Спасибі за сина…
Вишгородська громада
висловлює щирі співчуття
родині Надії Степанівни Пехенько та Федора Федоровича Сливканича у зв’язку з
важкою утратою — смертю
єдиного сина.
Пехенько Ігор Олександрович загинув на Майдані
від кулі снайпера. Він – один
із героїв Небесної сотні.
Читайте про Ігоря
на 15 шпальті

> 15

Ніна БОНДАРЕНКО
Схаменися, народе! І зрозумій,
Не дай знову себе обдурити!
Ти ціною життя свій Майдан боронив,
Щоб в країні було краще жити.
А тепер не зведи ти на «трон»аферистів,
Тих, що вміють лише говорити.
Вони всі вже при владі роками були
І навчились народ свій дурити.
Обирай лише тих, що стояли насмерть,
Там, в морози страшні на Майдані,
Хто ще має і совість, і гідність, і честь,
Та не має мільярдів в кармані.
І коли прийде день перед вибором всіх,
То подумай, що можуть зробити,
Хто за безцінь контракт підписав у Москві,
Щоб довічно при владі сидіти?!
Хто красиві з трибуни говорить слова
І себе президентом вже бачить,
Бо ще пам’ять про їхні діяння жива,
Тож нехай показово не плачуть.

Читайте на сайті
Читайте на сайті газети «Вишгород»
vyshgorod.in.ua
у рубриках газета/новини/освіта/культура/
спорт/з інших видань/ПОЛІТбюро/
громадянське суспільство/споживач:
*Звернення Януковича до українців
*Українські екс-президенти звинуватили Росію в
розпалюванні ворожнечі в Україні
*Верховна Рада обрала новий Кабінет Міністрів
* Народна дипломатія
* Вимоги майданівців до уряду народної довіри
* Хто прибрав президента
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Читай і пиши про СВОЄ місто
Виходить з 4 листопада 1995 року
Міські програми-2014
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Смачної Масляної!
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Командири на підборах

Стрічка подій
21-27 лютого
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Штаб народної самооборони
Вишгородського району
Шановні вишгородці!

Передвиборчі перегони стартували 25.02.2014 р. Останній день висунення кандидатур на президента
України — 30.03. Станом на 27.02
зареєстровано чотири претенденти.
ФОТО — УНІАН

Вступайте до народної самооборони, діліться інформацією, надавайте фінансову допомогу громадському формуванню населення.
Ми цілодобово організовуємо взаємодію
підрозділів охорони приміщень та патрулювання вулиць разом із міліцією.
Наша адреса: м. Вишгород. пл. Т. Шевченка, 1, кімн. 21
Наші телефони: 067-687-23-38, 095-68895-26

Громадо! Твоя доля у твоїх руках!
Сутички в Криму: кількість постраждалих зросла до 35 осіб, двоє
людей загинуло. Парламент захопили 120 невідомих «професіоналів»
з гранатометами. Вони вимагають
проведення всекримського референдуму, щоб народ сам вирішив,
бути йому з Москвою чи з Києвом.
Марина КОЧЕЛІСОВА
ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»,
Олександр КОВАЛЕНКО, «Слово»,
Віктор ШАМОТА, спеціально для «Вишгорода»

День захисника Вітчизни у Вишгороді
зустріли по-різному. Напередодні керівництво привітало ветеранів війни, праці
та військової служби району (див. ФОТОмить-1 на стор. 2). У неділю, 23 лютого,
міська рада ветеранів (див. ФОТОмить-2
на стор. 2) поклала квіти до пам’ятника
визволителям Вишгорода у 1943 році.
Місто і район «свято чоловіків» не відзначали. 21 лютого ховали димерчанина Володимира
Кищука, а 24-го — вишгородця Ігоря Пехенька
(обидва загинули у Києві, захищаючи сподівання
українців на волю, справедливість і гідне життя).
Події не лише у державі, а й на вишгородських теренах розгорталися стрімко (чит.
стрічку подій 21-27 лютого на стор. 1, 2).
ПОЗАЧЕРГОВА СЕСІЯ МІСЬКРАДИ,
САМОРОЗПУСК РАЙОННИХ РЕГІОНАЛІВ
І ЗМІ-ДЕСАНТ НА МЕЖИГІР’Я
У п’ятницю, 21 лютого, відбулась позачергова сесія Вишгородської районної, у суботу,
22 лютого, — міської ради. 26 обранців міської
громади та секретар ради Марія Решетнікова
хвилиною мовчання вшанували загиблих.
Обрані секретар засідання (Ольга Мельник) та лічильна комісія (Віктор Доброволь-

Українське золото!
21 лютого на Олімпійських іграх у Сочі відбулася жіноча естафета з біатлону. Уперше за останні 20 років участі у зимових Олімпійських іграх, національна збірна України
отримала золоті нагороди. Важливу нагороду для підняття морального духу країни здобули на Олімпійських іграх у Сочі наші біатлоністки — Віта Семеренко, Юлія Джима, Валя
Семеренко і Олена Підгрушна.
ський, Віталій Кутаф’єв і Родіон Лука) зафіксували одностайно ухвалене
ЗВЕРНЕННЯ
депутатів Вишгородської міської ради
шостого скликання
В умовах жорсткого політичного протистояння у центрі столиці України пролилася кров, майже сотня загиблих, близько двох тисяч поранених і велика кількість

Громада = влада
громадян, зниклих безвісти.
Ми, депутати Вишгородської міської
ради VI скликання, рішуче засуджуємо насильницькі дії влади проти мирних зібрань
громадян. У цій надзвичайній ситуації,
усвідомлюючи свою відповідальність перед виборцями Вишгорода, ми не можемо залишатись осторонь. Дотримуючись
європейських демократичних принципів
та керуючись прагненнями збереження
миру та спокою в українському суспільстві, ми вимагаємо:
- зробити глибокий системний аналіз
причин та мотивів, що призвели до ескалації насильства, а компетентним органам провести об’єктивне розслідування
цих трагічних подій з метою безумовного
покарання винних та недопущення поді-

Офіційний сайт міськради: www.вишгород.com.ua

Позачергова сесія Вишгородської районної
ради відбудеться 28.02.2014 р. о 10:00.
НАРОДНА РАДА Вишгорода та Вишгородського району звертається до всіх небайдужих громадян з проханням прибути
28 лютого, у п’ятницю, о 09:00 на площу
біля адмінбудинку за адресою: м. Вишгород,
пл. Т. Шевченка, 1.
Не будьте байдужими, контролюйте владу та
вирішуйте свою долю з громадою.

бного у майбутньому;
- повного перезавантаження влади —
призначення нового Уряду в найкоротші
терміни, негайної відставки Президента
України та його перевиборів у травні поточного року з подальшим прийняттям
рішення про переобрання Верховної Ради
України до закінчення поточного року;
- від Верховної Ради України — повер-

Герої Історії
нення до Конституції 2004 року зі змінами,
в яких особливу увагу звернути на роль і
місце органів місцевого самоврядування;
- негайного відновлення роботи з підписання новим українським Урядом Угоди
про асоціацію з Європейським Союзом;
- засудити сепаратистські заклики та
звернутися до Харківського з’їзду щодо
недопустимості федералізації та розколу
України;
- від депутатів міської ради — членів
Партії регіонів — покинути її лави.
Ми вимагаємо від правоохоронних органів Вишгородського району:
- не виконувати завідомо злочинних
наказів;
- забезпечити посилену охорону громадського правопорядку.

Також пропонуємо опрацювати та подати пропозиції про присвоєння одній з
вулиць міста імені Героїв Майдану.
Вишгород завжди був, є та має залишитися містом стабільності та зваженості рішень,
містом без конфронтації та провокацій.
Ми звертаємось до жителів Вишгорода — зберігати спокій та виваженість, не
піддаватись на провокації та не вдаватись
до протиправних дій.
Звернення оприлюднити у друкованих
засобах масової інформації, на місцевому
радіо й телебаченні.
Рішенню передувало нетривале бурхливе
обговорення.
Секретар міськради Марія Решетнікова
закликала депутатів висловити свою позицію,
а присутніх на сесії мешканців міста — бути
виваженими один до одного.
Депутат Олександр Семенов, який прочитав текст звернення, зауважив, що практично
усіх присутніх у залі він бачив на Майдані — і
це не екстремісти, а нормальні люди, котрих
«дістала» злочинна владна система. «Не знімаю вини і з міського депутатського корпусу,
— додав голова регламентної комісії міськради. — Якби місяць тому ми, опозиційні депутати, прийняли більш жорстку заяву — починаючи з відставки Захарченка і далі, — може,
не дійшло би до нинішньої трагічної ситуації».
Далі на стор. 6, 11, 16

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

ОДПІ інформує

Зміни у законодавстві

Працюємо у звичному режимі
Вишгородська ОДПІ ГУ Міндоходів
у Київській області
«Вишгородська об’єднана державна податкова інспекція Головного управління Міністерства
доходів і зборів у Київській
області продовжує працювати у штатному режимі. Центри обслуговування платників у Вишгородському
та Іванківському районах надають
громадянам і бізнесу увесь спектр
адміністративних послуг.
и були і залишаємось поза
політикою. Ми маємо забезпечити економічну стабільність держави та наповнення бюджетів усіх рівнів», – повідомив начальник

М

Вишгород

Вишгородської ОДПІ ГУ Міндоходів у
Київській області Володимир Тищенко.
Сьогодні головне завдання органів
Міндоходів – продовжити якісне адміністрування податків і надання сервісних послуг.
Платежі до місцевих та державного
бюджетів надходять ритмічно, їх динаміка відповідає темпам соціально-економічного розвитку регіону.
«Ми дякуємо всім платникам, які
сумлінно виконують свої податкові
зобов’язання, забезпечуючи стабільне
наповнення державної скарбниці. Адже
від цього залежить своєчасність соціальних виплат і функціонування нашого
регіону та країни в цілому», – наголосив
начальник Вишгородської ОДПІ.

Багатодітним – за особливі заслуги
Ярослава КОРНІЙЧУК, заступник
начальника управління соціального
захисту населення
Із 1 січня 2014 р. набрав чинності
Закон України «Про внесення змін до
статті 1 Закону України «Про пенсії
за особливі заслуги перед Україною»
щодо призначення пенсії батькам, які
виховали п’ятеро і більше дітей.
унктом 8 статті 1 цього Закону
передбачено, що «у разі смерті матері або позбавлення її
батьківських прав виховання п’ятьох та
більше дітей до шестирічного віку здійснювалось батьком, право на пенсію за
особливі заслуги перед Україною надається батьку. При цьому враховуються
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Стрічка подій 21-27 лютого
СБУ береться за розшук зниклих євромайданівців. Самооборона зупинила кортеж Яценюка і Тимошенко та попередила,
щоб не їздили, як «блатні». Юлія Тимошенко під оплески з’явилася на сцені
Євромайдану. Кияни охороняють КиєвоПечерську Лавру. Спікер ВР Олександр
Турчинов обраний в. о. президента України — на час до встановлення результатів перевиборів президента у травні 2014
року. Парубій: Майдан не розійдеться
до виконання усіх своїх вимог та повного перезавантаження влади. Гопники із
«георгіївськими» стрічками та прапорами
Росії розігнали Майдан у Керчі. Верховна
Рада підтримала постанову № 4189 щодо
передачі Межигір’я у держвласність. За
це рішення проголосували 324 нардепи.
Ленінопад: від пам’ятників комуністичного вождя «звільнено» вже до сотні міст

Верховна Рада

Суверенна
європейська Україна
У Верховній Раді офіційно утворено депутатську групу «Суверенна
європейська Україна» у складі 37 народних депутатів. Відповідне оголошення на сесії парламенту зробив
головуючий Руслан Кошулинський.
Уповноваженими групи оголошено
нардепів Ярослава Москаленка, Ігоря Єремеєва та Олександра Донія.
«Основа нашого об’єднання — це
європейські цінності. Щоб географічне
положення нашої держави у центрі Європи співпадало із ментальністю нашого
суспільства.
У цей історичний момент ми хочемо
взяти участь у побудові нової України,
але для цього потрібні нові підходи у політиці. За це ми виступаємо», — підкреслив Я. Москаленко.
Варто наголосити, що нова депутатська група виступає проти того, аби
будь-хто з народних депутатів переходив на керівні посади в уряд.
Докладніше читайте
на сайті газети «Вишгород»
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України. ЄС готовий «негайно» врятувати
Україну від дефолту 20 мільярдами євро.
Єврокомісія визнала нову владу України,
а Росія вважає її «результатом збройного заколоту». Рада звільнила Дмитра та
Сергія Павличенків і васильківських «терористів». Митрополит Володимир уже
не очолює Українську православну церкву Московського патріархату. Головою
Нацбанку став комендант Штабу національного спротиву Степан Кубів. Верховна Рада звільнила з посади голову СБУ
Олександра Якименка. За таке рішення
проголосувало 346 народних депутатів.
Спікер Олександр Турчинов як в. о. президента вніс постанову про призначення
головою СБУ «ударівця» Валентина Наливайченка. Новий голова СБУ розповів,
що Віктор Янукович перебуває на території України. Верховна Рада виділила Центральній виборчій комісії 1,965 млрд грн
на проведення дострокових президентських виборів. Активісти Майдану пропонують перевіряти нових членів Кабміну на
детекторі брехні. Вулиця Леніна на Черкащині стала вулицею Героїв Небесної сотні. Спеціалісти докладають усіх зусиль,
аби врятувати документи Януковича, знайдені в озері в Межигір’ї, — як для трибуналу, так і загалом для історії. Зі шпиля
над скляним куполом Верховної Ради зрізали радянську зірку, демонтували паркан навколо ВР. Депутати Держдуми (РФ)
обіцяють оперативно розглянути питання
про приєднання Криму до Росії. Польща
хоче, щоб Росія разом із США та Британією захистила Україну. У дворах штабу
Чорноморського флоту Російської Федерації та Будинку Москви у Севастополі
з’явилися бронетранспортери (начебто у
рамках проведених ЧФ РФ заходів щодо
посилення захисту своїх об’єктів у зв’язку
із можливими терористичними загрозами). 26 лютого увесь «Беркут» в Україні
ліквідовано — серед ночі й одним наказом міністра МВС. Разом із президентом кияни врешті оберуть мера та нову
Київраду. Кримський спікер Володимир
Константинов не визнає нової влади. ВР
Криму спробує відірватись від України. У
Ялту прибули частини російських військ.
Міжбанк продовжує принижувати грив-

ню: долар перестрибнув 10 гривень, євро
— 14. Львів’яни та донеччани — за мовну
солідарність. Донецькі активісти підтримали ініціативу львів’ян — разом виступити проти мовних спекуляцій політиків:
львів’яни закликали жителів свого міста
розмовляти один день російською, а донеччани своїх — українською. Лікарі Майдану попереджають про необхідність психологічної допомоги — усім. Росія готова
прийняти етнічних росіян, народжених у
Росії та осіб, що мають російські паспорти. Серед останніх чимало кримчан, які
автоматично втрачають українське громадянство. Парубій наказав Самообороні зняти маски і відмовитись від зброї. У
Верховній Раді з’явилась алея Небесної
сотні. Голова ХОДА Михайло Добкін подав у відставку: хоче йти у Президенти.
Генпрокуратура порушила справи за
сепаратизм у Криму. Янукович, Клюєв,
Пшонка, Захарченко, Якименко та Шуляк
відтепер — підозрювані у масових вбивствах. Януковича та Захарченка оголосили у міжнародний розшук. Турчинов доручив Кубіву контролювати банки, щоб не
вивезли гроші з держави. Народний депутат від партії «Удар» Ірина Геращенко
закликає не допустити свавілля загонів
Самооборони Майдану. Патрулювання
вулиць не означає самоуправства. В. о.
міністра внутрішніх справ Арсен Аваков:
замість розформованого спецпідрозділу
міліції «Беркут» створюють нову структуру з іншими функціями та філософією.
Турчинов призначив в.о. голови адміністрації президента Олега Рафальського.
Новим комендантом Майдану замість
Степана Кубіва, який очолив Нацбанк
України, став Богдан Дубас. У Раді Федерації (РФ) твердять, що Росія ніколи
не надасть притулку Януковичу. Клюєв
готовий співпрацювати зі слідством, щоб
допомогти йому з’ясувати, хто наказував
і вбивав людей. Китай судитиметься з
Україною через невиконання контракту з
постачання зерна на $3 млрд. 1 березня
у Києві відбудеться масштабний суботник. Ірпінська рада висловила недовіру
міському голові Володимирові Скаржинському. А у Бучі городяни захистили свого мера.

ФОТОмить

діти, усиновлені в установленому законом порядку».
Багатодітні батьки, яким призначено
дострокову пенсію за віком згідно з абзацом 5 п. 3 розділу XV Закону України «Про
загальнообов’язкове державне пенсійне
страхування», мають право на призначення пенсії за особливі заслуги.
Для порушення клопотання про призначення пенсії за особливі заслуги перед Україною таким батькам необхідно
звернутися до управління Пенсійного
фонду України за місцем одержання пенсії із заявою та відповідними документами, а саме: копією паспорта; свідоцтвами
про народження всіх дітей; документами,
що підтверджують факт смерті матері
або позбавлення її батьківських прав.

За принципом
«єдиного вікна»
Прийом громадян
Оксана ТАРАСЕНКО,
начальник управління ПФУ
у Вишгородському районі
На виконання постанови правління Пенсійного фонду України від
21.02.2012 № 4-3 «Деякі питання
удосконалення прийому та обслуговування осіб, що звертаються до
органів Пенсійного фонду України»
з 25 лютого 2014 року в управлінні
ПФУ у Вишгородському районі запроваджено прийом громадян за
принципом «єдиного вікна».
вернувшись з 8:00 до 15:00
години до Пенсійного фонду, можна з’ясувати усі питання в одному місці.
У нас ви отримаєте консультації
щодо призначення, перерахунку та
виплати пенсій; звільнення або працевлаштування, зміни особистих даних; запиту пенсійної справи; видачі
довідок про перебування на обліку в
управлінні ПФУ; поновлення виплати
пенсії, прийняття довідок про продовження навчання; видачі довідок про
доходи, відрахування з пенсій, пенсійних посвідчень; оформлення допомоги на поховання.
Вас
проконсультують
щодо
оформлення довіреності на виплату пенсій через поштові відділення; поновлення заяв на виплату пенсій через установи банків;
надання інформації щодо персоніфікованого обліку відомостей у системі
загальнообов’язкового державного
пенсійного страхування; видачі свідоцтв про загальнообов’язкове державне соціальне страхування.
В «єдиному вікні» також можна
записатися на прийом до керівника
або його заступників, зареєструвати
запит, звернення, заяву чи скаргу та
отримати інформацію про порядок і
терміни їх розгляду.
Телефон «гарячої» лінії: 52-470.
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Офіційно

Вишгород
Початок — див.
№№ 6-8’2014

1 березня

Додаток 5
до рішення Вишгородської міської ради
від 24 січня 2014 р. № 29/2

ПРОГРАМА РОЗВИТКУ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ
у м. ВИШГОРОДІ НА 2014 РІК

І. Загальні положення
Фізична культура і спорт є складовою частиною виховного процесу дітей і підлітків, учнівської та студентської молоді й відіграє важливу роль у зміцненні здоров’я, підвищенні
фізичних і функціональних можливостей організму людини,
забезпеченні здорового дозвілля, збереженні тривалості активного життя дорослого населення.
У місті здійснюється робота, спрямована на стабілізацію
розвитку масової фізичної культури і спорту, збереження усіх
складових її діяльності.
Проте рівень розвитку фізичного виховання, фізичної
культури і спорту ще не відповідає сучасним вимогам, тому
не може задовольнити потреб населення.
Мало уваги приділяється фізичному вихованню в сім’ях.
Не задовольняється природна біологічна потреба дітей,
учнівської і студентської молоді в руховій активності, що негативно позначається на їхньому здоров’ї.
Програма з розвитку фізкультури й спорту в м. Вишгороді має принаймні чотири аспекти, дуже важливі у цій діяльності:
1. Подальший розвиток дитячо-юнацького спорту за рахунок створення спортивного комплексу як у місті, так і на
березі Київського водосховища, де можливе відкриття нових
відділень спорту КДЮСШ – худ. гімнастика, баскетбол,
волейбол, боротьба вільна та греко-римська, теніс,
футзал та водні види спорту.
2. Збільшення кількості громадян, що займаються фізкультурою й спортом, за рахунок реконструкції стадіону
«Енергетик» та будівництва нових спортивних споруд і
майданчиків.
3. Зниження витрат на експлуатацію спортивних споруджень — застосування енергозберігаючих технологій і
надання платних послуг.
4. Надання спортивних послуг на комерційній основі із
застосуванням логічного ціноутворення.
Загальна характеристика роботи підприємства у
2013 році
Для виконання Програми кошторисом підприємству
було передбачено фінансування з місцевого бюджету на
2013 рік у сумі 1 100 тис. грн.
Дані про фактично отримане фінансування та напрямки використання коштів місцевого бюджету комунальним підприємством «Управління з розвитку фізичної культури та спорту Вишгородської міської ради» за
9 місяців 2013 року.
Отримано підприємством бюджетних коштів за КФКВ
130112 «Інші видатки»
Фактично використано
Залишок на рахунку станом на 01.10.2013 р.

Напрямки використання коштів:

726,78 тис. грн
722,39 тис. грн
4,39 тис. грн

Оплата праці працівників бюджетних установ

504,30

Нарахування на заробітну плату

183,2

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у т. ч. м’який інвентар та обмундирування (придбано спортивний інвентар, форму,
кубки, медалі, канцтовари та інші матеріали)

3,8

Оплата послуг (крім комунальних)

0,59

Оплата водопостачання та водовідведення
Оплата електроенергії
Від господарської діяльності (надання послуг) підприємство
отримало за 9 місяців 2013 р. (тис. грн)
Благодійних внесків та фінансових допомог отримано на
суму, тис. грн

3,5
27,0
180,0

33,5

З них за напрямками використання коштів: використано
1.

Заробітна плата

80,2

2.

Нарахування на заробітну плату

39,6

3.

Оплата послуг за спостереженням за станом тривожної та
пожежної сигналізацій

4.

Податки та збори (збір за водокористування)

5.

Оплата електроенергії

6

Оплата послуг водопостачання і водовідведення

2,1

8.

Придбання інших необоротних активів (модем до касового
апарату, лічильник електроенергії, трансформатори)

3,8

9.

Придбання витратних матеріалів, канцтоварів та інших запасів

17,7

10.

Придбання паливно-мастильних матеріалів (для обслуговування газонокосарок, учбового катера)

3,2

11.

Оплата автопослуг

14.

Витрати на проведення спортивних заходів (медалі, дипломи) та придбання спортінвентарю

1,5

15.

Експлуатаційні витрати при оренді Будинку культури «Енергетик»

4,3

17.

Оплата послуг з обслуговування касового апарату

2,1

19.

Обслуговування оргтехніки (заправка картриджів та інш.)

0,8

20.

Послуги зв’язку (Цех №8 ВАТ «Укртелеком», оплата інтернету та мобільного зв’язку )

1,8

22.

Оплата послуг (поштових, нотаріальних та інше)

0,3

23.

Оплата банківських послуг

1,0

24.

