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Україна у вогні...

Рада має призначити дострокові вибори
Перший президент України (1990 – 1994 р.р.) Леонід Кравчук вважає, що парламент має ухвалити закон про владу, який обмежує повноваження президента України, а також прийняти рішення про дострокові
вибори Верховної Ради і президента. Л. Кравчук сказав в ефірі телеканалу «Інтер»: «Я думаю, що той, хто боїться іти на дострокові вибори,
не повинен бути у політиці, а хто не боїться, – нехай іде і перемагає. Час
такий, що необхідно приймати сміливі і конструктивні рішення».

Читайте на сайті
Читайте на сайті газети «Вишгород» vyshgorod.in.ua
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Читай і пиши про СВОЄ місто
Виходить з 4 листопада 1995 року
ЗМІ: стрічка новин 14-20.02.2014

Колонка редактора
Марина КОЧЕЛІСОВА
Вже начебто домовилися. Затриманих у попередній період відпустити за законом про амністію,
приміщення звільнити, барикади
розібрати. Й усе це до 17 лютого.
то каже про агресивність
українців — озирніться! Хіба
протестувальники не пішли з Українського дому, не зробили
проїзд на Грушевського? Щоправда,
Пшонка посилався, що на «повну»
законність знадобиться час — до 18
березня. І дехто вже відкрито гово-
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рив про спеціальне затягування перемовин.
Та Верховна Рада усе ж зібралася. Зі
слів вишгородців, що там були, люди підійшли з Майдана — що називається, з
перших рук почути гарні вісті: що прийняли рішення про Конституцію, що почнуться
реальні зміни. Хто почав стріляти? Кому
було вигідно запустити вірус насильства
«у маси»?
Чому не зареєстрували проект рішення
по Конституції? Чому деяких нардепів просто не пустили до ВР, хтось взагалі (звично) не з’явився (не царська то справа), а
решта — пішла «через блокування трибуни
опозицією»? Хіба це привід — тікати, коли
ситуація розвертається, наче здавлена до
межі пружина?
Чому провокативні дії «невідомих» у ци-

Наша Ольга Андріївна

...і жалобі
вільному біля Верховної Ради не припинила охорона урядового кварталу, а координатори не укоськали своїх підопічних? Хто
стріляв з дахів і кидав розривні гранати?
Хто віддав наказ «зачищати» Майдан,
кидати запалювальні суміші у Будинок
профспілок і на намети під стелою? Як
кваліфікувати «снайперські» рани і смерть
— протестувальників, які витягали з-під
обстрілу товаришів, і прицільну стрільбу
по медиках, які надавали пораненим допомогу?
Чому гарант оголосив Днем жалоби 20
лютого, про «антитерористичну ситуацію»
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йому доповіли 19-го, а фактично почали
її 18 лютого? Чим керувався в. о. міністра
ВС Захарченко, коли наказав видати правоохоронцям бойові набої?
Хто відповість за смерті десятків, сотень загиблих від кульових поранень, за
каліцтва, що звернулися по допомогу та
госпіталізовані?
Кому вигідна відсутність ПУБЛІЧНИХ
перемовин гаранта і лідерів опозиції? Яких
рішень чекати від засідання Верховної
Ради 20 лютого?
На всі ці питання відповість час, і дуже
скоро. Наша стрічка новин (чит. на стор. 2)
— із національних ЗМІ. Не сумніваємося,
що й відповіді з’являться там же.
«Ми хочемо нормального життя» —
сказали вишгородці.
Читайте на стор. 11

Вихованці дитсадка «Ластівка» приходять до могили захисників Вишгорода на вул. Шкільній не лише
у пам’ятні дати. Вихователі й завідуюча ДНЗ Галина
Литвиненко дбають, аби маленькі вишгородці були
справжніми патріотами
ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

Наше місто — ЖИВЕ

Вишгород — на своїх робочих місцях. Всі міські
комунальні підприємства працюють у звичайному
режимі. Київська ГЕС традиційно готується до весняного паводку.
Нормально функціонують міські комунікації. Тримає руку на пульсі Вишгорода міська рада.
Засідання міськвиконкому, яке відбулося 20 лютого, розпочалося з хвилини мовчання — так вшанували загиблих 18-20 лютого і раніше. Далі міськвиконком оперативно розглянув усі поточні питання,
зокрема, про заходи впорядкування руху та про
упередження виникнення надзвичайних ситуацій у
Вишгороді.
Поки батьки на роботі чи обстоюють права і гідність своє держави, їхні діти — у дитсадках і школах
— пройшли уроки мужності, присвячені Дню захисника Вітчизни, привітали старше покоління. Як ніколи, зараз актуальний мир, і ціну життю українці мають розуміти з дитинства.
Наше місто — ЖИВЕ, завдяки вам, вишгородці!
Зробімо все, аби життя це було мирним!
Редакція газети «Вишгород»

Офіційний сайт міськради: www.вишгород.com.ua

Електронна адреса газети «Вишгород»: ngvyshgorod@ukr.net
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Вони захищали Вітчизну
Обов’язок захищати рідну
землю в усі віки й у всіх народів вважався священним. І хто
б як не трактував День захисника Вітчизни, це — особлива
дата для українців, бо у кожній
родині є святі могили.
цей день ми приносимо
квіти до пам’ятника Невідомому солдату. Прибираємо місця упокоєння всіх загиблих — незалежно від країни чи
національності.
У цей день ми проводимо
уроки пам’яті та вшановуємо сивочолих літніх людей — ветеранів
і учасників війни, завдяки бойовому і трудовому подвигу яких мир-
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но живуть сьогоднішні покоління.
Вони захищали і чесно працювали на Вітчизну, вміють її любити
як ніхто, а вислів «аби не було війни» — для них не просто слова.
Шановні вишгородці — юні і
зрілого віку! Зазирніть в очі бабусі, візьміть за руку прадіда — і послухайте їхню розповідь «про те,
як було». Подаруйте їм свою увагу
— і вони будуть найщасливішими
у світі, бо захищали і працювали
вони — для вас.
Вишгородський
міський голова
Віктор РЕШЕТНЯК,
міська рада, міськвиконком,
редакція газети «Вишгород»

За інф. ЗМІ
Повідомлення на сайті генпрокуратури: закон про амністію учасників
масових акцій протесту вступає в силу
з понеділка, 17 лютого. 16 лютого протестувальники виконали всі умови:
звільнили приміщення КМДА та чотирьох обласних. Вранці 18 лютого мирна
демонстрація під ВРУ обернулася штурмом урядового кварталу, до якого, вочевидь, влада підготувалася. Вбиті й поранені з обох сторін. Увечері — ультиматум
влади і штурм Майдану. Регіонал Михайло Чечетов: «На відміну від Заходу, Росія
по-братерськи втручається у внутрішні
справи України». Лідер фракції «УДАР»
Віталій Кличко зустрівся з канцлером
Німеччини Ангелою Меркель щодо капіталів Віктора Януковича у Європі. На
донецькій шахті — вибух: семеро загиблих, дев’ять — у лікарнях. На Олімпіаді
українська лижниця відмовилась взяти
участь у змаганнях — на знак протесту.
Верховну Раду заблоковано — зсередини і ззовні. Рибак не реєструє проект
опозиції — комуністи й ПР покидають
ВРУ. Постріли і вибухи. На вул. Липській
захоплено офіс Партії регіонів. «Беркут»
пішов у наступ, з даху стріляє у протестувальників. У харківського «Оплота» —
зброя і петарди із цвяхами. Регіонал
Олег Царьов закликає розігнати Майдан. Зіткнулись «самооборона» з «тітушками». Погроми магазинів і квартир,
кияни чергують у будинках і дворах. Панахида по трьох загиблих євромайданівцях. Зупинено три гілки метро, начебто
через можливий теракт. В’їзди та виїзди
зі столиці заблоковано. Депутати-опо-

Мовою оригіналу

Государство, будь человеком!
Евгений ЕВТУШЕНКО
(Ночь пылающего Майдана
с 18 на 19 февраля 2014)
Талса, Оклахома
Ненька предков моих — Украина,
во Днепре окрестившая Русь,
неужели ты будешь руина?
Я боюсь за тебя и молюсь.
Невидимками на Майдане
Вместе — Пушкин, Брюллов, мы стоим.
Здесь прижались к народу мы втайне
как давно и навеки к своим.
И трагическая эпопея,
словно призрак гражданской войны,
эта киевская Помпея,
где все стали друг другу «воны».
Здесь идут, как на стенку стенка,
брат на брата, а сын на отца.
Вы, Шевченко и Лина Костенко,
помирите их всех до конца!
Что за ненависть, что за ярость
и с одной, и с другой стороны!
Разве мало вам Бабьего Яра,
и вам надо друг с другом войны?
Ты еще расцветешь, Украина,
расцелуешь земли своей ком.
Как родных, ты обнимешь раввина
с православным священником.
Государство, будь человеком!
Примири всех других, а не мсти.
Над амбициями, над веком,
встань, и всем, вместе с Юлей, прости.
Всем Европой нам стать удастся.
Это на небесах решено.
Но задумайся, государство, —
а ты разве ни в чем не грешно?

Вітаємо
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Патріотизм, честь і гідність
Шановні земляки! Прийміть
мої найщиріші вітання з нагоди
Дня захисника Вітчизни!
усі часи оборона своєї
Батьківщини була і залишається найвищим
моральним і громадянським
обов’язком кожного з нас. Змінювалися епохи, але славні
традиції — патріотизм, вірність
державі, особиста честь і гідність — дбайливо передавалися із покоління в покоління.
Це свято — данина поваги
ветеранам Великої Вітчизняної
війни, військового конфлікту
в Афганістані. В жодному разі
не можна забувати і про на-

В

Концерт,
погони,
квартири

ших побратимів, які вірою й
правдою виконують військовий
обов’язок у «гарячих точках» —
у складі миротворчих сил.
Велика шана усім, хто присвятив своє життя служінню Вітчизні, захисту її суверенітету
та національних інтересів.
Від усього серця хочу побажати вам, шановні співвітчизники, міцного здоров’я, благополуччя, щастя вам і вашим
близьким! Нехай у нашій Вітчизні завжди буде мир, спокій
і процвітання!
Народний депутат
України
Ярослав МОСКАЛЕНКО

Стрічка подій 14-20 лютого
зиціонери покинули Верховну Раду — в Україні». У Кабміні зазначили: «орли
боронити Майдан. За 15 хвилин після Захарченка» затримали потяги зі Львова
цього в. о. міністра юстиції Олена Лукаш та Івано-Франківська. Міліція без бою
закликала опозицію сісти за стіл пере- здала активістам порожню Закарпатговорів. На Інститутській біля виходу з ську ОДА. На Хмельниччині начальник
метро «Хрещатик» — двоє загиблих: чо- СБУ подав у відставку. Сутички в Ужголовік і жінка 50-60 ророді та Вінниці. СБУ,
Народний депутат від мажори- МВС і армія починаків. «Беркут» рушив на
Майдан і захопив Укра- тарного округу Ярослав Москаленко: ють операцію про«Я йшов у парламент від народу та ти «терористів, які
їнський дім. У Львові
оголошено
загальну влади. Розумів, що так можна більше вбивають
мирних
зробити для людей, для нашого оругу.
мобілізацію на Київ.
громадян» ... і голоАле я завжди був і залишаюся про«Беркут» прорвав лінію тивником кровопролиття та братовбив- ва СБУ вже інфороборони Майдану біля ства. Переконаний, що майданчиком мував про це Янустанції метро. Багато вирішення нинішньої кризової ситуації ковича. ДАІшники
поранених. Евакуйову- має бути саме Верховна Рада. Тому з автоматами та
ють важкопоранених. сьогодні (20 лютого – ред.) я тут, у військові перекриУ багатьох — наскріз- сесійній залі, і залишатимусь стільки, ли трасу Київ-Чоп
ні кульові рани. Умо- скільки знадобиться.
за 50 км від Києва.
Людське життя є найвищою цінніс- За даними МВС, у
ва Віктора Януковича:
євромайданівці капіту- тю в нашій державі, і ніщо не може су- сутичках — 800 полюють — тоді він роз- перечити цьому» .
ранених та 24 замовлятиме з опозицігиблі. Загинуло три
«Смерть людей нічим правоохоронці, 29
єю. Ренат Ахметов: не
може бути виправданвиправдати не можна» – поранено. У Миня застосуванню сили
хайлівському сободо мирного населенПряма мова рі й соборі святого
ня. У Івано-ФранківОлександра — медську штурмують СБУ.
пункти й операційні.
По всій Україні відклюСеред загиблих —
чено опозиційний «5-й
журналіст
газети
телеканал».
«Вести». МВС за«Беркут» з вул. Інпевняє, що журститутської і Європейналіста під вікнаської площі з’єднався.
ми їхнього главку
Ідуть бої на підходах до
вбили
«невідомі».
Будинку профспілок.
США скасувало візи
Підсумки 18 лютого: 13
українським чиновзагиблих, троє у комі,
никам, які безпосеодна людина — при смерті, 259 пора- редньо причетні до застосування сили
нених. У Києві на Майдані Незалежності до протестантів на Майдані. В Києві
19 лютого — активні зіткнення протесту- «перепочинок» і переговори, однак первальників із правоохоронцями: помпова манентні протистояння тривають. «Празброя, підпал наметів, водомети, БТРи вий сектор» відмовився від перемир’я з
(один підпалено), пожежники майже владою. Активісти відвоювали частину
всю ніч гасили підпалений силовиками Майдану і просуваються вгору ІнстиБудинок профспілок. У Рівному активіс- тутською. Президент Росії Володимир
ти роззброїли і зайняли базу «Беркуту». Путін під час телефонної розмови з канУ Луцьку вже нема ні Партії регіонів, ні цлером ФРН Ангелою Меркель: важливо
КПУ, міліція — на боці народу. Мер Льво- жорстко засудити опозиційні сили, винні
ва — силовикам: «Поверніть свою зброю в організації протиправних екстремістна захист людей». У Тернополі спалили ських і терористичних дій. Лікар Ольміськвідділ міліції, захопили прокуратуру га Богомолець (Facebook): Червоний
та штурмують ОДА. Президент правоза- Хрест Канади надсилає літак з допомохисної організації Freedom House Девід гою, одягом, ліками і медпунктом. Для
Креймер: «Янукович втратив легітим- розмитнення в аеропорту вантаж має
ність і має піти у відставку». Вiктор Яну- прийняти і передати на потреби Майдакович: «Жодна влада не варта й краплi ну Український Червоний Хрест (відмопролитої за неї кровi». Закликав лiдерiв вився). «Беркут» отримав вогнепальну
опозицiї вiдмежуватись вiд «радикаль- зброю. Багато поранених. Жертви снайних сил, якi провокують кровопролиття перів на Майдані — сім загиблих. Стріляi зiткнення з правоохоронними органа- ють по міліціонерах і медиках. 7 депутатів
ми». Якщо ж вони цього не зроблять, Партії регіонів заявили, що готові вийти
то з ними буде «iнша розмова». Народ- з партії, серед них голова КМДА Володина рада Львівщини перебрала владу в мир Макеєнко (обіцяв, що роботу метро
свої руки і запевняє, що більшість мілі- відновлять). На Майдані — 60 полонених
ції «перейшла на бік народу». Головний бійців спецпід-розділів, яких охороняміліціонер Прикарпаття написав рапорт ють від самосуду. Правоохоронці у разі
«за власним бажанням». У Києві Майдан нападу застосують зброю, «екстремісвідбив спробу силовиків зайти з Михай- ти» мають здати зброю. (Заява в.о. мінілівської. ДАІ та міліція перекрили майже стра внутрішніх справ Віталія Захарченвсі дороги до Києва — машинами, КамА- ка). У Верховній Раді позачергова сесія:
Зами з піском. Папа Римський: «Молю- станом на 15:00 год. зареєструвалося
ся за жертви насильства і за поранених 237 нардепів (Facebook — позафрак-

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

25-річчя виведення радянських
військ з Афганістану урочисто відзначили у Вишгороді. Біля меморіалу
воїнам-інтернаціоналістам зібралось
чимало вишгородців. Люди літнього
віку, молодь із червоними гвоздиками
у руках і навіть дошкільнята, які з особливим інтересом розглядали ветеранів-інтернаціоналістів у формі.
озпочався мітинг-реквієм із покладання квітів очільниками області, міста та району. Далі — хвилина мовчання, оповиті смутком обличчя,
постріли воїнів почесної варти …
Урочистості продовжились у БК «Енергетик», де і відбулась найочікуваніша подія. П’ятнадцятьом воїнам-«афганцям» губернатор Київщини Анатолій Присяжнюк
та народний депутат Ярослав Москаленко
під звуки оркестру вручили сертифікати на
довгоочікувані (на черзі — понад 20 років)
квартири. Також ветеранів-інтернаціоналістів відзначили подяками Кабміну, військкомісаріату.
За словами очільника Київщини, у регіоні проводиться колосальна робота щодо
соціального захисту ветеранів-афганців. У
регіоні проживає близько 935 тисяч учасників бойових дій у локальних конфліктах
на території інших держав. У тому числі
більш як 4352 воїни-афганці, з яких 212 —
інваліди та 111 сімей, котрі втратили своїх
близьких.
Ярослав Москаленко зазначив, що
його позиція однозначна: воїни-інтернаціоналісти, які брали участь у Афганській
війні, заслуговують кращої соціальної підтримки, ніж є сьогодні, і немає морального
права відкладати проблеми ветеранів «у
довгу шухляду».
Приємним сюрпризом стало і вручення капітанських погонів Вишгородському
міському голові Віктору Решетняку, який у
складі медиків виконував інтернаціональну місію у Ефіопії.
І на завершення для ветеранів-афганців, їхніх родин та тих, хто прийшов вшанувати героїчний подвиг, відбувся чудовий
концерт.

Р

ційний нардеп Олег Ляшко). Олександра Кужель: «Януковича — притягнути
до кримінальної відповідальності за
вбивство мирних громадян». Харківських «бійців» Добкін відкликає додому, щоб їх у Києві не повбивали. Київський метрополітен частково відновив
роботу. Міліціонери з Дарниці просять
заблокувати їх у райвідділі, аби не відправили на Майдан. У Вінниці біля СБУ
силовики стріляли в активістів: є поранений. Міністри закордонних справ
Німеччини, Франції й Польщі зустрічалися з лідерами опозиції та провели
майже п’ятигодинну зустріч з Януковичем. Тігіпко зустрічався з Яценюком
і Кличком. Дональд Туск повідомив,
що Янукович погодився на дострокові
вибори. У Борисполі тисячний натовп
заблокував виїзд на аеропорт, аби не
дати нардепам покинути країну. 20.02
о 22:17 238 нардепів проголосували за
припинення вогню і повернення військ
до місць дислокації, о 23:00 229 — за
безперервну роботу.

Офіційно

Вишгород

22 лютого

2014 року

Програма розвитку водопровідно-каналізаційного господарства
Вишгородського МКП «Водоканал» на 2014 p.
Загальна характеристика роботи Вишгородського МКП «Водоканал»
Вишгородське МКП «Водоканал» — спеціалізоване підприємство, яке надає послуги з водопостачання та водовідведення населенню, підприємствам та установам м. Вишгорода.
Для водопостачання підприємством експлуатується
десять артезіанських свердловин: вісім — на території водопровідної насосної станції, дві — на території м.Вишгорода
(на просп. І. Мазепи і на вул. М. Ватутіна).
Ділянка підземного водозабору та водопровідної насосної станції ІІ підйому — на південно-західній околиці міста
Вишгорода. Вода по водопроводах Д-100, 200, 250 мм подається до двох резервуарів чистої води об’ємом по 5000 м3
кожний. У місто вода подається насосною станцією II підйому
по двох водопроводах Д-300, 500 мм.
Встановлена проектна потужність підземного водозабору — 10 тис. м3. Фактична середньодобова подача води становить 5,5 - 6,5 тис. м3/добу, каналізаційних стоків перекачується 5,0 -5,5 тис. м3/добу.
Відведення каналізаційних стоків здійснюється трьома каналізаційними насосними станціями (КНС) — «Центральна»,
«Київська», «Валки». Каналізаційні стоки міста по самоплинній каналізації та від двох каналізаційних станцій «Київська»
та «Валки» надходять на КНС «Центральна». По двох напірних
колекторах Д-300, 400 мм каналізаційні стоки для подальшої очистки перекачуються в каналізаційну мережу м.
Києва.
За 2012 рік було подано води 1624,2 тис. м3, пропущено
стоків 1176,5 тис. м3. На сьогоднішній день на балансі Вишго-

№

1
1

2

3

4

Основні заходи і мета
Найменування заходів

2
Водопостачання
Розробити проект і виконати роботи з шт.
комплексної реконструкції існуючої водопровідної насосної станції ІІ підйому для
збільшення прогнозованого водоспоживання на 2012-2015 p. p. (Заміна насосного обладнання на більш продуктивне і
енергоекономічне. Модернізація автоматичного частотного керування насосами)
Запроектувати і побудувати додатковий шт.
резервуар чистої води об’ємом 5000 м3

Запроектувати і побудувати одну арте- шт.
зіанську свердловину на сеноманський
горизонт з дебітом 5 м3/год.

6

2014

1

2014

1

2014

1

5

Будівництво незалежної високоволь- км
тної мережі 10 кв. від ТП-877 до ЗТП859 на ВНС ІІ підйому.

2,3

2014

6

Розробити проектно-кошторисну до- км
кументацію і виконати роботи з реконструкції водоводу Д=500 мм від
вул. Кургузова до ВАТ «Карат».

2,5

2014

7

Розробити
проектно-кошторисну 0,331 км
документацію і виконати роботи із
закільцювання водопровідної мережі Д 100 мм від вул. Шкільної до вул.
Піщаної.
Розробити проектно-кошторисну до- 0,126 км
кументацію і виконати роботи із закільцювання водопровідної мережі Д
100 мм від вул. Шкільної до вул. Київської – 126 п/м.
Розробити проектно-кошторисну документацію і виконати роботи з реконструкції водопровідної мережі від
вул. Н. Шолуденка по вул. М. Ватутіна
до вул. П. Калнишевського.
Розробити проектно-кошторисну документацію і виконати роботи із реконструкції водопровідної мережі Д
100 мм (металева) на вул. Межигірського Спаса.
Оснащення вводів багатоквартирних шт.
житлових будинків лічильниками холодної води.
Провести необхідні гідравлічні розрахунки мереж для перспективного водопостачання і водовідведення міста
Вишгорода на 2010-2015 p.p. із залученням галузевих проектних підприємств з урахуванням розвитку міста
(населення та промислові підпр-ва).

