будь-ласка!

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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писати друкованими літерами

Директор КП «Редакція газети «Вишгород» — Віталій Кутаф’єв

P. S.

Ваші дані
(в газеті не друкуються)

Прізвище __________
Ім’я _______________
Адреса ____________
Телефон___________
Наші рубрики
1. ПРОДАМ
2. КУПЛЮ
3. ОБМІНЯЮ
4. ПОДАРУЮ
5. НАЙМУ
6. ЗДАМ
7. ЗНАЙОМСТВО
8. ІНШЕ

Останній термін подання безкоштовних оголошень - вівторок до 12.00

В обчислювальному
центрі ГЕС

Творчість
цікавіша за
споживання,
бо гріє
зсередини,
а не ззовні
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