Інші витрати

4,6

5,0
0,2
29,6

15,7

ІІ. Мета Програми
Мета Програми полягає у створенні необхідних соціально-економічних, нормативно-правових, організаційно-технічних умов для розвитку фізичної культури та спорту в м.
Вишгороді.
ІІІ. Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники:
- здійснення фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи в КП «Управління з розвитку фізичної культури
та спорту Вишгородської міської ради»;
- упровадження ефективних форм і методів фізкультурно-спортивної діяльності та розвиток видів спорту з урахуванням місцевих особливостей і економічних факторів;
- реформування організаційних основ фізкультурноспортивного руху, стимулювання створення широкої мережі
фізкультурно-спортивних клубів;

- збереження наявної, з подальшим удосконаленням,
матеріально-технічної бази, поліпшення умов її функціонування;
- забезпечення розвитку видів спорту, що функціонують у
місті, удосконалення системи підготовки збірних команд міста, спортивного резерву, підвищення якості функціонування
комплексної дитячо-юнацької спортивної школи:
1. Проводити початкові заняття з різних видів спорту з дітьми віку старших груп дошкільних навчальних закладів (далі
— дитсадків).
2. Після початкового спортивного навчання у дитсадках
необхідно здібних до спорту дітей, після перевірки функціональних можливостей, перевести до створених спортивних
класів на базі шкіл міста. Створювати спортивні класи необхідно кожні два роки.
3. Організувати серед тренерів-викладачів бригадний
метод роботи зі спеціалізації видів спорту (min 2 чоловік).
Діти, що не потрапили до спортивних класів, продовжують займатися обраним видом спорту на абонементній основі з можливістю переведення до спортивного класу.
Методика навчання за такою системою складається із
трьох етапів:
1. Початкова, спортивна підготовка на базі дитсадків, але
з відвідуванням спеціалізованих спортивних споруд, триває
2 роки.
2. Навчально-спортивна робота триває 7 років у відділеннях КДЮСШ, де заняття дітей безкоштовне, із забезпеченням спортивною формою і щоденним харчуванням на базі
спортивних класів шкіл міста.
3. Спортивне вдосконалювання вже відбувається для
кращих спортсменів КДЮСШ у збірних командах області,
України під безпосереднім керівництвом наших тренерів.
При такій поетапній системі підготовки (що можливо
здійснити в м. Вишгороді) у нас справді з’являться члени
основного складу збірної команди України й довгоочікуваний учасник Олімпійських ігор. Така система була створена
й працювала в СРСР, перевірена часом у багатьох країнах
світу, починаючи з Німеччини. Зараз цю систему застосовує успішно Китай, запрошуючи на роботу тренерів із країн
СНД;
- забезпечення передових позицій у спорті, сприяння
концепції розвитку олімпійського руху;
- надання підтримки становленню та впровадженню
ефективних форм організації реабілітаційної та спортивної
роботи з особами, які мають вади фізичного розвитку;
- підвищення рівня нормативно-правового, кадрового,
матеріально-технічного, фінансового, науково-методичного,
медичного, інформаційного та організаційного забезпечення;
- участь у міжнародній спортивній діяльності.
ІV. Напрямки діяльності Програми:
1. Фізичне виховання вихованців у дошкільних закладах.
2. Спорт для усіх верств населення м. Вишгорода у місцях масового відпочинку громадян.
3. Фізкультурно-оздоровча діяльність у виробничій сфері.
4. Фізкультурно-оздоровча та реабілітаційна робота серед інвалідів.
5. Розвиток видів спорту, що існують у місті.
До системи забезпечення напрямків розвитку фізичної
культури і спорту належить кадровий, спортивно-технічний,
фінансовий, медичний, інформаційний, організаційний та
розвиток матеріальної бази:
Стадіон «Енергетик» — центральний об’єкт у м. Вишгороді не тільки за розташуванням, а й за його функціональними завданнями:
- проведення міських культурно-масових заходів;
- здійснення навчально-тренувального процесу відділень
КДЮСШ та оздоровчих груп;
- проведення спортивних масових заходів;
- здійснення навчального процесу ЗОШ.
Пропозиції щодо розвитку стадіону за рахунок інвестицій для виконання його основних функцій:
- будівництво трибун із навісом у кількості 8 рядів на 1 520
посадкових місць;
- ремонт і збільшення бігових доріжок та облаштування
штучним покриттям;
- облаштування легкоатлетичного сектору, ями для
стрибків, зони метання легкоатлетичних снарядів та волейбольного майданчика з покриттям палубним брусом.
Спорткомплекс — на базі модуля «Кисловодськ» – унікальна, швидкозбірна багатофункціональна споруда, у якій
можливо розмістити багато видів спорту, де за добу проходило оздоровлення понад 250 чоловік.
Водно-спортивна база «Вишгород-Марина» – єдиний
міський спортивний об’єкт біля води в зоні активного відпочинку населення з розташуванням його в береговій зоні по
вулиці Парусній.
Має виконувати багато функціональних завдань при цілорічній його роботі в напрямках розвитку водних видів спорту,
міської пляжної зони, спортивних майданчиків, водного туризму й забезпечення безпеки знаходження людей на воді
й на льоду. Сьогодні, використовуючи ці природні умови,
можна одержати один із найкомфортабельніших яхт-клубів
України, де зможуть базуватися вітрильні й моторні яхти м.
Вишгорода, Києва й області, а це — робочі місця для жителів
міста й наповнення місцевого бюджету.
Це можливо вже у 2014 р. шляхом реконструкції яхт-клубу
«Енергетик» (за рахунок інвесторів та комерційної основи,
що підтверджено діяльністю яхт-клуба у 2013 році) шляхом
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створення стоянки парусно-моторних яхт та забезпечення
роботи відділення КДЮСШ з вітрильного спорту.
Пропозиції для успішного виконання Програми
За останні три роки міською радою зроблені вагомі кроки
в розвитку спортивної інфраструктури міста, що викликало
інтерес населення до занять фізичною культурою та спортом.
На підставі вищезазначеного та згідно з міською Програмою розвитку фізичної культури і спорту адміністрація підприємства пропонує розглянути питання щодо реконструкції
й ремонту спортивних об’єктів та включення до плану фінансування чи інвестицій у 2014 році:
1. Створення трибун для глядачів.
2. Створення бігових доріжок та легкоатлетичних секторів.
3. Будівництво спорткомплексу.
4. Реконструкція спортмайданчика: укладання штучного
покриття на тенісний майданчик стадіону.
5. Передача у комунальну власність території гідроцеху
Каскаду ГЕС і ГАЕС для облаштування Вишгородського міського яхт-клубу «Вишгород-Марина».
6. Продовжувати роботи з облаштування міського пляжу
на березі Київського водосховища.
7. Облаштування приміщення для занять відділення
КДЮСШ з кікбоксингу «Кшатрій» за адресою: м. Вишгород,
вул. Набережна, буд. № 4-а.
8. Проведення реконструкції та ремонту павільйону стадіону з метою створення умов для відділення КДЮСШ з настільного тенісу.
РОЗРАХУНОК ВИТРАТ
№

Об’єкти

Об’єм робіт

1.
Стадіон
«Енергетик»

2

3

4

Створення трибун для глядачів; асфальтування бігових
доріжок; штучне покриття бігових доріжок
облаштування штучним покриттям тенісного корту; доклейка штучного покриття
на запасне футбольне поле;
реконструкція
павільйона
стадіону під школу настільного тенісу

Спорткомплекс-модуль
« К и с л о водськ»

Змонтувати на території
міста та реконструювати під
спортивну споруду

Водноспортивна база
«ВишгородМарина»

Реконструкція
яхт-клубу
«Енергетик» (створення стоянки яхт та сучасної споруди
для розташування, елінгу,
вітрильної майстерні, адміністрації та кают-компанії)

м. Вишгород,
вул.
Набережна,
4-а
(тех. приміщ.)

Облаштування
приміщення для занять відділення
КДЮСШ з кікбоксингу

Джерело
фінансування

Сума, грн

Інвестиції

Згідно
із
затвердженим
проектом стадіону

Інвестиції

800.000

2.500.000
Інвестиції

Інвестиції

200.000

V. Обсяг та джерела фінансування; строки та етапи
виконання Програми
Фінансування Програми у 2014 році здійснюватиметься
за рахунок коштів, отриманих від господарської діяльності підприємства, загального фонду міського бюджету для
виконання програм і заходів з розвитку фізичної культури і
спорту, а також з інших джерел, передбачених чинним законодавством.
КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)»
О п л а т а
праці

1) заробітна плата згідно із штатним розписом 830 948,0 грн
2) матеріальна допомога на оздоровлення (посадовий
оклад) 37 692,0 грн
Усього 868 640,0 грн

Нарахування на оплату праці
(36,83%)

Усього – 319 920 грн

Використання товарів і послуг – 118 440 грн, у т. ч.
Предмети,
матеріали,
обладнання
та інвентар

1) придбання спортивної форми, м’ячів та іншого
спорт. інвентаря –100 500 грн
- футбольна форма дитяча — 210грн/за 1компл. х 160дітей
= 33 600 грн;
- м’ячі футбольні — 80 шт. х 300 грн = 24 000 грн;
- спорт.- юнацька яхта класу «Оптиміст» — 5 шт. х 8000,0 =
40 000 грн;
- спорт. тренажери — 2 шт. х 1 450 грн = 2 900 грн;
2) придбання будівельних матеріалів – 6 420 грн
- профнастил 80 кв. м х 75 грн = 6 000 грн, винт. по металу
— 600 х 0,7 грн = 4 200 грн (для завершення робіт із облаштування навісу над трибунами);
3) передплата періодичних видань — 2 150 грн;
4) проведення спортивно-масових заходів — 4 320 грн;
5) придбання канцелярського, письмового приладдя –
850 грн

Оплата послуг
(крім комунальних)

1) оплата експертної грошової оцінки земельної ділянки
площею 3,264 га, виділеної для експлуатації та реконструкції
стадіону – 3000 грн;
2) комісійна винагорода банківських установ – 1 200 грн

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 58 520 грн, у т. ч.
О п л а т а
водопостачання та
водовідведення

1) Оплата водопостачання і водовідведення в адм.буд. стадіону – 14,6 грн/за 1 куб. м х 30 куб. м х 12 міс. = 5 256 грн
2) Полив стадіону та залив ковзанок —
210 куб. м х 7,04 грн/куб. м = 1 478,4 грн
Разом – 6 734,4 грн

Оплата електроенергії

41,8 тис. кВт/год х 1,239 грн = 51 790,2 грн

Всього

1 365 520 грн.

Для здійснення статутних завдань комунального підприємства передбачено у 2014 році фінансування з міського бюджету у сумі 1 100,00 тис. грн, у т.ч.:
заробітна плата працівників підприємства;
оплата податків, послуг (у т. ч. комунальних) та придбання товарів.
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Вишгород
Додаток 5
до рішення Вишгородської міської ради
від 24 січня 2014 р. № 29/2

ПРОГРАМА РОЗВИТКУ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ
у м. ВИШГОРОДІ НА 2014 РІК
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VІ. Очікувані результати виконання Програми:
Виконання Програми дасть можливість:
- збільшити до 20 % загальної чисельності населення міста кількість громадян, залучених до різних видів фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи;
- поліпшити підготовку спортивного резерву для збірних
команд міста та Київської області;
- збільшити до 15 % загальної чисельності кількість шко-

лярів, що відвідують дитячо-юнацькі спортивні школи;
- поліпшити результати виступів збірних команд та окремих спортсменів міста в офіційних обласних, всеукраїнських
і міжнародних змаганнях;
- зменшити на 20 % кількість дітей, учнівської та студентської молоді, яких віднесено за станом здоров’я до спеціальної медичної групи;
- створити необхідні умови для фізкультурно-оздоровчої
роботи серед населення, у тому числі серед осіб з набутими
вадами фізичного розвитку.

VІІ. Координація, контроль та управління за ходом
виконанням Програми
Координацію діяльності та контроль за виконанням міської Програми розвитку фізичної культури і спорту на 2014
рік покладено на виконавчий комітет Вишгородської міської
ради та постійну комісію міської ради з питань освіти, культури, молоді і спорту, соціального захисту населення та охорони здоров’я.
Секретар ради

ПРОГРАМА РОЗВИТКУ Вишгородського міського центру художньоестетичної творчості учнівської молоді «ДЖЕРЕЛО» на 2014 рік
І. Загальні положення
Вишгородський міський центр художньо-естетичної творчості учнівської молоді
«Джерело» (далі – «Джерело») є профільним позашкільним навчальним закладом,
основним напрямком діяльності якого є
художньо-естетичний. Як складова система безперервної освіти заклад надає знання, формуючи вміння та навички за інтересами, забезпечує потреби особистості в
творчій та інтелектуальній самореалізації,
духовний розвиток, підготовку до активної
громадської діяльності, створює умови для
змістовного дозвілля відповідно до здібностей, обдарувань вихованців, учнів.
Нормативно-правове поле діяльності
«Джерела» у 2013 році визначалось вимогами чинного законодавства, Законом
України «Про позашкільну освіту», Указом
Президента України від 28.12.2012
№ 756 «Про проведення у 2013 році в
Україні Року дитячої творчості»; розпорядження Кабінету Міністрів України від 4
лютого 2013 р. № 74 «Про затвердження
плану заходів з підготовки та проведення
у 2013 році в Україні Року дитячої творчості», наказами та розпорядженнями
відділу освіти Вишгородської РДА, рішеннями Вишгородської міської ради, розпорядженнями Вишгородського міського голови та Статутом.
Кількість дітей, охоплених гуртковою роботою в ВМЦХЕТУМ «Джерело»
на 01 жовтня 2013 року становить 550
вихованців, це – 8,7 % від загальної
кількості дітей шкільного віку міста. З
них 188 учнів — молодшого шкільного
віку, 180 – середнього, 42 – старшого.
Біля 150 дітей у закладі – діти дошкільного віку, що дає можливість дітям, які
не відвідують дошкільний навчальний
заклад, здобувати якісну художньо-естетичну освіту.
У закладі сформовані 50 груп у 17
гуртках. 299 дітей навчається у 26 групах початкового рівня, 214 дітей — у
23 групах основного рівня, 7 учнів – у 1
групі вищого рівня.
Навчально-виховна програма закладу
реалізовувалась за художньо-естетичним
напрямком: вокальне мистецтво, хореографічне мистецтво, театральне мистецтво, фольклорне мистецтво, хоровий
спів, декоративно-вжиткове мистецтво,
образотворче
мистецтво,
літературна
творчість.
Навчально-виховна робота в гуртках та
студіях здійснювалась згідно з навчальними планами та програмами. Педагоги працювали за типовими програмами.
Штатний розпис ВМЦХЕТУМ «Джерело» передбачає 1 ставку директора, 1 ставку заступника директора, 1 ставку керівника художнього, 1 ставку методиста, 16,5
ставок керівників гуртків, 1 ставку концертмейстера, 1 ставку хормейстера.
Педагогічний колектив закладу продовжуватиме працювати над єдиною науково-методичною темою: «Розвиток життєвої
компетентності особистості та її підготовка
до успіху в умовах сучасного позашкільного навчального закладу» (за напрямком
«Місце і роль інтерактивних технологій у
формуванні життєвої компетентності особистості»).
І. 1. Реалізація навчальної та дозвіллєвої діяльності учнів міського центру творчості «Джерело» за 2013 рік
Результативність участі вихованців
«Джерела» у всеукраїнських та обласних
конкурсах, виставках:
III Всеукраїнський фестиваль дитячих
творчих колективів «Діти сонця» — диплом
лауреата у номінації «Сяйво майстерності»
(театральний гурток «АТОС»);
II Всеукраїнський фестиваль-конкурс

хореографічного мистецтва «Квітневі викрутаси» в м. Ніжині — ІІ місце у номінації
«Сучасна хореографія» (гурток сучасного
танцю «Раs de danse»);
III Всеукраїнський фестиваль хореографічних колективів «Зірки танцю» в м.
Буча — ІІІ місце (колектив сучасного танцю
«Flash»);
Міжнародний фестиваль-конкурс мистецтв «Зірковий олімп» — III місце у номінації «Оригінальне мистецтво Театри мод»
(шоу-студія мод «Фантазія»);
Міжнародний фестиваль-конкурс мистецтв «Зірковий олімп» — III та V місце у
номінації «Вокальне мистецтво» (вокальна
студія «Полузір’я»);
Обласний етап Всеукраїнського гуманітарного конкурсу «Космічні фантазії» – І
місце (гурток журналістики «Струмок»);
Обласний етап Всеукраїнського конкурсу «Новорічна композиція» — І місце
(гурток «Золоті ручки»);
Обласний конкурс хореографічних колективів «Терпсихора запрошує…» — І місце у номінації «Дитяча хореографія» (гурток сучасного танцю «Раs de danse»), ІІ та
ІІІ місця у номінації «Сучасна хореографія»
(гурток сучасного танцю «Раs de danse» та
гурток сучасного танцю «Flash»);
Благодійний концерт-фестиваль «На
крилах творчості» — диплом лауреата (театральний гурток «АТОС») та інші.
Участь в організації та проведенні
міських мітингів та урочистих заходів
міста, приурочених до:
річниці визволення м. Вишгорода та
річниці визволення України від німецькофашистських загарбників, Дня людей похилого віку, Дня захисника Вітчизни, Дня
Перемоги, Дня матері, 95-тої річниці Українського Червоного Хреста.
Участь в організації та проведенні
міських свят:
міського свята Івана Купала, Дня Незалежності України, Дня міста, Дня захисту
дітей («Джерело скликає друзів») та ін.
Концерти та благодійні виступи для
дітей-інвалідів та дітей соціально не
захищених категорій, вихованців навчальних закладів м. Вишгорода, заходах Благодійного фонду святої княгині
Ольги:
вистави «Ріпка», «А зори здесь тихие…», «Муха-Цокотуха» (театральний гурток «АТОС»);
розважальний захід «На подвір’ї «Джерела», «Масляна» та інші;
майстер-клас «Пишемо писанку у вишиванці» (гурток «Золоті ручки» та ін.).
Культурно-масові заходи у «Джерелі»
«Натхнення Осені-2012», новорічна
музична вистава-казка «Пригоди в королівстві казок», конкурсно-розважальна
програма «Джерельна краса», свято до 8
березня «Кохана Я» та інші.
Підготовка та проведення Всеукраїнського фестивалю-конкурсу «Вишгородська Покрова» (хор «Коралі»)
І. 2. Фактичне фінансування закладу у
2013 році
Показники

Загальний
фонд

Оплата праці

С п е ц .
фонд

909 200,00

-

на

326 400,00

-

Оплата
комунальних послуг
та енергоносіїв
теплоп.

67 200,00

Нарахування
зарплату

Капітальні
датки

128 578,00

ви-

-

5 000,00

Капітальний ремонт фасаду будівлі

-

300 000,00

Транспортні витрати
(поїздки
учнів на фестивалі та конкурси)
Відрядження
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
Послуги
Загальна сума

11 400
22 000

-

1 000,00

-

13 000,00

-

15 200,00

-

1 365 400,00

433 578,00

Силами працівників закладу зроблено
капітальний ремонт коридору та поточний
ремонт у навчальних приміщеннях закладу.
За рахунок благодійної допомоги батьків та спонсорів гуртки здійснюють свою
діяльність (матеріали та приладдя для занять, концертні костюми для виступів дітей).
На жаль, вкотре не виділено бюджетом
коштів на придбання основних засобів,
необхідних для здійснення статутної діяльності закладу (музичної апаратури, магнітофонів, комп’ютерів). Наявна музична
апаратура потребує ремонту та оновлення.
Благодійної допомоги батьків не вистачає для придбання концертного взуття,
високоякісних костюмів та аксесуарів для
виступів дітей.
ІІ. Мета Програми
Метою програми є надання якісних соціально-освітніх послуг, поєднання інтересів особистості, суспільства, держави
щодо задоволення потреб кожної дитини
у професійному та творчому самовизначенні засобами позашкільної освіти, спрямованість кожного навчального заняття на
особистість дитини, розкриття її творчих
здібностей, забезпечення реалізації соціальних ініціатив Президента України «Кожній дитині – всебічний розвиток».
ІІІ. Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники
Модернізація навчально-виховної та
організаційно-масової роботи з вихованцями, яка передбачає:
модернізацію навчальної, матеріальнотехнічної бази закладу, оснащення його сучасним обладнанням;
забезпечення закладу навчальними та
наочними посібниками, пошиття концертних костюмів;
фінансування транспортних витрат для
участі вихованців закладу у фестивалях та
конкурсах.
Виконання Програми дасть змогу:
- забезпечити реалізацію соціальних
ініціатив Президента України «Кожній дитині – всебічний розвиток»;
- надавати якісні соціально-освітні послуги відповідно до потреб кожної дитини;
- впроваджувати в навчально-виховний
процес інноваційні технології ;
- збільшити кількість залучених до здобуття позашкільної освіти дітей міста.
ІV. Напрямки діяльності Програми
Пріоритетним напрямком розвитку закладу у 2014 році є реалізація нових соціальних ініціатив Президента України «Діти
– майбутнє України», створення умов для
максимального задоволення освітньокультурних потреб дітей та учнівської молоді міста Вишгорода.
V. Обсяги та джерела фінансування,
строки та етапи виконання Програми
У межах реалізації програми розвитку
Вишгородського міського центру художньо-естетичної творчості учнівської молоді
«Джерело» на 2014 рік передбачається
Придбання музичної апаратури
для забезпечення музичного супроводу міських заходів у приміщенні та на
вулиці
(Наявна апаратура, яку використовує
центр творчості для своїх та міських заходів, потребує заміни)

М. РЕШЕТНІКОВА
Додаток 6
до рішення Вишгородської міської ради
від 24 січня 2014 р. № 29/2

Найменування

Сума (грн)

акустичні системи з підсилювачем - в актовий зал,
сабвуфери (басові колонки) - для
потреб закладу та міста,
моніторні акустичні системи - для
потреб закладу та міста,
пульт - для потреб закладу та міста,
дроти та з’єднувальні кабелі

12 000,00
6 000,00
6 000,00
3 200,00
800,00
Загальна
сума
–
28 000,00

Придбання обладнання та предметів
довготривалого користування
Найменування

Загальний фонд

Чотири магнітофони (вокальна
студія «Полузір’я», фольклорний
ансамбль «Співаночка», хоровий
гурток «Спадкоємці переможців», «Шоу-студія мод «Фантазія»)
2 ноутбуки (для потреб усіх колективів, звукорежисер)
жалюзі в актовий зал
проектор та екран (в актовий зал)
4 шафи в приміщення театральної студії та шоу-студії мод «Фантазія» (на сьогодні меблів у приміщенні немає)

2 400,00

7 000,00
3 400,00
10 000,00
8 000,00
Загальна
сума –
30 000,00

Придбання предметів постачання і матеріалів, оплата послуг та інші видатки
Перелік предметів

Загальний
фонд

Канцтовари,
декорації
для свята та матеріали для
оформлення виставок, костюми для театрального та
хореографічних колективів
(для проведення заходів у місті) та ін.

16 000,00

Оплата послуг (окрім комунальних), у тому числі послуг
на оплату за заправку катриджів, касове обслуговування,
оплата за телекомунікаційні
послуги, ремонт комп’ютерної
техніки та ін.