1

2014

1

1

9

10

11

12

Мета та основні завдання Програми
Виконання заходів Програми розвитку підприємства спрямовані на забезпечення стабільної роботи водопровідно-каналізаційного
господарства міста, що дозволить підприємству надавати якісні послуги з водопостачання і водовідведення населенню, підприємствам і установам м. Вишгорода.
Очікувані результати
виконання Програми
Виконання Програми дасть можливість:
- збільшити вдвічі потужність водопровідної
станції ІІ підйому і каналізаційної станції

1

40

2014

1100,0
Кошти
міськ.
бюджету.
Субвенції
Держбюджету
3000,0
Кошти міського
бюджету.
Субвенції держбюджету
0,5
Кошти міського
бюджету.
Субвенції держбюджету
2000,0
Кошти
міського
бюджету.
Субвенції
держбюджету

1500,0
Кошти міського
бюджету.
Субвенції
держбюджету
2500,0
Кошти міського
бюджету.
Субвенції
держбюджету
Кошти підприємства

Покращення
гідравлічних
параметрів
розподільчих
мереж водопроводу, зменшення кількості аварій.

Додаток 2
до рішення Вишгородської міської ради
від 24 січня 2014 р. № 29/2

пожарних гідранти, п’ять діючих водорозбірних колонок.
Стічні води перекачуються у каналізаційну мережу м. Києва без очистки, бо очисних споруд у м. Вишгороді немає.
Контроль за якістю стічних вод здійснює Управління екологічного контролю ВАТ АК «Київводоканал». Внаслідок інтенсивного житлового будівництва, яке ведеться у місті, кількість
споживачів, які користуватимуться послугами водопостачання та водовідведення до 2015 року, зросте майже у 2 рази.
Введення нових потужностей об’єктів міського водопроводу
до 2015 року складатиме близько 7000 м3/добу, каналізації
— 6500 м3/добу. У цілому з існуючим обсягом водопостачання та водовідведення потужності складатимуть 14 000 м3/
добу по воді та 13 500 м3/добу по стоках.
Показники виробничої діяльності ВМКП «Водоканал»
за 9 місяців 2013 року
О д и н . водопос- водовід- всього
виміру тачання
ведення
тис. м3

обсяги

959,8

891,9

доходи

тис. грн

5397,8

5526,8

10924,6

витрати

тис. грн

5183,7

5563,6

10747,3

прибуток

тис. грн

114,1

0

114,1

збитки

тис. грн

0

-36,8

-36,8

рентабельність

%

2,2

-0,7

13

Запроектувати і обладнати ВНС
шт.
ІІ підйому резервним джерелом
енергопостачання (дизельна електростанція).

1

2014

300,0
Кошти міського
Бюджету.
Субвенції
держбюджету

Забезпечується
надійне
енергопостачання насосної
станції після припинення
зовнішнього енергопостачання

14

Розробити проектно-кошторисну до- шт
кументацію і побудувати камеру переключення Д=250 мм, 150 мм, 100
мм на розі вул. Н. Шолуденка –Набережна - Дніпровська.

1

2014

141,0
Кошти
міського
бюджету.
Субвенції
держбюджету

Покращення водопостачання міста

Збільшення
потужності
КНС для перспективного
розвитку
м. Вишгорода

Од. ви- К і л ь Рік
Вартість, тис. грн
Примітка
міру
кість вико- орієнтовно
(мета заходу)
нання
3
4
5
6
7

Розробити проект електрозабезпе- шт.
чення водопровідної насосної станції
ІІ підйому для збільшення потужності
існуючої ЗТП-859. Обладнати ЗТП859 трансформаторами 2 х 1000 KB A
з реконструкцією РУ-6 кв., РУ-0,4 кв.

8

родського МКП «Водоканал» перебуває 47,9 км водопровідних мереж, 70,9 км каналізаційних мереж. На ВНС ІІ підйому
встановлено 6 мережевих насосів, на КНС загальна кількість
насосів — 11 шт. КНС «Центральна» переведена на автоматичний режим роботи насосів з частотним регулюванням.
Для забезпечення надійної експлуатації водопровідноканалізаційних мереж міста і споруд на них на підприємстві
цілодобово працює аварійно-відновлювальна служба. Планово-попереджувальні роботи проводяться згідно із затвердженим графіком.
Водопровідно-каналізаційне господарство підприємства
енергомістке, оскільки з 1998 року в м. Вишгород подається
якісна питна вода з артезіанських свердловин, глибина яких
становить від 123 до 307 м. Для підняття зі свердловин та
подачі води в місто витрачається електроенергія, яка у 2011
році в структурі витрат склала 21,03 %.
У 2013 році підприємство спожило 2164,7 тис. кВт/год.
електроенергії. На ВНС ІІ підйому з метою економії електроенергії при зміні почасових витратах води за добу було
встановлено дві автоматичні системи керування насосними
агрегатами ШАСУ-250Н-2-55 типу МДЕ-А-450 L-2-110. Це
дає можливість економити до 35-40 % електроенергії у рік.
Якість води постійно контролюється на водопроводі перед
надходженням у мережу, а також у розподільчій мережі —
згідно з Д Сан Пін № 2.2.4-171-10. Контроль здійснює Вишгородська Рай СЕС — згідно з договором і графіком відбору
проб.
На розподільчій мережі встановлено вісімдесят два

3

Каналізація
Покращення водопостачання міста разом з його перспективним розвитком (м-н
вул. Кургузова, 1-а ).
Покращення водопостачання вул. Парусна (військове
містечко)

Доведення параметрів схем
електропостачання 6 кв. і 0,4
кв. до 1-ої категорії згідно з
ПУЕ. Забезпечити надійність
електропостачання, покрити
ріст потужностей, довести
параметри ВНС до 1-ої
категорії надійності.
Покращення
надійності
енергопостачання ВНС ІІ
підйому

Відновлення
надійності
водопостачання верхньої
зони і підприємств на території ВАТ «Карат»

1

Розробити проектно-кошторисну документа- шт.
цію, провести реконструкцію насосного обладнання на каналізаційній насосній станції
«Центральна», КНС «Київська» із заміною
насосних агрегатів на більш продуктивні і
енергоекономічні.

5

2014

2000,0
Кошти міського
бюджету.
Субвенції
держбюджету

2

Розробити проектно-кошторисну докумен- ШТ. 1
тацію, впровадити систему автоматичного
керування і частотного регулювання насосними агрегатами.

2014

2200,0
Покращення надійності роКошти підприєм- боти каналізаційної станції
ства

3

Провести відновлення напірного
каналізаційного колектора ВишгородКиїв Д= 500 мм методом протягування
поліетиленових труб Д=400 мм.

KM

2,5

2014

1500,0
Кошти міського
бюджету.
Субвенції
держбюджету

Забезпечується
безаварійна робота
колектора на
відновленій дільниці
з гарантією 50 р.

4

Будівництво третьої гілки напірного
колектора Д=500 мм від КНС
«Центральна» до камери переключень
біля зупинки «Чайка» на вул.
Набережній.

KM

2,0

2014

2000,0
Кошти міського
бюджету.
Субвенції
держбюджету

Покращення
надійності
перекачування
стоків від КНС
«Київська» і м-н вул. Кургузова, 1-а

5

Розробити проектно-кошторисну
документацію і провести
реконструкцію напірно-самопливного
колектора Д= 200 мм (2 гілки) від
території колишнього заводу «Карат».

KM

2,0

2014

1500,0
Кошти міського
бюджету.
Субвенції
держбюджету

Покращення надійності роботи колектора і відводу
стоків від підприємств,
розташованих на території
колишнього заводу «Карат»

Покращення водопостачання міста разом з його перспективним розвитком

6

Замовити проектно-кошторисну
ШТ. 1
документацію для будівництва очисних
споруд м. Вишгорода.

2014

1200,0
Поліпшення якісної
Кошти міського
характеристики стічних вод
бюджету.
Субвенції держбюджету

2014

Кошти підприєм- Покращення водопостачанства
ня міста

7

9,6

2014

Кошти міського
бюджету.
Субвенції
держбюджету

Покращення роботи водопостачання міста

6000
Кошти міського
бюджету.
Субвенції
держбюджету

Покращення
надійності
перекачування стоків від
«Межигір’я»

2014

Розробити проектно-кошторисну доку- км
ментацію і виконати роботи з реконструкції колектора від
«Межигір’я» на ділянці від КНС «Валки»
до м. Вишгорода.

км 1,3

2014

Покращення
надійності
перекачування стоків від
вул. Кургузова до КНС
«Київська»

Кошти
місього
бюджету.
Субвенції
держбюджету
100,00
Субвенції
держбюджету
150,0
Кошти підприємства

Покращення водопостачання міста

1500
Кошти міського
бюджету.
Субвенції
держбюджету

-

2014

1500
Кошти міського
бюджету.
Субвенції
держбюджету

Цілодобовий
контроль за
параметрами
обладнання

1

2014

450,0

Своєчасне усунення
аварій, якісне
виконання плановопопереджувальних
робіт

2014

2014

2014

8

Диспетчеризація
1

Економія води і покращення обліку
Необхідно для планування
заходів із покращення роботи ВМКП «Водоканал»
на наступний період

«Центральна»;
- зменшити енергоспоживання орієнтовно
на 30 %;
- зменшити негативний вплив на довкілля
(скорочення кількості поточних ремонтів, забезпечення безаварійності роботи об’єктів);
- зменшити експлуатаційні витрати,
пов’язані з ремонтом, обслуговуванням насосного обладнання та усуненням аварій на водопровідно-каналізаційних мережах;
- підвищити ефективність управління режимами роботи насосного обладнання, що дозволить збільшити загальний термін експлуатації

Розробити проектно-кошторисну документацію і виконати роботи по реконструкції самоплинного колектора від вул.
Кургузова, 1-а до КНС «Київська»

Передбачити диспетчеризацію роботи
насосних станцій (ВНС ІІ підйому,
КНС «Центральна», КНС «Валки»,
КНС «Київська»).

-

Спеціальна техніка
1

Для обслуговування водопровіднока- шт.
налізаційних мереж в ході
експлуатації необхідно придбати:
аварійну машину «ISUZU»

станцій;
- уникнути гідравлічних ударів;
- покращити водооблік;
- економити чисту питну воду;
- покращити надійність енергопостачання
насосних станцій.
Фінансове забезпечення Програми
Фінансування заходів Програми розвитку
Вишгородського МКП «Водоканал» у 2013 році
здійснювалось за рахунок власних коштів підприємства.
У 2014 році фінансове забезпечення заходів
здійснюватиметься за рахунок субвенцій з дер-

жавного бюджету, частково з міського бюджету
у сумі 141 046 грн і за кошти підприємства.
Організація і контроль
за виконанням Програми
Координацію діяльності та контроль за виконанням Програми розвитку водопровідно-каналізаційного господарства міста на 2014 рік та
наступні роки покладено на виконавчий комітет
Вишгородської міської ради та постійну комісію
міської ради з питань комунального господарства, благоустрою міста.
Секретар ради М. РЕШЕТНІКОВА

4

22 лютого

2014 року

Офіційно

Вишгород
Додаток 3
до рішення Вишгородської міської ради
від 24 січня 2014 р. № 29/2

ПРОГРАМА ПІДТРИМКИ ТА РОЗВИТКУ ЗАКЛАДІВ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ
М. ВИШГОРОДА на 2014 рік
І. Загальні положення Програми
Соціальна сфера є однією з найважливіших складових життєдіяльності, яка включає
в себе культурний, освітній, виховний, оздоровчий процеси, спрямовані на задоволення
законних інтересів громадян міста.
Більшість закладів соціальної сфери різних типів та форм власності потребують допомоги держави.
Пріоритетними напрямками соціальної
сфери, визначеними Конституцією України та законодавством, є охорона здоров’я,
освіта, культура, реформування яких передбачає вдосконалення та розвиток мережі
освітніх закладів різних типів і форм власності, закладів охорони здоров’я, культури.
ІІ. Визначення мети Програми
Основною метою Програми є розвиток
закладів соціальної сфери м. Вишгорода,
надання всебічної підтримки закладам дошкільної, позашкільної освіти, що знаходяться у комунальній власності міста, також
підтримка та розвиток соціальної інфраструктури міста, організацій та установ різних типів і форм власності, які забезпечують
духовний, культурний, освітній розвиток населення, а також здоровий спосіб життя.
ІІІ. Перелік завдань і заходів
та результативні показники
Програми підтримки та розвитку
закладів соціальної сфери
У 2013 році були виконані наступні роботи:
ВДНЗ (ясла-садок) «Сонечко»: виконано поточні ремонтні роботи в групах, зовнішнє утеплення фасаду будівлі, капітальний
ремонт віконних блоків. Профінансовано за
рахунок міського бюджету 541,60 тис. грн.
ВДНЗ (ясла-садок) «Золотий ключик»: виконано поточні роботи в окремих
групах, кабінетах спеціалістів, ігрових майданчиках за рахунок спонсорських коштів,
частково проведено заміну вікон. Профінансовано за рахунок коштів спеціального фонду міського бюджету 463 тис. грн.
ВДНЗ (ясла-садок) «Ластівка»: проведено поточний ремонт приміщень за рахунок
спонсорських коштів та капітальний ремонт
овочесховища, заміна електрощитової за

рахунок бюджетних коштів. Профінансовано
за рахунок коштів спеціального фонду міського бюджету 180 тис. грн.
ВДНЗ (ясла-садок) «Чебурашка»: виконано поточні роботи в окремих групах,
придбано дитячі меблі для окремих груп,
необхідні навчально-методичні матеріали та
посібники за рахунок спонсорських коштів.
Заміну вікон проведено за рахунок спеціального фонду міського бюджету на суму 550
тис. грн.
Перелік заходів закладів дошкільної
освіти на 2014 рік

№

1.

ІV. Напрями діяльності Програми
Основними напрямами діяльності Програми є розвиток мережі закладів охорони здоров’я, культури, освіти різних типів і
форм власності у місті помітно розширює
можливості громадян у забезпеченні їх постійно зростаючих соціальних потреб.
Діяльність закладів освіти різних типів і
форм власності, що розташовані на території
міста, спрямована на духовний, культурний,
освітній розвиток населення. Розвиток мережі приватних навчальних закладів у місті
помітно розширює можливості громадян у
забезпеченні їхніх освітніх потреб, що постійно зростають.
V. Обсяги та джерела
фінансування Програми у 2014 році
Реалізація даної Програми базуватиметься на виконанні відповідних заходів,
фінансування яких здійснюватиметься за рахунок коштів міського бюджету на загальну
суму не менше 14 990,9 тис. грн.
Протягом 2014 року заклади дошкільної
освіти буде профінансовано на суму 14 990,9
тис. грн, у тому числі – за рахунок коштів загального фонду міського бюджету 11 359,9
млн. грн, спеціального фонду – 2 376,0 тис.
грн, заплановано надходжень від платних
послуг у сумі 1 255,0 тис. грн.
VІ. Очікувані результати
реалізації Програми
1. Забезпечення інноваційного розвитку
закладів соціальної сфери м. Вишгорода для
максимального задоволення різноманітних
оздоровчих, культурних та освітніх потреб

2.

3.

Заходи
Утримання закладів дошкільної освіти, у тому числі:
благоустрій територій, реконструкція та обладнання
ігрових та спортивних майданчиків;
капітальний ремонт окремих приміщень;
заміна старих вікон та вітражів;
утеплення та облицювання фасадів будівель;
поточні ремонти;
придбання необхідного електрообладнання.
ВДНЗ (ясла-садок) «Ластівка»:
- капітальний ремонт внутрішніх мереж водопостачання;
- перебудова ґанків запасних виходів в окремих групах;
- ремонт покрівлі літніх веранд;
- обладнання спортмайданчика;
- заміна восьми вікон;
- придбання апарату для приготування кисневих коктейлів;
- утеплення фасаду.
ВДНЗ (ясла-садок) «Чебурашка»:
- облицювання та утеплення фасаду;
- ремонт ґанків;
- ремонт покрівлі;
- заміна вітражів;
- ремонт спортивного, музичного залів, ізостудії.
ВДНЗ (ясла-садок) «Сонечко»:
- утеплення фасаду будівлі;
- ремонт коридорів;
- поточні ремонти.
ВДНЗ (ясла-садок) «Золотий ключик»:
- утеплення фасаду будівлі та заміна вікон;
- ремонт покрівлі;
- поточний ремонт приміщень, придбання необхідних
меблів, навчально-методичних посібників та матеріалів.
Підтримка Вишгородської районної спеціальної
школи І-ІІІ ст. «Надія»:
поїздки вихованців школи до музеїв і театрів м. Києва;
придбання необхідного інвентарю та електротехніки
(ноутбук, відеокамера, плазмовий телевізор, світильники)
Підтримка статутної діяльності Вишгородської районної організації Товариства Червоного Хреста
України

населення.
2. Забезпечення умов для розвитку національної системи охорони здоров’я, освіти,
культури шляхом створення конкурентного
середовища.
3. Створення в місті рівноправних умов
функціонування закладів соціальної сфери
різних типів і форм власності.
4. Заохочення працівників закладів соціальної сфери міста Вишгорода.
Реалізація Програми дасть можливість
поліпшити розвиток та підтримку закладів
соціальної сфери міста, а також стане початком інтенсивного розвитку партнерських

ПРОГРАМА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ МАЛОЗАБЕЗПЕЧЕНИХ ВЕРСТВ
НАСЕЛЕННЯ М. ВИШГОРОДА У 2014 РОЦІ
І. Загальні положення Програми
На території м. Вишгорода мешкає значна кількість громадян, які потребують соціального захисту та підтримки не лише з боку
державних органів виконавчої влади, а й органів місцевого самоврядування.
Так, на обліку в органі соціального захисту населення міста перебувають: пільговики;
сім’ї одержувачів державної допомоги; сім’ї
одержувачів субсидій на житлово-комунальні послуги, тверде паливо та природний газ;
особи з обмеженими фізичними можливостями; ветерани війни всіх категорій; особи,
які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи; фізичні особи, яким надаються соціальні послуги; особи, які отримують
різницю між розміром пенсії та розміром
державної соціальної допомоги інвалідам з
дитинства.
З міського бюджету профінансовано видатків на соціальний захист населення на
загальну суму 600,00 тис. грн (виплати матеріальної допомоги громадянам, які належать
до окремих соціальних категорій населення,
пільгова передплата газети «Вишгород»,
протезування незахищених верств населення).
Сьогодні реально сформувались соціально-економічні умови, через які все більше
мешканців Вишгорода перебувають не лише
за межею бідності, а й на грані виживання. На
сьогодні накопичилося чимало соціальних
проблем, розв’язання яких належить до компетенції місцевого самоврядування. Проте
місцеві органи влади не можуть самостійно
їх вирішити з цілої низки причин: відсутність
достатньої кількості бюджетних коштів, необхідного кадрового потенціалу тощо.
Як один з інструментів мінімізації соціальних проблем і пом’якшення ситуації в
місті вже створено механізм соціального
партнерства, коли до розв’язання місцевої
соціальної проблеми залучатимуть місцеві
непідприємницькі/неприбуткові організації
зі своїми власними ресурсами. А у зв’язку з
тим, що на державному рівні не всі верстви
населення соціально захищені, то у 2014

році соціальне забезпечення у нашому місті
потребує подальшого поліпшення. Так, інваліди з дитинства І групи, інваліди з вадами
зору І і ІІ груп, онкохворі, громадяни, хворі на
цукровий діабет (інсулінозалежні), та громадяни, хворі на туберкульоз останньої стадії,
потребують додаткового захисту у вигляді
отримання місцевої пільги на житлово-комунальні послуги.
Необхідність збереження пріоритетних
напрямків соціального захисту населення
зумовила потребу ухвалити на сесії Вишгородської міської ради місцеву Програму соціального захисту малозабезпечених верств
населення міста у 2014 році, що дасть змогу реально підтримати життєздатність найбільш вразливих мешканців міста.
ІІ. Визначення мети Програми
Соціальний захист населення на території міста у 2014 році виходитиме з необхідності забезпечення соціальних гарантій,
встановлених Конституцією України.
Роботу органів виконавчої влади у 2014
році буде спрямовано на розв’язання однієї
з найгостріших проблем соціально-економічного характеру – зниження рівня бідності
шляхом поглиблення адресності та забезпечення матеріальної підтримки непрацездатних громадян, сімей з дітьми, дітей-інвалідів,
інвалідів та ветеранів війни, пенсіонерів, осіб
з обмеженими фізичними можливостями, а
також підтримки громадських організацій,
діяльність яких має соціальну спрямованість,
шляхом використання соціального замовлення як діючого інструмента соціального
партнерства між міською владою і громадою.
ІІІ. Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники
ІV. Напрямки діяльності Програми
Головними напрямками Програми соціального захисту малозабезпечених верств
населення міста Вишгорода у 2014 році є:
- удосконалення системи надання адресної допомоги найбільш вразливим верствам
населення;
- соціальна підтримка непрацездатних

громадян та осіб з обмеженими фізичними
можливостями;
- реалізація додаткових до встановлених
законодавством гарантій соціальної і матеріальної підтримки малозабезпечених мешканців міста;
- забезпечення матеріальної допомоги
громадянам, які опинились в екстремальній
ситуації у зв’язку з тривалою і важкою хворобою;
- інтенсивний розвиток партнерських
відносин із громадськими організаціями соціальної спрямованості.
V. Обсяги та джерела фінансування
Програми
Реалізація даної Програми базуватиметься на виконанні відповідних заходів,
фінансування яких здійснюватиметься за рахунок коштів міського бюджету на загальну
суму не менше 500 тис. грн.
VІ. Очікувані результати реалізації
Програми
№
з/п
1.
2.

3.

4.

5.

6.
7.
8.