30 500,00

Транспортні витрати (поїздки учнів на фестивалі та конкурси)

20 000,00

Видатки на відрядження,
підвищення кваліфікації педагогічних кадрів

4 000,00

Реконструкція підлоги у актовому залі

50 000,00

Інші видатки

500
Загальна
сума—
121 000,00

Також у березні 2014 р. виповнюється 20
років з дня створення хору «Коралі». Основні урочистості плануються в рамках проведення Всеукраїнського фестивалю-конкурсу
«Вишгородська покрова», в зв’язку з цим заплановано здійснити фінансування заходів –
5 000,00 грн.
Загальна сума фінансування Програми 179 000,00 грн.
Строки та етапи фінансування Програми
залежать від реального фінансування Програми.
Для здійснення статутних завдань комунального підприємства передбачено у 2014
році фінансування з міського бюджету у сумі
1 380,5 тис. грн., у т. ч.:
заробітна плата працівників підприємства;
оплата податків,послуг (у т. ч. комунальних) та придбання товарів.
VІ. Координація, контроль та управління за ходом виконання Програми
Основними напрямками контролю за виконанням Програми є аналіз роботи Вишгородського міського центру художньо-естетичної творчості учнівської молоді «Джерело».
Координацію, контроль та управління за
ходом виконання програми здійснює постійна комісія міської ради з гуманітарних питань.
Секретар ради М. РЕШЕТНІКОВА

Вишгород

Офіційно

1 березня

ПРОГРАМА КУЛЬТУРНО-МАСОВИХ ЗАХОДІВ, ЗДІЙСНЕННЯ ПРЕДСТАВНИЦЬКИХ
ВИДАТКІВ ТА ІНШИХ ЗАХОДІВ У М. ВИШГОРОДІ НА 2014 РІК
1. Загальні положення
Культура є ключовим елементом гармонійного й динамічного розвитку країни
та суспільства. Розвиток культури міста
спрямований на відродження і збереження національної української культури, забезпечення свободи творчості, вільного
розвитку культурно-мистецьких процесів,
професійної та аматорської творчості, реалізацію прав громадян на доступ до культурних цінностей, створення матеріальних
і фінансових умов розвитку культури.
Актуальність та необхідність створення
такої Програми переконливо підкріплюється Конституцією України, Указами Президента України та Постановами Кабінету
Міністрів України щодо святкування Дня
Перемоги, Дня Незалежності України і інших державних, професійних та місцевих
свят. В основу Програми покладені державні стратегії та основні напрямки розвитку культури у ХХІ столітті, викладені в
Основах законодавства України про культуру. Положення Програми максимально
враховують суспільні потреби мешканців
міста Вишгорода щодо рівня культури,
сучасні світові тенденції глобалізації, розвиток науково-інформаційних технологій,
досягнення в галузі культури та новацій.
Ця Програма визначає основні напрямки подальшого вдосконалення форм
та методів проведення заходів, присвячених державним та місцевим святам, а
також заохочення за заслуги перед громадою міста протягом 2013 р. Програма
має на меті реалізацію єдиної політики в
сфері організації тематичних заходів, концертів, театралізованих свят, фестивалів,
виявлення талановитих особистостей, подальший розвиток традиційної української
культури, традиційних культур народів та
етносів, що населяють м. Вишгород, підтримку народної та високопрофесійної
творчості, творчої інтелігенції міста, обдарованих дітей та молоді.
Необхідність підвищення рівня духовності серед населення м. Вишгорода,
формування у мешканців поваги до культурно-етнографічної спадщини краю, нових сучасних українських традицій обумовлюється як загальнодержавними, так і
суто міськими аспектами, а саме:
— проголошенням культурологічної
політики як одного з пріоритетних напрямків розвитку духовності;
— підвищенням ролі духовності, яка істотно впливає на широкий загал населення, економіку, суспільно-політичну ситуацію в місті;
— можливостями розкривати розмаїття народної творчості, виявляти і плекати
талановитих людей, а особливо молодь;
— залученням широкого кола мешканців міста до загальноміських свят (як крок
до розвитку місцевого самоврядування);
— збереженням і примноженням духовних багатств Вишгородщини.
На сьогодні існує нагальна потреба
проведення якісних змін у сфері культурного життя міста на основі використання
сучасних підходів, об’єднання зусиль органів місцевого самоврядування, зацікавлених організацій та громади міста. В умовах дефіциту і обмеженого фінансування
дуже важливо зробити все, аби форми та
зміст проведення свят, традицій та обрядів жили, розвивались та удосконалювались.
Здійснення даної Програми створить
всі умови для реалізації культурно-просвітніх проектів, розширить діапазон творчого спілкування колективів художньої
самодіяльності, зміцнить дружні зв’язки
з громадами міст Київщини, України та
міст-побратимів Вишгорода.
2. Мета і завдання Програми
Основною метою Програми є забезпечення належної організації відзначення
державних, загальноміських культурномасових заходів, професійних свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед
громадою міста, здійснення представницьких та інших заходів, розвитку закладів культури міста, створення сприятливих
умов для професійної, самодіяльної, художньої творчості, збереження та розвиток музейних закладів міста, організація
культурно-мистецьких заходів, концертів,
театралізованих свят, тематичних заходів,
фестивалів, виявлення талановитої особистості, подальший розвиток традицій
української культури, підтримка народної

та високопрофесійної творчості, обдарованих дітей та молоді.
Виховання у населення міста почуттів
патріотизму до рідної країни, організація
їх дозвілля у святкові дні, забезпечення
умов для суспільної і культурної самореалізації талантів Вишгородщини, відродження і розвиток народних промислів.
Основними завданнями Програми є
створення додаткових організаційних,
фінансових і матеріально-технічних умов
для виконання мети Програми.
3. Основні напрямки Програми
Передбачаються такі напрямки реалізації мети Програми:
подальше вдосконалення форм та методів проведення заходів, присвячених
державним, професійним та місцевим
святам;
реалізація державних, регіональних,
міських програм у школах естетичного виховання міста;
пошук нових напрямків діяльності міського центру творчості відповідно до вимог
сучасності, організація нових художніх колективів;
широке залучення спонсорів і меценатів до організації масових заходів, інвестування у культурну галузь;
організація виставок, ярмарків народно-прикладного мистецтва, популяризація призабутих ремесел, відродження
традиційних для регіону видів народновжиткового мистецтва;
організація культурно-освітніх семінарів, підвищення кваліфікації творчих працівників;
технічне переоснащення матеріальної
бази творчих осередків, спілок, об’єднань;
побудова нових сценічних майданчиків, літніх театрів, розважально-танцювальних об’єктів;
проведення соціальних акцій з метою
інформування населення щодо соціальних
проблем та ін., залучення активної молоді
до організації та проведення акцій;
вдосконалення єдиної політики у сфері організації концертів, театралізованих
свят, тематичних заходів, фестивалів;
зміцнення матеріально-технічної бази
закладів культури міста;
сприяння розвитку творчих здібностей
населення, виявлення талановитої особистості, росту активності громадян у підвищенні культурного іміджу міста;
забезпечення системи нових підходів
муніципального регулювання в туризмі,
що відповідає соціально-економічним
умовам, цілям, принципам і завданням
здійснення туристичної діяльності;
здійснення заходів щодо збереження,
відродження та розвитку народних художніх промислів;
створення сприятливих умов для діяльності паркового господарства, які відповідають сучасним міжнародним вимогам і нормам;
проведення заходів щодо збереження та реставрації, паспортизації об’єктів
культурної спадщини;
збільшення відсотку охоплення дітей
естетичним вихованням.
4. Заходи і завдання щодо реалізації Програми:
Відзначення державних свят, визначних подій держави, які встановленні актами Президента України, Кабінету Міністрів
України; відзначення обласних свят та
подій, які проводяться відповідно до розпоряджень голови облдержадміністрації;
відзначення ювілейних дат підприємств,
установ, організацій та окремих осіб із
врученням Почесних грамот.
Відзначення ювілейних дат підприємств, установ, організацій та окремих
осіб із врученням Почесних грамот виконавчого комітету, Подяк міського голови,
відзнак «За заслуги перед містом», «Почесний громадянин міста».
Відзначення колективів підприємств,
установ і організацій та окремих осіб за
високі трудові здобутки із врученням Почесних грамот та Подяк виконавчого комітету Вишгородської міської ради.
Відзначення професійних свят, які
встановлені відповідно до указів Президента України, із врученням Почесних грамот виконавчого комітету Вишгородської
міської ради, Подяк міського голови, відзнак «За заслуги перед містом», «Почесний громадянин міста».
Організація офіційних прийомів, зу-

стрічей делегацій, відкриття тематичних
виставок, ярмарок, конференцій, круглих
столів тощо із врученням цінних подарунків, сувенірів.
Участь у загальних зборах Асоціації
міст України щодо вирішення питань подальшого розвитку місцевого самоврядування.
Створення історичного літопису міста
Вишгорода «Славетний Вишгород!»
Виготовлення бланків Почесних грамот виконавчого комітету Вишгородської
міської ради, Подяк міського голови, відзнак «За заслуги перед містом», «Почесний громадянин міста» для відзначення та
заохочення підприємств, установ, організацій та окремих осіб; придбання цінних
подарунків, сувенірів, квіткової продукції
для урочистих заходів та представницьких
цілей; виготовлення друкованої продукції.
Програмою культурно-масових заходів, здійснення представницьких та інших
заходів у м. Вишгороді на 2013 рік було
передбачено фінансування в розмірі понад 200,00 тис. грн за рахунок загального
фонду та інших джерел фінансування.
Після внесення змін до міського бюджету у зв’язку з проведенням у м. Вишгороді Перегонів фінального етапу чемпіонату світу «U.І.M.F1 POWERBOAT GRAND
PRIX в Україні 2013 р.» в акваторії Київського водосховища фінансування по загальному фонду було збільшено на 200,0
тис. грн. Фактично для досягнення мети
програми в 2013 р. витрачено понад 400,0
тис. грн.
5. Шляхи та засоби розв`язання головних проблем та досягнення цілей,
поставлених Програмою
Оптимальними шляхами та заходами
розв’язання проблем, визначених Програмою, є:
збереження та розвиток існуючої мережі закладів культури міста в межах бюджетного фінансування;
залучення додаткових коштів шляхом
надання платних послуг населенню закладами культури, залучення позабюджетних
та спонсорських коштів;
співпраця з громадськими об’єднаннями, творчими спілками, вищими навчальними закладами мистецького спрямування,
громадськими,
соціальнокультурними, освітніми закладами у
розв’язанні проблем галузі;
поліпшення якісного складу спеціалістів закладів культури, визначення цими
закладами оптимальної кількості фахівців;
робота з власниками та користувачами пам’яток й об’єктів культурної спадщини з питань їхнього утримання та використання, здійснення своєчасного ремонту та
реставрації пам’яток;
сприяння діяльності творчих працівників та їхніх спілок, а також підприємств,
установ та організацій (закладів) культурно-мистецької сфери, що діють на території міста, а також розвитку народної та
самодіяльної творчості;
пошук, використання й поширення
нових організаційно-творчих підходів у
діяльності закладів культури, вдосконалення господарського механізму їхньої діяльності, інформаційно-методичне забезпечення, впровадження нових моделей
організації культурної діяльності.
6. Фінансове забезпечення Програми
Реалізація даної Програми базуватиметься на виконанні відповідних заходів,
фінансування яких здійснюватиметься у
2014 році за рахунок коштів загального
фонду міського бюджету на суму не менше 300 тис. грн та інших джерел фінансування відповідно до реальних потреб.
7. Очікувані результати та строк дії
Програми
Відповідно до мети Програми планується проведення таких заходів:
№
п/п
1.
2.

3.

Назва заходу
Січень
День Соборності України
Відзначення Дня пам’яті героїв
битви під Крутами
Лютий
Проведення «Вишгородської Масляної»
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до рішення Вишгородської міської ради
від 24 січня 2014 р. № 29/2
4.

5.

6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.
18.

19.
20.

21.

22.
23.
24.

25.
26.
27.
28.
29.
30.

31.

32.
33.
34.
35.
36.
37.

38.

День пам’яті і вшанування учасників бойових дій на території інших
держав
Проведення Дня захисника Вітчизни
Березень
Міжнародний жіночий день
Організація Шевченківських днів
(200 років від дня народження Т. Г.
Шевченка)
Квітень
Вшанування пам’яті жертв Чорнобильської трагедії
День довкілля
Травень
Організація свята до Дня матері
День Перемоги
Червень
Міжнародний день захисту дітей
День медичного працівника
День скорботи і вшанування пам’яті
жертв Великої Вітчизняної війни
День молоді
Участь у заходах з нагоди відзначення Дня Конституції України
Липень
Міське свято Івана Купала
Організація з підготовки Перегонів
фінального етапу чемпіонату світу
«U.І.M.F1 POWERBOAT GRAND PRIX
в Україні» в акваторії Київського водосховища
Серпень
Святкування Дня міста
Участь у заходах з нагоди відзначення Дня Державного прапора
України
Участь у заходах з нагоди відзначення Дня Незалежності України
Вересень
День знань
День фізичної культури і спорту
Проведення велозмагань з кроскантрі на Кубок міського голови
«Velo Vyshgorod» в рамках відзначення Дня фізичної культури і спорту
День партизанської слави
День дошкілля
Жовтень
Міжнародний день людей похилого
віку
Організація заходів до Дня визволення Вишгорода
Фестиваль «Вишгородська Покрова»
Заходи з відзначення річниці визволення України та річниці визволення м. Вишгорода від німецькофашистських загарбників
Листопад
День пам’яті жертв голодомору та
політичних репресій в Україні
Грудень
День боротьби зі СНІДом
Міжнародний день інвалідів
День Збройних сил України
День місцевого самоврядування
День вшанування ліквідаторів аварії на ЧАЕС
Проведення свята Миколая (виступи в дитячих садочках, подарунки
дітям)
Організація новорічних та різдвяних свят

Дія цієї програми розрахована на 2014
рік.
8. Управління при виконанні Програми та контроль за її виконанням
Загальне управління та контроль у процесі здійснення цієї Програми покладено на виконавчий комітет Вишгородської
міської ради, який спрямовує діяльність
виконавців, та на постійну комісію міської
ради з питань планування та формування
бюджету, управління комунальною власністю міста.
Секретар ради М. РЕШЕТНІКОВА
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2+2
07:00, 08:00, 15:00, 18:20
Новини
06:45, 07:45, 08:20 Гiсть
студiї
09:00 Пiдсумки тижня
09:55, 17:25 Т/с
«Таємниця старого
мосту»
10:45 Т/с «МонтеКрiсто»
11:35 Не вiр худому
кухарю
12:00, 18:55, 21:30
Дiловий свiт
12:15 Право на захист
12:30 Рояль в кущах
13:05 Крок до зiрок
13:45 «Свято дитячих
мрiй»
15:20 Дiловий свiт
15:35 Д/ф «Ю.Гагарiн.
Застереження долi»
16:50 Як це?
18:40 Фiнансова
перспектива
19:20 Спiває Iван Попович
19:40, 21:40 «Мелодiя
двох сердець»
21:00 Пiдсумки дня
22:55 Трiйка, Кено,
Секунда удачi
23:00 Пiдсумки
23:45 Вiд першої особи

06:45, 07:10, 08:10
«Снiданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00,
19:30, 23:30 ТСН:
«Телевiзiйна служба
новин»
08:05 «Економiчна
правда»
09:10 Х/ф «Дiдирозбiйники» (1)
11:00 Х/ф «1+1»
13:05 Х/ф
«Несподiвана радiсть»
16:45 «ТСН.
Особливе»
17:10 Т/с «Асi» (1)
20:15 Т/с «Гюльчатай
2» (1)
22:15 «Грошi»
23:45 Т/с «Касл - 2» (2)
00:40 Х/ф «Серiйна
коханка» (3)

06:45, 19:20
Надзвичайнi новини
07:40 Факти тижня
08:45 Факти. Ранок
09:15 Надзвичайнi
новини. Пiдсумки
10:05 Анекдоти поукраїнськи
10:30, 13:00 Т/с
«Прокурорська
перевiрка»
12:45 Факти. День
14:05 Х/ф «Володар
бурi»
16:35 Х/ф «Кiнець
свiту»
18:45 Факти. Вечiр
20:05 Т/с «Чужий
район-2»
21:55 Свобода слова
23:45 Х/ф «Район
№9» (2)

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 «Гаряча лiнiя
«102»
10:15 «Якiсне життя»
13:20, 23:25
«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 «Служба
порятунку»

06:50, 16:00 «Все буде
добре!»
08:50, 18:20
«Неймовiрна правда
про зiрок»
10:25 Х/ф
«Спокута»(1)
12:05, 20:00, 23:20
«Слiдство ведуть
екстрасенси»
13:00 «МастерШеф
- 2»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
20:55 Х/ф «Мамадетектив»(1)
22:25 «Детектор
брехнi - 5»
00:15 «Один за всiх»

07:00 Х/ф «Бiле Iкло»
09:00 Слiдами морських
боїв
10:00, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
13:25 «Моднi iсторiї з
Оксаною Новицькою»
14:00 Д/с «Сувора
планета»
14:35 «Щоденник для
батькiв»
15:00, 18:30, 21:00
«Соцiальний пульс»
15:15, 21:25 «Соцiальна
економiка»
16:20 Д/с «Смертельна
мiсiя: Мадагаскар»
16:40 «Цивiлiзацiя
Incognita»
17:50 «Алло, адвокате!»
18:20 Вперед, на Олiмп!
Сочi - 2014
18:50, 22:40
«Економiчний пульс»
19:00 В гостях у Д
Гордона. В. Зельдiн
20:00 Видатне ХХ
столiття
22:45 Правдивi iсторiї

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

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

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

19:00 Подiї

18:00 Новини

07:15 Ранок з

07:15, 07:35, 08:10,

Україною

08:35 «Ранок з

09:10 Т/с «Якщо ти не

IНТЕРом»

зi мною» (1)

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

07:00, 10:00, 13:00
Новини
07:15 «Доброго ранку»
08:00 «Доброго
здоров›ячка!»
08:45 «Жити здорово!»
09:45, 16:40 «Iстина десь
поруч»
10:15 «Контрольна
закупiвля»
10:45 «Модний вирок»
12:00 Iншi новини
12:20 «Час обiдати!»
13:15 «Зрозумiти.
Пробачити»
13:40 «Слiд»
14:15 «Вони та ми»
15:05 «У наш час»
16:00 Вечiрнi новини
17:00 «Наодинцi з усiма»
17:55 «Давай
одружимося!»
19:00 «Час»
19:30 «Нехай говорять»
20:25 Т/с «Чорнi кiшки»
22:10 «Познер»
23:05 Нiчнi новини
23:15 «Римма Маркова.
Характер не цукор, душа
- рафiнад»

09:20, 12:25 Х/ф «Два 13:00, 17:25 Т/с
Iвани»

«Слiд» (1)

13:40 «Судовi справи» 16:00 Критична точка
14:35 «Сiмейний суд»

18:00 Т/с «Сашка» (1)

15:30 «Жди меня»

19:30 Ток-шоу

18:05 Ток-шоу

«Говорить Україна»

«Стосується кожного» 20:10 Т/с «Шаман-2»
19:00 Т/с «Поки

(1)

станиця спить»

22:00 Подiї дня

20:00 «Подробицi»

22:30 Х/ф «Гладiатор»

20:35 Т/с «Серафiма

(2)

Прекрасна»

01:40 Х/ф «Битва на

23:55 Т/с «Петрович»

ножах»
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06:30 ПРОФIЛАКТИКА!!!
14:00 Тема/Хронiка тижня
08:00 Т/с «Вiола
14:30, 15:30, 16:30, 17:30,
Тараканова»
18:30, 22:30, 23:30 Час.
Важливо
09:00, 17:05 Т/с «Не
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
родись вродлива»
22:00, 23:00 Час новин
15:35 Новини Київщини
09:50 Т/с «Щасливi
16:35 Машина часу
разом»
17:15, 22:45, 23:50
Погода в Українi
15:10 Х/ф «Одиного
17:35 В кабiнетах
разу у Вегасi»
18:10, 00:00 Мiсцевий час
18:00 Абзац!
18:20, 23:40 Час спорту
19:00, 23:55 Репортер 18:35 Територiя закону
19:00, 19:20 Час новин
19:05 Т/с «Воронiни» 19:45, 22:40, 23:35 Тема/
Хронiка дня
20:00 Ревiзор
20:00 Час. Пiдсумки дня
22:35 Страстi за
21:40 Час-Тайм
22:10 Податковий
Ревiзором
щоденник
00:00 Х/ф «Загублене
22:35, 23:15 Бiзнес-час
майбутнє» (2)
23:25 CRIME NEWS

07:00 Пiдйом

08:30 «Агенти впливу» 06:25, 08:20 М/с
«Черепашки мутанти
09:20 «Правда життя. нiндзя» (1)
06:50 М/с «Шоу
Професiя продавець» Гарфiлда» (1)
07:20 М/с «Лалалупси»
09:50 Т/с «Таємницi
(1)
07:45 Мультик з
слiдства» (1)
Лунтiком
08:55 М/с «Русалонька»
11:30 Т/с «Державний (1)
09:20 Єралаш
захист - 2»
09:45 Одна за всiх
12:10 Дайош молодьож!
19:00, 21:40 «Свiдок»
13:05 Т/с «Ксена принцеса - воїн» (1)
19:30 Т/с «Зниклi
14:00 Т/с «Любить не
любить» (1)
безвiсти»
15:00, 19:00 Панянкаселянка
22:00 Т/с «Грабуй
16:00 Богиня шопiнгу.
Повернення
награбоване» (2)
17:00, 20:00 Т/с «Кухня»
23:00 Т/с «Менталiст (1)
18:00 Розсмiши комiка
21:00 Країна У
- 5» (2)
21:55 6 кадрiв
00:00 Т/с «Декстер
22:50 Т/с «Свiтлофор»
(2)
- 4» (3)
23:45 Між нами

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
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
07:25, 08:25, 11:50, 17:25,
22:50, 23:50 Погода в
Українi
07:45, 18:20, 23:40 Час
спорту
08:45 Трансмiсiя-новини
10:10, 10:35, 11:15, 11:35,
12:15, 20:00 Час. Пiдсумки
дня
13:10 Податковий
щоденник
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

06:50, 16:50 Т/с

06:00, 09:25, 11:15,
17:30 «Мультляндiя»
«Опери»
07:10, 17:10 «Київ
08:45 Факти. Ранок
музика»
09:15, 19:20
08:00, 09:00, 15:00,
Надзвичайнi новини
17:00, 19:00, 21:00,
10:05, 14:00 Анекдоти 23:00 «Столичнi
по-українськи
телевiзiйнi новини»
08:25, 19:25
10:25, 13:00 Т/с
«Столиця»
«Прокурорська
10:15 «Зроблено у
перевiрка»
Києвi»
12:45 Факти. День
13:20, 23:25
14:10 Т/с «Вулицi
«Громадська
розбитих лiхтарiв.
приймальня»
15:10, 20:00 Т/с
Менти-5»
«Шляхи Iндiї»
15:00, 20:05 Т/с
16:20 «У центрi уваги»
«Чужий район-2»
18:00, 22:00 «Клуб
18:45 Факти. Вечiр
гумору»
21:55 Т/с «Лiсник»
19:20, 23:20 «Мiська
23:45 Х/ф «Початок»
варта»
21:25 «Київськi iсторiї»
(2)

06:05 «Зiркове
життя. Випробування
бездiтнiстю»
06:55, 16:00 «Все буде
добре!»
08:50, 18:20
«Неймовiрна правда
про зiрок»
10:20 Х/ф
«Домоправитель»(1)
12:05, 20:00 «Слiдство
ведуть екстрасенси»
12:55 «МастерШеф
- 2»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
19:05 «Моя правда.
Борис Моiсеєв. Казки
для дорослих»
20:55 Х/ф «Мамадетектив»(1)
22:25 «Кохана, ми
вбиваємо дiтей»

07:00 Пiдйом

06:30, 08:30, 15:00,
18:30, 21:00 «Служба
новин «Соцiальний
пульс»
06:55, 18:50, 22:40
«Економiчний пульс»
07:00 Х/ф «Василiса
Прекрасна»
09:00 Видатне ХХ
столiття
10:00, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
11:15, 21:35 ROLLING
STONES - просто для
запису
12:45 «Алло, адвокате!»
13:15 «Ронiн. Ток-шоу з
Дмитром Видрiним»
14:00, 22:45 Правдивi
iсторiї
15:15, 21:25 «Соцiальна
економiка»
16:20 Д/с «Смертельна
мiсiя: Мадагаскар»
17:45 «Соцiальний
статус: ваша пенсiя»
19:00 В гостях у Д.
Гордона. В. Зельдiн
00:30 Х/ф «Океан мрiї»
(3)

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»
11:20, 12:25, 17:00
Д/с «Слiдство вели...
з Л. Каневським»
13:40 «Судовi справи»
15:00 «Сiмейний суд»
15:55 «Зрозумiти.
Пробачити»
18:05 Ток-шоу
«Стосується кожного»
19:00 Т/с «Поки
станиця спить»
20:00 «Подробицi»
20:35 Т/с «Серафiма
Прекрасна»
23:55 Т/с «Петрович»

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

07:00, 10:00, 13:00
Новини
07:15 «Доброго ранку»
08:00 «Доброго
здоров’ячка!»
08:45 «Жити здорово!»
09:45, 16:40 «Iстина
десь поруч»
10:15 «Контрольна
закупiвля»
10:45 «Модний вирок»
12:00 Iншi новини
12:20 «Час обiдати!»
13:15 «Зрозумiти.
Пробачити»
13:40 «Слiд»
14:15 «Вони та ми»
15:10 «У наш час»
16:00 Вечiрнi новини
17:00 «Наодинцi з
усiма»
17:55 «Давай
одружимося!»
19:00 «Час»
19:30 «Нехай говорять»
20:25 Т/с «Чорнi кiшки»
22:10 «Вечiрнiй Ургант»
22:50 Нiчнi новини
23:00 «Лариса Лужина.
«Вона була в Парижi»

06:55 Х/ф «Дожити до 06:25, 08:20 М/с

Україною
09:10, 12:50, 17:25,
22:30 Т/с «Слiд» (1)
10:00, 20:10 Т/с
«Шаман-2» (1)
11:50 Ток-шоу «Нехай
говорять»
15:00, 23:20 Т/с
«ОСА» (1)
16:00 Критична точка
18:00 Т/с «Сашка» (1)
19:30 Ток-шоу
«Говорить Україна»
22:00 Подiї дня
00:20 Т/с «Ментовськi
вiйни 7» (2)

06:30, 23:30 Загадки
Всесвiту
07:30 Неймовiрнi
тварини
08:30, 13:30
Мегаспоруди
09:30, 18:30 Шукачi
10:30 Таємнi знаки
11:30, 15:30 У
пошуках пригод
12:30 Сила тварин
14:30, 21:30 Сучаснi
дива
16:30 НЛО. Справа
особливої важливостi
17:30 У пошуках
iстини
19:30 Секретнi iсторiї
20:30 Д/ф «Росiйська
Аляска»
22:30 Дика Нiмеччина
00:30 Європейський
покерний тур

06:00 «Ранок Росiї»
10:05, 16:10 Новини
культури
10:20 «Провал Канариса»
11:05 «Про найголовнiше»
12:00, 15:00, 18:00 Вiстi
12:25, 15:10, 17:40
Мiсцевий час. ВiстiМосква
13:25 Т/с «Господиня
моєї долi»
14:10 Т/с «Я прийду
сама»
15:25 Т/с «Таємницi
iнституту шляхетних
панянок»
16:20 Д/с «Бабин вiк».
«Кривляння долi. Луїза
Буржуа та Вiра Мухiна»
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 «Черговий по
країнi». М. Жванецький
23:50 «Тим часом»

Наш індекс у Каталозі місцевих періодичних видань 40007

06:05, 07:00, 08:00,
09:00, 19:30, 23:35
ТСН: «Телевiзiйна
служба новин»
06:45, 07:10, 08:10
«Снiданок з 1+1»
08:05 «Економiчна
правда»
09:10, 20:15 Т/с
«Гюльчатай 2» (1)
10:50, 11:50 Т/с
«Громови - 2»
12:50 «Не бреши менi
- 4»
13:50 Т/с «Справа
лiкарiв»
14:45 «Красуня за 12
годин - 2»
15:40 Т/с «Свати - 4»
(1)
16:45 «ТСН.
Особливе»
17:10 Т/с «Асi» (1)
22:15 Реалiтi-шоу
«Сiм’я»
23:50 Т/с «Касл - 2» (2)

07:15 Ранок з

07:00 Т/с «Природний 07:30 «Мультфiльми»
(1)
вiдбiр» (1)
09:10 Х/ф «Зiпсованi
15:00 Д/п «Великi
дiвчиська 2» (1)
таємницi людства»
11:00 Х/ф «Фред»
16:40 Д/п «Воїни
12:20 Х/ф
свiту»
«Моя мачуха 17:30 Д/п «Iсторiя
iнопланетянка» (1)
раданської ППО»
14:20 «КВК- 2013»
18:15 Д/п «Пiдводний 16:45 «Вечiрнiй
квартал»
човен «Катюша»
18:10 «Звана вечеря»
18:30 Новини 2+2
19:00 Т/с «Вантаж» (1) 19:10 «Орел i Решка»
21:00 «Розсмiши
21:00 «ДжеДАI»
комiка»
21:20 Х/ф
22:00 Х/ф «Залiзна
«Перевiзник-2» (1)
людина» (2)
23:20 Х/ф «Фортеця» 00:10 Х/ф «Побачення
(2)
моєї мрiї» (2)

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

06:05, 07:00, 08:00,
12:00, 15:00, 18:20
Новини
06:35 Доброго ранку,
Україно!
06:45, 07:45, 08:20 Гiсть
студiї
08:45 Кориснi поради
09:00, 21:00 Пiдсумки
дня
09:30 Т/с «МонтеКрiсто»
12:25 Шеф-кухар країни
13:25 Х/ф До 200-рiччя
вiд дня народження
Т.Шевченка
«Капітанша»
15:35 Агросектор
15:50 «Секрети успiху» з
Н.Городенською
16:30 «Жива душа
поетова святая...». Нова
пiсенна Шевченкiана
18:40 Фiнансова
перспектива
19:35, 21:40 «Мелодiя
двох сердець»
22:55 Трiйка, Кено,
Максима
23:00 Пiдсумки
23:45 Вiд першої особи

19:00 Подiї
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06:40, 08:20 Т/с
«Повернення
Мухтара»
08:00, 11:00, 14:00,
17:00 Сьогоднi
08:55 «До суду»
09:55, 11:25 Суд
присяжних
12:35 «Справа лiкарiв»
13:30, 16:30 Огляд.
Надзвичайна подiя
14:25 «Прокурорська
перевiрка»
15:40 Ток-шоу
«Говоримо i
показуємо»
17:30 Т/с «Морськi
дияволи. Смерч-2»
21:15 «Сьогоднi.
Пiдсумки»
21:35 Т/с «Дикий»
23:30 Квартирне
питання
00:35 Головна дорога

08:00 Т/с «Вiола
Тараканова»
09:00, 17:05 Т/с «Не
родись вродлива»
09:50 Т/с «Татусевi
дочки»
15:10 Х/ф «Вже хто б
говорив-3»
18:00 Абзац!
19:00, 00:15 Репортер
19:05 Т/с «Воронiни»
22:00 Х/ф «Сутiнки» (2)
00:20 Х/ф «Поцiлунок
вампiра» (2)

«Черепашки мутанти
нiндзя» (1)
08:30 Ранковий
06:50 М/с «Шоу
Гарфiлда» (1)
«Свiдок»
07:20 М/с «Лалалупси»
09:00 «До суду»
(1)
11:00 Т/с «Мовчазний 07:45 Мультик з
Лунтiком
свiдок»
08:55 М/с «Русалонька»
12:00 Т/с «Детективи» (1)
09:20 Єралаш
13:00, 19:30 Т/с
09:45, 21:00 Країна У
«Зниклi безвiсти»
12:10 Дайош молодьож!
15:00, 17:00 Т/с
13:05 Т/с «Ксена принцеса - воїн» (1)
«Тайга. Курс
14:00 Т/с «Любить - не
виживання»
любить» (1)
15:00, 19:00 Панянка16:45, 19:00, 21:40
селянка
«Свiдок»
16:00 Богиня шопiнгу.
22:00 Т/с «Грабуй
Повернення
17:00, 20:00 Т/с «Кухня»
награбоване» (2)
(1)
23:00 Т/с «Менталiст 18:00 Розсмiши комiка
21:55 6 кадрiв
- 5» (2)
22:50 Т/с «Свiтлофор»
00:00 Т/с «Декстер
(2)
- 4» (3)
23:45 Між нами

свiтанку» (1)

2+2

06:25 Х/ф «Пекельний 07:30, 16:10 Т/с «Моя
хмарочос» (1)

прекрасна няня» (1)
08:30 «Мультфiльми»

08:00, 09:30 Т/с

(1)

«Замах» (1)

10:10 Х/ф «Зiпсованi

09:00, 18:30 Новини

дiвчиська 2» (1)
12:00 Т/с «Всi жiнки -

2+2

вiдьми» (1)

16:30, 19:00 Т/с

13:40 Т/с «Дикий

«Вантаж» (1)

ангел» (1)

21:00 «ДжеДАI»

15:15, 19:10 «Орел i
Решка»

21:20 Х/ф «Патрiот»

17:15, 21:00

(2)

«Розсмiши комiка»

23:15 Х/ф «Щупальця»
(2)

18:10 «Звана вечеря»
22:00 Т/с «Доктор
Хаус» (2)

Що
значить,
тобі
не
подобається мій подарунок з
пластиліну і шишок?
То ти у нас балуваний!

06:30, 23:30 Загадки
Всесвiту
07:30 Неймовiрнi
тварини
08:30, 13:30
Мегаспоруди
09:30, 18:30 Шукачi
10:30 Таємнi знаки
11:30, 15:30 У
пошуках пригод
12:30 Сила тварин
14:30, 21:30 Сучаснi
дива
16:30 Секретнi iсторiї
17:30 У пошуках
iстини
19:30 Битва
цивiлiзацiй. Зорелiт
для фараона
20:30 Д/ф «Iсторiя
отруєнь: Росiя»
22:30 Дика Нiмеччина
00:30 Загадки
планети

06:00 «Ранок Росiї»
10:20 «Камчатка. Життя
на вулканi»
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 Д/с «Бабин вiк».
«Життя вiд кутюр. Ельза
Скiапареллi та Надiя
Ламанова»
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,
14:20, 18:20 Новини
06:35 Доброго ранку,
Україно!
06:45, 07:45, 08:20 Гiсть
студiї
09:00, 21:00 Пiдсумки дня
09:30 Уряд на зв’язку з
громадянами
10:00 Пряме включення
з КМУ
10:20 Т/с «МонтеКрiсто»
12:25 Д/ф «Григiр
Тютюнник. Доля» ф.1
13:25 «Жива душа
поетова святая...». Свiт
поезiї. Т.Шевченко
13:50 Шлях до Чемпiонату
свiту ФIФА 2014 Бразилiя
15:00 ПАРЛАМЕНТСЬКI
СЛУХАННЯ У ВРУ
18:05 Про головне
21:45 «Нацiональні
колективи - Тарасовi
Шевченку»
22:50 Суперлото, Трiйка,
Кено
23:00 Пiдсумки
23:45 Вiд першої особи

06:05, 07:00, 08:00,
09:00, 19:30, 23:40
ТСН: «Телевiзiйна
служба новин»
06:45, 07:10, 08:10
«Снiданок з 1+1»
08:05 «Економiчна
правда»
09:10, 20:15 Т/с
«Гюльчатай 2» (1)
10:55, 11:55 Т/с
«Громови - 2»
12:55 «Не бреши менi
- 4»
13:55 Т/с «Справа
лiкарiв»
14:45 «Красуня за 12
годин - 2»
15:40 Т/с «Свати - 4»
(1)
16:45 «ТСН.
Особливе»
17:10 Т/с «Асi» (1)
22:15 «Чотири весiлля
- 3»
23:55 Т/с «Касл - 2» (2)

06:50, 16:55 Т/с

06:00, 09:25, 11:15,
17:30 «Мультляндiя»
07:10, 17:10 «Київ
08:45 Факти. Ранок
музика»
09:15, 19:20
08:00, 09:00, 15:00,
Надзвичайнi новини
17:00, 19:00, 21:00,
10:05, 14:00 Анекдоти
23:00 «Столичнi
по-українськи
телевiзiйнi новини»
10:25, 13:00 Т/с
08:25, 19:25
«Прокурорська
«Столиця»
перевiрка»
10:15 «Київськi iсторiї»
12:45 Факти. День
13:20, 23:25
«Громадська
14:10 Т/с «Вулицi
приймальня»
розбитих лiхтарiв.
15:10, 20:00 Т/с
Менти-5»
«Шляхи Iндiї»
15:05, 20:05 Т/с
16:20 «У центрi уваги»
«Чужий район-2»
18:00, 22:00 «Клуб
18:45 Факти. Вечiр
гумору»
21:55 Т/с «Лiсник»
19:20, 23:20 «Мiська
23:45 Х/ф «Мiсто
варта»
злодiїв»
21:25 «Мiсто добра»

06:00 «Зiркове життя.
Перше кохання
зiрок-3»
06:45, 16:00 «Все буде
добре!»
08:45, 18:20
«Неймовiрна правда
про зiрок»
09:20 «Моя правда.
Б. Моiсеєв. Казки для
дорослих»
10:15 «Кохана, ми
вбиваємо дiтей»
12:00 «Слiдство
ведуть екстрасенси»
12:50 «МастерШеф
- 2»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
19:50 Х/ф «Мамадетектив»(1)
22:25 «Хата на тата»

07:00 Пiдйом
08:00 Т/с «Вiола
Тараканова»
09:00, 17:05 Т/с «Не
родись вродлива»
09:50 Т/с «Щасливi
разом»
14:40 Х/ф «Сутiнки»
18:00 Абзац!
19:00, 00:20 Репортер
19:05 Т/с «Воронiни»
22:00 Х/ф «Сутiнки.
Сага. Молодик» (2)
00:25 Х/ф
«Iнформатор!»

06:30, 08:30, 15:00,
18:30, 21:00 «Служба
новин «Соцiальний
пульс»
06:55, 18:50, 22:40
«Економiчний пульс»
07:00 Х/ф
«Попелюшка»
09:00, 20:00 Видатне
ХХ столiття
10:00, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
12:45 «Соцiальний
статус: ваша пенсiя»
13:30 «Цивiлiзацiя
Incognita»
14:00, 22:45 Правдивi
iсторiї
16:20, 00:00 Д/с
«Смертельна мiсiя:
Мадагаскар»
17:50 «Алло, адвокате!»
18:20 Вперед, на
Олiмп! Сочi - 2014
19:00 В гостях у Д.
Гордона. В. Зельдiн
00:40 Х/ф «Тiло i душа2» (3)

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»
11:20, 12:25, 17:00
Д/с «Слiдство вели...
з Л. Каневським»
13:40 «Судовi справи»
15:00 «Сiмейний суд»
15:55 «Зрозумiти.
Пробачити»
18:05 Ток-шоу
«Стосується кожного»
19:00 Т/с «Поки
станиця спить»
20:00 «Подробицi»
21:00 Футбол. Збiрна
України - Збiрна США
23:00 Т/с «Петрович»

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

07:00, 10:00, 13:00
Новини
07:15 «Доброго ранку»
08:00 «Доброго
здоров’ячка!»
08:45 «Жити здорово!»
09:45, 16:40 «Iстина
десь поруч»
10:15 «Контрольна
закупiвля»
10:45 «Модний вирок»
12:00 Iншi новини
12:20 «Час обiдати!»
13:15 «Зрозумiти.
Пробачити»
13:40 «Слiд»
14:15 «Вони та ми»
16:00 Вечiрнi новини
17:00, 00:00 «Наодинцi
з усiма»
17:55 «Давай
одружимося!»
19:00 «Час»
19:30 «Нехай говорять»
20:25 Т/с
«Манекенниця»
22:25 «Вечiрнiй Ургант»
22:55 Нiчнi новини

08:30 Ранковий

«Опери»

19:00 Подiї
07:15 Ранок з
Україною
09:10, 12:50, 17:25,
22:30 Т/с «Слiд» (1)
10:00, 20:10 Т/с
«Шаман-2» (1)
11:50 Ток-шоу «Нехай
говорять»
15:00 Т/с «ОСА» (1)
16:00 Критична точка
18:00 Т/с «Сашка» (1)
19:30 Ток-шоу
«Говорить Україна»
22:00 Подiї дня
23:20 Т/с «ОСА» (2)
00:20 Т/с «Ментовськi
вiйни 7» (2)

06:40, 08:20 Т/с
«Повернення
Мухтара»
08:00, 11:00, 14:00,
17:00 Сьогоднi
08:55 «До суду»
09:55, 11:25 Суд
присяжних
12:35 «Справа лiкарiв»
13:30, 16:30 Огляд.
Надзвичайна подiя
14:25 «Прокурорська
перевiрка»
15:40 Ток-шоу
«Говоримо i
показуємо»
17:30 Т/с «Морськi
дияволи. Смерч»
21:15 «Сьогоднi.
Пiдсумки»
21:35 Т/с «Дикий»
23:35 «Дачна
вiдповiдь»
00:40 Дикий свiт
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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
06:35, 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, 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
07:45, 18:20, 23:40 Час
спорту
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
19:00, 19:30 Час новин
21:40 Час-Тайм
22:10 Акцент
22:40 Хронiка дня
23:25 CRIME NEWS

07:00 Т/с
«Солдати-15» (1)
09:00, 18:30 Новини
2+2
09:30 Х/ф
«Визволення. Вогняна
дуга» (1)
11:20 Х/ф
«Визволення.
Прорив» (1)
13:10 Д/п «Космiчнi
рятiвники»
14:10 Д/п «Гагарiн.
Останнiй полiт»
15:10 Д/п «Воїни
свiту»
16:15 Д/п «Зброя
перемоги»
16:30, 19:00 Т/с
«Вантаж» (1)
21:00 «ДжеДАI»
21:20 Х/ф «Сьогоднi
ти помреш» (2)
23:15 Х/ф «Вiдкрите
море» (2)

07:30, 16:10 Т/с «Моя

06:25, 08:20 М/с
«Черепашки мутанти
нiндзя» (1)
06:50 М/с «Шоу
09:00 «До суду»
Гарфiлда» (1)
11:00 Т/с «Мовчазний 07:20 М/с «Лалалупси»
(1)
свiдок»
07:45 Мультик з
12:00 Т/с «Детективи» Лунтiком
08:55 М/с «Русалонька»
13:00, 19:30 Т/с
(1)
«Зниклi безвiсти»
09:20 Єралаш
12:10 Дайош молодьож!
15:00, 17:00 Т/с
13:05 Т/с «Ксена «Тайга. Курс
принцеса - воїн» (1)
14:00 Т/с «Любить не
виживання»
любить» (1)
16:45, 19:00, 21:40
15:00, 19:00 Панянкаселянка
«Свiдок»
16:00 Богиня шопiнгу.
Повернення
22:00 Т/с «Грабуй
17:00, 20:00 Т/с «Кухня»
награбоване» (2)
(1)
23:00 Т/с «Менталiст 18:00 Розсмiши комiка
21:00 Країна У
- 5» (2)
21:55 6 кадрiв
22:50 Т/с «Свiтлофор»
00:00 Т/с «Декстер
(2)
- 4» (3)
23:45 Між нами

06:30, 23:30 Загадки
Всесвiту
07:30, 12:30
Неймовiрнi тварини
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 iсторiї
17:30 У пошуках
iстини
19:30 Секретнi
територiї
20:30 Д/ф «Iсторiя
отруєнь: Росiя»
22:30 Перетворення:
наука змiн
00:30 Покер. Full Tilt
Poker Pro Battle

06:00 «Ранок Росiї»
10:20 «Душу. Подорож у
пiслясмертя»
12:00, 15:00, 18:00 Вiстi
12:25, 15:35 Мiсцевий
час. Вiстi-Москва
12:40 «Особливий
випадок»
13:25 Т/с «Господиня
моєї долi»
14:10 Т/с «Я прийду
сама»
15:45 Т/с «Таємницi
iнституту шляхетних
панянок»
16:45 Д/с «Бабiй вiк».
«Великi «крутихвiстки»
17:10 «Aсademia».
«Онєгiна» повiтряна
громада»
18:45 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 «Код Кирила.
Народження цивiлiзацiї»
23:55 «Сатi. Ненудна
класика...»

От ви говорите,
що зло не
потрібно
пам’ятати ...
Ага, як же,
людина
старалась,
а я забуду?!

«Свiдок»

06:05, 07:00, 08:00,
09:00, 19:30, 23:30
ТСН: «Телевiзiйна
служба новин»
06:45, 07:10, 08:10
«Снiданок з 1+1»
08:05 «Економiчна
правда»
09:10, 20:15 Т/с
«Гюльчатай 2» (1)
10:50 Т/с «Громови
- 2»
11:50, 12:50 «Не
бреши менi - 4»
13:50 Т/с «Справа
лiкарiв»
14:45 «Красуня за 12
годин - 2»
15:40 Т/с «Свати - 4»
(1)
16:45 «ТСН.
Особливе»
17:10 Т/с «Асi» (1)
22:15 «Українськi
сенсацiї»
23:45 Т/с «Касл - 2» (2)

06:50, 16:55 Т/с

06:00, 09:25, 11:15,
17:30 «Мультляндiя»
«Опери»
07:10, 17:10 «Київ
08:45 Факти. Ранок
музика»
09:15, 19:20
08:00, 09:00, 15:00,
Надзвичайнi новини
17:00, 19:00, 21:00,
10:05, 14:00 Анекдоти
23:00 «Столичнi
по-українськи
телевiзiйнi новини»
10:25, 13:00 Т/с
08:25, 19:25
«Прокурорська
«Столиця»
перевiрка»
10:15 «Служба
порятунку»
12:45 Факти. День
13:20, 23:25
14:15 Т/с «Вулицi
«Громадська
розбитих лiхтарiв.
приймальня»
Менти-5»
15:10, 20:00 Т/с
15:10, 20:05 Т/с
«Шляхи Iндiї»
«Чужий район-2»
16:20 «У центрi уваги»
18:45 Факти. Вечiр
18:00, 22:00 «Клуб
21:55 Т/с «Лiсник»
гумору»
23:45 Х/ф
19:20, 23:20 «Мiська
«Моторошно голосно i варта»
несамовито близько» 21:25 «Прогулянки
мiстом»
(2)

06:45, 16:00 «Все буде 07:00 Пiдйом

06:30, 08:30, 15:00,
18:30, 21:00 «Служба
новин «Соцiальний
пульс»
06:55, 18:50, 22:40
«Економiчний пульс»
07:00 Х/ф «Кощiй
Безсмертний»
09:00, 20:00 Видатне ХХ
столiття
10:00, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
11:15, 21:35 ROLLING
STONES - просто для
запису
12:45 «Алло, адвокате!»
13:15 «Україна-Європа:
маятник Фуко»
14:00, 22:45 Правдивi
iсторiї
15:15, 21:25 «Соцiальна
економiка»
16:20 Д/с «Смертельна
мiсiя: Мадагаскар»
17:45 «Соцiальний
статус: вашi права i
пiльги»
19:00 В гостях у
Д. Гордона. М.
Жванецький

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»
11:20, 12:25, 17:00
Д/с «Слiдство вели...
з Л. Каневським»
13:40 «Судовi справи»
15:00 «Сiмейний суд»
15:55 «Зрозумiти.
Пробачити»
18:05 Ток-шоу
«Стосується кожного»
19:00 Т/с «Поки
станиця спить»
20:00 «Подробицi»
20:35 Т/с «Серафiма
Прекрасна»
23:55 Т/с «Петрович»

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

07:15 Ранок з
Україною
09:10, 12:50, 17:25,
22:30 Т/с «Слiд» (1)
10:00, 20:10 Т/с
«Шаман-2» (1)
11:50 Ток-шоу «Нехай
говорять»
15:00 Т/с «ОСА» (1)
16:00 Критична точка
18:00 Т/с «Сашка» (1)
19:30 Ток-шоу
«Говорить Україна»
22:00 Подiї дня
23:20 Т/с «ОСА» (2)
00:20 Т/с «Ментовськi
вiйни 7» (2)

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»

Як кажуть
ґудзики:
давайте
відірвемося!

Наш індекс у Каталозі місцевих періодичних видань 40007

07:00, 08:00, 12:00,
15:00, 18:20 Новини
06:35 Доброго ранку,
Україно!
09:00, 21:00 Пiдсумки
дня
09:30 Т/с «МонтеКрiсто»
12:10, 18:55, 21:30
Дiловий свiт
12:30. Д/ф «Григор
Тютюнник. Доля» ф.2
13:25 Бiатлон. Кубок
свiту. Спринт (чол.)
15:45 Ближче до народу
16:25 Бiатлон. Кубок
свiту. Спринт (жiн.)
17:55 Т. Шевченко в
Петербурзi
19:25 До 200-рiччя
вiд дня народження
Т.Шевченка
20:00 «Нацiональні
колективи - Тарасовi
Шевченку»
21:40 «Надвечiр’я» з Т.
Щербатюк
22:45 Спiває Iван
Попович
22:55 Трiйка, Кено,
Максима
23:00 Пiдсумки
23:45 Вiд першої особи

19:00 Подiї

Вишгород
2+2

07:05 «Медичнi
таємницi»
07:40, 08:20 Т/с
«Повернення
Мухтара»
08:00, 11:00, 14:00,
17:00 Сьогоднi
08:55 «До суду»
09:55, 11:25 Суд
присяжних
12:35 «Справа лiкарiв»
13:30, 16:30 Огляд.
Надзвичайна подiя
14:25 «Прокурорська
перевiрка»
15:40 Ток-шоу
«Говоримо i
показуємо»
17:30 Т/с «Морськi
дияволи. Смерч»
21:15 «Сьогоднi.
Пiдсумки»
21:35 Т/с «Дикий»
23:35 «Жива легенда.
М. Жванецький»
00:35 Дикий свiт

добре!»