Строки виконання

Джерела фінансування
за рахунок коштів загального та спеціального
фонду міського бюджету,
спонсорської допомоги

протягом 2014 року

протягом 2014 року

Протягом 2014 року

за рахунок коштів спеціального фонду міського
бюджету та спонсорських
коштів
за рахунок коштів спеціального фонду міського
бюджету та спонсорських
коштів

відносин міської влади з громадськими організаціями соціальної спрямованості.
VIІ. Координація, контроль
та управління з
а ходом виконання Програми
Координацію, контроль та управління за
виконанням цієї програми здійснює відділ з
гуманітарних питань, постійна комісія міської ради з питань планування та формування
бюджету, управління комунальною власністю міста та постійна комісія міської ради з
гуманітарних питань.
Секретар ради М. РЕШЕТНІКОВА
Додаток 4
до рішення Вишгородської міської ради
від 24 січня 2014 р. № 29/2
Реалізація Програми дасть можливість
поліпшити матеріальний стан малозабезпечених верств населення, сімей з дітьми, інвалідів, ветеранів війни та осіб похилого віку, а
також стане початком інтенсивного розвитку
партнерських відносин міської влади з громадськими організаціями соціальної спрямованості.
VІІ. Координація, контроль та управління за ходом виконання Програми
Основними напрямками контролю за виконанням Програми є аналіз роботи відділу з
гуманітарних питань, фінансово-бухгалтерського відділу та інформування з цього питання міської ради.
Координацію, контроль та управління
за ходом виконання Програми здійснює постійна комісія міської ради з гуманітарних
питань.
Секретар ради М. РЕШЕТНІКОВА

Заходи
Надання одноразової матеріальної допомоги громадянам, які опинились в екстремальній ситуації у зв’язку з тривалою хворобою
Допомога на поховання незастрахованих осіб
Підтримка громадян, які належать до окремої соціальної категорії:
- діти-інваліди;
- інваліди з дитинства І групи;
- інваліди з вадами зору;
- інваліди з вадами слуху;
- онкохворі;
- хворі на туберкульоз;
- хворі на цукровий діабет (інсулінозалежні);
- діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування
Підтримка соціально незахищених категорій населення, у тому числі ветеранів війни (інвалідів війни, учасників війни, учасників бойових дій, вдів
військовослужбовців), ветеранів праці, інвалідів та ін.
- передплата газети «Вишгород»;
- надання матеріальної допомоги, у тому числі у вигляді продуктових наборів і товарів першої необхідності, тяжкохворим та лежачим інвалідам
війни, учасникам бойових дій, вдовам;
- зубопротезування
З метою захисту житлових прав дітей-сиріт, та дітей, позбавлених батьківського піклування:
обладнати меблями, побутовою технікою, м’яким інвентарем приміщення у соціальному гуртожитку за адресою: с. Нові Петрівці, вул. Європейська, 10.
Призначення та виплата компенсацій особам, яким надаються соціальні
послуги (багатодітні родини, малозабезпечені сім’ї, учасники бойових
дій, інваліди та ветерани ВВВ, вдови)
Пропаганда здорового способу життя (реклами, буклети, листівки, залучення ЗМІ)
Надання муніципальних грантів на конкурсній основі згідно з ухваленим
рішенням сесії міської ради щодо пріоритетних напрямків та їхніх розмірів

Строки виконання
протягом
року
протягом
року
протягом
року

Джерела фінансування
загальний фонд
міського бюджету
загальний фонд
міського бюджету
загальний фонд
міського бюджету

протягом
року

загальний фонд
міського бюджету
40 000,00 гр.

протягом
року

загальний фонд
міського бюджету

протягом
року

загальний фонд
міського бюджету

протягом
року
протягом
року

загальний фонд
міського бюджету
загальний фонд
міського бюджету

ТЕЛЕпрограма

Вишгород

22 лютого

2014 року
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2+2
07:00, 08:00, 12:00, 15:00,
18:20 Новини
06:20 Мультфiльм
06:30 Доброго ранку,
Україно!
06:45, 07:45, 08:20 Гiсть
студiї
09:00 Пiдсумки тижня
09:50 Церемонiя закриття
Олiмпiади 2014
12:25 Право на захист
12:45 Т/с «Вiчний поклик»
(1)
14:10 Контрольна робота
14:40 Вiкно в Америку
15:35 Дiловий свiт.
Агросектор
15:50 Свiт поезiї.
Т.Шевченко
16:35 Х/ф «Тiнi зникають
опiвднi» (1)
18:05 Агро-News
19:25 Солдати Вiтчизнидоблесть країни.
Концертна програма
21:00 Пiдсумки дня
21:40 Концертна
програма «Офiцерська
честь»
22:55 Трiйка, Кено,
Секунда удачi

06:00 «ТСН-Тиждень»
06:45, 07:10, 08:10
«Снiданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00,
19:30, 23:40 ТСН:
«Телевiзiйна служба
новин»
08:05 «Економiчна
правда»
09:05 Х/ф «Русалка»
(1)
12:45 Х/ф «9 рота» (2)
15:45 «Зiркова
хронiка»
16:45 «ТСН.
Особливе»
17:10 Т/с «Асi» (1)
20:15 Т/с «Гюльчатай»
(1)
22:20 «Грошi»
23:55 Т/с «Касл - 2» (2)
00:50 Х/ф «Смак
життя» (2)

05:45 Служба розшуку
дiтей
05:50 Свiтанок
06:50, 19:20
Надзвичайнi новини
07:40 Факти тижня
08:45 Факти. Ранок
09:15 Надзвичайнi
новини. Пiдсумки
10:10, 13:00 Т/с
«Прокурорська
перевiрка»
12:45 Факти. День
13:35 Т/с «Чужi крила»
18:45 Факти. Вечiр
20:05 Т/с «Чужий
район-2»
21:50, 03:40 Свобода
слова
23:45 Х/ф «Убивцi на
замiну» (2)
01:15 Х/ф «Таємний
бiк мiста» (2)

09:00 Слiдами морських
боїв
10:00, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
12:25 «Будь в курсi!»
13:10 «Моднi iсторiї з
Оксаною Новицькою»
14:00 Д/с «Африка.
Небезпечна реальнiсть»
14:35 «Щоденник для
батькiв»
15:00, 18:30, 21:00
«Соцiальний пульс»
15:15, 21:35 «Соцiальна
економiка»
16:40 «Цивiлiзацiя
Incognita»
17:50 «Алло, адвокате!»
18:20 Вперед, на Олiмп!
Сочi - 2014
18:50, 22:45
«Економiчний пульс»
19:00 В гостях у Д.
Гордона. Йосип Кобзон
20:00 Видатне ХХ
столiття
21:45 БIТЛЗ. Довгий
звивистий шлях
22:50 У витокiв
цивiлiзацiї Майя

05:20 Х/ф «Наречений
за оголошенням»
07:00, 07:30, 08:00,
08:30, 09:00, 12:00,
18:00 Новини
07:15, 07:35, 08:10,
08:35 «Ранок з
IНТЕРом»
09:20 Х/ф «Перевiрка
на кохання»
11:15, 12:25 Д/с
«Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»
13:45 «Судовi справи»
14:45 «Сiмейний суд»
15:45 «Жди меня»
18:05 Ток-шоу
«Стосується кожного»
19:00 Т/с «Поки
станиця спить»
20:00, 02:45
«Подробицi»
20:35 Т/с «По лезу
бритви»
22:40, 03:40 Т/с
«Шулер»
00:45 Х/ф «Вiйна свiтiв»
(2)

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

06:00, 09:25, 11:15,
17:30 «Мультляндiя»
07:10, 17:10 «Київ
музика»
08:00 «СТН-спорттижневик»
08:25, 19:25 «Столиця»
09:00 «Зроблено у
Києвi»
10:15 «Якiсне життя»
13:20 «Громадська
приймальня»
15:00, 17:00, 19:00,
21:00, 23:00 «Столичнi
телевiзiйнi новини»
15:10, 20:00 Т/с
«Шляхи Iндiї»
16:20 «У центрi уваги»
18:00, 22:00 «Клуб
гумору»
19:20, 23:20 «Мiська
варта»
21:25, 04:35 «Служба
порятунку»
23:25 «Телемагазин
ювелiрних виробiв
«ТЮСО»

05:55 «Чужi помилки.
Остання справа
журналiстки»
06:40, 16:00 «Все буде
добре!»
08:35, 18:20
«Неймовiрна правда
про зiрок»
10:15 Х/ф
«Джентльмени
удачi»(1)
11:50, 20:00, 23:50
«Слiдство ведуть
екстрасенси»
12:45 «МастерШеф»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
20:55 Т/с «Мамадетектив»(1)
22:25 «Детектор
брехнi - 5»
00:40 «Один за всiх»

04:00 «НТВ ранок»
06:40, 08:20 Т/с
«Повернення
07:15 Ранок з
Мухтара» 16+
08:00, 11:00, 14:00,
Україною
17:00 Сьогоднi
09:10 Х/ф «Перелiтнi 08:55 «До суду» 16+
09:55, 11:25 Суд
птахи»
присяжних 16+
13:00, 17:25 Т/с
12:35 «Лiкарська
справа» 16+
«Слiд»
13:30, 16:30 Огляд.
16:00 Критична
Надзвичайна подiя
14:25 «Прокурорська
крапка
перевiрка» 16+
18:00 Т/с «Сашка»
15:40 «Говоримо i
19:20, 02:40 Ток-шоу показуємо». 16+
17:30 Т/с «Морськi
«Говорить Україна»
дияволи. Смерч-2»
20:00 Т/с «Шаман-2» 16+
21:15 «Сьогоднi.
22:00, 02:10 Подiї дня Пiдсумки»
22:30 Х/ф «Кiнг-Конг» 21:35 Т/с «Дикий» 16+
23:30 «Казнокради»
(2)
16+

04:00, 07:00, 10:00,
13:00 Новини
07:55 «Доброго
здоров’ячка!»
08:40 «Жити здорово!»
09:40, 13:55 «Iстина
десь поруч»
10:15 «Контрольна
закупiвля»
10:45 «Модний вирок»
12:00 Iншi новини
12:20 «Зрозумiти.
Пробачити»
13:15 «Час обiдати!»
15:05 «У наш час»
16:00 Вечiрнi новини
16:40 «Наодинцi з
усiма»
17:4 «Давай
одружимося!»
19:00 «Час»
19:30 «Нехай говорять»
20:35, 22:10 Т/с «Чорнi
кiшки»
22:00 Нiчнi новини
22:45 «Вечiрнiй Ургант»
23:30 Т/с «Статський
радник»

19:00 Подiї

Передплачуйте газету «Вишгород».

06:10, 06:55 Kids Time
06:15, 13:20 М/с
«Черепашки-нiндзя»
06:35, 13:45 М/с «Губка
Боб»
07:00 Пiдйом
08:00 Т/с «Вiола
Тараканова»
10:00 Т/с «Щасливi
разом»
15:10 Х/ф «Жiнка-кiшка»
17:10 Т/с «Не родись
вродлива»
18:00, 21:55 Т/с
«Воронiни»
19:00 Репортер
19:20 Абзац!
20:00 Ревiзор
22:50 Х/ф «Безжалiснi
люди» (2)
00:50 Х/ф «Смертельна
красуня» (2)

06:30, 07:30, 08:30, 09:30,
10:30, 11:30, 12:30, 13:30,
14:30, 15:30, 16:30, 17:30,
18:30, 22:30, 23:30 Час.
Важливо
07:10, 08:10, 22:35, 23:15
Бiзнес-час
06:40, 18:10 Мiсцевий час
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
22:00, 23:00 Час новин
07:15, 08:15, 08:35, 19:45,
22:40, 23:35 Тема/Хронiка дня
07:45, 18:20, 23:40 Час спорту
08:45 Трансмiсiя-новини
09:35, 13:35, 14:35 5 елемент
10:10, 10:35, 11:15, 11:35,
12:15, 20:00 Час. Пiдсумки
дня
13:10, 22:10 Податковий
щоденник
15:35 Новини Київщини
16:35 Машина часу
17:35 В кабiнетах
18:35 Територiя закону
19:00, 19:20 Час новин
21:40 Час-Тайм
23:25 CRIME NEWS

06:00 Мультфiльми (1)
06:50 Т/с
«Оперативний
псевдонiм-2: Код
повернення» (1)
14:50 Д/п «Змова
богiв»
15:50 Д/п «Воїни
свiту»
16:40 Д/п
«Переведення на
передовiй»
17:40 Д/п
«Безсмертна рота»
18:30 Новини 2+2
19:00 Т/с «Вантаж» (1)
21:00 «ДжеДАI»
21:20 Х/ф «Вулкан» (1)
23:25 Х/ф «Крижанi
павуки» (2)
01:15 Х/ф
«Мегапровал» (2)

06:30 «TOP SHOP»
07:30
«Мультфiльми»(1)
08:20 Х/ф «Чарiвне
озеро» (1)
10:15 Х/ф «Новi
Робiнзони» (1)
12:00 Х/ф «Поїздка в
Америку» (1)
14:10 «КВК- 2013»
16:20 «Вечiрнiй
квартал»
18:10 «Звана вечеря»
19:10 «Орел i Решка»
21:00 «Розсмiши
комiка»
22:00 Х/ф
«Трансформери « (2)
00:40 Х/ф «Люблю
тебе, чувак» (2)
02:15 «Нiчне життя»

Високошвидкісний Інтернет МТМ
Тел.: (093) 366-16-66; (095) 545-15-33; (098) 201-22-66
06:25, 08:20 М/с
«Черепашки мутанти
нiндзя» (1)
09:20 «Правда життя. 06:50 М/с «Шоу
Гарфiлда» (1)
Професiя продавець»
07:20 М/с «Лалалупси»
(1)
09:50 Т/с «Таємницi
07:45 Мультик з
слiдства - 13» (1)
Лунтiком
11:40 Т/с «Державний 08:55 М/с «Русалонька»
(1)
захист - 2»
09:20 Єралаш
19:00, 21:40 «Свiдок» 09:45 Одна за всiх
12:10 Т/с «Ксена 19:30 Т/с «Вулицi
принцеса - воїн» (1)
15:00, 19:00 Панянкарозбитих лiхтарiв
селянка
- 10»
16:00 Богиня шопiнгу.
22:00 Т/с «Менталiст Повернення
17:00, 20:00 Т/с «Кухня»
- 4» (2)
(1)
23:50 Т/с «CSI: Маямi» 18:00 Розсмiши комiка
21:05 Т/с «Вiсiмдесятi»
(2)
(2)
22:05 6 кадрiв
00:40 Т/с «NCIS:
23:10 Т/с «Свiтлофор»
полювання на
(2)
23:45 Дурнєв+1
вбивцю» (2)

05:00 Т/с «Висяки»

08:30 «Агенти впливу»

06:00, 20:30
Визволителi
06:30, 23:30 Загадки
Всесвiту
07:30 Акулячий пляж
08:30 Мегаспоруди
09:30, 18:30 Шукачi
10:30 Таємнi знаки
11:30, 15:30 У
пошуках пригод
12:30 Акула 21-го
столiття
13:30 Фатальний
сценарiй
14:30, 21:30 Сучаснi
дива
16:30 Битва
цивiлiзацiй. Листи з
космосу
17:30 У пошуках
iстини
19:30 Секретнi
територiї
22:30 Невiдома Iндiя
00:30 Європейський
покерний тур

10:20 «Аркадiй Кошко.
Генiй росiйського
розшуку»
11:05 Ток-шоу. «Про
найголовнiше»
12:00, 15:00, 18:00 Вiстi
12:25, 15:10, 17:40
Мiсцевий час. ВiстiМосква
12:40 «Особливий
випадок»
13:25 Т/с «Господиня
моєї долi»
14:10 Т/с «Я прийду
сама»
15:25 Т/с «Таємницi
iнституту шляхетних
панянок»
16:20 «Iсторичнi подорожi
Iвана Толстого»
16:55 «Aсademia»
18:40 Т/с «Будинок бiля
великої рiчки»
19:30 «Прямий ефiр»
20:30 Т/с «Гюльчатай.
Заради кохання»
22:10 Т/с «Таємницi
слiдства»
23:00 «Пiсня залишається
з людиною»
23:50 «Тим часом»

Наш індекс у Каталозі місцевих періодичних видань 40007
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06:05, 07:00, 08:00, 12:00,
15:00, 18:20 Новини
06:20 Мультфiльм
06:30 Доброго ранку,
Україно!
07:50 Швидкий снiданок
09:00, 21:00 Пiдсумки дня
09:35, 17:30 Т/с
«Таємниця старого
мосту» (1)
10:40 Т/с «МонтеКрiсто»
(1)
12:25 Шеф-кухар країни
13:25 Тарас Шевченко
13:45 Т/с «Вiчний поклик»
(1)
15:40 Свiт поезiї. Т.
Шевченко
16:00 Х/ф «Тiнi зникають
опiвднi» (1)
19:25 «Мелодiя двох
сердець»
20:55 Офiцiйна хронiка
21:40 Концертна
програма «Офiцерська
честь»
22:55 Трiйка, Кено,
Максима
23:00 Пiдсумки
23:25 На слуху
23:45 Вiд першої особи

06:00 «Служба
розшуку дiтей»
06:05, 07:00, 08:00,
09:00, 19:30, 23:45
ТСН: «Телевiзiйна
служба новин»
06:45, 07:10, 08:10
«Снiданок з 1+1»
08:05 «Економiчна
правда»
09:25, 20:15 Т/с
«Гюльчатай» (1)
11:35, 12:35 Т/с
«Громови» (1)
13:35 Т/с «Справа
лiкарiв» (2)
14:35 «Красуня за 12
годин - 2»
15:35 Т/с «Свати - 4»
(1)
16:45 «ТСН.
Особливе»
17:10 Т/с «Асi» (1)
22:15 Реалiтi-шоу
«Сiм’я»
00:00 Т/с «Касл - 2» (2)

05:20 Факти
05:50 Свiтанок
06:50, 16:50 Т/с
«Опери»
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20
Надзвичайнi новини
10:05, 13:50 Анекдоти
по-українськи
10:20, 13:00 Т/с
«Прокурорська
перевiрка»
12:45 Факти. День
14:15 Т/с «Вулицi
розбитих лiхтарiв.
Менти-5»
15:05, 20:05 Т/с
«Чужий район-2»
18:45 Факти. Вечiр
21:50 Т/с «Лiсник»
23:35 Х/ф
«Кримiнальне читво»
(2)

06:00, 09:25, 11:15,
17:30 «Мультляндiя»
07:10, 17:10 «Київ
музика»
08:00, 09:00, 15:00,
17:00, 19:00, 21:00,
23:00 «Столичнi
телевiзiйнi новини»
08:25, 19:25
«Столиця»
10:15 «Повнота
радостi життя»
13:20 «Громадська
приймальня»
15:10, 20:00 Т/с
«Шляхи Iндiї»
16:20 «У центрi уваги»
18:00, 22:00 «Клуб
гумору»
19:20, 23:20 «Мiська
варта»
21:25 «Київськi iсторiї»
23:25 «Телемагазин
ювелiрних виробiв
«ТЮСО»

06:00 «Чужi помилки.
Таємниця проклятого
дерева»
06:45, 16:00 «Все буде
добре!»
08:40, 18:20
«Неймовiрна правда
про зiрок»
10:10 Х/ф «Дозвольте
тебе поцiлувати... на
весiллi»(1)
11:55, 20:00 «Слiдство
ведуть екстрасенси»
12:50 «МастерШеф
- 2»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
20:55 Т/с «Мамадетектив»(1)
22:25 «Кохана, ми
вбиваємо дiтей»
00:15 Х/ф «Днi
Турбiних»(1)

06:10, 06:55 Kids Time
06:15, 13:35 М/с
«Черепашки-нiндзя»
06:35, 13:55 М/с
«Губка Боб»
07:00 Пiдйом
08:00 Т/с «Вiола
Тараканова»
08:55, 17:10 Т/с «Не
родись вродлива»
09:45, 16:10 Т/с
«Татусевi дочки»
15:20 Т/с «Друзi»
18:00, 20:00 Т/с
«Воронiни»
19:00 Репортер
19:20 Абзац!
22:45 Х/ф
«Смертельна красуня»
(2)
00:50 Х/ф «Дочка мого
боса» (2)
02:30 Розквiт
українського кiно

06:30, 07:30, 08:30, 09:30,
10:30, 11:30, 12:30, 13:30,
14:30, 15:30, 16:30, 17:30,
18:30, 18:55, 22:30, 23:30,
00:30, 02:30, 03:30, 04:30,
05:30 Час. Важливо
06:35, 07:10, 08:10, 22:35,
23:15 Бiзнес-час
06:40, 18:10 Мiсцевий час
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
22:00, 23:00 Час новин
07:15, 08:15, 08:35, 19:45,
22:45, 23:35 Тема/Хронiка
дня
08:45 Трансмiсiя-новини
09:35, 13:35, 14:35 5
елемент
10:10, 10:35, 11:15,
11:35, 12:15, 20:00 Час.
Пiдсумки дня
13:10 Податковий
щоденник
15:35 Машина часу
16:10 Трансмiсiя
17:15 Драйв-новини
17:35 Особливий погляд
18:35 Дорогi депутати
19:00, 19:30 Час новин
21:40 Час-Тайм
22:10 Агроконтроль
23:25 CRIME NEWS

06:00 Мультфiльми (1)
06:25 Х/ф «Служу
Вiтчизнi!» (1)
08:00, 09:30 Т/с
«Кордон. Тайговий
роман» (1)
09:00, 18:30 Новини
2+2
16:30 Т/с
«Солдати-15» (1)
18:55 Лiга Чемпiонiв
УЄФА. Зенiт Боруссiя. Пряма
трансляцiя
21:00 «ДжеДАI»
21:25 Лiга Чемпiонiв
УЄФА. Олiмпiакос Манчестер Юнайтед.
Пряма трансляцiя
23:45 Про Лiгу
Чемпiонiв + огляд
iгрового дня
01:00 Х/ф «Тепловий
удар» (2)

06:20 «Вiдлуння дня»
06:30, 08:30, 15:00,
18:30, 21:00 «Служба
новин «Соцiальний
пульс»
06:55, 18:50, 22:45
«Економiчний пульс»
09:00, 20:00 Видатне ХХ
столiття
10:00, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
11:15, 21:50 БIТЛЗ.
Довгий звивистий шлях
12:45 «Алло, адвокате!»
13:15 «Ронiн. Ток-шоу з
Дмитром Видрiним»
14:00 У витокiв
цивiлiзацiї Майя
15:15, 21:40 «Соцiальна
економiка»
15:20, 16:45, 18:55,
21:45 «Погода»
16:20, 00:00 Д/с «Акули
Гордона»
17:45 «Соцiальний
статус: ваша пенсiя»
18:20 Вперед, на Олiмп!
Сочi - 2014
19:00 В гостях у Д.
Гордона. Й. Кобзон
22:50 Пошуки зниклих
Майя

05:20, 20:35 Т/с «По
лезу бритви»
07:00, 07:30, 08:00,
08:30, 09:00, 12:00,
18:00 Новини
07:15, 07:35, 08:10,
08:35 «Ранок з
IНТЕРом»
09:20 Т/с «Повернення
Мухтара -2» (1)
11:20, 12:25 Д/с
«Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»
13:50 «Судовi справи»
14:50 «Сiмейний суд»
15:50 «Зрозумiти.
Пробачити»
16:55 «Давай
одружимося в Українi!»
18:05 Ток-шоу
«Стосується кожного»
19:00 Т/с «Поки
станиця спить»
20:00 «Подробицi»
22:40 Т/с «Шулер»
00:50 Х/ф «Незванi»
(2)