08:00 Т/с «Вiола

08:45, 18:20

Тараканова»

«Неймовiрна правда

09:00, 17:05 Т/с «Не

про зiрок»

родись вродлива»

10:05 Х/ф «Не
можу сказати
«прощавай»(1)

09:50 Т/с «Татусевi
дочки»
14:40 Х/ф «Сутiнки.

11:50 «Слiдство
Сага. Молодик» (2)
ведуть екстрасенси»
18:00 Абзац!
12:40 «МастерШеф
- 2»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»

19:00 Репортер
19:05 Т/с «Воронiни»
22:00 Х/ф «Сутiнки.

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
Час. Важливо
06:35, 07:10, 08:10, 22:35,
23:15 Бiзнес-час
06:40, 18:10 Мiсцевий час
06:55, 08:50, 23:45 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, 23:00 Час новин
07:15, 08:15, 19:45, 22:45,
23:35 Тема/Хронiка дня
07:25, 08:25, 11:50, 17:25,
22:50, 23:50 Погода в
Українi
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
18:35 Лiсовий патруль
19:00, 19:30 Час новин
21:40 Час-Тайм
22:10 Реальний сектор
23:25 CRIME NEWS

2+2

07:00 Т/с
«Солдати-15» (1)
09:00, 18:30 Новини
2+2
09:30 Х/ф
«Визволення.
Напрямок головного
удару» (1)
12:15 Д/п «Таємницi
чарiвних трав»
13:15 Д/п
«Безсмертя»
14:15 Д/п «Смерть
Всесвiту»
15:15 Д/п «Воїни
свiту»
16:15 Д/п «Зброя
перемоги»
16:30, 19:00 Т/с
«Вантаж» (1)
21:00 «ДжеДАI»
21:20 Х/ф «Моя
помста» (2)
23:15 Х/ф «Епiдемiя»
(2)

19:50 Х/ф «Мама-

Сага. Затьмарення»

детектив»(1)

(2)

22:25 «Я соромлюсь

00:20 Х/ф «Його

свого тiла»

кликали Ворон» (2)

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

08:30 Ранковий

06:30, 23:30 Загадки

«Свiдок»

Всесвiту

06:25, 08:20 М/с
«Черепашки мутанти
нiндзя» (1)
09:00 «До суду»
06:50 М/с «Шоу
Гарфiлда» (1)
11:00 Т/с «Мовчазний
07:20 М/с «Лалалупси»
свiдок»
(1)
07:45 Мультик з
12:00 Т/с «Детективи»
Лунтiком
13:00, 19:30 Т/с
08:55 М/с
«Русалонька» (1)
«Зниклi безвiсти»
09:20 Єралаш
15:00, 17:00 Т/с
09:45, 21:00 Країна У
12:10 Дайош
«Тайга. Курс
молодьож!
виживання»
13:05 Т/с «Ксена принцеса - воїн» (1)
16:45, 19:00, 21:40
14:00 Т/с «Любить - не
«Свiдок»
любить» (1)
15:00, 19:00 Панянка22:00 Т/с «Грабуй
селянка
награбоване» (2)
17:00, 20:00 Т/с
23:00 Т/с «Менталiст «Кухня» (1)
18:00 Розсмiши комiка
- 5» (2)
21:55 6 кадрiв
22:50 Т/с «Свiтлофор»
00:00 Т/с «Декстер
(2)
- 4» (3)
23:45 Між нами

07:30 Сила тварин
08:30, 13:30
Мегаспоруди
09:30, 18:30 Шукачi
10:30 Таємнi знаки
11:30, 15:30 У
пошуках пригод
12:30 Неймовiрнi
тварини
14:30 Сучаснi дива
16:30 Битва
цивiлiзацiй
17:30 У пошуках
iстини
19:30 НЛО. Секретнi
файли
20:30 Д/ф «Мiстика
царської династiї»
21:30 Водопровiд
22:30 Африка

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)

06:00 «Ранок Росiї»
10:20 «П’ята графа.
Емiграцiя»
12:00, 15:00, 18:00 Вiстi
12:25, 15:10, 17:40
Мiсцевий час. ВiстiМосква
13:25 Т/с «Господиня
моєї долi»
14:10 Т/с «Я прийду
сама»
15:25 Т/с «Таємницi
iнституту шляхетних
панянок»
16:20 Д/с «Бабин вiк».
«Пiн-ап. Дiвчата з
обкладинки»
16:55 «Aсademia».
«Онєгiна» повiтряна
громада»
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 «Чужинець у
родинi Сталiна»
23:50 «Культурна
революцiя»

ТЕЛЕпрограма
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2+2
06:05, 07:00, 08:00, 12:00,
15:00, 17:40 Новини
06:20, 23:20 На слуху
06:35 Доброго ранку,
Україно!
06:45, 07:45, 08:20 Гiсть
студiї
09:00, 21:00 Пiдсумки дня
09:30 Т/с «МонтеКрiсто»
11:30 До 200-рiччя вiд дня
народження Т.Шевченка
12:10, 17:25, 21:30
Дiловий свiт
13:45 Х/ф «Назар
Стодоля»
15:35 Дiловий свiт.
Агросектор
15:50 Спецпроект «Жива
душа поетова святая...»
Архiви...Люди...Долi...
Т.Шевченко (Вiдомий i
невiдомий)
18:00 Церемонiя
вiдкриття
Паралiмпiйських iгор
20:40 Спецпроект «Жива
душа поетова святая...»
Свiт поезiї. Тарас
Шевченко
23:00 Пiдсумки
23:40 Вiд першої особи

07:00, 08:00, 09:00,
19:30 ТСН
07:10, 08:10 «Снiданок
з 1+1»
08:05 «Економiчна
правда»
09:10 Т/с «Гюльчатай
2» (1)
10:50 Т/с «Громови
- 2»
11:50, 12:50 «Не
бреши менi - 4»
13:50 Т/с «Справа
лiкарiв»
14:45 «Красуня за 12
годин - 2»
15:45 Т/с «Свати - 4»
(1)
16:45 «ТСН. Особливе»
17:10 Т/с «Асi» (1)
20:15 «Сказочная
Русь»
20:50 «Вечiрнiй Київ
- 2013»
22:45 «Супергерої «
23:50 Х/ф «Марадона»

06:55, 19:20

06:10 Х/ф «Аварiя -

07:00 Пiдйом

Надзвичайнi новини

дочка мента»(1)

08:00 Т/с «Вiола

07:55, 18:20

Тараканова»

«Неймовiрна правда

09:00, 17:05 Т/с «Не

про зiрок»

родись вродлива»

06:30, 08:30, 15:00, 18:30,
21:00 «Соцiальний пульс»
06:55, 18:50, 22:40
«Економiчний пульс»
07:00 Х/ф «Коник Горбоконик»
09:00, 20:00 Видатне ХХ
столiття
10:00, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
11:15, 21:35 ROLLING
STONES - просто для
запису
12:45 «Соцiальний статус:
вашi права i пiльги»
13:30 «Цивiлiзацiя
Incognita»
14:00, 22:45 Правдивi
iсторiї
15:15, 21:25 «Соцiальна
економiка»
16:20 Д/с «Смертельна
мiсiя: Мадагаскар»
17:50 «Алло, адвокате!»
18:20 Вперед, на Олiмп!
Сочi - 2014
19:00 В гостях у Д.
Гордона. М. Жванецький
00:40 «Вихiдний, пiсля
опiвночi»

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»
11:20, 12:25, 17:00
Д/с «Слiдство вели...
з Л. Каневським»
13:40 «Судовi справи»
15:00 «Сiмейний суд»
15:55 «Зрозумiти.
Пробачити»
18:05 «Стосується
кожного»
19:00 Т/с «Поки
станиця спить»
20:00 «Подробицi»
20:35 Т/с «Серафiма
Прекрасна»
23:55 Концерт «Фiлiп
Кiркоров. Iнший»

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

06:00, 09:25, 11:15,
17:30 «Мультляндiя»
07:50, 09:15, 13:00 Т/с 07:10, 17:10 «Київ
музика»
«Винищувачi»
08:00, 09:00, 15:00,
08:45 Факти. Ранок
17:00, 19:00, 21:00,
12:45 Факти. День
23:00 «Столичнi
телевiзiйнi новини»
18:45 Факти. Вечiр
08:25, 19:25
20:05 Т/с «Чужий
«Столиця»
район-2»
10:15 «Прогулянки
21:55 Т/с «Лiсник»
мiстом»
23:45 Х/ф Оскар-2013: 13:20, 23:25
«Арго» (2)
«Громадська
приймальня»
Ми живемо в 15:10, 20:00 Т/с
такій країні,
«Шляхи Iндiї»
де суші і піца 16:20 «У центрi уваги»
приїжджають 18:00, 22:00 «Клуб
гумору»
швидше, ніж
19:20, 23:20 «Мiська
«швидка»
варта»
і міліція...
21:25 «Гаряча лiнiя
«102»

19:00 Подiї
07:15 Ранок з
Україною
09:10, 12:50, 17:20,
21:10, 22:30 Т/с
«Слiд» (1)
10:00 Т/с «Шаман-2»
(1)
11:50 Ток-шоу «Нехай
говорять»
15:00, 23:20 Т/с
«ОСА» (1)
16:00 Критична точка
18:00 Т/с «Сашка» (1)
19:30 Ток-шоу
«Говорить Україна»
22:00 Подiї дня
00:20 Т/с «Ментовськi
вiйни 7» (2)

06:40, 08:20 Т/с
«Повернення
Мухтара»
08:00, 11:00, 14:00,
17:00 Сьогоднi
08:55 «До суду»
09:55, 11:25 Суд
присяжних
12:35 «Справа лiкарiв»
13:30, 16:30 Огляд.
Надзвичайна подiя
14:25 «Прокурорська
перевiрка»
15:40 Ток-шоу
«Говоримо i
показуємо»
17:30 Т/с «Морськi
дияволи. Смерч.
Долi»
21:25 Т/с «Дикий»
23:25 Т/с «Я все
вирiшу сама»
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09:15 Х/ф
«Найчарiвнiша та
найпривабливiша»(1)

«Воронiни»
14:45 Х/ф «Сутiнки.
Сага. Затьмарення»

10:55 Х/ф «Принцеса
(2)
та жебрачка»(1)
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»

18:00 Абзац!
19:00 Репортер
22:00 Х/ф «Сутiнки.

20:00, 22:35 «Холостяк Сага. Свiтанок:
- 4»
Частина 1» (2)
00:55 Х/ф «Не

00:10 Х/ф «Сутiнки.

можу сказати

Сага. Свiтанок:

«прощавай»(1)

Частина 2» (2)

07:00, 10:00, 13:00
Новини
07:15 «Доброго ранку»
08:00 «Доброго
здоров’ячка!»
08:45 «Жити здорово!»
09:45, 16:40 «Iстина
десь поруч»
10:15 «Контрольна
закупiвля»
10:45 «Модний вирок»
12:00 Iншi новини
12:20 «Час обiдати!»
13:15 «Зрозумiти.
Пробачити»
13:40 «Слiд»
14:15 «Вони та ми»
16:00 Вечiрнi новини
16:55 «Чекай на мене»
17:50 «Давай
одружимося!»
18:50 «Поле чудес»
20:00 «Час»
20:30 «Надбвання
Республiки»
22:50 Х/ф «Осiннiй
марафон»

08:30 Ранковий
«Свiдок»
09:00 Т/с «Вулицi
розбитих лiхтарiв
- 12»
13:00 Т/с «Зниклi
безвiсти»
14:50, 17:00 Т/с
«Iлюзiя полювання»
16:45, 19:00 «Свiдок»
19:30 Х/ф «Кохання
пiд грифом «Цiлком
таємно»
21:30 Х/ф «Джек
Рiчер»
00:00 Х/ф «Втеча з
Лос-Анджелеса» (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 Вiталька
12:10 Дайош молодьож!
13:05 Т/с «Ксена принцеса - воїн» (1)
14:00 Т/с «Любить - не
любить» (1)
15:00, 19:00 Панянкаселянка
17:00 Пiв-царства за
кохання
18:00 Розсмiши комiка
20:00 Х/ф «Завтра не
помре нiколи» (2)
22:25 6 кадрiв
22:50 Т/с «Свiтлофор»
(2)
23:45 Між нами

07:00 Т/с

07:30, 16:10 Т/с «Моя

«Солдати-15» (1)

прекрасна няня» (1)

09:00, 18:30 Новини

08:30 «Мультфiльми» (1)

2+2

10:10 Т/с «Всi жiнки -

09:30 Х/ф
вiдьми» (1)

«Визволення. Битва
за Берлiн» (1)
11:10 Х/ф

13:40 Т/с «Дикий ангел»
(1)

«Визволення.

15:15, 19:10 «Орел i

Останнiй штурм» (1)

Решка»

13:05 «Нове Шалене

17:15, 23:50 «Розсмiши

вiдео по-українськи»

комiка»

15:05 «Облом.UA.

18:10 «Звана вечеря»

Новий сезон»
20:10 «КВК- 2013»

16:30 Т/с «Вантаж» (1)
19:00 Т/с

22:30

«Провокатор» (2)

«Прожекторперiсхiлтон»

23:05 Х/ф «Точка» (3)

00:40 «Нiчне життя»

06:30, 23:30 Загадки
Всесвiту
07:30 Сила тварин
08:30, 13:30
Мегаспоруди
09:30, 18:30 Шукачi
10:30 Таємнi знаки
11:30, 15:30 У
пошуках пригод
12:30 Неймовiрнi
тварини
14:30, 21:30 Сучаснi
дива
16:30 Секретнi
територiї
17:30 У пошуках
iстини
19:30 Битва за Марс
20:30 Д/ф «Шарль де
Голль»
22:30 Африка

06:00 «Ранок Росiї»
10:05, 16:10 Новини
культури
10:20 «Акторська рулетка.
Юрiй Каморний»
11:15 «Про найголовнiше»
12:00, 15:00, 18:00 Вiстi
12:25, 15:10, 17:40 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 «Генiї та лиходiї».
Гаврило Iлiзаров
16:55 «Aсademia».
«Майбутнє XXI столiття
- океан»
18:40 Т/с «Будинок бiля
великої рiчки»
19:30 «Прямий ефiр»
20:25 «Двобiй»
23:25 «Бiла студiя».
Сергiй Юрський

Наш індекс у Каталозі місцевих періодичних видань 40007

06:15 Х/ф «Вперше
замiжня»
08:30 Панянка та
кулiнар
09:05 Паралiмпiйськi
iгри. Бiатлон (жiн.чол.)
13:05 Бiатлон.
Кубок свiту. Гонка
переслiдування (чол.)
14:20 Бiатлон.
Кубок свiту. Гонка
переслiдування (жiн.)
15:10 Армiя
16:25 Театральнi
сезони
17:15 В гостях у
Д.Гордона
18:35 Х/ф Спецпроект
«Жива душа поетова
святая...» «Тарас
Шевченко. Заповiт»
21:00 Пiдсумки дня
21:25 Паралiмпiйськi
iгри. Пiдсумки дня
21:35 Без цензури
22:50 Суперлото,
Трiйка, Кено
23:00 Завтра. PRO
23:40 Х/ф «Зимова
вишня»

06:15, 19:30 ТСН:
«Телевiзiйна служба
новин»
07:00 «Хто там?»
08:05, 08:30 М/с
«Король Лев. Тiмон i
Пумба» (1)
08:55 М/ф «Енгрi
бердс» (1)
09:00 «Свiтське життя»
09:55 «Сказочная
Русь»
10:10, 11:15, 12:15,
13:15 Т/с «Свати - 4»
(1)
14:20 «Вечiрнiй Київ
- 2013»
16:10 «Вечiрнiй
квартал»
18:30 «Розсмiши
комiка - 5»
20:15 «1+1 удома: 8
березня»
22:00 Х/ф «Чого хочуть
жiнки» (1)
00:30 Х/ф «Жанна
Д’Арк» (1)

07:10 Т/с «Чужий

06:00, 08:00, 13:45

район-2»

«Мультляндiя»

08:55 Х/ф «Чаклунка»

07:10 «Київ музика»

10:40 Зiрка YouTube

10:00 «Якiсне життя»

11:20 Дача

10:30 «Зроблено у

07:35 «Будь в курсi!»
08:00 «Соцiальний
пульс»
09:00 Видатне ХХ
столiття
10:00 «Свiтськi
хронiки»
10:55 Х/ф «Мiст короля
Людовика Святого»
14:45 Правдивi iсторiї
15:45 Д/с «Африка.
Небезпечна
реальнiсть»
16:50 «Ронiн. Ток-шоу з
Дмитром Видрiним»
17:35 «Алло,
адвокате!»
18:15 «Цивiлiзацiя
Incognita»
18:30 «Соцiальний
пульс вихiдних»
19:00 Слiдами
морських боїв
20:00 Морськi
мисливцi: швидка риба
21:00 Мадонна. Це гра
22:00 Х/ф «Привиди
Гойї» (2)

06:25 Х/ф «Казка про

07:00, 19:00 Подiї

12:05 Х/ф «За бортом» Києвi»
11:00 «Нова адреса»
14:00 Х/ф
12:10 «Актуальна
«Французький
тема»
поцiлунок»
12:45 «Київськi iсторiї»
15:50, 19:50 Т/с «На
16:40 «Концерт
крилах»
М.Поплавського
18:45 Факти. Вечiр
«Мамо, вiчна i кохана»
19:00 Надзвичайнi
18:25 «Клуб гумору»
новини
19:15 Х/ф «Екс-жiнка

07:05 «Караоке на
Майданi»
07:55 «Їмо вдома»
09:00 «Все буде
смачно!»
10:10 Х/ф «Камiнний
гiсть»(1)
12:10 «Холостяк - 4»
16:40 «Хата на тата»
19:00 «Україна має
талант!-6»
22:00 «Детектор

21:40 Х/ф «Наша

мого життя» (2)

Russia. Яйця долi»

21:00 «СТН-тижневик» брехнi - 5»

23:05 Х/ф «Ржевський 21:30 Х/ф
проти Наполеона»
«Знайомтеся, Ваша
00:35 Х/ф

вдова!» (2)

«Європейський

23:15 Х/ф «»Ти-менi,

жиголо» (2)

я - тобi» (2)

23:00 «Я соромлюсь
свого тiла»
00:45 Х/ф «Аварiя дочка мента»(1)

06:30, 07:30, 08:30, 09:30,
10:30, 11:30, 12:30, 13:30,
«Черепашки-нiндзя»
14:30, 15:30, 16:30, 17:30,
18:30, 19:30, 20:30, 21:30,
09:05 М/с «Том i
22:30, 23:30 Час. Важливо
Джеррi-шоу»
06:35, 18:10 Мiсцевий час
06:45, 07:10, 08:15, 18:25,
10:00 Ревiзор
23:45 Час спорту
12:40 Страстi за
06:50, 14:50, 18:35, 19:15,
20:20, 22:00, 22:35 Тема/
Ревiзором
Хронiка тижня
14:00 Т/с «Воронiни» 07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:40 Х/ф «Сутiнки.
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
Сага. Свiтанок.
19:00, 20:00, 21:00, 23:00
Час новин
Частина 1» (2)
07:15, 12:10, 14:10, 17:10,
18:00 Х/ф «Сутiнки.
19:25 Погода в Українi
08:35 Не перший погляд
Сага. Свiтанок.
09:35, 04:35
Частина 2» (2)
Укравтоконтинент
11:35 Автопiлот-тест
20:00 Х/ф «Мiсс
11:45, 23:35 Iсторiя успiху
Конгенiальнiсть»
13:35 Вперед, на Олiмп!
22:00 Педан-Притула 15:35 Кiно з Янiною
Соколовою
шоу
17:15 Мiграцiйний вектор
17:35 Феєрiя мандрiв
23:25 Х/ф «Їж, молися,
21:10 Велика полiтика
люби»
21:35 Вiкно в Америку

08:10 М/с

06:00, 08:00, 11:00,

07:40 Т/с «Вулицi

17:00 Сьогоднi

розбитих лiхтарiв

06:10 «Грай, гармонь
улюблена!»
07:10, 08:30 Т/с
06:45 «Смiшарики.
08:00 «Школа доктора
06:15 Лотерея
Новi пригоди»
«Iнтерни» (1)
Комаровського»
07:00 «Розумницi й
«Золотий ключ»
10:00 Один за сто
розумники»
08:30 Концерт «Тобi,
06:45 Їхнi вдачi
07:45 «Слово
єдинiй»
годин
07:25 «Готуємо з
пастиря»
09:30 «Новини»
08:00, 10:00 Новини
Олексiєм Зимiним»
11:00 Т/с «В
08:15 «Смак»
10:00 Д/ф
08:20
Головна
дорога
очiкуваннi любовi» (1)
08:50 «Жарти
«Жванецький. Одисея
08:55 Кулiнарний
жартами, а
14:40
Х/ф
«Наречена
одесита»
Жванецькому - 80!»
двобiй
10:15 «Iдеальний
11:00 Х/ф «Москва
мого нареченого» (1)
10:00 Квартирне
ремонт»
сльозам не вiрить»
16:30, 19:20 Т/с
питання
11:20 Х/ф «Будьте
14:05 Т/с «Не
моїм чоловiком»
11:25 Х/ф «За
«Вiдлига» (1)
зрiкаються, кохаючи»
12:55 Х/ф «Дiвчата»
бортом»
21:20 Х/ф «Про що
14:45 «Пiснi про
18:00, 20:35 Х/ф
любов»
13:35, 17:20 Т/с
«Пiдмiна в одну мить» мовчать дiвчата» (1)
17:00 Х/ф «Любов i
«Братство десанту»
20:00 «Подробицi»
голуби»
23:10 Ювiлейний
21:35 Х/ф «Помста
19:00 «Час»
22:30 Концерт «8
концерт I.Аллегрової без права передачi»
19:20 Х/ф «Москва
Березня у Великому
сльозам не вiрить»
01:00
Х/ф
23:30
Т/с
«Я
все
мiстi»
22:00 Х/ф «Жорстокий
вирiшу сама»
романс»
00:30 Х/ф «Мами»
«Прощення» (1)
жiнку i чоловiка»

09:50, 19:05 Т/с

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 Час.
Важливо
06:35, 07:10, 08:10,
22:35 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 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
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

- 12»
11:30 «Речовий
доказ». Пароль:
джокер
12:00 «Головний
свiдок»
13:00 «Випадковий
свiдок»
13:55 «Правда
життя. Професiя телеведучий»
14:25 Х/ф «Джек
Рiчер»
17:00 Т/с «Сонька Золота ручка»
22:30 Т/с «Висяки»
02:00 Х/ф «Втеча з
Лос-Анджелеса» (2)

07:30 Байдикiвка
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)
10:55 М/ф
«Дiномама» (1)
13:40 Панянкаселянка
15:15 Х/ф
«Серцеїдки» (1)
17:30 Х/ф «Завтра не
помре нiколи» (1)
19:55 Вiталька
21:00 Розсмiши
комiка
22:50 Супердискотека
90-х

2+2

07:30 «Мультфiльми»
(1)
вiдео по-українськи»
09:00 М/с «Казки
09:00 «Облом.UA.
Ганса Крiстiана
Андерсена» (1)
Новий сезон»
10:00 М/ф «Трiстан та
10:00 Т/с «Сармат» (1)
Iзольда» (1)
22:00 Х/ф «Ярослав.
11:30 Х/ф «Перший
лицар при дворi
Тисячу рокiв тому» (1)
короля Артура» (1)
00:05 Х/ф «Довiчно»
13:10 Т/с «Всi жiнки вiдьми» (1)
(2)
15:00 «Орел i Решка.
01:35 Х/ф «Не
СРСР»
вiдступати та не
16:50 «Орел i Решка.
Шопiнг»
здаватися» (2)
17:45 Х/ф «Поїздка в
Мій життєвий Америку» (1)
19:50 «Вечiрнiй
девіз: чим
квартал»
більше я сплю, 21:40 Т/с
тим менше від «Надприродне» (2)
мене шкоди.
00:10 Х/ф «Побачення
наослiп» (2)
07:15 «Нове Шалене

06:00 Зроблено в

06:25 Х/ф «Серця

СРСР

чотирьох»

09:50 Полiт над

07:55 «Суботник»

землею

08:30 Х/ф «8 березня»

12:30 Африка
15:30 Прихована
iсторiя Стародавнього

10:05 Х/ф «Душечка»
11:20, 12:15 Х/ф
«Квiти вiд Лiзи»
12:00 Вiстi

Єгипту
14:50 «Суботнiй вечiр»
16:30 Палац
16:25 Х/ф «Я подарую
Клеопатри. У пошуках
легенди
17:30 Таємницi

тобi кохання»
18:00 Вiстi в суботу
18:50 Х/ф «Життя

столiття

розсудить»

21:30 Народження

22:00 «Коли спiвають

континентiв

чоловiки»

00:30 Загадки

23:35 Святкове шоу

планети

Валентина Юдашкiна
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2+2
06:40 Х/ф «Тарас
Шевченко»
09:25 Подорожуй свiтом з
Ю.Акунiною
10:00, 12:00 Урочистостi
до 200-рiччя вiд дня
народження Т. Шевченка
13:30 Паралiмпiйськi iгри.
Лижнi гонки (чол.)
15:20 Паралiмпiйськi iгри.
Лижнi гонки (жiн.)
16:55 Бiатлон. Кубок
свiту. Мас-старт (чол.)
17:55 Бiатлон. Кубок
свiту. Мас-старт (жiн.)
18:50 Х/ф Спецпроект
«Жива душа поетова
святая...» «Тарас
Шевченко»
21:00 Пiдсумки тижня
22:05 Паралiмпiйськi iгри.
Пiдсумки дня
22:15 Головний аргумент
22:25 Спiває Iван Попович
22:55 Трiйка, Кено,
Максима
23:00 Ера бiзнесу.
Пiдсумки
23:40 Ток-шоу «Дружина»

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 «Свiт
навиворiт-5»
11:40 «Чотири весiлля
- 3»
12:55 «Зiркова
хронiка»
14:00 М/ф «Машинi
казки. Маша i ведмiдь»
(1)
14:15 «Мiняю жiнку - 6»
15:45 Х/ф
«Манекенниця» (1)
19:30 «ТСН-Тиждень»
20:15 «Голос країни 4.
Перезавантаження»
22:40 «Свiтське життя»
23:40 «Що? де? коли?»
00:45 Х/ф «Етюди
втрьох» (3)

06:40 Т/с «Чужий

08:00 «Соцiальний пульс
вихiдних»
09:00 Слiдами морських
боїв
10:00 «Будь в курсi!»
10:40 «Щоденник для
батькiв»
11:15 Х/ф «Свiтлячки в
саду»
14:00 За сiм морiв
16:00 Д/с «Африка.
Небезпечна реальнiсть»
17:00 Д/с «Сувора планета»
17:50 «Моднi iсторiї з
Оксаною Новицькою»
18:30 «Свiт за тиждень»
19:00 Катастрофи - вiхи
еволюцiї
20:40 «Свiтськi хронiки»
21:00 Бред Пiтт.
Голлiвудський красунчик
22:00 Х/ф «Летючий дракон,
стрибаючий тигр» (2)

05:40 Х/ф «Москва
сльозам не вiрить»
08:10 «Школа доктора
Комаровського.
Невiдкладна допомога»
09:30 «Недiльнi новини»
10:00 «Орел i Решка. На
краю свiту»
11:00 Д/ф «Шевченко.
200 рокiв самотностi»
12:05 Х/ф «Пiдмiна в одну
мить»
16:05 Х/ф «Тариф
«Щаслива родина»
18:00, 21:00 Т/с «Фродя»
20:00 «Подробицi тижня»
22:50 Х/ф «Люблю 9
Березня»
00:25 Х/ф «Почуй моє
серце»

07:10 Х/ф «Наречена

Вважати недійсним втрачене свідоцтво
про право власності на житло за адресою:
Київська обл., м. Вишгород, вул.
Кургузова, буд. 3-б, кв. 183 на ім’я Сергія
Олександровича КИРИЛЕНКА, видане НВФ
«Карат» згідно розпорядження (наказу) від
17.08.1995 р. № 54

район-2»
08:20 Так$i
08:45 Космонавти
09:45 Зiрка YouTube
10:50 Козирне життя
11:20 Вам i не
снилося!
11:55 Т/с «Лiсник»
18:45 Факти тижня
19:40 Х/ф
«Холостяцька вечiрка
у Вегасi»
21:55 Х/ф
«Холостяцька
вечiрка-2. З Вегасу у
Бангкок» (2)
23:45 Х/ф «Дикий,
дикий Вест»

06:00, 08:00, 16:25
«Мультляндiя»
07:10, 14:20 «Київ
музика»
09:25 «Нова адреса»
10:00, 18:25 «Клуб
гумору»
11:40 «Корисна
розмова»
12:55 «Прогулянки
мiстом»
16:40 «Концерт
М.Поплавського
«Шевченкiвський
вечiр»
19:20 Х/ф «Зимова
спека»
21:00, 23:55 «СТНспорт-тижневик»
21:25 Х/ф «Самотня
жiнка з дитиною»
23:25 «СТН-тижневик»
00:20 Х/ф «Ти-менi,
я - тобi» (2)

06:00, 08:00, 11:00,
17:00 Сьогоднi
06:15 Лотерея
09:00 Ласкаво
«Росiйське лото
просимо
плюс»
10:00, 11:00 Таємницi 06:45 Їхнi вдачi
зiрок
07:25 Їмо вдома
12:00 Т/с «Дорожнiй 08:20 «Перша
передача»
патруль 4» (1)
08:55 «Диво технiки»
16:00 Т/с «Вiдлига»
09:25 «Їдьмо, поїмо!»
(1)
10:00 «Дачна
19:00 Подiї тижня
вiдповiдь»
20:00 Страстi на
11:20 СОГАЗ паркетi
Чемпiонат Росiї з
22:00 Т/с «Iнтерни» (1) футболу 2013/2014.
23:30 Великий футбол «Динамо» - ЦСКА.
Пряма трансляцiя
13:30, 17:20 Т/с
На постійну
роботу потрібні «Братство десанту»
21:50 Х/ф «Одинак»
безсмертні
23:55 Т/с «Я все
робітники.
вирiшу сама»
мого нареченого» (1)

07:00 «Їмо вдома»
08:00, 10:45 Х/ф
«Мама-детектив»(1)
09:00 «Все буде
смачно!»
09:55 «Караоке на
Майданi»
15:55 «»Україна має
талант!-6»
19:00 «Битва
екстрасенсiв. Свої
проти чужих»
21:05 «Один за всiх»
22:15 Х/ф «Мрiяти не
шкiдливо»(1)
00:05 Х/ф
«Найчарiвнiша та
найпривабливiша»(1)

08:00 М/с
«Черепашки-нiндзя»
10:05 Файна Юкрайна
12:20 Х/ф «Ненсi Дрю»
14:10 Х/ф «Миттєвостi
Нью-Йорка»
16:00 Х/ф «Чумова
п’ятниця»
17:50 Х/ф «Мiсс
Конгенiальнiсть»
20:00 Х/ф «Мiсс
Конгенiальнiсть-2»
22:00 Х/ф
«Охоронець»
00:35 Великi почуття

06:30, 07:30, 08:30, 09:30,
10:30, 11:30, 12:30, 13:30,
14:30, 15:30, 16:30, 17:30,
18:40, 19:30, 20:30, 22:30,
23:30 Час. Важливо
06:35, 07:20, 08:25, 22:25,
23:20 Бiзнес-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
09:10, 19:35 Велика
полiтика
10:15 Здоровi iсторiї
12:35 Життя цiкаве
13:35 Мотор
15:35 Машина часу
17:35 Новини Київщини
20:35 Дорогi депутати
21:00 Час. Пiдсумки тижня
21:40 Час-Тайм
22:35 Кiно з Янiною
Соколовою
23:35 Мiграцiйний вектор

Високошвидкісний Інтернет МТМ
Тел.: (093) 366-16-66; (095) 545-15-33; (098) 201-22-66
06:05 «Армiйський
магазин»
06:35 «Смiшарики.
Пiн-код»
07:00 «Здоров’я»
08:00, 10:00 Новини
08:10 «Доки всi
вдома»
09:00 «Зiрка на iм’я
Гагарiн»
10:15 Х/ф «Дiвчата»
12:25 Х/ф «Стережися
автомобiля»
14:10 Х/ф «Любов i
голуби»
16:05 «Точнiсiнько!»
19:00 «Час»
19:20 «Гагарiн.
Перший у космосi»
21:15 Х/ф «Безiменна
зiрка»
23:45 Х/ф «Дiти
понедiлка»

06:20 Т/с «Сонька Золота ручка»
11:30 «Легенди
карного розшуку»
12:00 «Агенти впливу»
12:50 «Таємницi
кримiнального свiту»
13:15 Х/ф «Кохання
пiд грифом «Цiлком
таємно»
15:30 Т/с «Державний
захист - 3»
23:00 «Переломнi
80-тi»
00:00 Т/с «NCIS:
полювання на вбивцю
- 9» (2)

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

07:30 Байдикiвка
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)
10:55 М/ф «Барбi та
три мушкетери» (1)
12:40 Х/ф
«Серцеїдки» (1)
14:55 Панянкаселянка
15:50 Мiй зможе
17:10 Країна У
19:00 Вiталька
21:00 Розсмiши
комiка
22:50 Т/с «Секс i
мiсто» (2)
00:45 Х/ф «Затягни
мене в пекло» (3)

У Вишгородському клубі органічного землеробства

ФОТО — автор, спеціально для «Вишгорода»

Минулого року організатор і консультант міського клубу органічного землеробства Валентина Лосєва навчала, як
спекти домашній хліб без дріжджів. Урок
засвоїли найбільш старанні члени клубу,
які нині дбайливо виконали домашнє завдання і принесли до клубу духмяні пахощі
борошна, кмину, меду, лляної олії та інших
інгредієнтів. А коли вийняли з полотняних
торбинок засмаглі цеглинки домашнього
хліба, й зовсім здалося, що ми опинилися
у пекарні.
тім, здивувати покупців сьогодні незвичайними хлібобулочними виробами складно. Тільки у вишгородських
супермаркетах хлібозаводи пропонують понад
20 сортів власної продукції, причому деякі з
них спечені без звичних дріжджів — на хмелю,
на заквасці, на солоді і т. інш.
У чому ж «провинилися» дріжджі? Мало хто
знає технологію їх виготовлення, основу якої
складає бурякова меляса. До неї додаються
сульфат амонію технічний, амоній сірчанокислий, амоній гідроортофосфат, аміак водний
технічний, діафоній фосфат технічний, кислота
ортофосфорна, калій вуглекислий та хлористий технічний, магній сірчанокислий, бішофіт,
сильвініт, солод пивоварний ячмінний — усього до 25 інгредієнтів.
Потрапляючи до організму, дріжджі витягують із нього мікроелементи, вітаміни, білки і

У

08:00 Прихована
iсторiя Стародавнього
Єгипту
09:00 Палац
Клеопатри. У пошуках
легенди
09:50, 21:30 Полiт над
землею
12:30 Африка
15:30 У пошуках
пригод
18:30 НЛО. Секретнi
файли
19:30 Секретнi iсторiї
00:30 Загадки
планети

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

07:20 «Сам собi
режисер»
08:00 «Смiхопанорама»
08:25 «Ранкова пошта»
09:00, 12:00, 18:00 Вiстi
09:10 Мiсцевий час.
Вiстi-Москва. Тиждень
у мiстi
09:45 «У свiтi тварин»
10:10 Росiя - любов моя!
«Традицiї застiлля»
10:40 Х/ф «Подружка
моя»
12:20 Мiсцевий час.
Вiстi-Москва
12:25 «Мосфiльм». 90
крокiв»
12:40 «Бiльше, нiж
любов»
13:25 «Влада факту»
14:05 «Абсолютний
слух»
14:50 «Смiятися
дозволяється»
16:25 Х/ф «Мамина
любов»
18:25 «Один в один»
21:00 Х/ф «Перевiрка на
любов»
22:40 Х/ф «Оазис
кохання»

Безкоштовні оголошення

ПРОДАМ

«Модний» хліб за рецептами клубу
Марта КВІТКА

07:30 «Мультфiльми»
Чемпiонiв УЄФА 2013- (1)
08:35 М/ф «Трiстан та
2014
Iзольда» (1)
07:30 «Маски-шоу»
10:00 «Їмо вдома»
10:00 Т/с «Мисливцi
11:00 «Розсмiши
за старовиною» (1)
комiка»
12:00 «Орел i Решка.
13:00 Х/ф «Паладiн.
Шопiнг»
Кохання та дракон»
13:00 «Орел i Решка.
(1)
СРСР»
15:00 Х/ф «Печера
14:45 «КВК- 2013»
Дракона» (1)
18:00 «Вечiрнiй
квартал»
16:55 Х/ф «Ярослав.
Тисячу рокiв тому» (1) 19:50 М/ф «Кунг-фу
Панда» (1)
19:00 Х/ф «Вулкан» (1)
21:40 Т/с
21:30 «Профутбол»
«Надприродне» (2)
23:15 Х/ф «Країна
00:10 Х/ф «Бо я так
хочу» (2)
глухих» (2)
07:00 Журнал Лiги

водночас виділяють продукти своєї життєдіяльності — токсини. У
багатьох це призводить до інтоксикації та здуття живота.
Вчені довели, що через дріжджі й клітини раку діляться набагато швидше. Варто лише позбавити
ці клітини дріжджового середовища, як вони гинуть.
Дріжджі сприяють утворенню
каменів у жовчному міхурі. Коли
органи травлення роздуті газами
деформованого кишківника, то це
стискує нижні долі легенів.
Паразитуючих дріжджових клітин можна позбутися тільки через
1-5 років — якщо повністю відмовитись від
дріжджових виробів.
Ця інформація спонукає пекарів до пошуку
безпечних технологій виготовлення хліба. Взяли її на озброєння й усі клуби органічного землеробства в Україні. У клубах є все для того,
щоб пекти живий хліб, — жито, ячмінь, тритикале, пшениця, спельта. Саме остання повністю засвоюється організмом і містить енергію
життя: утворює здорову кров і сильні м’язи. Є
навіть способи лікування спельтою, що вважається найкращим із злаків.
Як і минулого року, Валентина Лосєва роздала всім охочим закваску. Своїми рецептами
поділилися Надія Шкільна — медсестра ЦРЛ
та Ірина Самоць — вони розрізали на шматки
спечений у домашній печі хліб та лаваші. Ми
змащували скибочки джемом із чорної сморо-

Будинок, ділянку
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
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

дини з бананом, запивали узваром та записували рецепти.
Де хліб – там і пісня. Знову, як і торік, запросили відому у районі бандуристку Валентину Стареньку, яка своїм піднесеним настроєм,
ентузіазмом буквально «запалила» жінок — навчила новорічних колядок і щедрівок, розповіла чимало цікавих історій із власного життя
і запропонувала напередодні третього у січні
великого християнського свята Водохреща
всім прийти до клубу у національному українському вбранні — разом із дітьми, онуками з
вивченими колядками та щедрівками, поспілкуватися, поспівати, побажати у новому році
всіляких гараздів дорогим і близьким людям.
Так фестиваль хліба урізноманітнюється.
Загальні інтереси об’єднують нас у дружну родину, коли турбота про землю, про все живе на
ній стає турботою про кожного.

Рецепти живого хліба

Жива закваска

До 0,5 л теплої води з молоком додати 3 ложки цукру, живу закваску, ячмінне
борошно грубого помелу наполовину з просіяним. Тісто бродить 2-3 години, потім
ще стільки ж. Частку його відкладаємо на закваску, яка може зберігатися у холодильнику до 7 днів.
Додати до тіста 1-2 ложки олії, корицю (палички — розмолоти; до речі, кориця відновлює пам’ять), чорний кмин, а також родзинки, горіхи.
Вимішане тісто розкласти у формочки, змащені олією і посипані висівками.
Воно має зайняти третину формочки.
Відставити на 5-8 годин. Потім випікати.

Сухий хміль залити гарячою водою (1:2) і кип’ятити у
каструлі до зменшення води удвічі. Відцідити й охолодити.
До теплого настою додати 1 столову ложку цукру на
склянку (200 г) води. Розчин поставити у тепле місце на 2
доби, аби забродив. Потім злити у банку, накрити кришкою і зберігати у холодильнику.
Для приготування 2-3 кг хліба потрібно 0,5 склянки
хмелевих дріжджів.

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
кімнату з балконом. Тел: (04596) 52-101
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

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

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

Вишгород
(Початок на стор. 1, 6)
На вигуки залу про негайний вихід членів
ПР з їхніх партійних організацій Марія Решетнікова інформувала присутніх, а Олександр
Слива та Микола Коваль підтвердили, що на
сесії регіоналів немає. Ірина Побідаш (депутат
Вишгородської районної ради) попередила —
не виходити з партій заради крісел, бо «вимітатимемо усіх, хто працював проти народу».
За кілька хвилин мені повідомили (по
телефону), що Вишгородська районна
організація Партії регіонів саморозпустилася.
На запитання вишгородців, де мер і чи
вийшов він із ПР, секретар міськради відповіла, що Віктор Решетняк — вже другий
тиждень на санаторному лікуванні. У середу,
19.02.2014 р., він повідомив про свій вихід із
ПР.
Микола Кнюх із Демидова (виконком вишгородської народної ради) закликав усіх долучитися до забезпечення порядку у районі,
щоб не було погромів і мародерства.
Владислав Дулапчій (ГО «Рідне місто») під
вигуки «Ганьба!» вимагав відмінити рішення
міськради, що забороняє мирні виступи у місті Вишгороді.
На емоційні звинувачення деяких громадян, які розпочинали «полювання на відьом»,
Ігор Кир’янов («я — рядовий громадянин»)
закликав поводитися гідно і не переходити
на особистості, а надавати конкретні пропозиції. (Погоджуюсь на 100 %! Де ті, хто нині
шукає ворогів народу, були під час прийняття
більшістю міських депутатів нового статуту КП
«Редакція газети «Вишгород» 27 грудня 2013
року, і як саме вони підтримують міську газету? — М. К.)
Ігор Тихон нагадав, до чого призвело бездарне управління, зокрема й місцеве, — плакатом «корупція = вбивство», а також повідомив, що вишгородська народна рада ініціює
панахиду — у пам’ять про загиблих 18-20 лютого.
Микола Юречко (громадський діяч) нагадав, що має відео з усіх сесій і що буде ревізія
та відміна усіх антинародних рішень: «Вишгород — це відкрита долоня, де кожен про кожного знає все».
***
По закінченні сесії (приблизно об 11-й годині) депутати, громадські активісти і, звісно,
журналісти газети «Вишгород» і ТРК «ВишеГрад» поїхали у Межигір’я. Там заступник начальника управління ДСО Микола Решетник
повідомив журналістам, яких першими пустили на територію: коли всі виїхали з резиденції, міліція знялась — і з ранку тут уже нікого
не було.
За інформацією представників самооборони — Мирослава та десятника 31-ї сотні Майдану Олександра, — громадські активісти приїхали сюди, аби захистити те, що
належить українському народові. Станом на
12 годину вони перевіряли, чи безпечні приміщення, провели екскурсію територією для
журналістів, а потім до Межигір’я зайшли всі
охочі. Див. ФОТОрепортаж Андрія Максімова
та Віктора Шамоти на стор. 6 і на сайті газети
«Вишгород».
НАРОДНА САМООБОРОНА
Слава Інтернету, завдяки якому кияни
швидко організували нічні чергування — охороняти від можливих грабунків і підпалів свої
подвір’я! Вишгородці виставили кордони на
виїзді на димерську трасу та біля бетонної
чайки. Відпрацювавши робочий день, волонтери підвозили продукти чи спішили замінити
товаришів на бойових постах і провели там
кілька діб, аби підозрілі особи чи транспорт
«не пройшли».
Пости були бойовими без перебільшення
(у соцмережах ми дізнавалися про загиблих
від пострілів на автотрасах; а то й чули вибух
по сусідству — кажуть, шумової гранати).
Крім 31-ї майданівської, що озвучила себе
першою у Межигір’ї, там була Вишгородська
сотня самооборони.
Представника цього громадського формування вдруге після позачергової сесії міськради я побачила на громадській панахиді
ввечері 23 лютого. Біля пам’ятника свв. Борису і Глібу о. Богдан Ніколин відправляв заупокійну літургію за загиблими у Києві 18-20
лютого року Божого 2014-го, і головними словами проповіді були: «Любіть Україну!»
Організатори розмістили біля фотографій
Небесної сотні символічні помаранчеві каски,
запалили свічки та відійшли. Вони не виголошували промов, не пнулися у перші ряди
— там старі і малі вишгородці клали квіти до
фотографій, плакали і хрестилися.
Після панахиди я підійшла до організаторів
розпитати, хто вони, де були, чим займалися.
Розповідає Ігор Тихан (у Вишгороді з 1986
року; займався музикою, звукозаписом, пра-

Вічна тема
цював у кіноіндустрії; нині — приватний підприємець):
«Я — голова антикорупційного комітету
народної ради Вишгородського району, стояв
на кордоні на димерській трасі, підвозив продукти.
Та не питайте про мене! Ви б знали, які у
нас вишгородці! Дві доби не спали ні секунди, охороняли яхт-клуб на Межигір’ї. Першим
туди увійшов координатор Вишгородської самооборони Володимир Голуб (майор запасу,
у його послужному списку: Київське суворівське, — був командиром розвідроти; працював у телекомунікаціях; останні три роки — підприємець).
Його заступник Мирослав Могиль активно
створював штаб самооборони та організовував взаємодію із силовиками. Сергій Базюк
займався оперативною роботою, координацією екстрених викликів по Вишгороду і району.
Андрій Ганапольський організував і очолив
охорону Вишгородською сотнею одного з

Герої Історії
двох КПП на території Межигір’я.
Із Вишгородом була і Оболонь: приїхали
з битами у найважчу ніч — з 21 на 22 лютого.
Блок-пост на димерській трасі організовував
Геннадій Демінський, людина креативна і рішуча. Сергій Жадан охороняв у перший день,
коли відкрили Межигір’я, вертолітний центр
польотів: карти польотів почали брати на сувеніри — вихоплював з рук («Народне!»)
А очі Свята Шаніва, який був там на добу
довше за всіх! Я ніде не бачив таких очей. Він
із самого початку охороняв яхт-клуб (доки не
прийшли десантники з бойовою зброєю): там
сушилися виловлені у Київському морі документи, їх показували журналістам. Дотепер —
найактивніший самооборонець.
Валерій Луб’яний регулював і по сьогодні регулює рух на блок-посту, що на повороті
на Межигір’я, і допомагає держохороні цього
об’єкта.
По периметру території — купа «щілинок»,
через які 22 лютого просочувалися люди.
Тетяна Чорновіл підлетіла, стоячи по пояс у
автівці, намагалася організувати повалення перших в’їзних воріт (а там стовпи на 2 м
у землю закопані) та паркану «лігва» — ледь
утримали її революційний запал.
Як пустили усіх, пішли люди суцільним
потоком. До розплідника собак рідкісних порід (тибетський мастиф, якого ніде немає в
Україні, коштує від 50 тис. євро) приходили
люди з мотузками: «Віддайте нам цих собак,
ми будемо їх годувати», інші збиралися їх вішати — тож Вишгородська сотня охороняла і
вольєр — народне майно.
З приміщення охорони по периметру видно всю територію Межигір’я: де що і хто
тягне — туди надсилали бійців самооборони. Стояли недарма. Вночі з 22-го на 23-тє з
Межигір’я намагалися вивезти речі, картини
тощо — завернули назад.
Петрівчани несли їжу: вареники — каструлями, бутерброди — ящиками, чай — бідонами. Продукти сортували Сергій Макогон і Андрій Андрієнко.
Самоорганізація триває: у народній раді
аж сутички — всі хочуть більше роботи, хочуть
бути максимально задіяними. Дуже багато
приходить до Вишгородської сотні людей записуватися, скоро вже буде не сотня, а полк».
ПРАЦЮЄМО РАЗОМ
Події розгорталися так, що проголошене
Майданом повне перезавантаження влади
довелося відкласти. 26 лютого у Вишгороді
Народна рада Вишгорода
і Вишгородського району
Створена установчими зборами 28 січня
2014 року. Адреса: м. Вишгород, пл. Т. Шевченка, 1, к. 23. Телефони: (04596) 22-410,
(068) 866-90-68. Сайт: nrvr.org.ua
Голова — Іванов Трохим Сергійович
(«Батьківщина»), заступники: Городиський
Юрій Олегович («Свобода»), Побідаш Ірина
Миколаївна (позапартійна), координатор —
Дзюба Олександр Миколайович: «Народна
рада Вишгорода і Вишгородського району
— НАДполітична організація, створена для
контролю над владою».
відбулися дві майже двогодинні наради — керівництво міста і району, силовики, громадські активісти, рятівники, Вишгородська самооборона, офіцери запасу (військові, СБУ,
міліція), керівники підприємств, військовий
комісар і голова Новопетрівської сільради обговорювали ситуацію, що склалася, у присутності ЗМІ.
Офіційна інформація та звернення громадян щодо мародерства у Дніпровсько-Тете-
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рівському заповіднику і сусідніх будинках (так,
з бази «Акація» щезло майно, браконьєри
почали відстріл звірів у заповіднику і т. інш.)
змусили поєднати революційну доцільність і
вимоги закону — зокрема, організувати спільні пішохідні і автопатрулі для забезпечення
порядку та нормальної роботи усіх служб і підприємств на території району.
Приміщення не вміщало людей, що все
прибували, і друга частина наради відбулася
по обіді — у великій залі адмінбудинку.
Координатор Вишгородської самооборони Володимир Голуб розповів про охорону
Межигір’я, а також повідомив, що додаткові
пункти, крім Вишгорода, організовано у Димері і Пірнові, що Вишгородська сотня діє
спільно із міліцією, має плани і маршрути патрулювання населених пунктів.
Підстави для цього є: «емоційна» молодь,
невідомі, що під приводом революційної доцільності вчиняють незаконні дії тощо. Так,
днями була спроба вивезти документи ТОВ
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у великій залі адмінбудинку обговорювали
не лише самозахист. Так, громадський діяч
Микола Юречко нагадав про старт виборів і
закликав підтримати кандидатуру депутата
райради Ірини Побідаш, претендентку на в. о.
голови Вишгородської райради тимчасово —
до наступних виборів.
Далі — пряма мова вишгородців на зборах
і не тільки:
Леонід Буткевич (на Майдані з 29 листопада):
— Аби не Майдан, самооборони не було б.
Ця структура має бути централізованою, мати
довіру громади. Бо під шумок проникають
сумнівні особи, можуть бути провокації.
Плани, протоколи зборів, графіки чергування мають бути до закінчення виборів — усіх
рівнів.