06:10 Т/с «Дев’ятий
вiддiл» (2)
07:00, 09:00, 17:00,
19:00 Подiї
07:15 Ранок з
Україною
09:10, 12:50, 17:25,
22:30 Т/с «Слiд»
10:00 Т/с «Горюнов»
11:50 Ток-шоу «Нехай
говорять. У вiдпустку
з Андрiєм Малаховим.
Таїланд»
15:00 Т/с «ОСА»
16:00 Критична
крапка
18:00 Т/с «Сашка»
19:20 «Говорить
Україна»
20:00 Т/с «Шаман-2»
22:00 Подiї дня
23:20 Т/с «ОСА» (2)
00:20 Т/с «Друге
повстання Спартака»
(2)
02:40 Х/ф «Кiнг-Конг»
(2)

04:00 «НТВ ранок»
06:40, 08:20 Т/с
«Повернення Мухтара»
16+
08:00, 11:00, 14:00,
17:00 Сьогоднi
08:55 «До суду» 16+
09:55, 11:25 Суд
присяжних 16+
12:35 «Лiкарська
справа» 16+
13:30, 16:30 Огляд.
Надзвичайна подiя
14:25 «Прокурорська
перевiрка» 16+
15:40 Ток-шоу
«Говоримо i
показуємо». 16+
17:30, 20:55 Т/с
«Морськi дияволи.
Смерч-2» 16+
18:45 Футбол. Лiга
чемпiонiв УЄФА. «Зенiт»
(Росiя) - «Боруссiя
Дортмунд» (Нiмеччина)
21:35 «Сьогоднi.
Пiдсумки»
21:55 Т/с «Дикий» 16+
23:55 «Лiга чемпiонiв
УЄФА. Огляд» 16+

04:00, 07:00, 10:00,
13:00 Новини
07:55 «Доброго
здоров’ячка!»
08:40 «Жити здорово!»
09:40, 13:55 «Iстина
десь поруч»
10:15 «Контрольна
закупiвля»
10:45 «Модний вирок»
12:00 Iншi новини
12:20 «Зрозумiти.
Пробачити»
13:15 «Час обiдати!»
15:05 «У наш час»
16:00 Вечiрнi новини
16:40 «Наодинцi з
усiма»
17:45 «Давай
одружимося!»
19:00 «Час»
19:30 «Нехай
говорять»
20:35, 22:10 Т/с «Чорнi
кiшки»
22:00 Нiчнi новини
22:45 «Вечiрнiй
Ургант»
23:25 Т/с «Статський
радник»

05:00, 16:45, 19:00,
21:40 «Свiдок»
05:30 Х/ф «Петрiвка,
38» (1)
06:55 Х/ф «Огарьова,
6» (1)
08:30 Ранковий
«Свiдок»
09:00 «До суду»
11:00, 03:10 Т/с
«Мовчазний свiдок»
12:00 Т/с «Детективи»
13:00, 19:30 Т/с
«Вулицi розбитих
лiхтарiв - 10»
15:00, 17:00 Т/с
«Брудна робота»
22:00 Т/с «Менталiст
- 4» (2)
23:50 Т/с «CSI: Маямi»
(2)
00:40 Т/с «NCIS:
полювання на
вбивцю» (2)

06:25, 08:20 М/с
«Черепашки мутанти
нiндзя» (1)
06:50 М/с «Шоу
Гарфiлда» (1)
07:20 М/с
«Лалалупси» (1)
07:45 Мультик з
Лунтiком
08:55 М/с
«Русалонька» (1)
09:20 Єралаш
09:45 Країна У
12:10 Т/с «Ксена принцеса - воїн» (1)
14:30 Т/с
«Вiсiмдесятi» (1)
15:00, 19:00 Панянкаселянка
17:00, 20:00 Т/с
«Кухня» (1)
18:00 Розсмiши
комiка
21:05 Т/с
«Вiсiмдесятi» (2)
22:05 6 кадрiв
23:10 Т/с «Свiтлофор»
(2)

06:00 Д/ф
«Репресованi
дружини»
06:30, 23:30 Загадки
Всесвiту
07:30 День акули
08:30 Фатальний
сценарiй
09:30, 18:30 Шукачi
10:30 Таємнi знаки
11:30, 15:30 У
пошуках пригод
12:30 Акулячий пляж
13:30 Мегаспоруди
14:30, 21:30 Сучаснi
дива
16:30 Дивна справа
17:30 У пошуках
iстини
19:30 Секретнi
територiї
20:30 Д/ф «Другий
похорон Сталiна»
22:30 Невiдома Iндiя

06:30 «TOP SHOP»
07:30, 16:10 Т/с «Моя
прекрасна няня» (1)
08:30
«Мультфiльми»(1)
10:00 Х/ф «Чарiвне
озеро» (1)
11:50 Т/с «Всi жiнки вiдьми» (1)
13:40 Т/с «Дикий
ангел» (1)
15:15, 19:10 «Орел i
Решка»
17:15, 21:00
«Розсмiши комiка»
18:10 «Звана вечеря»
22:00 Т/с «Доктор
Хаус» (2)
01:15 «Нiчне життя»

10:05, 16:10 Новини
культури
10:20 «Фараонове
плем’я. Ромали»
11:05 «Про
найголовнiше»
12:00, 15:00, 18:00 Вiстi
12:25, 15:10, 17:40
Мiсцевий час
12:40 «Особливий
випадок»
13:25 Т/с «Господиня
моєї долi»
14:10 Т/с «Я прийду
сама»
15:20 Т/с «Таємницi
iнституту шляхетних
панянок»
16:20 «Iсторичнi
подорожi Iвана
Толстого»
18:40 Т/с «Будинок бiля
великої рiчки»
19:30 «Прямий ефiр»
20:30 Т/с «Гюльчатай.
Заради кохання»
22:10 Т/с «Таємницi
слiдства»
23:00 «Спецiальний
кореспондент»
23:55 «Гра в бiсер»
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06:05, 07:00, 08:00, 12:00,
15:00, 18:20 Новини
06:30 Доброго ранку,
Україно!
09:00, 21:00 Пiдсумки дня
09:30 Уряд на зв’язку з
громадянами
10:00 Пряме включення
з КМУ
10:20, 17:30 Т/с
«Таємниця старого
мосту» (1)
11:30, 13:15 Свiт поезiї. Т.
Шевченко
12:10, 18:55, 21:30
Дiловий свiт
12:30 Д/ф «Стефан
Турчак. Партитура долi»
13:45 Т/с «Вiчний поклик»
(1)
15:40 «Жива душа
поетова святая»
16:00 Х/ф «Тiнi зникають
опiвднi» (1)
19:25 Про головне
19:50, 21:40 М. Мозговий
- майстер-клас «Жити...»
20:50 Офiцiйна хронiка
23:00 Пiдсумки
23:25 На слуху
23:45 Вiд першої особи

06:00 «Служба
розшуку дiтей»
06:05, 07:00, 08:00,
09:00, 19:30, 23:45
ТСН: «Телевiзiйна
служба новин»
06:45, 07:10, 08:10
«Снiданок з 1+1»
08:05 «Економiчна
правда»
09:30, 20:15 Т/с
«Гюльчатай» (1)
11:30, 12:30 Т/с
«Громови» (1)
13:30 Т/с «Справа
лiкарiв» (2)
14:30 «Красуня за 12
годин - 2»
15:35 Т/с «Свати - 4»
(1)
16:45 «ТСН.
Особливе»
17:10 Т/с «Асi» (1)
22:15, 04:10 «Чотири
весiлля - 3»
00:00 Т/с «Касл - 2» (2)

05:15 Служба розшуку
дiтей
05:20 Факти
05:50 Свiтанок
06:50, 16:50 Т/с
«Опери»
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20
Надзвичайнi новини
10:05, 13:50 Анекдоти
по-українськи
10:20, 13:00 Т/с
«Прокурорська
перевiрка»
12:45 Факти. День
14:10 Т/с «Вулицi
розбитих лiхтарiв.
Менти-5»
15:05, 20:05 Т/с
«Чужий район-2»
18:45 Факти. Вечiр
21:50 Т/с «Лiсник»
23:35 Х/ф «Мовчання
ягнят» (2)
01:35 Х/ф «Крамер
проти Крамера» (2)

06:00, 09:25, 11:15,
17:30 «Мультляндiя»
07:10, 17:10 «Київ
музика»
08:00, 09:00, 15:00,
17:00, 19:00, 21:00,
23:00 «Столичнi
телевiзiйнi новини»
08:25, 19:20
«Столиця»
10:15 «Повнота
радостi життя»
13:20 «Громадська
приймальня»
15:10, 20:00 Т/с
«Шляхи Iндiї»
16:20 «У центрi уваги»
18:00, 22:00 «Клуб
гумору»
19:20, 23:20 «Мiська
варта»
21:25 «Мiсто добра»
23:25 «Телемагазин
ювелiрних виробiв
«ТЮСО»
02:15 «Київськi iсторiї»

05:40 «Чужi помилки.
Бомба для нарколога»
06:25, 16:00 «Все буде
добре!»
08:15, 18:20
«Неймовiрна правда
про зiрок»
09:50 «Зiркове життя.
Зiрковi зради»
10:50 «Кохана, ми
вбиваємо дiтей»
12:35, 20:00 «Слiдство
ведуть екстрасенси»
13:35 «МастерШеф
- 2»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
20:55 Т/с «Мамадетектив»(1)
22:25 «Хата на тата»
00:40 Х/ф «Днi
Турбiних»(1)

06:10, 06:55 Kids Time
06:15, 13:25 М/с
«Черепашки-нiндзя»
06:35, 13:50 М/с
«Губка Боб»
07:00 Пiдйом
08:00 Т/с «Вiола
Тараканова»
09:00, 17:10 Т/с «Не
родись вродлива»
09:50 Т/с «Щасливi
разом»
15:20 Т/с «Друзi»
16:10 Т/с «Татусевi
дочки»
18:00, 20:00 Т/с
«Воронiни»
19:00 Репортер
19:20 Абзац!
22:45 Х/ф «Дочка мого
боса» (2)
00:25 Х/ф «Дюплекс»
(2)
01:50 Служба розшуку
дiтей

06:30, 07:30, 08:30, 09:30,
10:30, 11:30, 12:30, 13:30,
14:30, 15:30, 16:30, 17:30,
18:30, 22:30, 23:30 Час.
Важливо
06:40, 18:10 Мiсцевий час
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
22:00, 23:00 Час новин
07:15, 08:15, 08:35, 15:35,
16:35, 19:45, 23:35 Тема/
Хронiка дня
07:25, 08:25, 11:50, 17:25,
22:45, 23:50 Погода в
Українi
07:40 Автопiлот-новини
08:45 Трансмiсiя-новини
09:35, 13:35, 14:35 5
елемент
10:10, 10:35, 11:15,
11:35, 12:15, 20:00 Час.
Пiдсумки дня
17:35 Арсенал
18:35 Агроконтроль
19:00, 19:30 Час новин
21:40 Час-Тайм
22:10 Акцент
22:40 Хронiка дня
23:25 CRIME NEWS

06:00 Мультфiльми (1)
07:00, 16:30 Т/с
«Солдати-15» (1)
09:00, 18:30 Новини
2+2
09:25 Х/ф «Фронт без
флангiв» (1)
13:00 Д/п «Космiчнi
рятiвники»
14:00 Д/п «Чечня.
Генеральний бiй»
15:00 Д/п «Воїни
свiту»
15:45 Д/п «Бойовi
нагороди Росiйської
Федерацiї»
19:00 Т/с «Вантаж» (1)
21:00 «ДжеДАI»
21:20 Х/ф «Королi
вулиць» (2)
23:30 Х/ф «Королi
вулиць-2» (3)
01:25 Х/ф
«Турбулентнi небеса»
(2)

05:50 «Таке спортивне
життя. Василь Ломаченко»
06:30, 08:30, 15:00, 18:30,
21:00 «Соцiальний пульс»
06:55, 18:50, 22:45
«Економiчний пульс»
09:00, 20:00 Видатне ХХ
столiття
10:00, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
11:15, 21:45 БIТЛЗ.
Довгий звивистий шлях
12:45 «Соцiальний статус:
ваша пенсiя»
13:25 «Цивiлiзацiя
Incognita»
14:00 Пошуки зниклих
Майя
15:15, 21:35 «Соцiальна
економiка»
15:20, 16:45, 18:55, 21:40
«Погода»
16:20 Д/с «Акули Гордона»
17:45 «Алло, адвокате!»
18:20 Вперед, на Олiмп!
Сочi - 2014
19:00 В гостях у Д.
Гордона. Й. Кобзон
21:25 «Вiдлуння дня»
22:50 Смерть володарiв
Майя

05:20, 20:35 Т/с «По
лезу бритви»
07:00, 07:30, 08:00,
08:30, 09:00, 12:00,
18:00 Новини
07:15, 07:35, 08:10,
08:35 «Ранок з
IНТЕРом»
09:20 Т/с
«Повернення
Мухтара-2» (1)
11:20, 12:25 Д/с
«Слiдство вели... з Л.
Каневським»
13:50 «Судовi справи»
14:50 «Сiмейний суд»
15:50 «Зрозумiти.
Пробачити»
16:55 «Давай
одружимося в
Українi!»
18:05 «Стосується
кожного»
19:00 Т/с «Поки
станиця спить»
20:00 «Подробицi»
22:40 Т/с «Шулер»

06:00 Т/с «Дорожнiй
патруль-3»
07:00, 09:00, 17:00,
19:00 Подiї
07:15 Ранок з
Україною
09:10, 12:50, 17:25,
22:30 Т/с «Слiд»
10:00, 20:00 Т/с
«Шаман-2»
11:50 Ток-шоу «Нехай
говорять. Вiдпустка з
Андрiєм Малаховим.
Таїланд. Ч.2»
15:00 Т/с «ОСА»
16:00 Критична
крапка
18:00 Т/с «Сашка»
19:20 Ток-шоу
«Говорить Україна»
22:00 Подiї дня
23:20 Т/с «ОСА» (2)
00:20 Т/с «Друге
повстання Спартака»
(2)

04:00 «НТВ ранок»
06:40, 08:20 Т/с
«Повернення
Мухтара» 16+
08:00, 11:00, 14:00,
17:00 Сьогоднi
08:55 «До суду» 16+
09:55, 11:25 Суд
присяжних 16+
12:35 «Лiкарська
справа» 16+
13:30, 16:30 Огляд.
Надзвичайна подiя
14:25 «Прокурорська
перевiрка» 16+
15:40 Ток-шоу
«Говоримо i
показуємо». 16+
17:30 Т/с «Морськi
дияволи. Смерч-2»
16+
21:15 «Сьогоднi.
Пiдсумки»
21:35 Т/с «Дикий» 16+
23:30 «Дачна
вiдповiдь» 0+
00:35 Дикий свiт 0+

04:00, 07:00, 10:00,
13:00 Новини
04:05, 07:15 «Доброго
ранку»
07:55 «Доброго
здоров’ячка!»
08:40 «Жити здорово!»
09:40, 13:55 «Iстина
десь поруч»
10:15 «Контрольна
закупiвля»
10:45 «Модний вирок»
12:00 Iншi новини
12:20 «Зрозумiти.
Пробачити»
13:15 «Час обiдати!»
16:00 Вечiрнi новини
16:40 «Наодинцi з
усiма»
17:45 «Давай
одружимося!»
19:00 «Час»
19:30 «Нехай говорять»
20:35, 22:10 Т/с «Чорнi
кiшки»
22:00 Нiчнi новини
22:45 «Вечiрнiй Ургант»
23:25 Т/с «Статський
радник»

05:25 Т/с «Брудна
робота»
08:30 Ранковий
«Свiдок»
09:00 «До суду»
11:00 Т/с «Мовчазний
свiдок»
12:00 Т/с «Детективи»
13:00, 19:30 Т/с
«Вулицi розбитих
лiхтарiв - 10»
15:00, 17:00 Т/с «Той,
що рахує зiрки»
16:45, 19:00, 21:40,
02:10, 03:55 «Свiдок»
22:00 Т/с «Менталiст
- 4» (2)
23:50 Т/с «CSI: Маямi»
(2)
00:40 Т/с «NCIS:
полювання на
вбивцю» (2)
01:30 Т/с «Мертва
зона» (2)

06:00 Приколи на
перервi
06:25, 08:20 М/с
«Черепашки мутанти
нiндзя» (1)
06:50 М/с «Шоу
Гарфiлда» (1)
07:20 М/с «Лалалупси»
(1)
07:45 Мультик з Лунтiком
08:55 М/с «Русалонька»
(1)
09:20 Єралаш
09:45 Одна за всiх
12:10 Т/с «Ксена принцеса - воїн» (1)
14:00 Т/с «Вiсiмдесятi»
(1)
15:00, 19:00 Панянкаселянка
16:00 Богиня шопiнгу.
Повернення
17:00, 20:00 Т/с «Кухня»
(1)
18:00 Розсмiши комiка
21:05 Т/с «Вiсiмдесятi»
(2)
22:05 6 кадрiв
23:10 Т/с «Свiтлофор»
(2)

06:00 Д/ф «Другий
похорон Сталiна»
06:30, 23:30 Загадки
Всесвiту
07:30 Акула 21-го
столiття
08:30, 13:30
Мегаспоруди
09:30, 18:30 Шукачi
10:30 Таємнi знаки
11:30, 15:30 У
пошуках пригод
12:30 День акули
14:30, 21:30 Сучаснi
дива
16:30 Битва
цивiлiзацiї. Битва за
землю
17:30 У пошуках
iстини
19:30 Дивна справа
20:30 Д/ф
«Репресованi
дружини»
22:30 Невiдома Iндiя

Передплачуйте газету «Вишгород».

06:30 «TOP SHOP»
07:30, 16:10 Т/с «Моя
прекрасна няня» (1)
08:30
«Мультфiльми»(1)
10:10 Т/с «Всi жiнки вiдьми» (1)
13:40 Т/с «Дикий
ангел» (1)
15:15, 19:10 «Орел i
Решка»
17:15, 21:00
«Розсмiши комiка»
18:10 «Звана вечеря»
22:00 Т/с «Доктор
Хаус» (2)
01:15 «Нiчне життя»

06:00 «Ранок Росiї»
10:05, 16:10 Новини
культури
10:20 «Олексiй Косигiн.
Помилка реформатора»
11:05 Ток-шоу. «Про
найголовнiше»
12:00, 15:00, 18:00 Вiстi
12:25, 15:10, 17:40
Мiсцевий час. Вiстi-Москва
12:40 «Особливий
випадок»
13:25 Т/с «Господиня моєї
долi»
14:10 Т/с «Я прийду сама»
15:25 Т/с «Таємницi
iнституту шляхетних
панянок»
16:20 «Iсторичнi подорожi
Iвана Толстого»
16:55 «Aсademia»
18:40 Т/с «Будинок бiля
великої рiчки»
19:30 «Прямий ефiр»
20:30 Т/с «Гюльчатай.
Заради кохання»
22:10 Т/с «Таємницi
слiдства»
23:00 «Шифри нашого тiла.
Смiх i сльози»
23:50 «Культурна
революцiя»
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2+2
06:05, 07:00, 08:00, 12:00,
15:00, 18:20 Новини
06:15, 07:10, 08:10, 23:20
Погода
06:30 Доброго ранку,
Україно!
06:45, 07:45, 08:20 Гiсть
студiї
09:00, 21:00 Пiдсумки дня
09:30, 17:30 Т/с «Таємниця
старого мосту» (1)
10:30 Т/с «МонтеКрiсто»
(1)
12:10, 18:55, 21:30
Дiловий свiт
12:25 Кордон держави.
13:20 Слово правди i
любовi
13:45 Т/с «Вiчний поклик»
(1)
15:40 Свiт поезiї.
Т.Шевченко
15:55 Х/ф «Тiнi зникають
опiвднi» (1)
18:40 Фiнансова
перспектива
19:25 Про головне
19:50 Фольк-music. Краще
21:40 «Надвечiр’я» з Т.
Щербатюк
22:45 Фестиваль пiснi в
Коблево
23:00 Пiдсумки
23:25 На слуху
23:45 Вiд першої особи

06:00 «Служба
розшуку дiтей»
06:05, 07:00, 08:00,
09:00, 19:30 ТСН:
«Телевiзiйна служба
новин»
06:45, 07:10, 08:10
«Снiданок з 1+1»
08:05 «Економiчна
правда»
09:25, 20:00 Т/с
«Гюльчатай» (1)
11:25, 12:30 Т/с
«Громови - 2»
13:35 Т/с «Справа
лiкарiв» (2)
14:35 «Красуня за 12
годин - 2»
15:35 Т/с «Свати - 4»
(1)
16:45, 04:55 «ТСН.
Особливе»
17:10 Т/с «Асi» (1)
22:00 Футбол. Лiга
Європи. «Валенсiя»
(Iспанiя) - «Динамо»
(Київ)
00:20 Т/с «Касл - 2» (2)
01:10 Х/ф «Домiно» (2)

05:20 Факти

05:50 «Таке спортивне
життя. Олена
Садовнича»
06:20, 21:20 «Вiдлуння
дня»
06:30, 08:30,
15:00, 18:30, 21:00
«Соцiальний пульс»
09:00, 20:00 Видатне
ХХ столiття
10:00, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
11:15, 21:45 БIТЛЗ.
Довгий звивистий шлях
12:45 «Алло, адвокате!»
13:15 «Щоденник для
батькiв»
14:00 Смерть
володарiв Майя
15:15, 21:35 «Соцiальна
економiка»
15:20, 16:45, 18:55,
21:40 «Погода»
18:20 Вперед, на
Олiмп! Сочi - 2014
19:00 В гостях у Д.
Гордона. П. Толочко
22:50 Правдивi iсторiї

05:20, 20:35 Т/с «По
лезу бритви»
07:00, 07:30, 08:00,
08:30, 09:00, 12:00,
18:00 Новини
07:15, 07:35, 08:10,
08:35 «Ранок з
IНТЕРом»
09:20 Т/с «Повернення
Мухтара-2» (1)
11:20, 12:25 Д/с
«Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»
13:50 «Судовi справи»
14:50 «Сiмейний суд»
15:50 «Зрозумiти.
Пробачити»
16:55 «Давай
одружимося в Українi!»
18:05 Ток-шоу
«Стосується кожного»
19:00 Т/с «Поки
станиця спить»
20:00, 03:00
«Подробицi»
22:40, 03:35 Т/с
«Шулер»
00:50 Х/ф «Ванiльне
небо» (2)

06:00 Т/с «Дорожнiй
патруль 3»
07:00, 09:00, 17:00,
19:00 Подiї
07:15 Ранок з
Україною
09:10, 12:50, 17:25,
22:30 Т/с «Слiд»
10:00 Т/с «Шаман-2»
11:50 Ток-шоу «Нехай
говорять. Роман iз
двома Оленами»
15:00 Т/с «ОСА»
16:00 Критична
крапка
18:00 Т/с «Сашка»
19:20 Ток-шоу
«Говорить Україна»
19:50 Футбол. Лiга
Європи УЄФА.
«Шахтар»
22:00, 02:10 Подiї дня
23:20 Т/с «ОСА» (2)

06:00, 09:25, 11:15,
17:30 «Мультляндiя»
05:50 Свiтанок
07:10, 17:10 «Київ
06:50, 16:50 Т/с
музика»
«Опери»
08:00, 09:00, 15:00,
08:45 Факти. Ранок
17:00, 19:00, 21:00,
09:15, 19:20
23:00 «Столичнi
телевiзiйнi новини»
Надзвичайнi новини
10:05, 13:50 Анекдоти 08:25, 19:25
«Столиця»
по-українськи
10:15 «Повнота
10:20, 13:00 Т/с
радостi життя»
«Прокурорська
13:20 «Громадська
приймальня»
перевiрка»
15:10, 20:00 Т/с
12:45 Факти. День
«Шляхи Iндiї»
14:15 Т/с «Вулицi
16:20 «У центрi уваги»
розбитих лiхтарiв.
18:00, 22:00 «Клуб
Менти-5»
гумору»
15:10, 20:05 Т/с
19:20, 23:20 «Мiська
варта»
«Чужий район-2»
21:25 «Прогулянки
18:45 Факти. Вечiр
мiстом»
21:50 Т/с «Лiсник»
23:25 «Телемагазин
23:40 Х/ф «Список
ювелiрних виробiв
Шиндлера» (2)
«ТЮСО»

06:35 Рятувальники 16+
07:05 «Медичнi
таємницi» 16+
07:40, 08:20 Т/с
«Повернення Мухтара»
16+
08:00, 11:00, 14:00,
17:00 Сьогоднi
08:55 «До суду» 16+
09:55, 11:25 Суд
присяжних 16+
13:30, 16:30 Огляд.
Надзвичайна подiя
14:25 «Прокурорська
перевiрка» 16+
15:40 Ток-шоу
«Говоримо i
показуємо». 16+
17:40 Т/с «Морськi
дияволи. Смерч-2» 16+
21:30 «Сьогоднi.
Пiдсумки»
21:50 Футбол. Лiга
Європи УЄФА. «Генк»
(Бельгiя) - «Анжи»
(Росiя). Пряма
трансляцiя
00:00 «Лiга Європи
УЄФА. Огляд»

05:00 «Чужi помилки.
Пiдказка з того свiту»
05:40, 16:00 «Все буде
добре!»
07:35, 18:20
«Неймовiрна правда
про зiрок»
09:00 «Зiркове життя.
Дiти-злочинцi»
10:05 Х/ф «Лекцiї для
домогосподарок»(1)
12:05, 20:00 «Слiдство
ведуть екстрасенси»
13:00 «МастерШеф
- 2»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
20:55 Т/с «Мамадетектив»(1)
22:25 «Зiркове життя.
Полюби себе такою»
23:20 «Зiркове життя.
10 способiв схуднути»

06:10, 06:55 Kids Time 06:30, 07:30, 08:30,

минулого»

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

04:00, 07:00, 10:00,
13:00 Новини
07:55 «Доброго
здоров’ячка!»
08:40 «Жити
здорово!»
09:40, 13:55 «Iстина
десь поруч»
10:15 «Контрольна
закупiвля»
12:00 Iншi новини
12:20 «Зрозумiти.
Пробачити»
13:15 «Час обiдати!»
15:05 «У наш час»
16:00 Вечiрнi новини
17:45 «Давай
одружимося!»
19:00 «Час»
19:30 «Нехай
говорять»
20:35, 22:10 Т/с
«Чорнi кiшки»
22:00 Нiчнi новини
22:45 «Вечiрнiй
Ургант»
23:25 Т/с «Статський
радник»

05:20, 15:00, 17:00
Т/с «Той, що рахує
зiрки»
08:30 Ранковий
«Свiдок»
09:00 «До суду»
11:00 Т/с «Мовчазний
свiдок»
12:00 Т/с «Детективи»
13:00 Т/с «Вулицi
розбитих лiхтарiв
- 10»
16:45, 19:00,
21:40»Свiдок»
19:30 Т/с «Вулицi
розбитих лiхтарiв
- 11»
22:00 Т/с «Менталiст
- 4» (2)
23:50 Т/с «CSI: Маямi»
(2)
00:40 Т/с «NCIS:
полювання на
вбивцю» (2)

06:25, 08:20 М/с
«Черепашки мутанти
нiндзя» (1)
06:50 М/с «Шоу
Гарфiлда» (1)
07:20 М/с
«Лалалупси» (1)
08:55 М/с
«Русалонька» (1)
09:20 Єралаш
09:45 Країна У
12:10 Т/с «Ксена принцеса - воїн» (1)
14:00 Т/с
«Вiсiмдесятi» (1)
15:00, 19:00 Панянкаселянка
16:00 Богиня шопiнгу
17:00, 20:00 Т/с
«Кухня» (1)
18:00 Розсмiши
комiка
21:05 Т/с
«Вiсiмдесятi» (2)
22:05 6 кадрiв
23:10 Т/с «Свiтлофор»
(2)

06:15, 13:35 М/с
«Черепашки-нiндзя»
06:35, 14:00 М/с
«Губка Боб»
07:00 Пiдйом
08:00 Т/с «Вiола
Тараканова»
09:00, 17:10 Т/с «Не
родись вродлива»
09:50, 16:10 Т/с
«Татусевi дочки»
15:20 Т/с «Друзi»
18:00, 20:00 Т/с
«Воронiни»
19:00 Репортер
19:20 Абзац!
22:45 Х/ф «Дюплекс»
(2)
00:30 Х/ф «Вибух з

06:00 Мультфiльми (1) 06:30 «TOP SHOP»
07:00, 16:30 Т/с
«Солдати-15» (1)
09:00, 18:30 Новини

07:30, 16:10 Т/с «Моя
прекрасна няня» (1)

2+2

08:30

09:30 Х/ф «Фронт за

«Мультфiльми»(1)

лiнiєю фронту» (1)

10:10 Т/с «Всi жiнки -

13:00 Д/п «Код Єви»
14:00 Д/п «Чечня. На

вiдьми» (1)

безiменнiй висотi»

13:40 Т/с «Дикий

15:00 Д/п «Воїни

ангел» (1)

свiту»

15:15, 19:10 «Орел i

19:00 Т/с «Вантаж» (1)
21:00 «ДжеДАI»

Решка»

21:20 Огляд Лiги

17:15, 21:00

Чемпiонiв

«Розсмiши комiка»

22:00 Лiга Європи

18:10 «Звана вечеря»

УЄФА. Тоттенхем Днiпро

22:00 Т/с «Доктор

00:05 Про Лiгу Європи Хаус» (2)
+ огляд iгрового дня

06:00 Д/ф «Угорський
капкан»
06:30, 23:30 Загадки
Всесвiту
07:30, 12:30 День
акули
08:30, 13:30
Мегаспоруди
09:30, 18:30 Шукачi
10:30 Таємнi знаки
11:30, 15:30 У
пошуках пригод
14:30, 21:30 Сучаснi
дива
16:30 Секретнi
територiї
17:30 У пошуках
iстини
19:30 Битва
цивiлiзацiї
20:30 Д/ф «Таблетка
правди»
22:30 Невiдома Iндiя
00:30 Загадки
планети

01:15 «Нiчне життя»

06:00 «Ранок Росiї»
10:05, 16:10 Новини
культури
10:20 «Блакитна кров.
Загибель iмперiї»
11:05 «Про
найголовнiше»
12:00, 15:00, 18:00 Вiстi
12:40 «Особливий
випадок»
13:25 Т/с «Господиня
моєї долi»
14:10 Т/с «Я прийду
сама»
15:25 Т/с «Таємницi
iнституту шляхетних
панянок»
16:20 «Iсторичнi
подорожi Iвана
Толстого»
16:55 «Aсademia». «Код
людини в Древнiй Русi»
18:40 Т/с «Будинок бiля
великої рiчки»
19:30 «Прямий ефiр»
20:30 Т/с «Гюльчатай.
Заради кохання»
22:10 Т/с «Таємницi
слiдства»
23:00 «Двобiй»

ТЕЛЕпрограма
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2+2
06:05, 07:00, 08:00, 12:00,
15:00, 18:20 Новини
06:45, 07:45, 08:20 Гiсть
студiї
09:00, 21:00, 05:25
Пiдсумки дня
09:40, 17:30 Т/с
«Таємниця старого
мосту» (1)
10:35 Т/с «МонтеКрiсто»
(1)
11:40 Свiт поезiї. Тарас
Шевченко
12:10, 18:55, 21:25
Дiловий свiт
13:40 Т/с «Вiчний поклик»
(1)
15:25, 05:50 Дiловий свiт.
Агросектор
15:40 Тарас Шевченкохудожник
16:05 Х/ф «Тiнi зникають
опiвднi» (1)
19:25 «Мелодiя двох
сердець»
21:40 Фольк-music
22:55 Трiйка, Кено,
Секунда удачi
23:00 Пiдсумки
23:20 На слуху
23:40 Вiд першої особи

06:00, 07:00, 08:00,
09:00, 19:30, 04:45 ТСН:
«Телевiзiйна служба
новин»
06:45, 07:10, 08:10
«Снiданок з 1+1»
08:05 «Економiчна
правда»
09:25 Т/с «Гюльчатай»
(1)
11:20, 12:30 Т/с
«Громови - 2»
13:35 Т/с «Справа
лiкарiв» (2)
14:35 «Красуня за 12
годин - 2»
15:35 Т/с «Свати - 4» (1)
16:45 «ТСН. Особливе»
17:10 Т/с «Асi» (1)
20:15 «Сказочная Русь»
20:55 «Вечiрнiй Київ 2013»
22:45 «Супергерої»
23:50 Х/ф «Опiвночi в
Парижi» (1)
01:35 Х/ф
«Супровiдник» (1)
05:30 «Телемагазин»

05:20 Служба розшуку
дiтей
05:25 Факти
05:55 Свiтанок
06:55, 16:50 Т/с
«Опери»
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20
Надзвичайнi новини
10:05, 13:50 Анекдоти
по-українськи
10:20, 13:00 Т/с
«Прокурорська
перевiрка»
12:45 Факти. День
14:05 Т/с «Вулицi
розбитих лiхтарiв.
Менти-5»
15:05, 20:05 Т/с
«Чужий район-2»
18:45 Факти. Вечiр
21:50 Т/с «Лiсник»
23:40 Х/ф «Загадкова
iсторiя Бенджамiна
Баттона» (2)

06:00, 09:25, 11:15,
17:30 «Мультляндiя»
07:10, 17:10 «Київ
музика»
08:00, 09:00, 15:00,
17:00, 19:00, 21:00,
23:00 «Столичнi
телевiзiйнi новини»
08:25, 19:25 «Столиця»
10:15 «Повнота
радостi життя»
13:20 «Громадська
приймальня»
15:10, 20:00 Т/с
«Шляхи Iндiї»
16:20 «У центрi уваги»
18:00, 22:00 «Клуб
гумору»
19:20, 23:20 «Мiська
варта»
21:25 «Гаряча лiнiя
«102»
23:25 «Телемагазин
ювелiрних виробiв
«ТЮСО»
02:15 «Прогулянки
мiстом»

05:55 «Чужi помилки.

06:30, 08:30, 15:00,
18:30, 21:00 «Служба
новин «Соцiальний
пульс»
06:55, 18:50, 22:45
«Економiчний пульс»
10:00, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
11:15, 21:50 БIТЛЗ.
Довгий звивистий шлях
12:45 «Соцiальний
статус: вашi права i
пiльги»
13:30 «Цивiлiзацiя
Incognita»
15:15, 21:40 «Соцiальна
економiка»
15:20, 16:45, 18:55,
21:45 «Погода»
16:20 Д/с «Акули
Гордона»
17:50 «Алло, адвокате!»
18:20 Вперед, на Олiмп!
Сочi - 2014
19:00 В гостях у Д.
Гордона. П. Толочко
00:40 «Вихiдний, пiсля
опiвночi»

05:20 Т/с «По лезу
бритви»
07:00, 07:30, 08:00,
08:30, 09:00, 12:00,
18:00 Новини
07:15, 07:35, 08:10,
08:35 «Ранок з
IНТЕРом»
09:20 Т/с «Повернення
Мухтара-2» (1)
11:20, 12:25 Д/с
«Слiдство вели... з Л.
Каневським»
13:50 «Судовi справи»
14:50 «Сiмейний суд»
15:50 «Зрозумiти.
Пробачити»
16:55 «Давай
одружимося в Українi!»
18:05 Ток-шоу
«Стосується кожного»
19:00 Т/с «Поки
станиця спить»
20:00 «Подробицi»
20:35 Х/ф «Двi митi
кохання»
22:35 Т/с «Шулер»

06:00 Т/с «Дорожнiй
патруль-3»
06:10 Срiбний
апельсин
07:00, 09:00, 17:00,
19:00 Подiї
07:15 Ранок з
Україною
09:10, 12:50, 17:20,
22:30 Т/с «Слiд»
10:00 Т/с «Шаман-2»
11:50 Ток-шоу «Нехай
говорять. Зоряний
бебi-бум - 2013»
15:00, 23:20 Т/с
«ОСА»
16:00 Критична
крапка
18:00 Т/с «Сашка»
19:20, 04:45 Ток-шоу
«Говорить Україна»
21:00 Т/с «Слiд. Краса
вимагає жертв»
22:00 Подiї дня

04:00 «НТВ ранок»
06:40, 08:20 Т/с
«Повернення
Мухтара» 16+
08:00, 11:00, 14:00,
17:00 Сьогоднi
08:55 «До суду» 16+
09:55, 11:25 Суд
присяжних 16+
12:35 «Лiкарська
справа» 16+
13:30, 16:30 Огляд.
Надзвичайна подiя
14:25 «Прокурорська
перевiрка» 16+
15:40 Ток-шоу
«Говоримо i
показуємо». 16+
17:30 Т/с «Морськi
дияволи. Смерч.
Долi» 16+
21:20 Т/с «Дикий» 16+
23:15 «Справа
темна». 16+

07:00, 10:00, 13:00
Новини
07:55 «Доброго
здоров’ячка!»
08:40 «Жити здорово!»
09:40, 13:55 «Iстина
десь поруч»
10:15 «Контрольна
закупiвля»
10:45 «Модний вирок»
12:00 Iншi новини
12:20 «Зрозумiти.
Пробачити»
13:15 «Час обiдати!»
14:10 «Вони та ми»
16:00 Вечiрнi новини
16:40 «Чекай на мене»
17:45 «Людина i закон»
19:00 «Час»
19:30 «Поле чудес»
20:35 «Надбання
Республiки»
22:55 «Вечiрнiй
Ургант»
23:45 Х/ф «Подорож
мсьє Перрiшона»

Передплачуйте газету «Вишгород».

06:30, 07:30, 08:30, 09:30,
10:30, 11:30, 12:30, 13:30,
14:30, 15:30, 16:30, 17:30,
18:30, 22:30, 00:30, 01:30,
02:30, 03:30, 04:30, 05:30
Час. Важливо
06:35, 07:10, 08:10, 22:35
Бiзнес-час
06:40, 18:10 Мiсцевий час
06:55, 08:50 Огляд преси
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
22:00 Час новин
07:15, 08:15, 08:35, 19:45,
22:40 Тема/Хронiка дня
07:25, 08:25, 11:50, 17:25,
22:50 Погода в Українi
09:35, 13:35, 14:35 5
елемент
10:10, 10:35, 11:15,
11:35, 12:15, 20:00 Час.
Пiдсумки дня
16:35 Лiсовий патруль
17:35 Не перший погляд
18:35 Реальний сектор
19:00, 19:30 Час новин
21:40 Час-Тайм
22:10 Особливий погляд

06:00 Мультфiльми (1)
07:00 Т/с
«Солдати-15» (1)
09:00, 18:30 Новини
2+2
09:30 Х/ф «Фронт в
тилу ворога» (1)
13:05 «Нове Шалене
вiдео по-українськi»
15:45 «Облом.UA.
Новий сезон»
19:00 «Королi рингу».
Всесвiтня серiя боксу
(WSB). Українськi
Отамани - Algeria
Desert Hawks
21:45 Х/ф «Тюряга»
(2)
00:10 Х/ф «Стервознi
штучки» (3)
02:05 Х/ф «Вишневi
ночi» (1)

06:30 «TOP SHOP»

06:00 Приколи на
перервi
Т/с «Той, що рахує
06:25, 08:20 М/с
«Черепашки мутанти
зiрки»
нiндзя» (1)
06:50 М/с «Шоу
08:30 Ранковий
Гарфiлда» (1)
«Свiдок»
07:20 М/с «Лалалупси»
(1)
09:00 Т/с «Вулицi
07:45 Мультик з
Лунтiком
розбитих лiхтарiв»
08:55 М/с «Русалонька»
16:45, 19:00 «Свiдок» (1)
09:20 Єралаш
19:30 Х/ф «Шпигун»
09:45 Вiталька
12:10 Т/с «Ксена 21:40 Х/ф «Екiпаж» (2)
принцеса - воїн» (1)
14:00 Т/с «Вiсiмдесятi»
00:10 Х/ф
(1)
«Пiдроздiл «Дельта
15:00, 19:00 Панянкаселянка
- 2»: колумбiйський
16:00 Iкона стилю
17:00 Пiвцарства за
зв’язковий» (2)
кохання
18:00 Розсмiши комiка
02:05 Т/с «Слiдство
20:00 Х/ф «Золоте
веде Да Вiнчi» (1)
око» (1)
22:40 6 кадрiв
03:35 «Речовий
23:10 Т/с «Свiтлофор»
(2)
доказ»

06:00 Д/ф «Таблетка
правди»
06:30, 23:30 Загадки
Всесвiту
07:30, 12:30 День
акули
08:30, 13:30
Мегаспоруди
09:30, 18:30 Шукачi
10:30 Таємнi знаки
11:30, 15:30 У
пошуках пригод
14:30, 21:30 Сучаснi
дива
16:30 Секретнi
територiї
17:30 У пошуках
iстини
19:30 НЛО. Справа
особливої важливостi
20:30 Д/ф «Угорський
капкан»
22:30 Дика Нiмеччина

09:55 «Вся Росiя»
10:05, 16:10 Новини
культури
10:20 «Приреченi на
«Оскар»
11:15 «Про
найголовнiше»
12:00, 15:00, 18:00
Вiстi
12:40 «Особливий
випадок»
13:25 Т/с «Господиня
моєї долi»
14:10 Т/с «Я прийду
сама»
15:25 Т/с «Таємницi
iнституту шляхетних
панянок» «
16:55 «Aсademia»
18:40 Т/с «Будинок
бiля великої рiчки»
19:30 «Прямий ефiр»
20:25 Х/ф «Щаслива»
22:05 «Живий звук»
23:45 «Бiла студiя»

06:10, 06:55 Kids Time
06:15, 13:35 М/с
Наречена у трунi»
«Черепашки-нiндзя»
06:40, 18:20
06:35, 13:55 М/с
«Неймовiрна правда
«Губка Боб»
07:00 Пiдйом
про зiрок»
08:00 Т/с «Вiола
08:10 Х/ф «Дихай зi
Тараканова»
мною»(1)
09:00, 17:10 Т/с «Не
родись вродлива»
18:00, 22:00 «Вiкна09:50, 18:00, 20:00 Т/с
Новини»
«Воронiни»
20:05, 22:25 Х/ф «Була 15:20 Т/с «Друзi»
16:10 Т/с «Татусевi
тобi кохана»(1)
дочки»
00:20 Х/ф «Лекцiї для
19:00 Репортер
домогосподарок»(1)
19:20 Абзац!
22:45 Х/ф «Вибух з
02:20 Х/ф «Сiднi
минулого»
Шелдон. Якщо завтра
00:45 Погода
настане»(2)
00:50 Х/ф «Удачi,
03:30 Нiчний ефiр
Чак!» (2)

05:20, 15:00, 17:00

07:30, 16:10 Т/с «Моя
прекрасна няня» (1)
08:30 «Мультфiльми»(1)
10:10 Т/с «Всi жiнки вiдьми» (1)
13:40 Т/с «Дикий ангел»
(1)
15:15, 19:10 «Орел i
Решка»
17:15, 23:50 «Розсмiши
комiка»
18:10 «Звана вечеря»
20:10 «КВК- 2013»
22:20
«Прожекторперiсхiлтон»
00:40 «Нiчне життя»
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06:10, 07:45, 08:50,
12:40, 13:50, 15:55,
17:35, 23:35 Погода
06:15, 23:40 Фiльмконцерт «В.Добринiн.
Бiографiя в пiснях»
08:30 Панянка та
кулiнар
09:00 Армiя
09:15 Православний
вiсник
10:45 Х/ф «Жива душа
поетова святая»:
«Тарас Шевченко»
13:55 Баскетбол.
Чемпiонат України
16:10 В гостях у
Д.Гордона
17:25 Свiт поезiї.
Т.Шевченко
17:50 Star-шоу.
Святкуємо Масляну
19:20 Концертна
програма I.Бобула
21:00 Пiдсумки дня
21:35 Без цензури
22:00 Українська пiсня
22:50 Суперлото,
Трiйка, Кено

06:10 «Свiтське життя»
07:00 «Хто там?»
08:05, 08:30 М/с
«Король Лев. Тiмон i
Пумба» (1)
08:55 М/ф «Енгрi
бердс»
09:00 «Свiт
навиворiт-5»
10:10 «Сказочная
Русь»
10:50, 12:00, 13:10 Т/с
«Свати - 4» (1)
14:15 «Вечiрнiй Київ
- 2013»
16:05, 20:00 «Вечiрнiй
квартал»
18:30 «Розсмiши
комiка - 5»
19:30 ТСН:
«Телевiзiйна служба
новин»
22:10 Х/ф «1+1» (1)
00:30 Х/ф «Iнший
свiт» (3)
02:40 Х/ф
«Шкереберть» (2)

07:35 «Будь в курсi!»
08:00 «Соцiальний
пульс»
08:25, 18:55 «Погода»
09:00 Видатне ХХ
столiття
10:55 Х/ф «Скарб
Срiбного озера»
14:00 За сiм морiв
14:45 Правдивi iсторiї
15:45 Д/с «Африка.
Небезпечна
реальнiсть»
16:50 «Ронiн. Ток-шоу
з Дмитром Видрiним»
18:10 «Цивiлiзацiя
Incognita»
18:20 Вперед, на
Олiмп! Сочi - 2014
18:30 «Соцiальний
пульс вихiдних»
19:00 Слiдами
морських боїв
20:00 Амазонiя: рибимонстри
21:00 638 способiв
убити Фiделя Кастро
22:00 Х/ф «Крижаний
врожай» (2)