Громада = влада
«Кедр» (охорона і обслуговування Сухолуччя) — Вишгородська самооборона перекрила
шлях.
Володимир Голуб:
— Як тільки ми дізналися про виведення
силовиків і що Межигір’я без охорони, направилися туди. І під керівництвом коменданта
Межигір’я Вишгородська сотня забезпечила
порядок, наскільки це було можливо.
Дві доби ми охороняли 1-й і 4-й КПП —
в’їзд біля котельні і на вул. Межигірській, потім
— перейшли на Вишгород і район. Із 26 лютого периметр Межигір’я (державної власності)
охороняють внутрішні війська.
Із Парубієм зв’язок тримаємо. За деньдва буде Статут — і відкритий доступ до нього
для всіх, хто хоче вступити до народної самооборони і за діловими, моральними якостями та станом здоров’я здатен виконувати
обов’язки.
Самооборона — громадське формування
з охорони порядку. Взаємодіємо із самообороною Оболонського та Подільського районів
столиці, з Ірпінською. Стихійні осередки самооборони по селах намагаємося об’єднувати і
контролювати.
Патрульна служба (штаб) самооборони
— це цілодобове чергування. Наші патрулі —
тверезі, з ознаками. Бува, приєднується молодь із пивом. За день-два порядок наведемо.
ЛЮДИНА У КАМУФЛЯЖІ
У штабі народної самооборони на першому поверсі адмінбудинку (пл. Т. Шевченка, 1)
позмінно (і вдень, і вночі) чергують міцні чоловіки, які самі себе називають непублічними,
— військові, працівники служби безпеки та
міліціонери запасу. Посміхаються: «Колишніх
військових не буває».
На запитання, чим займаються, відповідають коротко: збираємо, мовляв, інформацію
та організовуємо взаємодію між підрозділами
охорони приміщень (масових зібрань) та патрулювання вулиць.
За інформацією силовиків і самооборони, спільні патрулі (зокрема, підрозділи
«Барсу») обходять вулиці; охороняються будівлі; чергує мобільна озброєна група — на
випадок надзвичайної ситуації. Телефони
штабу самооборони — див. стор. 1
За півгодини мого перебування у штабі
туди прийшли кілька чоловіків. Один запропонував допомогу і занотував, що потрібно (папір, ручки, картриджі). Двоє інших записали
свої прізвища, контактні телефони та кількість
надійних товаришів, які по дзвінку можуть зібратися й прибути на місце за 10-15 хвилин.
«Афганець» Віктор Ткачук дзвонить до
Іванкова, чи все тихо, чи не порушують громадський спокій. Поінформували, що приїздили якісь люди — начебто поставити пост,
побачили, що місцеві тримають оборону — і
розвернулися у зворотньому напрямку.
Самооборонівець Роман ділиться досвідом ДАІшників з Оболоні — як регулювати
потоки транспорту. Враховуючи паломництво
піших туристів, велосипедистів і автівок до
Межигір’я, — це не зайва порада.
У штабі мені сказали, що із 22 лютого налагодили взаємодію з райвідділом міліції
щодо охорони будівель і вулиць населених
пунктів району. Та попросили звернутися через газету до батьків.
Батьки! Неповнолітні (до 18 років) мають
після 22-ої години бути вдома!
ПРЯМА МОВА
Під час зборів громадськості 26 лютого

Мирослав Могиль:
— У вестибюлі адмінбудинку — наша людина з палицею. Забагато неформалів, зупинити їх силами одного штатного охоронця не
завжди можна — допомагаємо.
Хай партії не підгрібають. Ми — громадська структура, цілі якої — допомога і контроль міліції і місцевої влади. Забудовуються
береги, йде самозахоплення земель... Треба
створити відповідні комісії при народній раді.
Петро Кацімон:
— Відставка влади і люстрація нової! Люди
мають ВСЕ бачити.
Геннадій Демінський (народна рада міста і району, Національний форум профспілок
України):
— Одна з вимог Майдану — повна зміна
влади. Треба скликати позачергову сесію райради — її голова має скласти повноваження.
Володимир Голуб:
— Хай влада працює, щоб було потім з
кого спитати.
Валерій Трєскін:
— На Майдані створено національну гвардію і миротворчий корпус. Туди входитимуть
усі — і ті, що стояли на Майдані, і місцева народна самооборона…
Віктор Ткачук (голова Вишгородської районної організації Української Спілки ветеранів Афганістану (УСВА):
— Найближчим часом наша організація
висловить свою думку. Від себе скажу: не діліть людей на перший і другий сорти.
Влад Дулапчій (ГО «Рідне місто», голова
ВРО ПП «Демократичний Альянс»):
— Самоорганізація — справа корисна,
надовго придасться під час масових заходів і
свят. Але треба не показові шоу влаштовувати, а добитися, щоб на сесії заборонили приймати земельні рішення — такий собі мораторій до нормальної влади.
Ірина Побідаш (1971 р. нар., двоє дітей,
одружена, педагогічна освіта; працювала у
Гаврилівській школі, КТП «Промторг», 4 місяці на посаді головного спеціаліста Служби у
справах дітей. Із «Батьківщини» виключили,
бо заважала Бондарєву, Губському, Майбоженку, з «УДАРу» вийшла влітку 2013-го, нині
— позапартійна):
— Вишгородська народна рада створена
в екстремальних умовах, не все бездоганно.
Долучайтеся — і робіть. Приймаємо конструктивні пропозиції.
Микола Лисюк:
— Є у нас міські депутати, хоча й (пі-пі-пі).
Є обраний мер. Є повноваження у виконкому.
А мають бути повноваження лише у ради, з
оприлюдненням за 3-5 днів до обговорення
усіх «гарячих» тем.
У Вишгороді нас не стріляли, не били,
слава Богу, все нормально. Не нагнітайте, а
контролюйте владу, хай працює!
Алла Петрова:
— Стару владу ненавиджу. Але чим нові
претенденти кращі? Навіть не зуміли організувати цю зустріч, щоб не було чвар і розбірок
між ними. Чи це спеціальні провокації?
Світлана Брагарник, пенсіонерка, вул. Б.
Хмельницького, 8:
— Недоцільно зараз переобирати нинішню владу. Я — категорично проти. Ми зверталися до Приходька, Москаленка, Присяжнюка
— допомога завжди була. По місту — дороги,
порядок... Не кажу вже про досвід і практику
міського голови Віктора Решетняка.
Далі на стор. 16
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200 років Тарасу

Вишгород

Межигірськими стежками

Олександра ЙОСИПІВ,
студентка 4 курсу Інституту філології
КНУ імені Т. Г. Шевченка

(Тарас Шевченко на Вишгородщині)

Початок березня для кожного українця —
а надто цієї весни, коли весь світ відзначає
200-ліття Кобзаря, — має особливе значення: це час народження, смерті і безсмертя
Тараса Григоровича Шевченка.
инуло понад 170 років з того часу, коли
Т. Шевченко перебував у селах Вишгород і Нові Петрівці — в Межигір’ї, де
колись був козачий монастир, а в ті часи — знаменита фаянсова фабрика. Про зв’язки великого поета з вишгородською землею нагадують
пам’ятники — у центрі Вишгорода і біля Дзвонкової криниці на околиці села Нові Петрівці.
В урочищі Межигір’я на гранітній плиті врізаний рельєфний портрет Т. Шевченка зі словами з
поеми «Чернець». Пам’ятний знак встановлений
краєзнавцями с. Нові Петрівці на честь 155-річчя
перебування Шевченка у Межигір’ї.
Вперше він приїхав до Києва 1829 року, коли
був ще козачком у пана Енгельгардта. Древнє
місто з золотими банями церков справило на
юнака незабутнє враження.
Невипадковим був наступний приїзд у Київ —
він вабив молодого художника. Шевченко вчився в Імператорській Академії мистецтв і приїхав
на Вкраїну, маючи квиток Академії від 13 травня
1843 року «на проїзд у Малоросійській губернії
строком на 4 місяці і на безперешкодне де треба
проживання».
Тоді у Шевченка визрів задум — створити
альбом гравюр під загальною назвою «Живописна Україна». Це була перша спроба художнього
узагальнення образу України.
Численні малюнки, а також два офорти із серії
«Живописна Україна» пов’язані з вишгородською
землею. Це «Старости» та «Судна рада» — найбільш вагомі за ідейним і соціальним змістом.
На одному з начерків Шевченка, де зображена група селян біля хати (основа композиції
«Судної ради»), — рукою Пантелеймона Куліша,
видатного українського історика, який тоді пра-
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цював у Києво-Подільському повітовому дворянському
училищі, зроблено напис: «1843: июня 13 в ночи на плоту, на Днепре, против Межигорского монастыря».
Ліс тоді сплавляли по Дніпру за течією до Києва.
Романтика такої подорожі привабила молодих людей:
у цю першу поїздку до Межигір’я Шевченко відправився з Кулішем та істориком М. Максимовичем. Завдяки
Кулішу ми знаємо точну дату подорожі: на жаль, сам
Шевченко не завжди датував і підписував свої роботи,
бо ставився до етюдів як до підсобного матеріалу.
Межигір’я дало Т. Шевченку не лише художні враження. Він був перш за все поетом, цікавився історією
не тільки як наукою, а як живим потоком, що несе в собі
долю народу, його характер, його трагедію і гордість.
На плоту Шевченко записав п’ять пісень про гайдамаків і українське козацтво — про Максима Залізняка
та Семена Палія. Він торкнувся історії Межигір’я — офіційно головного монастиря запорожців.
Із козаками монастир розцвітав і занепадав. Його
існування припинилося після загибелі Запорізької Січі.
Все побачене і почуте в Межигір’ї потребувало осмислення і багато років будило творчу уяву поета. Малюнки, зроблені в Межигір’ї, відтворювали й оживляли минувшину.
На час, коли Шевченко приїхав у Межигір’я, колишні
монастирські будови були зайняті фаянсовою фабрикою — і лише Спасо-Преображенський собор та Петропавлівська церква нагадували про козацькі часи.
Із Межигірським монастирем пов’язані імена багатьох видатних людей України: Петра Конашевича-Сагайдачного, Богдана Хмельницького, Івана Виговського, Івана Сірка, Івана Мазепи, останнього
кошового Петра Калнишевського. На межигірському
цвинтарі були поховані пращур великого письменника
гетьман польської України Остап Гоголь, фастівський
полковник Семен Палій (Гурко), його бойовий товариш Самусь. Художник бачив їх могили, слухав народні
думи про Палія.
Багато років потому, на засланні, він знову згадає
Межигір’я і напише поему «Чернець», присвячену Семенові Палію. І хоч насправді Семен Палій постригу не приймав, у поемі Шевченка є вища за факти художня правда. Образом козацького ватажка в далеких казахських

Невмируще Шевченкове слово
Конкурси

степах поет передавав і свою тугу за Батьківщиною:
Іде чернець у Вишгород
На Київ дивитись,
Та посидіть на пригорі,
Та хоч пожуритись.
Минуло багато років після відвідин Шевченком
Вишгородщини, та пам’ять серця нагадувала йому про
Межигір’я, воно з’являлось у снах, спливало в поезії.
20 червня 1857 року він записав у «Щоденнику»: «Мне
кажется,что я точно тот же... Ни одна черта в моем внутреннем облике не изменилась. Хорошо ли это ? Хорошо».
На той час, коли Шевченко був у Межигір’ї, там давно уже не було козацького монастиря, закритого за
наказом Катерини II після скасування Запорізької Січі,
а працювала славнозвісна Межигірська фаянсова фабрика.
Невідомо, як часто Тарас Григорович бував у Вишгороді і Межигір’ї після 1843 року. Оселившись у Києві
на Козиному Болоті і працюючи в археологічній комісії,
він міг завітати сюди в будь-який час.
Вважається, що він побував у Вишгороді до жовтня
1846 року і виконав недатований малюнок села з церквою на пагорбі над рікою, в якому можна впізнати Вишгород. В усіх виданнях цей малюнок репродукується під
знаком запитання: Вишгород (?), хоча для вишгородців
сумніву нема, бо ні з чим не сплутаєш характерний рельєф місцевості і силует церкви святих Бориса і Гліба.
Та це питання не принципове — головне, що Вишгород
і Межигір’я були в серці і пам’яті поета, оживаючи в
його спогадах і в творчості.

Смачної Масляної

Рецепти
дріжджових млинців
(класика «млинцевого» жанру)
Інгредієнти: 400 г пшеничного борошна, 2-3 скл. молока, 2 яйця, 2 ст. л.
вершкового масла, 20 г дріжджів, 1 ч. л.
цукру, дрібка солі.
Приготування. Молоко підігріти,
розвести в ньому дріжджі, додати цукор,
сіль, яйця, вершкове масло, добре розмішати. Всипати пшеничне борошно і
знову розмішати.
Тісто для млинців має бути дуже рідким і однорідним, без грудочок. Залиште
його на 30-40 хв. аби підійшло. Потім додайте решту молока і через 1,5 години
випікайте тонкі млинці на сковорідці.

Тонкі млинці на кефірі

Валентина ЯКОВЕНКО,
методист ЦТ «Джерело»
ФОТО – Валентина Чистяк, «Вишгород»

У Вишгородському міському
Центрі творчості «Джерело» цими
днями звучало Шевченкове слово –
невмируще слово людини, ім’я якої
понад півтора століття асоціюється
у світі з іменем України.
а міському етапі конкурсу
«Тарасовими шляхами» (підготувала художній керівник
«Джерела» Тетяна Негоденко) вірші
Кобзаря, уривки з його творів натхненно і щиро декламували Марія Антонюк,
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Катерина і Марина Іллєнок, Юля Негодено та інші. А юні журналісти Олександра Пождема і Владислав Лоза
прочитали власні поезії, написані під
враженням від творчості Т. Шевченка.
– Те, що дітям так добре вдалося
висловити своє сприйняття Кобзаря,
відгукнутись поетичним словом на
його творчість через призму сьогодення, – зворушливо і надзвичайно цінно,
– сказала, підсумовуючи конкурс, директор закладу Наталія Кисіль.
Кращими читцями журі визначило
Вероніку Сарафанову та Марію Джунь.
Вони візьмуть участь в обласному етапі
конкурсу.

Інгредієнти: 2 скл. борошна, 2 ст. л.
цукру, 1,5 ч. л. солі, 2 яйця, 350-400 мл
кефіру.
Приготування. Борошно змішайте
із цукром і сіллю, введіть 2 збиті яйця,
залийте кефіром і ретельно перемішайте, щоб зникли грудочки. Тісто має бути
досить рідким, щоб розтікалося по сковороді. Якщо воно вийшло надто густим, розведіть його кефіром або теплою
кип›яченою водою до потрібної консистенції. Випікайте млинці на великому
вогні.

Млинці на пиві
Інгредієнти: 2 скл. борошна, 400 мл
пива, 2 яйця, 1 ст. л. сметани або вершків, 200 г сиру, 1 ст. ложка цукру, 1/4
склянки молока, сухарі панірувальні,

сіль за смаком.
Приготування. Жовтки розітріть зі
сметаною, додайте цукор, сіль, влийте
склянку пива та все добре перемішайте.
Потім додайте борошно і перемішуйте,
поки не зникнуть грудочки. Влийте решту пива та ще раз розмішайте. Збийте у
піну білки, додайте у тісто та знову перемішайте. Дайте настоятися 30 хвилин – і
тісто готове.
Випікайте млинці на розпеченій сковороді, змазаній салом або рослинною
олією.
Візьміть на замітку: наливайте на
сковороду тісто тонким шаром і випікайте лише одну сторону млинчика.
Підрум›янену сторону змажте сирною
начинкою, згорніть в рулетик, вмочіть в
яєчно-молочну суміш (1 яйце змішане
з 1/4 скл. Молока), обваляйте у панірувальних сухарях і запікайте у духовці або
смажте на вершковому маслі.

Млинці зі шпинату з грибами
Інгредієнти: 1 пучок шпинату (бажано свіжий), 2 яйця, борошно, вода, олія
оливкова, сіль, цукор за смаком.
Для начинки: 1 пучок шпинату, гриби на свій смак, сіль, перець, олія оливкова, невеликий шматочок вершкового
масла, 100 г вершків (33%).
Для початку приготуйте зелені
млинці. Для цього приготуйте звичайне млинцеве тісто на воді, подрібніть
шпинат у блендері і додайте його до
млинцевого тіста. Посмажте млинці на
сковороді.
Тепер приготуйте начинку. Для цього підсмажте на оливковій олії порізані
гриби, до них додайте порізаний шпинат
і вершкове масло. Посоліть, поперчіть.

Вишгород

Депутат Верховної Ради Леся Оробець
Марина КОЧЕЛІСОВА
Захисник, оборонець — традиційно
чоловіча роль, і вважається, що армія —
справа виключно чоловіча. Ось що написали про це вихованці гуртка журналістики
(керівник Валентина Яковенко) міського
ЦТ «Джерело»:
— Завдяки армії ми почуваємось безпечно. Якщо міліція відповідає за порядок у місті, то армія охороняє від зазіхання на кордони
нашої держави. Вона має бути з народом, захищати його, а не допомагати переховуватись
від людей президенту (як сьогодні). Солдат,
військовий присягають на вірність Україні.
Тому мають служити своєму народу, а не «януковичам».
— Армія обертає хлопчака на справжнього чоловіка, який захистить і власну родину, і
свою Вітчизну. Армія має бути сильною!
— Якщо пощастить потрапити у нормальну частину, то така служба загартує, зробить
впевненішим у собі, зміцнить, так би мовити,
внутрішній стрижень. Армія — це велика школа життя. За відносно короткий проміжок часу
людина переосмислює свої вчинки і на деякі
речі дивиться зовсім по-іншому. Стає витривалішою, не боїться фізичної роботи.
— Завдяки службі в армії хлопці переосмислюють цінність родини і світу, що навколо. А ще армія вчить дружбі, взаємовиручці.
Хоча буває по-різному: хтось повертається зі
служби дорослішим і мудрішим, а інший навпаки — агресивним і злим.
— Армія необхідна насамперед чоловікам.
Вона навчає мужності та хоробрості. Армія не
для дівчат — вони й так сьогодні як справжні
воїни, адже слабкодухі чоловіки часто залишають їх сам на сам із сімейними проблемами.
Є країни, в яких служба в армії є
обов’язковою для жінок. Першим спадає на
думку Ізраїль, де дівчата з 18 років служать 21
місяць і до 24 років є військовозобов’язаними.
Між тим, готують жінок до захисту країни,
якщо знадобиться, і у Північній Кореї, Малайзії, Перу, Лівії, Тайвані, Еритреї. За конкурсом
набирають дівчат у китайську армію.

Неособисте

КОЛО жінки
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Народний депутат Ірина Геращенко
У норвезькій армії жінки — 10 %, а в українській — 15 % від загальної кількості військовослужбовців. Жінки — юристи, інженери,
зв’язківці, десантники, медики — працюють в
армії, третина з них — жінки-військовослужбовці. Наочна гендерна рівність, якби не одне
«але».
Усіма арміями світу керують чоловіки, яким
притаманне довести, що ти «най-най-най…»
Тобто постійна готовність зі смаком побитися
та непереборна любов до зброї, що називається, у чоловіків у крові. А відтак — конфлікти.
Збройні.
Між тим, ціль армії — гарантія безпеки та
співробітництво з подібними структурами інших країн (для подвійної безпеки). Може, тому
все частіше на Заході міністрами оборони стають жінки.
Командири на підборах були чи є у Норвегії, Швеції, Франції, Нідерландах, Люксембурзі, Данії, Словенії, Чехії. В Іспанії у 2008-му
міністром оборони стала жінка, що була на
сьомому місяці вагітності. У Молдавії реформою збройних сил із серпня 2013-го займається жінка, заступник міністра оборони Анна
Васілаке.
І останній акорд: у грудні міністром оборони Німеччини стала Урсула фон дер Ляйен.
55-річна успішна керівниця двох федеральних
міністерств — медик з науковим ступенем,
бездоганно володіє французькою й англійською. Донька колишнього прем’єр-міністра
Нижньої Саксонії Ернста Альбрехта — мама сімох дітей. Либонь, саме родина і навчила її так
організовувати своє життя, аби досягти висот і
залишитися чарівною жінкою.
Нині, коли щомиті чекаєш «бойових» звісток з Півдня чи Сходу України, коли Майдан
аплодує чи свистить кандидатам у міністри, а
Верховна Рада розглядає доцільність їхнього
призначення у перспективі наступних виборів,
мимоволі зазначаєш: у переліку немає міністра оборони.
Кандидатури є, і всі вони — чоловіки. Та
я пропоную народу довірити цю посаду жінці.
Останні події довели, що саме жінка пропонувала найкращий вихід із безвихідної ситуації.
Поки дехто ущипливо пропонував чолові-

Перспективи

Лікар і митець Ольга Богомолець

Командири на підборах

Розлом шаблонів. Ці чотири грації є міністрами оборони Норвегії, Швеції,
Нідерландів та Німеччини
кам-нардепам стати поміж супротивниками
кривавих сутичок, жінки — депутатки ВР і не
депутатки — чергували у лікарнях, організовували документи, транспортування та
хірургічні операції, захищали права затриманих, виводили силовиків з бойових зон
у нейтральні і мирні. І писали у соціальних
мережах про тих, кому потрібна допомога, і
розповідали не про себе, а про самовідда-

не служіння життю і миру.
Найяскравіші з них, на мій погляд, —
Ірина Геращенко і Леся Оробець. А міністром оборони я би на місці голови держави призначила Ольгу Богомолець. Не
сумніваюся, що вона — струнка, гарна, на
легких підборах — командуватиме в Україні
тільки мирними парадами.