05:40 Х/ф «Днi

07:00, 19:00 Подiї

Турбiних»

07:10, 08:30 Т/с

05:25 Факти

06:00, 08:00, 12:10,

05:45 Х/ф «В зонi
05:30 Про-Ziкаве.ua
16:40 «Мультляндiя» особливої уваги»(1)
07:05 «Караоке на
05:50 Свiтанок
07:10 «Київ музика»
Майданi»
06:50 Х/ф
10:00 «Якiсне життя»
07:55 «Їмо вдома»
«Флiнстоуни-2»
10:30»Зроблено у
09:00 «Все буде
08:15 Т/с «Чужий
смачно!»
Києвi»
район-2»
11:00 «Нова адреса» 09:50 «ВусоЛапоХвiст»
10:25 «Хата на тата»
10:05 Зiрка YouTube
12:45 «Повнота
12:45 Х/ф «Була тобi
11:10 Дача
радостi життя»
кохана»(1)
11:35, 19:50 Т/с
13:45 «Час вiдповiдей» 16:35 Х/ф «За двома
«Винищувачi»
зайцями»(1)
16:55 «Прогулянки
18:45 Факти. Вечiр
18:00 Х/ф
мiстом»
19:00 Надзвичайнi
«Батькiвський
17:30 «Клуб гумору»
новини. Пiдсумки
iнстинкт»(1)
19:20, 23:50 Х/ф
21:40 Х/ф
22:15 Х/ф «Володар
«Спокута»(1)
«Суперниця» (2)
бурi» (2)
23:15 «Детектор
00:35 Х/ф «Мiльйонер 21:00, 23:20 «СТНбрехнi - 5»
тижневик»
iз нетрiв» (2)
00:40 Х/ф «Сiднi
21:30 Х/ф «Просто, як Шелдон. Якщо завтра
02:30 Х/ф «Запальнi
канiкули» (2)
смерть» (2)
настане»(2)

06:00, 08:00, 11:00,
14:00 Сьогоднi
06:15 Лотерея
«Золотий ключ» 0+
08:00 «Школа доктора «Iнтерни»
07:25 «Готуємо з
10:00 Один за сто
Олексiєм Зимiним» 0+
Комаровського»
08:55 Кулiнарний
годин
08:50 «Городок»
двобiй 0+
10:00 Квартирне
11:00 Х/ф «Алiбi 09:30 «Новини»
питання 0+
надiя, алiбi - любов»
12:25 Д/ф «Зраджене
10:00 Д/ф «Мосфiльм.
кохання» 16+
13:00 Х/ф «Моє
14:15 «Слiдство вели...»
Народження легенди»
улюблене
16+
12:05 Х/ф
15:15 «Очна ставка» 16+
чудовисько»
16:20 Огляд.
«Дiамантова рука» (1)
Надзвичайна подiя
17:00, 19:20 Т/с
17:00 «Центральне
14:05 Т/с «Мама буде
«Якщо ти не зi мною» телебачення»
проти»
21:20 Х/ф «Распутiн» 17:50 «Новi росiйськi
сенсацiї» 16+
18:05, 20:35 Т/с
18:45 Ти не повiриш!
23:20 Х/ф
16+
«Хтось втрачає, хтось «Повернення додому»
19:45 Х/ф
знаходить»
03:20 Х/ф «Лабiринти «Бальзакiвський вiк,
або Всi чоловiки сво...
неправди»
П›ять рокiв потому» 16+
20:00 «Подробицi»
23:35 «Бальзакiвський
06:10
Срiбний
22:45 Т/с «Терор
вiк. В пошуках щастя»
16+
апельсин

любов’ю»

04:35 Х/ф
«Небезпечно для
життя!»
06:40 «Смешарики.
Новi пригоди»
06:55 «Розумницi й
розумники»
08:00, 10:00 Новини
08:15 «Смак»
08:55 «Л. Лужина.
«Вона була в Парижi»
10:15 «Iдеальний
ремонт»
11:10 «Єралаш»
11:45 «Скiльки коштує
кинути пиячити»
12:40, 16:15 Х/ф
«Вийшов їжачок з
туману...»
16:00 Вечiрнi новини
17:05 Х/ф «Операцiя
«И» та iншi пригоди
Шурика»
19:00 «Час»
21:10 Х/ф «Вправи в
прекрасному»
23:05 Х/ф «... На
прiзвисько «Звiр»

06:30, 07:30, 08:30, 09:30,
10:30, 11:30, 12:30, 13:30,
Бiлокур Послання
14:30, 15:30, 16:30, 17:30,
18:30, 19:30, 20:30, 21:30,
06:40 М/с «Назад у
22:30, 23:30 Час. Важливо
06:35, 18:10 Мiсцевий час
майбутнє»
06:45, 07:10, 08:15, 18:25,
23:45 Час спорту
08:10 М/с «Том i
06:50, 14:50, 18:35, 19:15,
Джеррi-шоу»
20:20, 22:00, 22:35 Тема/
Хронiка тижня
10:05 Файна Юкрайна 07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
12:15 Уральськi
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 20:00, 21:00, 23:00
пельменi
Час новин
14:15 Т/с «Воронiни» 07:15, 12:10, 14:10, 17:10,
19:25 Погода в Українi
18:00 Х/ф «Вже хто б 09:35, 04:35
Укравтоконтинент
говорив»
10:35 Новинометр
20:00 Х/ф «Вже хто б 11:35 Автопiлот-тест
11:45, 23:35 Iсторiя успiху
говорив-2»
12:35 Iнтелект.ua
13:35 Вперед, на Олiмп!
21:40 Х/ф «Няньки»
15:35 Кiно з Янiною
23:30 Вже котрий день Соколовою
16:35 Арсенал
00:20 Х/ф «Я не знаю, 17:15 Мiграцiйний вектор
17:35 Феєрiя мандрiв
як вона робить це» (2) 19:35 Машина часу
21:10 Велика полiтика
02:05 Зiрка Вавiлова 21:35 Вiкно в Америку

06:10 Катерина

06:00 Мультфiльми (1) 06:30 «TOP SHOP»
07:30
07:15 «Нове Шалене
«Мультфiльми»(1)
вiдео по-українськи» 09:00 М/с «Казки
Ганса Крiстiана
08:00 «Облом.UA.
Андерсена» (1)
Новий сезон»
10:00 М/ф «Подорож
08:50 Т/с «Замах» (1) в Ельдорадо» (1)
11:30 Х/ф «Фред»
16:50 ЧУ 19 Тур.
13:10 Т/с «Всi жiнки Карпати - Iллiчiвець
вiдьми» (1)
19:15 ЧУ 19 Тур.
15:00 «Орел i Решка.
СРСР»
Металiст - Зоря
16:50 «Орел i Решка.
21:30 Х/ф «Посилка»
Шопiнг»
(2)
17:45 Х/ф
«Моя мачуха 23:30 Х/ф «Липучка»
iнопланетянка»
(2)
19:50 «Вечiрнiй
01:15 Х/ф «Людинаквартал»
21:40 Т/с
змiя» (3)
«Надприродне» (2)
02:40 Х/ф «Камiнна
00:10 Х/ф «Побачення
душа» (1)
моєї мрiї» (2)

07:35 Т/с «Вулицi

06:00 М/ф «Лiкар
Айболiт» (1)
08:30 М/с
«Смiшарики. Пiн-код»
11:30 «Речовий
(1)
доказ». Загадка
09:00 Мультик з
Лунтiком
Страдiварi
09:40 М/с «Дашадослiдниця» (1)
12:00 «Головний
10:05 М/с «Вперед,
свiдок»
Дiєго, вперед!» (1)
10:35 М/с «Фiксики»
13:00 «Випадковий
(1)
свiдок»
10:45 М/ф «Битва за
планету Терра» (1)
13:40 «Правда життя.
12:10 М/ф «Не бий
Професiя винахiдник» копитом» (1)
15:15 Х/ф «Боги,
14:10 Х/ф «ДМБ»
мабуть, з’їхали з
глузду 2» (1)
15:25 Х/ф «ДМБ - 2»
17:20 Х/ф «Золоте
17:00 Т/с «Сонька око» (1)
20:00 Вiталька
Золота ручка»
21:00 Розсмiши
комiка
22:30 Т/с «Висяки»
23:00 Т/с «Секс i
02:00 Х/ф «Екiпаж» (2) мiсто» (2)

06:00 Бандитський

розбитих лiхтарiв»

Київ

06:00, 09:00, 12:00
Вiстi
06:20 Х/ф
«Арифметика
08:00 У пошуках
пiдлостi»
07:55 «Планета
iстини
собак»
09:50, 21:30 Дiти
08:25 «Суботник»
09:20 «Знову 25.
Гiтлера
«Iсторiя однiєї
«Табакерки»
11:30 Останнi днi
10:05 «Людина, що
Гiтлера
спiває з висоти...»
10:45 Х/ф «Приїхали
12:30 Невiдома Iндiя
на конкурс кухаря...»
13:30 Дика Нiмеччина 12:25 «Чесний
детектив»
15:30 Справжнi
12:55 «Чорнi дiри. Бiлi
плями»
багатства Землi
14:25 «Суботнiй вечiр»
18:50 Х/ф «Свiт на
17:30 Фантастичнi
двох»
iсторiї
21:50, 04:45
«Романтика романсу»
00:30 Загадки
22:50 «Лiнiя життя».
О.Нiколаєва
планети
23:45 Х/ф «Це мiй
02:10 The Ukrainians
собака»
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06:35, 23:40 Смiх з
доставкою додому
07:05 Панянка та
кулiнар
07:30 Ток-шоу
«Дружина»
09:00 Шеф-кухар
країни
10:35 Подорожуй
свiтом з Ю.Акунiною
12:45 Тарас Шевченко в
Петербурзi
13:20 Як Ваше
здоров’я?
14:50 В гостях у Д.
Гордона
15:45 Концертна
програма «Ми дiти твої,
Україно!»
16:55 Маю честь
запросити
18:35 Шевченкiвський
вечiр
20:30 Ми хочем, щоб
ви знали
21:00 Пiдсумки тижня
22:00 Полiттеатр
22:20 Фестиваль пiснi в
Коблево
23:00 Ера бiзнесу.
Пiдсумки

06:05 Х/ф «Принцеса
на горошинi» (1)
07:40 Мультфiльм (1)
08:10, 08:35 М/с
«Король Лев. Тiмон i
Пумба» (1)
09:00 «Лото-забава»
10:00 ТСН:
«Телевiзiйна служба
новин»
10:35 Х/ф «Мiмiно» (1)
12:40 «Зiркова хронiка»
13:55 М/ф «Маша i
ведмiдь»
14:05 «Чотири весiлля
- 2»
15:10 Х/ф
«Несподiвана радiсть»
(2)
19:30 «ТСН-Тиждень»
20:15 «Голос країни 4.
Перезавантаження»
22:55 «Свiтське життя»
23:55 «Що? Де? Коли?»
01:00 Х/ф «Клас» (3)

06:05 Факти
06:20 Свiтанок
07:40 Дача
08:10
Мультособистостi
08:40 Так$i
09:05 Космонавти
09:55 Зiрка YouTube
11:00 Козирне життя
11:35 Вам i не
снилося!
12:10 Т/с «Лiсник»
18:45 Факти тижня
19:40 Х/ф «Кiнець
свiту»
21:50 Х/ф «Район
№9» (2)
23:45 Х/ф «Мовчання
ягнят» (2)
01:45 Х/ф «Загадкова
iсторiя Бенджамiна
Баттона» (2)

06:00, 08:00, 16:25
«Мультляндiя»
07:10, 14:20 «Київ
музика»
09:25 «Нова адреса»
10:00 «Клуб гумору»
11:40 «Корисна
розмова»
12:55 «Блага звiстка з
Р.Реннером»
17:10 «Концерт
М.Поплавського «Я
люблю тебе, Україно»
19:25, 23:35 Х/ф
«Подружка нареченої»
(2)
21:00 «СТН-спорттижневик»
21:25 Х/ф «Я Вам
бiльше не вiрю» (2)
23:05 «СТН-тижневик»
04:00 «Служба
порятунку»
04:30 «Київськi iсторiї»

06:35 Х/ф «Хiд у
вiдповiдь»(1)
08:00 «Їмо вдома»
09:05 «Все буде
смачно!»
09:55 «Караоке на
Майданi»
11:10 Х/ф «Мамадетектив»(1)
15:20 Х/ф
«Батькiвський
iнстинкт»(1)
19:00 «Слiдство
ведуть екстрасенси»
19:55 «Один за всiх»
21:05 Х/ф
«Домоправитель»(1)
22:55 Х/ф «Двi iсторiї
про кохання»(1)
00:55 Х/ф «Сiднi
Шелдон. Якщо завтра
настане»(2)

06:00 Х/ф «Скарб
Срiбного озера»
07:35, 20:15 «Кумири»
07:50, 20:00
«Цивiлiзацiя Incognita»
08:00 «Соцiальний
пульс вихiдних»
08:25, 18:55 «Погода»
09:00, 19:00 Слiдами
морських боїв
10:00 «Будь в курсi!»
10:40 «Щоденник для
батькiв»
11:20 Х/ф «Гангстери в
океанi»
14:45 За сiм морiв
16:00, 00:35 Д/с
«Африка. Небезпечна
реальнiсть»
17:00 «Україна-Європа:
маятник Фуко»
17:50 «Моднi iсторiї з
Оксаною Новицькою»
18:20 Вперед, на Олiмп!
Сочi - 2014
18:30 «Свiт за тиждень»
21:00 Клiнт Iствуд.
Влада зiрки
22:40 Х/ф «Не думай
про це» (2)

04:50 Т/с «Мама буде
проти»
08:10 «Школа доктора
Комаровського.
Невiдкладна
допомога»
08:50 «Городок»
09:30 «Новини»
10:00 «Орел i Решка.
На краю свiту»
11:00 Д/ф «Ельдар
Рязанов. Жiночi
iсторiї»
12:00 Т/с «Хтось
втрачає, хтось
знаходить»
16:00 Х/ф «Двi митi
кохання»
18:00, 21:00 Х/ф «Два
Iвани»
20:00 «Подробицi
тижня»
22:55 Х/ф «Бiдна Liz»
00:40 Х/ф «Здивуй
мене» (2)

06:45 Подiї
07:05 Х/ф «Алiбi надiя, алiбi - любов»
09:00 Ласкаво
просимо з Алою
Крутою. В гостях
Джамала
10:00, 11:00 Таємницi
зiрок
12:00 Т/с «Дорожнiй
патруль-4»
15:00 Х/ф «Мама
виходить замiж»
17:00 Моя краща
половина
19:00 Подiї тижня
20:00 Прем’єра
сезону! Страстi на
паркетi
22:00 Т/с «Iнтерни»
23:30 Великий футбол
02:00 Церемонiя
вручення премiї
«Оскар»

04:00 Т/с «Вулицi
розбитих лiхтарiв» 16+
06:00, 08:00, 11:00,
14:00 Сьогоднi
06:15 Лотерея
«Росiйське лото плюс»
0+
06:45 Їхнi вдачi 0+
08:55 «Диво технiки»
12+
09:25 «Їдьмо, поїмо!» 0+
10:00 «Дачна вiдповiдь»
0+
11:25 Х/ф «Майстер»
16+
14:15 Слiдство вели...
16+
15:15 «Очна ставка» 16+
16:20 Надзвичайна
подiя. Огляд за тиждень
17:00 «Сьогоднi.
Пiдсумкова програма»
18:40 Х/ф «Мама в
законi» 16+
22:30 «Школа
лихослiв’я». Леонiд
Клейн 16+
23:15 Авiатори 12+
23:50 «Справа темна».
16+

04:00, 08:00, 10:00
Новини
04:10 «Л.
Гайдай. Великий
пересмiшник»
04:55 Х/ф «Спорт,
спорт, спорт!»
06:15 «Служу
Вiтчизнi!»
06:40 «Смiшарики.
Пiн-код»
06:55 «Здоров’я»
08:10 «Непутнi
нотатки»
08:35 «Доки всi
вдома»
09:25 «Фазенда»
10:15 Х/ф «Бiлi роси»
11:55 Х/ф «Операцiя
«И» та iншi пригоди
Шурика»
13:50 Х/ф «Дiамантова
рука»
15:50 «Точнiсiнько!»
19:00 Недiльний «Час»
20:00 «Клуб Веселих
та Кмiтливих»
22:20 Х/ф
«Однокласники»

З Днем захисника
Вітчизни!
23 лютого наша країна святкує День захисника Вітчизни. Для ветеранів війни та військової
служби це свято є ще й Днем Радянської Армії та
Військово-Морського флоту. Ця дата — символ
непорушного зв’язку поколінь захисників рідної
землі, прояву поваги до них від народу країни.
Із цим днем пов’язані великі історичні віхи нашої Батьківщини. Він асоціюється з героїзмом і
болем утрат воєнних років, у ньому — безмежна
мужність воїнів, самопожертва, подяка за чисте
небо над головою і радість дитячого сміху.
Низький уклін і безмежна повага вам, хто у
кровопролитних боях Великої Вітчизняної війни
став на захист Батьківщини, честі і гідності.
Від чистого серця вітаємо ветеранів війни —
учасників бойових дій, інвалідів, ветеранів військової служби, військовослужбовців Збройних
Сил України і всіх, хто сьогодні охороняє наш спокій і нашу рідну Україну.
Нехай ваша сила і мужність завжди підкріплюється любов’ю і підтримкою близьких і рідних,
усього народу України! Нехай над вами завжди
буде мирне і спокійне небо, а вдома чекає затишок.
Міцного вам здоров’я, успіхів та надійного
тилу!
Вічна пам’ять героям, полеглим у боях за визволення нашої Батьківщини від німецько-фашистських загарбників.
Вишгородська міська рада ветеранів
війни, праці та військової служби

Вишгородська міжрайонна виконавча дирекція
ФСС з ТВП пропонує путівки санаторно-курортного
оздоровлення для дітей застрахованих осіб
(з навчанням та лікуванням)
у ДОЦ санаторного типу «Славутич»
(Переяслав-Хмельницький р-н)
за 10 % вартості із 3-го березня на 21 день.
Наявні путівки різного профілю лікування для
дорослих. Тел: (04596) 25-927

07:45 Церква
Христова
08:00 М/с «Том i
Джеррi-шоу»
10:10 Файна Юкрайна
12:30 Х/ф «Няньки»
14:20 Х/ф «Вже хто б
говорив»
16:15 Х/ф «Вже хто б
говорив-2»
18:00 Х/ф «Вже хто б
говорив-3»
19:50 Х/ф «Одного
разу у Вегасi»
21:45 Х/ф «Удачi,
Чак!» (2)
23:40 Уже котрий день
00:35 Х/ф «Життя як
будинок»
02:45 Зона ночi
02:50 Iван Мазепа

06:35, 07:20, 08:25, 22:25,
23:20 Бiзнес-час
06:45, 00:00, 03:20 Мiсцевий
час
06:55, 10:50, 11:15, 11:50,
13:50, 14:50, 18:10, 19:20,
20:20 Тема/Хронiка тижня
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 20:00, 23:00 Час
новин
07:15, 12:10, 14:10, 19:25,
23:55 Погода в Українi
08:35 Феєрiя мандрiв
09:10, 19:35 Велика полiтика
09:35 Вiкно в Америку
11:35 Технопарк
12:35 Життя цiкаве
14:35 Гра долi
15:35 Машина часу
17:35 Новини київщини
20:35 Дорогi депутати
21:00 Час. Пiдсумки тижня
21:40 Час-Тайм
22:00 Територiя закону
22:35 Кiно з Я. Соколовою
23:35 Мiграцiйний вектор

06:00 Мультфiльми (1)
07:00 Журнал Лiги
Чемпiонiв УЄФА 20132014
07:30 «Маски-шоу»
09:45 Т/с «Мисливцi за
старовиною» (1)
11:45 Х/ф «Пекельний
хмарочос» (1)
13:45, 23:15 «Королi
рингу». WBO Бої за
звання Чемпiона Свiту.
Василь Ломаченко Орландо Солiдо, Хулiо
Сезар Чавес - Брайан
Вера
16:50 ЧУ 19 Тур. Днiпро
- Волинь
19:15 ЧУ 19 Тур.
Динамо - Шахтар
21:00 «Профутбол»
02:00 Х/ф «Карпатське
золото» (1)

06:30 «TOP SHOP»
07:30 «Мультфiльми»(1)
08:35 М/ф «Подорож в
Ельдорадо» (1)
10:00 «Їмо вдома»
11:30 «Розсмiши
комiка»
12:20 «Орел i Решка.
Шопiнг»
13:15 «Орел i Решка.
СРСР»
15:10 «КВК- 2013»
17:20 «Вечiрнiй
квартал»
19:10 «Залiзна людина»
(2)
21:40 Т/с
«Надприродне» (2)
00:10 Х/ф «Я нiколи не
буду твоєю» (2)
01:50 Х/ф «Джуно»
03:15 «Нiчне життя»

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

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

05:10 Х/ф «ДМБ - 2»
06:20 Т/с «Сонька Золота ручка»
11:30 «Легенди карного
розшуку». СМЕРШ.
Операцiя «Капкан»
12:00 «Агенти впливу»
12:50 «Таємницi
кримiнального свiту»
13:20 Х/ф «Шпигун»
15:30 Т/с «Державний
захист - 2»
23:00 «Переломнi 80-тi»
00:00 Т/с «NCIS:
полювання на вбивцю
- 9» (2)
01:45 Х/ф
«Пiдроздiл «Дельта
- 2»: колумбiйський
зв’язковий» (2)
03:30 «Речовий доказ»

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

06:00 М/ф «Пригоди
Лео» (1)
08:30 М/с
«Смiшарики. Пiн-код»
(1)
09:00 Мультик з
Лунтiком
09:40 М/с «Дашадослiдниця» (1)
10:05 М/с «Вперед,
Дiєго, вперед!» (1)
10:35 М/с «Фiксики»
(1)
11:00 М/ф «Барбi:
Таємниця феї» (1)
12:20 Обережно, дiти!
13:15 Х/ф «Боги,
мабуть, з’їхали з
глузду 2» (1)
15:20 Х/ф
«Побачення» (1)
17:05 Країна У
21:00 Розсмiши
комiка
23:00 Т/с «Секс i
мiсто» (2)

На роботу потрібна
медична сестра у стоматологію
«Харизма-2006»,
м. Вишгород, вул. Київська, 6.
Конт. тел: (044) 229-01-28, (097) 388-38-34

Здаються в оренду
приміщення в ТЦ
«Вега». Підходять
під будь-яку товарну групу.
— Приміщення 107
кв. м або 57 кв. м на
другому поверсі.
— Приміщення 67
кв. м або 40 кв. м на третьому поверсі.
Орендна плата — за домовленістю.
Тел: (067) 323-99-55, (093) 696-57-37

08:00
«Смiхопанорама»
08:25 «Ранкова
пошта»
09:00, 12:00 Вiстi
09:45 «У свiтi тварин»
10:10 Росiя - любов
моя! «Чуваськi
вiзерунки»
10:45 Х/ф «За
Ветлугою-рiкою»
12:20 Мiсцевий час.
Вiстi-Москва
12:25 «Мосфiльм». 90
крокiв»
13:40 «Острови».
Аркадiй Хайт
ТРК
14:25 «Квиток у
«Више Град»
Великий»
на постійну
15:10 «Смiятися
роботу потрібні: дозволяється»
оператор;
16:25 Х/ф «Сусiди по
відеоінженер; розлученню»
18:00 Вiстi тижня
ведучий
22:10 «Недiльний
програм
вечiр»
Тел:
23:45 Х/ф «Любов з
(04596) 25-489 пробiрки»

06:00 Бандитський
Київ
08:00 Справжнi
багатства Землi
09:50, 21:30 Дiти
Гiтлера
12:30 Дика Нiмеччина
15:30 У пошуках
пригод
18:30 Секретнi iсторiї
23:30 Останнi днi
Гiтлера
00:30 Загадки
планети
02:10 The Ukrainians

Безкоштовні оголошення

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

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

Ділянку/с. Старі Петрівці, 12 сот. / садівництво.
Терміново. 66 000 грн (098)308-60-90

Асоціація
роботодавців
Вишгородщини
вітає з днем народження
Ігоря Владиславовича
БЕРКУНА!
Нехай у домі
Щастя завжди буде
І сил прилив,
немов ріки потік,
Нехай життя цвіте і
поважають люди,
І сонячним та
світлим буде вік.

Читайте у наступному номері

1-кім./Набережна,2. 1/9/цегла. Ремонт/
м/п вікна. 450 000 грн. (098)699-74-77
1 кім. с. Нижча Дубечня, вул. Леніна, 49-а. 4/4/
цегла. 39/19/9. 205 000 грн. (067)589-98-88
3 кім. с. Литвинівка, вул. Лесі Українки, 10-а. 1/2
цегла. Ремонт, меблі. 289 000 грн. Т. (098)151-08-30
4-кім. Симоненка, 4-а. 1/10/пан./двостороння/терміново. 773 000 грн. (094)926-98-88
Ділянку/с. Литвинівка, 10 сот./ садівництво.
Терміново. 41 000 грн. / ділянка (096)824-39-92
Дачу, с. Гаврилівка, 11,5 сот., будинок,
світло, газ. Тел: (095) 922-56-38
с. Лютіж, 14 сот під ОСГ. Терміново.
60 000 грн. за ділянку. Т. (067) 589-98-88

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

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

ЗДАМ
2-кім. Кургузова, 11 а. Ремонт, меблі, холодильник,
бойлер. 3800 + ком. посл. Т. (098)151-08-30
1-кім/Кургузова, 3. Ремонт/меблі/
пральна машина, бойлер. 3400 грн. + ком.
посл. Тел. (067)760-00-73
3-кім/с. Катюжанка, вул. Заводська, 18.
Ремонт/меблі/пральна машина/бойлер.
2800 грн.+ком.послуги. (093)538-88-56
Торгове приміщення,
пров. Квітневий (ринок). 4000 грн.+ком.послуги. (063) 888-11-53

Склад 215 кв.м.
Рампа. Світло.
5000 грн.
(099) 357-19-57

Ліжко-місця. Тел: (067) 455-97-94

Командири на підборах

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

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

КОЛО жінки

Вишгород
Сусіди

22 лютого
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«Я із чайкою разом теж злетіти хочу…»

Галина МАКАРЕНКО
ФОТО — автор, «Вишгород»

Зовсім не хочеться говорити, скільки років виповнилось днями Почесному
громадянину Вишгорода Ользі Андріївні
Дяченко. Бо ніхто й не повірить, що цій
невгамовній, моложавій жінці доля продзвонила 7 десятиліть!
агато хто у Вишгороді знає її
як активного громадського діяча, хтось — як гарну вишивальницю, хтось — як людину, котра все
життя пропрацювала коректором та літредактором у місцевих та всеукраїнських газетах, хтось знає, що вона пише гарні вірші,
а одна із наших спільних знайомих називає її
«бабуся-енерджайзер».
Почувши це вперше, не могла не запитати про природу такого означення — це тому,
що вона така непосидюча? У відповідь почула, що деякою мірою це і справді може охарактеризувати її енергійність, заповзятість,
уміння завжди бути потрібною людям.
Але тут треба брати до уваги і її безпосередні обов’язки бабусі. Адже, маючи двох
онуків — Марійку та Ярослава, — вона намагається якнайбільше часу з ними проводити, навчати їх усього, що знає і вміє сама.
«Марійка — у 7-му класі, — розповідає Ольга
Андріївна. — Із задоволенням ходить у театральну студію міського центру художньоестетичної творчості «Джерело».
Вона у нас справжня красуня — у минулому році навіть завоювала звання «Міс
«Джерельна краса». Онук ще у дитячому садочку, йому все цікаво, запитання сипляться
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безперестанку — тільки встигай відповідати». І бабуся відповідає — з висоти свого
багатого життєвого досвіду, прожитих років,
прагнучи дати онукам знання, які убезпечать
їх від багатьох життєвих помилок…
…Вперше побачила Ольгу Андріївну з
онукою рочків 3-4. Бабуся у вишиванці тримає на руках дівчатко — також у вишитій сорочечці. Забулось, чи ту святкову сорочку
бабуся сама для Марійки вишивала, але,
більш ніж певна, що саме так і було, бо для
цієї талановитої жінки вишивка — це не тільки одне з її численних захоплень. Це — форма самовираження, самоідентифікації її як
українки, котра любить землю, де народилась і живе, котра переймається майбутнім
своїх земляків, усього українського народу
і прагне долучитись до збереження традицій та історії рідної землі. Те ж саме — і у її
віршах: надзвичайно ліричних, щемливих,
сповнених емоційних переживань за долю
затопленої Київським водосховищем «маленької Батьківщини» — села Зарубинці, і за
долю усієї України.
До речі, почавши писати вірші ще в школі, вона довго не наважувалась комусь їх показати — просто складала в шухляду те, що,
збентеживши душу, виливалось у поетичні
рядки. «Летить чайка над Дніпром, Крилами тріпоче, Я із чайкою разом Теж злетіти
хочу» — це рядки з перших віршів поетеси.
А сьогодні в неї — вже чотири книги, її вірші
увійшли і до збірки «Вишгородські передзвони», що видали до 40-річчя району.
«У Вас є якась система написання,
якийсь визначений час, коли пишете вірші і
коли Вас окриляє Муза?» — запитую поете-

су. Вона, посміхаючись, відповідає: «Може,
хтось і справді працює «за розпорядком»,
але у мене так не виходить. Пишу, коли переживаю якісь емоції, коли мене щось схвилювало. Отож, доволі часто записи — це якісь
клаптики паперу, коли нема часу добігти до
мого записника».
«Сподіваємось, що наш подарунок буде
Вам надзвичайно доречний, — говорить головний редактор газети «Вишгород» Марина
Кочелісова, вітаючи Ольгу Андріївну з ювілеєм. — Даруємо Вам книгу для записів та авторучку і чекаємо нових проникливих і щемливих віршів…» До цих вітань долучилась і
співробітник Вишгородського територіального центру соціального обслуговування Галина Макаренко.
Взагалі ж, Ольга Андріївна з дитинства
мріяла стати вчителькою, «вчила» своїх сестер
і подружок, як у справжній школі, «викладала»
їм різні предмети, багато читала, іноді до ранку просиджуючи з гасовою лампою. І мрія її
дитяча здійснилась — закінчила педучилище,
педінститут, працювала в школі, у дитсадку.
Але так уже склалась доля, що більша
частина її життя все ж пов’язана з газетами — працювала коректором, літературним
редактором, співробітником відділу листів у
місцевих виданнях «Світло Ілліча» (сьогодні
— «Слово») та «Вишгород», всеукраїнських
«Освіті» та «Літературній Україні», обласній
«Київській правді». І весь цей час, крім технічної роботи, друкувала і свої творчі доробки — вірші, нариси, оповідання, новели,
що, вибудовуючись стрункими колонками на
газетних шпальтах, ставали хвилюючим зрізом життєвих ситуацій, не лишали байдужим

Ольгу ДЯЧЕНКО вітають з ювілеєм
у редакції газети «Вишгород»
жодного читача.
Але гадаю, що навіть у такому «варіанті»
її дитяча мрія стати вчителькою втілилась у
життя — поетичними та прозовими творами
жінка навчала і продовжує навчати своїх земляків мистецтва жити на цій землі, любити,
прощати, ставати Людиною, бути патріотом
рідної землі. Як та чайка з її віршів, Ольга
Андріївна розпростерла крила-думки над
рідною землею, щоб захистити її від усіх негараздів.
А що ж ювілярка зі свого педагогічного
Олімпу семи десятків прожитих років бажає
своїм землякам? Ольга Андріївна переконана, що «в Україні брати більше влади у свої
руки давно вже пора жінкам. Бо у нас на двох
українців, як правило, три гетьмани. Вони
чубляться, а простим людям від того біда.
А жінки поміркованіші, більше думають про
майбутнє, а ще більше — про майбутнє своїх
дітей і онуків. Вони зможуть вибудувати державу, в якій буде затишно жити усім…»

Настя Макаренко з АФІНИ
Христина БАРАНОВСЬКА,
Школа журналістики (керівник Ольга
Думанська) ЦТ «Дивосвіт»
ФОТО — Влад МАРУЩЕНКО, спеціально для «Вишгорода»

Вихованка Студії бального танцю
«Афіна» Центру творчості «Дивосвіт» Настя Макаренко посіла І місце у категорії
«Ювенали-соло» на турнірі «Кубок Ренесансу». IV тур класифікаційного Кубку
Київської і Чернігівської областей, який
проходив нещодавно у Києві.
и зустріли Настю перед входом
до танцзалу ЦТ «Дивосвіт» і попросили розповісти про своє захоплення.
— Танцями я займаюся лише півтора
року, — каже дівчина. — А до того захоплювалася фігурним катанням. Їздила до Києва
на каток «Крижинка», поки його не закрили.

М

Потрапила на заняття до керівника «Афіни» Анни Хилько — стрункої, з гарною поставою (коли вона йде, то ставить ногу так, наче
і в житті танцює).
Вже після перших занять я зрозуміла, що
не помилилася, танці — то моє, Анна Ігорівна
— мій хореограф.
Біжу на заняття із задоволенням. Прислухаюся до її порад, завжди роблю так, як
говорить Анна Ігорівна. Мабуть, тому у мене і
виходить гарно.
Я не люблю розслаблятися на заняттях,
приходжу, як на тренування, і відпрацьовую
усі елементи танцю.
На змаганнях «Кубку Ренесансу» дуже
боялася підвести свого хореографа. Виконувала усе так, як вимагала Анна Ігорівна, — і
все вдалося на славу.
Це наша спільна перемога. Ми готуємося до наступних змагань, тож не відволікайте

Соло з кубком
мене, пора на заняття.
У категорії «Ювенали-соло» Анастасія Макаренко посіла І місце. Олександра
Школьна стала володарем І місця у категорії
«Ювенали-соло-школа». Анастасія Вініченко
— дипломант турніру у категорії «Юніори-со-

ло-латина».
Студія «Афіна» постійно і з успіхом виступає на конкурсах різного рівня, тож вітаємо
їх із новими досягненнями і поповненням
скарбнички їхніх перемог. Подальших успіхів
тобі, «Афіно»!

Кожному — за потребою, від кожного — за здібностями?
Галина МАКАРЕНКО
ФОТО — автор, «Вишгород»

«Кожному — за потребою, від кожного — за здібностями» — чи працює цей
слоган у сьогоднішньому українському
суспільстві, чи забезпечена реалізація
права кожного громадянина на соціальну справедливість? Відповісти на ці запитання намагались учасники «круглого
столу», що відбувся у Вишгородському
районному територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг) з нагоди Всесвітнього
дня соціальної справедливості.

Під час засідання «круглого столу»

В

Україні його відзначають 20 лютого
(з 2012 року) з метою акцентувати
увагу суспільства, органів державної влади, суб’єктів господарювання, громадських організацій на вирішенні питань
соціальної справедливості. Йдеться також
про те, що крім рівних можливостей, соціальна справедливість в умовах ринку повинна включати й інший важливий компонент
— державний соціальний захист.
Як наголосила заступник начальника
управління Пенсійного фонду у Вишгородському районі Ірина Кревська, законодавство України передбачає захист пенсійних
прав громадян. Насамперед, ведеться
персоніфікований облік відомостей, що використовуються для визначення права на пенсію кожної людини з
урахуванням її трудової
діяльності, сплати страхових внесків до Пенсійного фонду, права на
пільгове пенсійне забезпечення. І, що примітно,
на момент оформлення пенсії людині вже не
потрібно приносити до
Пенсійного фонду численні довідки про місце
роботи, заробітки, пенсійні відрахування.
Однак, чи на державному рівні забезпечена
сьогодні гідна пенсія для
всіх пенсіонерів?

Обговорюючи це питання, учасники
«круглого столу» були єдині в тому, що в нашій країні пенсії не гарантують людині гідної
старості, як у інших розвинених країнах, де
пенсіонери можуть собі дозволити навіть
кругосвітні подорожі. Нашим громадянам
«поважного віку», як правило, вистачає хіба
що на хліб та ліки…
На переконання учасників «круглого
столу», держава шукає шляхи для підвищення соціальних стандартів життя. Однак,
свою частину відповідальності, не менш
значну, мають нести і роботодавці. Адже ні
для кого не секрет, що на підприємствах
часті випадки, коли працівникам заробітну
плату нараховують нижче мінімуму, визначеного законодавством, або, коли частину
заробітку сплачують у «конвертах». Як правило, працівник втрачає частину страхового
стажу, а, значить, у грошовому виразі — і
частину майбутньої пенсії.
На думку Таміли Орел, голови районної
організації Товариства Червоного Хреста, у
розрізі соціальної справедливості доречно
звернути увагу і на досвід інших країн щодо
різниці оплати фізичної та інтелектуальної
праці (доволі часто інтелектуальна праця
оцінюється у нас значно нижче фізичної),
проблематичність отримання безкоштовної
вищої освіти малозабезпеченими.
Наголошувала вона і на тому, що для
встановлення в країні соціальної справедливості має бути забезпечена, насамперед,
підтримка бізнесу. На жаль, у нашій країні
не кожен бізнесмен-початківець може впевнено почуватись — бюрократичні перепони

Круглий стіл

справу багатьох знищують ще на початковому етапі.
Директор Вишгородського районного
центру соціальних служб для сім’ї, дітей та
молоді Ірина Черниш зауважила, що у нас
багато законів, які гарантують соціальний
захист і соціальну справедливість. Однак,
на практиці доволі часто громадяни не забезпечені належним соціальним пакетом.
Можливо, саме тому свого часу з України
багато громадян виїхали на заробітки в інші
країни, і чимало залишилось там на постійне проживання. Тобто і в цьому напрямі є ще
нашому суспільству над чим працювати.
Наталія Рудько, директор Вишгородського територіального центру соціального
обслуговування, навела приклади того, як в
інших країнах громадські організації беруть
на себе частину реалізації прав громадян
щодо утвердження соціальної справедливості, акцентують увагу суспільства на тому,
що завжди поряд є той, хто потребує допомоги. Це люди — з особливими потребами.
Особлива увага — дітям-інвалідам. Здебільшого, вони відособлені у спеціалізованих закладах. А чи не буде більше користі
від того, щоб ці діти навчались у звичайних
школах?
Учасники засідання «круглого столу»
підтримали пропозицію Наталії Рудько
щодо укладення між установами та закладами, соціальними службами, громадськими організаціями договорів про співпрацю
— це також допоможе реалізувати права
кожного мешканця району на соціальну
справедливість.
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Вишгород

Шевченкові заповіти

Людмила ГАВРИЛЬЧИНА, учитель
української мови та літератури
Вишгородської ЗОШ № 1, керівник
шкільного методоб’єднання
ФОТО — авторка, спеціально для «Вишгорода»

Думи й пісні Шевченка, його
полум’яний гнів і боротьба за світлу
долю трудового народу були думами,
піснями і боротьбою мільйонів. І сьогодні 200-річчя з дня народження Великого Кобзаря школярі першої вишгородської школи відзначають цікавими
заходами.
грудні прекрасне свято «І генії кохають» підготувала учитель української мови та літератури Алла
Кіча разом із учителями та учнями музичної
школи. А 6 лютого класний керівник 8-Б класу, учитель вищої категорії Світлана Двірко
гостинно запросила усіх до літературного
кафе на вечір «І буде син, і буде мати…»
Клас — у квітах, на столі — портрет пое-

У

та у вишитих рушниках, горить свіча, лунає
ніжна українська мелодія… І починається
дійство…
Тарас Шевченко (Матвій Харченко, 9-А)
звертається до нащадків із пророчим Словом…
Катерина (Марія Дудка, 9-А) сповненим муки голосом розказує про своє горе.
Мати (Катерина Шмигун, 9-А) і батько (Владислав Омельченко, 9-А) не можуть простити свою дочку. Молода, красива, та нещаслива, покидає вона свою домівку і йде
шукати долі…
А на авансцену виходять інші герої. Бідна Ганна (Марія Джунь, 8-А) змушена підкинути свою дитину іншим людям. Та серце
їй болить — і вона наймається до них доглядати сина. І тільки перед смертю признається Маркові, що вона його мати…
Талановита гра учнів 7-А, 8-Б та 9-А класів не залишила байдужим нікого. Так само,
як і прекрасне читання творів Кобзаря: поезій, уривків із поем, прози. На високому

Учасники свята (учитель Світлана Двірко)
рівні провела свято Світлана Андріївна. У
талановитого вчителя — талановиті учні!
Минають роки, десятиліття, століття,
а Шевченкові Заповіти живуть у серцях

Шкільний баскетбол: недитячі результати

вдячних нащадків, бо він оспівував Любов
і Красу, Добро і Правду. Змінюватиметься
наше життя, а Шевченко завжди буде попереду — невичерпний і нескінченний.

Королева спорту

Успішні фініші вишгородських бігунів

Пряме попадання
Відділ освіти Вишгородської РДА
провів змагання з баскетболу між школярами, у яких, загалом, взяли участь
близько 850 учнів.
фіналі зустрілися команди дівчат та
юнаків із Вишгородської ЗОШ № 1,
Вишгородської спеціалізованої школи «Сузір’я», Новопетрівської ЗОШ № 1, Лютізької ЗОШ та Катюжанської спеціалізованої
школи.
За змаганнями спостерігали компетентні судді: Валерій Сивашенко, Микола Самсон, Наталія Свінчак, Валерій Зубенко та
учні Вишгородської ЗОШ № 1 Дмитро Биховченко і Борис Смірнов.
Серед дівчат першість виборола команда Катюжанської спеціалізованої школи,
друге місце посів Лютіж, третє — Вишго-

У

родська школа №1. Кращими баскетболістками стали Анна Демченко, Аліна Кашперська та Ярослава Кардаш.
Серед юнаків перше місце посіли вихованці Вишгородської спеціалізованої школи «Сузір’я». Друге місце виборола команда
Новопетрівської ЗОШ №1, третє — Катюжанської спеціалізованої школи. Кращими
гравцями серед хлопців стали Олександр
Йова та Сергій Мережко.
По завершенні змагань начальник відділу з питань фізичної культури, молоді та
спорту Микола Горовий, директор КДЮСШ
Микола Король та заступник директора
КДЮСШ Іван Карпина нагородили переможців. Призи надала мережа перукарських салонів «Шарм» (директор Тетяна
Король).

У «Сузір’ї»
Валентина ПОГРІБНА, вчитель світової літератури,
вчитель вищої категорії, старший вчитель
Вишгородської спеціалізованої школи «Сузір’я»,
ФОТО — Фаїна ЯСИНСЬКА, спеціально для «Вишгорода»

Декада світової літератури і художньої культури в
нашій школі була насиченою і змістовною. Учні разом зі
своїми вчителями активно готували виступи.

Кращих бігунів Вишгородщини щирими вітаннями та спортивними подарунками відзначили голова Вишгородської РДА Олександр Приходько та голова районної ради Олександр Носаль.
еред кращих легкоатлетів — Михайло Вихренко, який нещодавно у Запоріжжі на чемпіонаті України з легкої атлетики
серед юнаків здобув перемогу у бігу на 3000 метрів та став
бронзовим призером у бігу на 1500 метрів, та Каріна Єрмоленко, котра у Сумах на чемпіонаті України серед юніорів виборола перше місце
в естафеті 4 на 400 метрів у складі збірної команди Київщини. Готував
спортсменів до перемог тренер Олександр Кочетков.

С

ФОТОмить
ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

Влас. інф.

Традиційний турнір з кіокушинкай відбувся у Вишгородській
ДЮСШ до 25-річчя виведення радянських військ із Афганістану.