«Весь мир насилья мы разрушим…»
А далі? Почнемо «полювання на відьом»?

Галина МАКАРЕНКО
З огляду на наші нинішні постмайданівські події мимоволі згадуються
лозунги Жовтневої революції минулого
століття: «Весь мир насилья мы разрушим до основанья. А затем…»
й справді — що ж далі, після того,
як зметемо стару владу, керівників
міністерств, відомств та установ
усіх рівнів? Безперечно, не можна не погодитись з тим, що влада має оздоровитись
через приток нових працівників — і саме з
тих осіб, хто стояв на Майдані. Але ж чого
усіх під одну гребінку, чому не оцінюємо людей за їх професійними якостями, які ой, як
потрібні для розбудови нової України?
По приклади далеко ходити не треба
— піднялася хвиля претензій голові Вишгородської райдержадміністрації Олександру Приходьку, чуються вимоги висловити

недовіру Вишгородському міському голові
Віктору Решетняку і т. п. і т. інш.
Безперечно, вони не все зробили, перебуваючи на посадах. Але звинувачувати
їх у бездіяльності – абсурд. Достатньо лише
озирнутись навколо — нові дороги, спортивні майданчики і стадіони, затишні скверики, енергозберігаючі вікна у закладах
освіти і охорони здоров’я по всьому району, вишгородська гімназія — одна з кращих
серед інших навчальних закладів району.
Комунальники, за дорученням районних керівників, разом із депутатським корпусом
обрізали всі старі та хворі дерева, що несли
потенційну загрозу в усіх населених пунктах
району (до теперішньої влади цим десятки
років ніхто не займався).
Перелік подібних справ кожен може
продовжити особисто, бо практично кожен
із нас так чи інакше був «замазаний» Партією регіонів, причетний до її справ або звер-

…Регіонали здають один одного (особливо з тих, хто був на значимій посаді)
і самі себе. Але ж не всі давали команду
стріляти на ураження, не всі грабували країну задля власного збагачення, не всі з презирством ставились до народу…
Тож давайте не будемо хворіти на недугу практично кожної революції — «полювання на відьом». До відповідальності маємо

притягти тільки справжніх злочинців, а решта прихильників ще вчора потужної партії — це наші сусіди, наді друзі, наші брати і
сестри, які разом з нами кожного дня тягли
і продовжують тягнути лямку непростого
сьогоднішнього дня. За що їх маємо ганьбити? Та й не у причетності до тої чи іншої
партії справа. Справа в тому — наскільки ти
Людина на цій землі…

А

тався до неї по підтримку та допомогу через
того ж таки Решетняка чи Приходька.
Примітно, що зауваження керівникам
звучать з вуст «представників громади», які
вчора були незадоволені попередньою владою, а завтра (це — прогнозовано) будуть
незадоволені вже владою новою. Це такий
у них вид діяльності. Хочеться тільки запитати: а крім того, що звинувачують, що особисто вони зробили для району, де ті справи, за якими їх згадають нащадки?
Євромайданівці (чи ті, хто став причетний до Майдана в ті хвилини, коли вже остаточно визначилась його доля) в багатьох
регіонах вимагають від керівників органів
місцевої влади та місцевого самоврядування покаятись, стати на коліна перед народом. Але, знову таки, чи треба робити це
бездумно, під одну гребінку?
Адже — на відміну від тих посадовців,
хто давав команду на криваву розправу над
євромайданівцями, хто використовував посаду для власного збагачення, гнобив місцевих підприємців, — серед представників
місцевої влади чимало людей порядних, які
й справді переживають за свій регіон, працюють на його розбудову.
Переконана, потрібно в кожному конкретному випадку оцінювати людину, її діяльність і, перш ніж силоміць ставити її перед громадою на коліна, — проаналізувати
всі її справи і дати їм тверезу оцінку. А якщо

навіть звільняти добросовісного посадовця
на підставі того, що треба нових людей на
цих посадах, то подякувати йому слід за роботу — все ж працював не один рік, вирішував необхідні для регіону питання.
Припускаю, що «полювання на відьом» в
даній ситуації — це просто бажання відсторонити від влади людей, котрі мають неабияку підтримку районної громади. Чи буде
це на краще тій же громаді? Чи ми просто
втратимо час на побудову «з нуля», замість
того, щоб внести помірні тверезомислячі
зміни, які дадуть більш потужний і швидкий
ефект у стабілізації економічно-політичної
ситуації?
І наостанок.
У влади мають стояти ТІЛЬКИ ПРОФЕСІОНАЛИ, а не ті, хто на хвилі революції хоче
прийти на посади. Не можна змінювати всю
владу водночас. Буде хаос, і постраждають насамперед прості люди, бюджетники:
пенсіонери, вчителі, медики, комунальники
тощо.
Діло буде тоді, коли відповідальність за
майбутнє України візьмуть на себе ВСІ ПОЛІТИЧНІ СИЛИ та СУСПІЛЬНІ ОРГАНІЗАЦІЇ.
Тоді не буде на кого кивати, не буде кого
звинувачувати.
А от новий механізм по-справжньому
народного контролю справді потрібен —
але тільки з професійними знаннями, ЩО і
ЯК контролювати.
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ФОТО — Наталія САДОВНІКОВА,
спеціально для «Вишгорода»

Хрестик за хрестиком на полотні
Дивні лягають узори;
Хрестик за хрестиком —
Так наші дні
В щасті проходять і в горі.
В світі непевному цього життя —
Лиш вишиванка чергова.
Тільки от нитка у когось тонка,
В інших міцна, майже нова.
Чорні лягають у когось хрести,
В когось — червоних багато;
Чорні — буденні турботи й жалі,
Ну, а червоні — це свято.
Голка невпинно у долі в руках:
Знов день за днем заглядає в вікно.
І нехай губиться колір в нитках,
Тілько щоб довгим було полотно.
У Вишгородській спеціалізованій
школі «Сузір’я» у цей день всі були
у вишиванках — діти, їхні батьки та
вчителі. Хтось її придбав, хтось дістав із бабусиної скрині як родинну
святиню, сімейний спадок, а були й
такі, хто вбрався у вишиту власними
руками сорочку. Класи розквітнули
білим цвітом сорочок і кольоровими
барвами народної вишивки.
кільки чудових слів було сказано про українські традиції на загальношкільному конкурсі, де

С

Вишгород

Голка невпинно у долі в руках

Традиції
Світлана КУХАРЧУК,
вчитель-методист початкової школи
«Сузір’я»

Живемо ЗДОРОВО

презентували вбрання! Школярі натхненно розповідали, з якого регіону даний
костюм, чому вони обрали саме його, читали вірші про чарівний світ вишиванок:
Вишиванко моя,
я з тобою повсюди,
У хвилини щасливі і в миті круті.
Українцем іду —
й пізнають мене люди,
Ну, а я — славлю мамині руки святі.
Першим захищав свій костюм маленький козак, учень 1-В класу Богдан
Морус, натхнення якого підсилювалося
тим, що віршовані рядки написала для
нього матуся:
Українець я маленький,
Українці батько й ненька,
Хоч без вус і оселедця,
Та козаче б’ється серце.
Шаровари є зручні
З Запорізької Січі.
Шаблю здійму догори —
Начувайтесь вороги!
І сорочку, і жупан
Пошила матуся,
Вишивала оберіг,
Щоб я повернувся.
Моя шапка-кабардинка,
Де б ми не бували,
Щоб для неньки-України
Волю здобували.
Здавалося, оживала вишивка на полотнах, коли звучали натхненні вірші,
вигравали веселим різнобарв’ям рушники і сорочки у піснях про Україну, про
маму, про рідну мову… «Мамину со-

рочку» заспівала Анастасія Прилуцька
із 3-В, «Червону руту» — ансамблі учнів
4-А і 3-Б класів.
Учениця 4-А Валерія Миненко заграла на сопілці попурі українських пісень.
Всіх вразив дебютний виступ учнів 1-Г.
Дівчата-вишивальниці розповідали, як
слід вишивати, які узори їм найбільше
до вподоби, згадали про те, як колись
вишивали в Україні, майстерно розкрили красу, поетичність, чистоту вишивки.
На почесному місці був коровай.
«Приємно бачити веселі й задоволені обличчя учасників свята, гостей,
відчувати чудову атмосферу. Я переконана: це свято запам’ятається багатьом
і надовго, — ділиться своїми вражен-

нями заступник директора школи Наталія Садовнікова. — Проведення свята
української вишиванки продемонструвало, що учні разом зі своїми батьками
та вчителями почуваються справжніми
українцями та налаштовані на збереження культури, звичаїв і традицій свого
народу.
«Народна вишивка — це мистецтво,
яке постійно розвивається. Це величезне багатство, створене протягом віків
тисячами безіменних талановитих народних майстринь. Наше завдання —
не розгубити його, передати це живе
іскристе диво наступним поколінням»,
— підсумувала ведуча свята Олена Глущенко.

ФізкультУРА

На татамі

«Чайка» — наш клуб!
Світлана МИРОНЧУК,
голова батьківського комітету
ФК «Чайка» (гравці 2005 р. н.)
ФОТО — автор, спеціально для «Вишгорода»

За останні декілька років наш рідний
Вишгород став не тільки кращим, затишнішим, а й помолодшав. Адже завдяки молодим сім’ям, які обирають наше місто для
проживання, у нас побільшало і діточок.
ожен з батьків мріє, щоб його дитина була здоровою і щасливою, а
здоров’я і спорт завжди йдуть поряд. У місті багато спортивних секцій та майданчиків, але сьогодні мова піде про футбол.
Думаю, майже всі знають або чули про ФК
«Чайка». Попри всі негаразди та проблеми,
футбольний клуб працює, виборює нагороди
і йде вперед — все це завдяки наполегливій
праці тренерів, фанатів своєї справи.
Із дитячих садочків вони добирають здібних малюків та виховують з них майбутніх
футболістів. Скільки терпіння потрібно, щоб
пояснити 4-5-річній дитині всі тонкощі спортивної майстерності!
Як мама майбутнього футболіста хочу наголосити, що успішна команда та, де батьки
допомагають, розуміють і довіряють тренерові. Прислухаються до його порад, цікавляться
проблемами команди.
У нас саме така дружна команда — ФК
«Чайка» (хлопчики 2005 р. н.).
Раніше у місті було 2 команди 2005 р. н. —
ФК «Чайка» та ФК «Вишгород». Кожна налічувала 12-15 футболістів.
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Тренери Сергій Малінін та Олег Панченко
вирішили об’єднати команди, щоб створити
одну сильну, спільну та більш численну. Тож з
1 вересня 2013 р. з’явилась оновлена команда під керівництвом Сергія Малініна.
Вік 8-9 років — це час формування характеру та особистості, і Сергію Олександровичу
все вдалося.
Перший пробний турнір команди відбувся
на тренувальній базі ФК «Динамо». Наші майбутні футбольні зірки стали десятими серед
16 команд. Це був лише початок.
25 січня нас запросили на турнір «Кубок
Єдності» до м. Київ. Господарі турніру (ФК
«Єдність» 2004-2005 р. н.) вибороли першість. А наш ФК «Чайка» (2005 р. н.) — став
другим.
Уже в цьому році наша команда візьме
участь у першості Києва. Це важливий крок до
спортивних досягнень і продовження багаторічних традицій ФК «Чайка».
Батьки та діти дуже відповідально поставились до цього. Діти наполегливо тренуються, а батьки підтримують команду.
На свято чоловіків, яке за старою доброю
традицією відзначають 23 лютого, вся команда отримала від своїх батьків новеньку форму. Радості дітей не було меж!
Якщо когось із дітей чи батьків зацікавив
наш клуб і виникло бажання тренуватись, —
приходьте. Конт. тел: (093) 952-41-00 та (067)
887-71-13. Захочете допомогти фінансово —
не відмовимось, адже за участь у першості, як
і за інші турніри, у яких команда бере участь,
потрібно платити внески.

Мирні бої
Тарас ПАНЧЕНКО,
Школа журналістики
(керівник Ольга Думанська)
ЦТ «Дивосвіт»
ФОТО — автор, спеціально для
«Вишгорода»

У неділю, 16-го лютого, у
залі Вишгородської ДЮСШ
відбувся турнір з кіокушинкан
карате, присвячений 25-ій
річниці виведення радянських
військ із Афганістану. Розпочався він із параду учасників
змагань, виступу ветеранів та
хвилини мовчання — вшанування солдатів, які загинули
за тисячі кілометрів від рідної
Батьківщини, на чужині.
рочисто відкрити турнір
довірили голові Вишгородської
районної
організації Української спілки
ветеранів Афганістану (УСВА) Віктору Ткачуку. У змаганнях взяли участь понад сто учасників із
Білої Церкви, Княжичів (Броварського району), Вишгорода, Хотянівки, Нових Петрівців, Гаврилівки та Києва.
Бої відбувалися у дружній атмосфері, зал активно вболівав.
Було цікаво спостерігати за діями бійців — як на татамі, так і
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поза ним. Перед виходом на бій
вони розминались, вислуховували тактичні настанови своїх тренерів і старших товаришів.
Попри те, що для багатьох каратеків це були перші змагання,
турнір пройшов на дуже високому рівні. Змагання порадували
нас не тільки видовищними боями, а й високою організацією.
Так, СК «Комета» відзначає фінасову й організаторську підтримку Вишгородської районної ради
та районної організації УСВА.
Доволі молоді судді подорослому виважено і холоднокровно приймали рішення навіть
у найскладніших ситуаціях. Змагання пройшли дуже швидко,
без ексцесів і травм, і вже по полудню бійці тримали у руках заповітні медалі та кубки.
Кращі каратеки отримали
індивідуальні відзнаки. Найкращим бійцем турніру визнано
Дмитра Борисенка (м. Бровари,
тренер Георгій Долінін), а винагороду «За волю до перемоги»
отримала Вікторія Корнієнко (с.
Хотянівка, тренер Євген Осадчий).
По закінченню турніру учасники фотографувалися з медалями та кубками.

Людина

Вишгород

1 березня

2014 року
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Герої не вмирають!

«Він був моєю єдиною кровинкою.
Любив життя і мріяв про гарне майбутнє…»

Вікторія ШМИГОРА
ФОТО – з архіву родини, Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

«Герої не вмирають!» — цими вигуками 24 лютого вишгородська громада прощалася із Ігорем
Пехеньком. Труну із 43-річним героєм Майдану
привезли на центральну площу Вишгорода. Ігор
загинув 20 лютого біля Будинку профспілок від
куль снайпера. У нього стріляли тричі. Останній
постріл у шию виявився смертельним…
У бійця Небесної сотні залишились згорьовані
батьки.
гор Олександрович Пехенько народився 19 липня
1970 року у Києві. За словами матері, був спокійним та здібним хлопчиком, навчався у музичній
школі. По закінченню десятирічки вступив до лав армії.

І

Служив на Уралі у внутрішніх військах. Він рано залишився без батька, якого йому згодом замінив вітчим.
Мріяв стати археологом. Часто виїздив в експедиції з Інститутом археології НАН України. Працював у
Київському зоопарку, цирку, в театрі. Обожнював книги, займався спортом.
Останні чотири роки чоловік мешкав із батьками у
Вишгороді. Мати Ігоря Надія Пехенько – учасник будівництва Київської ГЕС, заслужений працівник освіти, працює у київському дошкільному закладі. Вітчим
Федір Сливканич — електрик у КПЖ і КГ Вишгородської міської ради.
Згадуючи сина, не стримують сліз. «Він був моєю

Батьки Ігоря Пехенька

Ініціативною групою відкрито розрахунковий рахунок, аби підтримати родину загиблого героя:
ПриватБанк
Номер рахунку: 5168 7420 6644 6844
Пехенько Надія Степанівна

єдиною кровинкою. Любив життя і мріяв про гарне
майбутнє…» – розповідає Надія Степанівна.
Тому і не дивно, що Ігор 30 листопада був на Майдані. Під час сутичок його побили. Довго лікувався. І
вже 17 лютого знову був у епіцентрі подій.
«Мамо, не хвилюйся…», – останні слова, якими заспокоював матір 18 лютого.
Потім вимкнув телефон, можливо, аби рідні, виходячи на зв’язок, не чули пострілів, вибухів та усіх жахів
майдану тих днів.
22 лютого роздався тривожний дзвінок. Надії Степанівні повідомили, що її Ігоря не стало. 20 лютого
його життя обірвала снайперська куля. Друзі опізнали
тіло у морзі на вул. Оранжерейній.
Із квітами та сльозами на очах близько двох сотень
вишгородців проводжали Ігоря Пехенька в останню
путь, як справжнього Героя.
Так, Герої не вмирають! Вони житимуть у пам’яті
вічно.

Два листи на одну тему

Купив марку – Людина?
(Мовою оригіналу)
Добрый день, редакция газеты.
Обращаюсь к вам вот с каким вопросом. Мои дети ходят в начальную школу, и
вот уже два года им в дневники вклеивают
марки «Червоного Хреста». И мне очень уж
интересно: а что, мои дети и другие детки уже заработали на эти марки, и почему
«благотворительность» у нас принудительная?
Марку вклеили – и неси 5 гривен. А у
меня двое детей – уже 10, плюс мы с мужем
на роботе покупаем эти чудо-марки.
Хорошо, что общество «ЧХ» восхваляют за примерную роботу, а за счет кого?
При общении с руководителем данной организации мне не удалось выяснить, где
прописаны нормы расклеивания марок.
Катерина НЕСІН,
президент шкільної держави «Глобус»
Синяківської ЗОШ
Всім відомо, що Червоний Хрест робить благородні справи зі збереження
життя людей, допомагає хворим, потерпілим від нещасних випадків та людям
похилого віку. І, як казав основоположник
цієї організації Анрі Дюнан, «всі та кожен
у своїй сфері можуть у міру сил і можливостей сприяти добрій справі», так і учні
Синяківської школи не стоять осторонь.
и є активними учасниками всіх
акцій та заходів Товариства, адже
це почесно і відповідально. На початку навчального року складаємо план роботи первинної організації, що включає різні
міжнародні, всеукраїнські, обласні та районні
заходи, акції.
Уже традиційно на початку жовтня першокласників урочисто приймаємо у члени первинного Товариства.
У кожному класі є санітарні пости або
сантрійки, що перевіряють санітарний стан
у класах, зовнішній вигляд учнів, а також організовують роботу з профілактики здорового
способу життя.
Протягом навчального року у школі проводяться бесіди та навчальні тренінги під ке-
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Единственное, что внятно было сказано, —
марку вклеили, чтобы ребенок был Человеком.
Оказывается, человеком становишься
после того, как купил марку. И без ведома
детей и родителей тебя приняли в члены
общества «ЧХ».
Конечно, с одной стороны это мелочный вопрос, но... И это «но» не дает покоя
родителям. Может, это и не проблема,
только мне кажется, что, покупая канцтовары для деток, лишенных родителей, и принося свои вещи, ребенок больше ощутит
причастность к благотворительности, а не
покупая марки, тем более обманным путем.
С уважением,
В.Л. Школьная
г. Вышгород
рівництвом шкільної медсестри, анкетування
та навчальні ігри.
У рамках Всеукраїнських благодійних акцій “Милосердя” та “Серце до серця” збираємо макулатуру. Виручені кошти відправляємо
на благодійні рахунки для допомоги постраждалим від стихійних лих та хворим на цукровий діабет, іншим нужденним.
Члени нашої організації шефствують над
інвалідами війни та праці, одинокими людьми
похилого віку, дітьми-інвалідами. Щороку до
Дня людей похилого віку готуємо продуктові
набори вчителям-пенсіонерам та одиноким
ветеранам, вдовам. Відвідуємо будинок пристарілих у селищі Димер.
Постійно діє акція «Турбота». Учні перевідують одиноких людей похилого віку, допомагають їм по господарству. Вони своєю
чергою – гості школи на святах-зустрічах
«Для подвигу завжди є місце», «П’є журавка
воду» та ін.
За постійну плідну співпрацю з районною
організацією Товариства ЧХ та виховання підростаючого покоління в дусі доброти, милосердя, залучення шкільної молоді до волонтерства та пропаганди ідей червонохресного
руху отримали грамоту від голови Товариства
Т.П.Орел
Наша первинна організація й надалі працюватиме так же відповідально і активно.

Коментар Таміли ОРЕЛ, голови районної червонохресної організації:
— Районна організація у своїй діяльності
керується Положенням про Вишгородську районну організацію ТЧХУ та Статутом ТЧХУ.
Джерела фінансування: вступні та щорічні
внески членів Товариства; благодійні пожертвування та допомога в будь-якій формі в установленому порядку від державних громадських організацій, юридичних осіб та окремих
громадян (ст. 14 Статуту ТЧХУ).
Структура районного Товариства: 106 первинних організацій ТЧХ, із них: 31 п/о у школах
району, 7 — у дошкільних закладах, 31 — при
сільських, селищній, міській і районній радах
району, 16 — у медичних установах і 24 — в
установах, організаціях і на підприємствах.
Щорічно в квітні у школах проводять уро-

чистий прийом першокласників у члени Товариства і вручають їм «Членський квиток» на 10
років, тобто, на весь період навчання у школі.
Тому 1 раз на рік діти сплачують членський
внесок: до 2013 року — 2 грн; з 2013-го — 5
грн.
Діти із малозабезпечених сімей та діти-сироти внесків не сплачують, але теж є членами
Товариства.
Районна організація Товариства ЧХ виконує, у свою чергу, розпорядження голови Київської ОДА від 1.04.2013 р. № 128 (п. 3), голови
Вишгородської РДА від 16.04.2013 р. №138 (п.
5), де зазначається: «Провести в навчальних
закладах району роботу щодо залучення учнівської молоді до членства в Товаристві Червоного Хреста, участі в Місячнику та благодійних
акціях».

Організація
шкільна первинна

16 1 березня

Мозаїка

2014 року

Вишгород

Офіційне звернення
Медичної
Служби штабу
Національного
Спротиву
Медична Служба
Штабу Національного Спротиву офіційно повідомила, що
заяви щодо відмови
Товариства Червоного Хреста України від
допомоги з боку Червоного Хреста Канади для постраждалих
на Майдані — неправдиві. У повідомленні
також зазначається,
що Медична Служба
з першого дня її розгортання (01 грудня
2013 року) і до сьогодні тісно співпрацює з Товариством
Червоного
Хреста
України.

(Початок на стор. 1, 6, 11)
Цих ми знаємо, а нових? Хто вони, чого
чекати?
Галина Пилипонська:
— Хай місцеве керівництво виступить
і розкаже, чиї будинки вздовж каналу, на
береговій смузі.
Олексій Ростовський, 25 років:
— Вже сформовані нові правоохоронні
органи — прокуратура, міліція. Хай влада
буде на місці, щоби дати оцінку її роботі.
Захоплення і бійки — ні до чого. Законна
влада функціонує. «Рідне місто», «Батьківщина», «Фронт змін» — не допомагають,
а заважають їй задля власного піару, не
більше. Треба дочекатися виборів, зберігаючи нейтралітет.
Ганна Скуділова, бухгалтер:
— Приходько — наш, місцевий, і нормальний господарник. Хай звітує народному контролю щомісяця, куди і на що пішли гроші. А розганяти… то будемо без хліба, молока, світла.

Григорій, колишній комунальник:
— Місцевій владі не довіряю (не такі
вони вже й господарники), але контролювати її мають спеціалісти. Прибирати, міняти треба поступово.
Ольга Думанська:
— Мера обрали двома третинами голосів вишгородців, що прийшли на виборчі
дільниці. А зніматимуть щонайбільше 100
«активістів»?
Не підвищуйте градусу, в Україні і так
гаряче! Люди чекають зарплат, пенсій.
Реальні підписи лише у чинної влади.
Треба її контролювати, звісно, але контролери мають бути фахівцями, щоб розуміли, що й до чого.
Небайдужі вишгородці! Від вашої
думки залежить стабільність у місті
й Україні! Пишіть, телефонуйте, приходьте до редакції і висловлюйтесь!
Глас народу — глас Божий!

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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