Фінальні акорди декади

В

ікторія Каленкова, Світлана Карпета, Олександра
Холявко, Катерина Халецька та Марта Гуменюк (всі
— з 10-А) здійснили подорож до Ренесансу: розповіли про шедеври художників цієї доби. Восьмикласниці Діана Халішхова та Єлизавета Мартінес-Тарапон супроводжували перегляд картин Мікеланджело та Рафаеля віршами
— у фортепіанному супроводі Дарини Калачової. А Андрій
Куліс мелодійною італійською виконав сонет Петрарки.
Вчителька
світової
літератури Світлана Калінова організувала казковий брейн-ринг, у якому
знавцями казок народів
світу виявили себе команди п’ятих класів. Особливо запам’яталося інсценування уривку з поеми
Олександра Пушкіна «У
лукоморья дуб зеленый».
Перемогли й отримали
солодкі нагороди учні 5-А.
Яскрава
концертна
програма «Розкриваємо
таланти» (режисер — вчителька художньої культури Лілія Гордійчук) надала
старшокласникам змогу
показати свої здібності.
Марія Клименко грала на скрипці, Маша та
Софійка
Гончарови
і
Ліза Оришака співали, а

Віка Каленкова піснею Ваєнги просто «запалила» весь зал.
Майстер-клас з малювання провели найталановитіші художники школи Ольга Кочеткова та Віктор Маховський, які
змагалися на очах усього залу, створюючи власні шедеври з
теми «Барви України».
Яскравим, як завжди, був виступ дівчат-сопілкарів, яких
знають і люблять у нашому місті, та акробатичні вправи у
стилі «Паркур» Андрія Зелінського.
Останнім акордом декади стала театральна вистава за
мотивами повісті О. Пушкіна «Метель», яку підготували учні
11-А класу (постановник — вчителька світової літератури
Валентина Погрібна).
Ведуча Анастасія Стефанівська заспівала романтичну
«Метіль» та познайомила глядачів із героями твору.
Емоційну акторську гру Микити Кочеткова, Таї Лисенко,
Олі Сисько, Артема Карасьова, Богдана Ялагуз’яна, Влада
Юрчака, Злати Корнійчук прикрасив чудовий «Свіридовський вальс» (під пісню Заволокіних) у проникливому виконанні Тетяни Іващенко і Олександра Йови.
Як у стародавньому театрі, лунала жива музика: грали
на флейтах учениці 6-х класів Маргарита Зелінська та Єва
Чаус, французькою співала Вікторія Каленкова. Фінальний
вихід акторів із бенгальськими вогниками у руках — під безсмертні рядки поезії Бориса Пастернака про силу кохання —
об’єднав учнів, вчителів і батьків у бурхливих оваціях.
«Послухайте! Якщо зірки запалюють…, виходить — це
комусь треба?» — казав В. Маяковський. А від таких заходів, які залучають дітей до прекрасного, стає більше світла
на землі.
Докладніше читайте і більше фото дивіться
на сайті газети «Вишгород» www.vyshgorod.in.ua
(газета/новини/освіта)
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Ми хочемо нормального життя
— Серце обливається кров’ю, коли щоА якби влада почула людей і пішла на подня бачимо по телевізору, як страждають
ступки: зробила, що хоче молодь (у ЄС), а
наші діти з обох боків барикад.
нам – щоб нормально працювати і жити.
Григорій, колишній військовий:
Поважаю Порошенка. Багато добра ро— Люди вийшли на Майдани заради пе- бить, господар, порядна людина. Ото був би
ремоги і без неї звідти не підуть. Зрештою,
непоганий президент.
ніщо інше, окрім як задоволення їхніх спраВалентина, працююча пенсіонерка,
ведливих вимог, не спонукає розійтися по
63 роки:
домівках. Силовий сценарій може змусити
— Треба шукати компроміс, ми — не СоМайдан тимчасово піти, але невдовзі люди
малі.
знову шукатимуть правди на вулицях. РішуНе вірю, що на Майдані всі — за ідею. По
чість тих, хто боронить барикади у столиці, і
їхніх діях, половина — кримінальники. Хто
тих, хто утримує об’єкти «друрозгромив КМДА?
«Як назвати те,
гого фронту», засвідчує: украПід час Оранжевої ревощо відбувається?
їнці твердо прийшли вимагати
люції один місцевий «тюремХто в цьому винний?
справжніх змін у країні.
ник», що тільки-но «відкинувЩо робити?» —
Галина Литвиненко, зася», ходив з помаранчевою
на
запитання
відуюча ДНЗ «Ластівка»:
стрічкою, їв і пив на Майдані.
наших журналістів
— Тут труби прорвало, не
А який результат після 2004відповідали вишгородці 2005 рр.?
до ваших запитань — контрота гості міста
люю, як майстри працюють,
У Вишгородській районній
19 лютого 2014 року
щоб у дитсадку все було норраді 15 депутатів — з Києва,
мально, щоб дітки не потерпаБроварів, Вишневого. Не знали, а їхні батьки були за них спокійні.
йшли місцевих обрати?
Сергій Олександрович, 45 років:
У нас у районі деякі бігають по всіх парті— Влада відмежувалась від народу, який ях… «активісти».
її обрав, вона живе для себе, і останні події
Марина Мельник, юрист:
це ще раз довели. Шкода, що це розуміння
— Не змогли проголосувати за поверненприходить до нас із кровопролиттям, із загоня Конституції 2004 року, сідайте — і домовстренням кризи.
ляйтеся.
Влада, найперше, винна в тому, що ця
Михайло, пенсіонер-інвалід, 57 років:
криза так затягнулась, адже протистояння
— Дивлюсь «Інтер», бо «5-й канал» чомусь
можна було врегулювати вже у перші тижпропав з телебачення. Я — проти екстремізні Майдану. Чи чекали, що воно саме собою
му і — за вибори. Згадайте історію. Після
врегулюється? Так не буває, кожен має чигромадянської війни починаються розруха і
мось поступитись, адже йдеться про найгоголодомори.
ловніше — життя людей, спокій і мир у дерМикола Прибора, районний військожаві.
вий комісар:
Наталя Степанівна, Марія Володими— Армія з народом. Збройні сили викорівна, 40 років:
ристовують лише від зовнішнього ворога, у
— Нам по-справжньому страшно — за внутрішні справи вони не втручаються. Полідолю наших дітей, які навчаються і працютикам і громаді за участю міжнародних посеють у центрі столиці, за долю нашої України,
редників (ЄС і Росія, наприклад) — домовляяка, врешті-решт, останнім часом зіп’ялась
тися! Що це таке? Київ востаннє горів під час
на ноги, стабілізувала політичну і економічну
окупації 1941-1943 рр. — сім десятиліть тому.
ситуацію, а тепер знову — колотнеча.
Україна — член міжнародних організацій.
Не можна без сліз дивитись ці репортажі
Наші військові беруть участь у миротворчих
з центру Києва, де з кожною хвилиною збіль- контингентах. Он у Придністров’ї, хай воно
шується число постраждалих і з одного, і з
і не визнане як держава, — мирно, а було —
іншого боку. Хочеться крикнути і нашому прескладно.
зидентові, і опозиції, які стільки згаяли часу
Олеся Миколаївна, 25 років:
після перших жертв на Майдані і допустили
— Та нема чого й думати, чому так довнові жертви: не доводьте ситуацію до ще
го триває протистояння — просто комусь це
більшого загострення, подумайте про народ!
дуже вигідно, адже загострення політичної
Максим Вікторович, 68 років:
кризи дозволить отримати якісь преференції.
— Ситуація критична, але у тому, що вона
Навіть в опозиції немає єдності, коли дохосклалась, винні усі сторони конфлікту — ми
дить до того, хто в які крісла має сісти. Мені
не вміємо слухати опонентів, виставляємо
в цій ситуації імпонує хіба що Кличко — не
умови, які влаштовують тільки нас. Прикро,
побоявся стати між протестувальниками і міщо в даній ситуації від народу відмежувались ліцією, весь час на Майдані, з Європою веде
і народні обранці. США розглядає ситуацію в перемовини. На жаль, наш президент навіть
Україні, Європарламент збирає надзвичайне
по телефону не може з представниками міжзасідання, а наші народні депутати «не монародної спільноти поговорити, добре, хоч
жуть працювати».
до народу слово промовив. Але він має бути
Нинішній голова Верховної Ради, на жаль,
сильним і виваженим одночасно, якщо дороне є справжнім спікером парламенту, він, як
жить Україною і її народом.
весільній генерал, тільки крісло займає. У
Віктор Павленко, головний лікар райого повноваженнях і можливостях було про- йону, депутат районної ради:
вести у вівторок, 18 лютого, засідання. Якби
— Працюємо у звичайному режимі. Мебув на цьому місці зараз Плющ, Литвин чи
дики району завжди готові надати потрібну
Кравчук, до такого б не дійшло.
медичну допомогу. Сьогодні (20 лютого —
Олена Магдалюк, соціальний працівред.) у відділенні дифузії Вишгородської ЦРЛ
ник, 51 рік, Вінничина:
приймали кров у всіх охочих допомогти по— Бачу, хтось дуже хоче розділити Украї- страждалим у сутичках.
ну, вочевидь — найближчий сусіда, Росія. Як
Ольга, 50 років:
на Майдан танки підуть, люди відступлять, та
— Все починається з голови. Не виправдав наші сподівання — іди у відставку, презичи надовго…

ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

Василина Грушка, пенсіонерка:
— Хочемо жити у нормальній державі з
нормальними законами, щоб нас не притісняли. От нащо нам двовладдя — і районна
рада, і районна держадміністрація? Навіщо
стільки чиновників?
Я — проти силових методів, проти усяких
майданів, бо там — навчені бойовики. Влада
мені теж категорично не подобається: розвела корупцію, все робить поза спинами людей.
Бандити — на вулиці, бандити — у владі.
Хто з них переможе? Літнім людям самий неспокій.
Оксана Бажана, студентка:
— Чула, що є наміри зі сторони Європи —
прислати миротворців. Дуже на це сподіваюсь. Хочеться, аби все це швидше закінчилось.
Надія Білецька, 59 років, пенсіонерка:
— У нормальній державі питання вирішуються у кабінетах, а не на вулиці, де люди,
замість того, щоб працювати, виборюють
свої права. Хай президент вийде до нас! А
то… Схід, Захід, мова… Яка різниця? Ми всі
— люди.
Анатолій Петрович, 61 рік, киянин:
— Людина нині позбавлена елементарних прав на життя. Той мізер, який отримує
пенсіонер, недостатній для того, щоб заплатити навіть за комунальні послуги, не кажучи
вже про лікування.
Якщо сьогодні влада називає злочинцями
й фашистами тих людей, які стоять на Майдані, то я хочу запитати: а хто ж тоді знущається над людьми? Таке було в 41-му році, коли
есесівці палили села, катували й вішали людей і фотографувалися на цьому фоні, як це
зараз роблять українські спецпризначенці! А
влада прикриває цих злочинців.
На Майдані стоять справжні українці, які
хочуть, щоб наша держава стала дійсно вільною і незалежною. Вони прагнуть змінити
життя навколо себе і поступово втрачають
страх, не бояться заявляти про свою позицію.
Бо всім набридли постійні побори, безсилля
перед системою, зловживання чиновників.
Галина Волинець, мешканка Вишгородського району:
— Василь Симоненко сказав колись пророчо: «Нема нічого страшнішого за необмежену владу в руках обмеженої людини». Що
і маємо...
Зараз ця влада кричить на всю Україну,
що люди, які повстали, — несвідомі. Але, видно, не знає (мабуть, не ходила в наші українські школи), що першими терористами в
нашій державі були комуністи, які офіційно
оголосили про терор, які розстрілювали патріотів за те, що вони боролися за свободу.
Оце був терор, і він владою досі не засуджений.
Андрій, студент (прізвища не називає,
бо отримує погрози за активність у соцмережах):
— Усі ми повинні розуміти, що дії і всі закони, які приймаються у Верховній Раді, — це
дзеркало того, що відбувається у наших невеликих райцентрах. І європейцями ми стаємо тоді, коли визначаємо це для себе. І якщо
ми хочемо ними бути, ми ними станемо.
Оксана, 45 років, заробітчанка з глибинки:
— Як християнка вважаю: нас врятує
лише покаяння і молитва. Для початку —
зректися репресій і насильства.
Світлана Данилюк, директор медикосоціального центру:
— Виховувати слід з народження, у любові, щоб тільки мирні думки, а не братися до
палиці чи ножа. Таке кровопролиття – це що ж
усередині, щоб таке робити? Має бути діалог,
а не ультиматум.
Олексій, 35 років:
— У нас було два шляхи. Зупинитись і
бути пасивними, тоді режим роздавить нас
поодинці. Другий, який єдиний на сьогодні,
— ми об’єднуємось і своїми діями тиснемо
на цей режим, і, я вважаю, ми його дотиснемо. Маємо це робити разом, об’єднавшись, і
з холодним розумом.
Таміла Орел, голова районної організації Товариства Червоного Хреста України:
— З вишгородської «народної ради» я вийшла. Як функціонер Червоного Хреста не
маю права підтримувати жодні політичні гасла. Один із принципів ЧХ — нейтральність.
Леонтій Нагорнюк, пенсіонер:
— Прибрати подразник людей! Поки не
посадять Януковича та його оточення — діла
не буде.
Валентина Макар:

20 лютого на площі Т. Шевченка у Вишгороді зібралося чимало людей, переважно
молодь, — вшанувати пам’ять загиблих — борців за свою гідність і жертв того, хто воює
проти народу.
Збирають теплі речі, медикаменти та інше і вирішують, ЯК ЗАХИЩАТИ СЕБЕ І КРАЇНУ!

дент разом із парламентом.
Гадаю, що вишгородська народна рада
нічого не зробить. Чи у нас немає розумних
людей? Он у Грузії президент поміняв і міліцію, і суди — і пішов результат.
Іван Миколайович, 62 роки, колишній
міліціонер:
— Міліція теж нині у складній ситуації —
виконувати накази чи підтримувати протестувальників? Одначе закликаю своїх колишніх
колег: перш ніж виконувати накази, подумайте про те, що з іншого боку барикади може
бути ваш брат чи друг…
Олександра Волкова, 56 років, пенсіонерка:
— Щойно все вгамувалось — і знову!
Нащо опозиція повела людей? Зговорилася
з владою?
Бачу, що нас намагаються пересварити,
щоб ми повбивали один одного. Боюся розколу держави. Федерація, звісно, можлива,
та не зараз — поки що не навчилися любити і
поважати один одного.
Леонід Паланичко, начальник райвідділу міліції:
— Те, що відбувається нині, — надзвичайний стан. Захоплення приміщень, вбивства
міліціонерів, блокування руху транспорту —
протиправні дії.
Є закон про міліцію, який дає можливість
застосовувати спеціальні засоби, та міліція —
поза політикою.
Попередні перемовини не принесли результату, але все одно — треба тільки домовлятися. Тому що гинуть люди.
Міліція у Вишгородському районі працює
у штатному режимі.
Віталій Кутаф’єв, міський депутат-мажоритарник, позапартійний і позафракційний:
— Забрали повноваження народу, а тепер ділять: то президентсько-парламентська, то парламентсько-президентська форма правління. А де люди у цій схемі?
Скасувати делеговані повноваження по
всій вертикалі влади!
Віра, 46 років, заробітчанка:
— Хай з незаконно нажитих грошей поділяться! За 40 років у шахтах — 2 400 грн пенсії, а у депутатів? Моя ж пенсія від мене тікає.
Народ не поважають, мови не знають,
плюють на нас. Посадити депутатів на мінімальну пенсію хоч на три місяці та до нас —
доріг нема, самий напрямок і суцільна яма
без освітлення.
Лариса Школьна, 43 роки, менеджер:
— Я схвильована станом президента. Вся
країна піднялася, а він каже: «Відійдіть від
правих сил!» Хоче себе зберегти — хай іде у
відставку!
Після соцмереж приймаю заспокійливе:
до сотні убитих, стріляють снайпери, десятки
ПРівців вилетіли за кордон… Журналіста Вячеслава Веремія («Вести») витягли з машини
і прострелили груди. Біля ВРУ так звані «антимайданівці» тельбушили автівки перед очима у свого координатора — і він нічого не міг
зробити, тільки кричав на них.
Пан АНТИгарант створив таке явище, як
«тітушки». Тепер на вулицю страшно вийти.
Анатолій Дромарецький, 87 років:
– Якщо у родині щось негаразд — відповідає батько, господар сім’ї… Очільнику держави давно слід було повернутися обличчям
до народу, прислухатися до його голосу, а
власні амбіції притлумити.
Тетяна Гурська, 39 років, журналістка,
письменниця, експерт:
— В Україні — революційний переворот,
у якому, безумовно, винні влада і опозиція.
Вони мають сідати за стіл переговорів не кулуарно, а ПУБЛІЧНО, у присутності ТРЕТЬОЇ
сили — представника громадянського суспільства, яке вже про себе заявило (наприклад, «афганці» з Майдану). Для цього необхідне примирення хоча б на добу-дві, як було
22-23 січня, коли на Грушевського домовилися не політики, а люди: протестувальники
підійшли до силовиків і попросили припинити
дії, а самі загасили шини.
18 лютого парламентська більшість відмовилася розглядати повернення до Конституції 2004 року. Та поки всі важелі влади у однієї людини — знову і знову боротимуться за
посаду, яка дає НАДповноваження.
Треба розділити повноваження між трьома гілками, як це було у 2006-2010 роках,
— між президентом, Верховною Радою та
Кабміном. А тоді вже оголошувати вибори,
перевибори, міняти Кабмін і т. д.
А ВИ ЩО ДУМАЄТЕ,
ШАНОВНІ ВИШГОРОДЦІ?
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Вишгород
Увага держави, родини, суспільства
Галина МАКАРЕНКО
ФОТО — автор, «Вишгород»

Як живеш, ветеране?

Наступний рік —
рік 70-річчя Великої
Перемоги у Великій
Вітчизняній війні. І поряд із заходами, які
нині проводяться і на
державному, і на місцевому рівні щодо забезпечення
потреб
ветеранів, соціальна
робота у ветеранському середовищі має ви- Соціальний робітник Людмила
йти на новий рівень — ЄРМОЛЕНКО оформляє соціальний
щоб жоден ветеран не паспорт ветерана в сім’ї Раскових
залишився без уваги,
отримав підтримку і допомогу, яку потребує.
аме з цією метою оформлюється соціальні паспорти ветеранів, які надають можливість забезпечити державну підтримку
ветеранів війни, учасників бойових дій, покращити ній соціальний захист, медичне обслуговування та умови проживання. Ветеранські соціальні паспорти стануть «дорожньою картою» для пошуку шляхів
розв’язання їх проблем та вирішення питань на місцевому рівні.
Директор Вишгородського районного територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Наталія Рудько розповідає, що, відповідно до розпорядження голови райдержадміністрації
Олександра Приходько, у цій роботі — разом з управлінням соціального
захисту населення, виконкомами місцевих рад, Вишгородською районною лікарнею, районним центром первинної медико-санітарної допомоги — брали участь і соціальні робітники територіального центру. «Наші
співробітники заходили в кожен будинок, в кожну квартиру, щоб на власні очі пересвідчитись, як проживає ветеран, які він отримує послуги і які
має потреби. Ми ще раз переконались, що допомога кожному ветерану,
учаснику бойових дій має бути адресною», — каже вона.
«Це справді так — у кожній родині свої проблеми і потреби, в кожному випадку треба враховувати особливості і здоров’я, і проживання ветерана, — додає соціальний робітник територіального центру Людмила
Єрмоленко. — Наприклад, Павло Дмитрович Расков, який зараз через
травму не може рухатись, проживає разом із дружиною Катериною Василівною та сім’єю онуки Катерини, які не залишають його без уваги ні на
хвилину. Зрозуміло, що основна проблема для ветерана, який закінчив
війну у Берліні, — це здоров’я».
В основному ж, потреби ветеранів зводяться до наступного: забезпечення ліками на пільгових умовах, соціальний супровід, іноді — ремонт у
помешканні. Ніби-то й невеликий перелік, але для ветеранів він дуже важливий. Від санаторно-курортного лікування багато хто з них за віком і за
станом здоров’я вже відмовляється. Навіть, щоб у лікарню лягти на профілактичний огляд та лікування — і від цього відмахуються: мовляв, у нашому віці лікарні здоров’я вже не додадуть. Завершивши, так би мовити,
перший етап роботи — оформлення соціальних паспортів — необхідно
потурбуватись, щоб всі запити були виконані невідкладно, щоб ветерани
реально відчули, що про них піклуються — на цьому наголошує і Міністерство соціальної політики, і Вишгородська райдержадміністрація.

С

Валентина ЯКОВЕНКО,
методист ЦТ «Джерело»

Конкурси

ФОТО — Валентина ЧИСТЯК, «Вишгород»

Кохання і краса — вічне поєднання. Тож у Вишгородському міському Центрі творчості конкурс
«Джерельна краса — 2014» цього року присвятили
Дню закоханих.
есятеро чарівних, граційних учасниць вийшли на сцену, аби представитись глядачам
і поборотися за головний титул («Міс «Джерельна краса») — у двох вікових категоріях — 10-12 та
13-15 років.
Щойно конкурсантки розповіли про себе, свої смаки та захоплення, пристрасті та мрії, як на них уже че-

Д

кали конкурси, де треба було показати володіння голосом, інтонацією, артистизм, уміння триматися на сцені.
Та свої найяскравіші таланти дівчатка відкрили у
конкурсі «Коронний номер».
Олександра Проценко на очах у здивованої публіки перетворила шматок тканини на вечірнє плаття;
Вероніка Сарафанова (учениця Київської дитячої академії мистецтв) прочитала вірш «Найдорожчий скарб»
як справжня актриса; тендітна Олександра Стецюк і
впевнена у собі, голосиста Олександра Тихан (до речі,
дівчатка — учасниці обласних, всеукраїнських та міжнародних вокальних конкурсів) виконали свої улюблені
пісні; пластичні й запальні Іванна Стащук та Катерина
Іллєнок виступили зі Східними танцями. Словом, вийшов цілий міні-концерт. Більшість джерельних колекти-

«Коронний» марафон
Джерельні красуні з Олесею Халаш та ведучими конкурсу Мариною Іллєнок і Маргаритою Заїкою
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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вів протягом вечора теж показали свої художні номери.
Дійство вже добігало кінця, а журі підбивало підсумки. І, коли для нагородження на сцену вийшли директор Центру творчості Наталія Кисіль,
директор рекламного агентства «Медіа Альянс Груп» Оксана Устименко,
автор проекту і організатор конкурсу Олеся Халаш, дівчатка затамували подих. Проте без уваги і нагород не залишилась жодна з них. Кожну учасницю
відзначили у певній номінації, вручивши відповідну стрічку, маленьку корону, грамоту і солодощі. (Фінансово допоміг депутат Вишгородської міської
ради Валерій Виговський).
Титул «Міс глядацьких симпатій» у молодшій віковій категорії виборола
Юлія Негоденко, у старшій — Вероніка Сарафанова.
Титул «Віце-міс «Джерельна краса» у молодшій віковій категорії дістався Олександрі Проценко, а у старшій — знову ж таки Вероніці Сарафановій.
Нагородження титулом «Міс «Джерельна краса» у молодшій віковій
категорії провела володарка цього титулу минулорічного конкурсу Марія
Джунь. А головний титул дістався у молодшій віковій категорії Іванні Стащук, у старшій — Олександрі Тихан!
У «Джерелі» постійно відбуваються цікаві заходи, та саме від такого конкурсу очікуєш чогось незвичайного, феєричного. І організатори, справді,
потішили. Хоча головне не в інтризі — хто кращий чи найкращий. Залучення
дітей та молоді до творчості, до змістовного дозвілля, підвищення загальнолюдської та сценічної культури — головна мета кожного заходу і щоденної роботи педагогів «Джерела».
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