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Читай і пиши про СВОЄ місто
Виходить з 4 листопада 1995 року
Квартири на виплат

Про субсидії та багатозонні лічильники > 5-6

Вишгородський Великдень

«Фараони» в «Сузір’ї» > 14

Проповідь протоієрея церкви свв. Бориса і Гліба
о. Дмитра Денисенка — див. на ТРК «Вишеград»

ФОТО — Валентина ЧИСТЯК, «Вишгород»
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Гаївки біля собору Вишгородської Богородиці

Біля храму св. Володимира — освячення пасок

Європа починається з кожного із нас Не чекати, поки хтось
зробить за тебе

Ольга МЕЛЬНИК, депутат міської ради

Напередодні Великодніх свят очищається не лише
тіло й душа. В кожній оселі, в кожному дворі господарі
прагнуть навести порядок, прибрати та довести до ладу
місце, де проживають і відпочивають.
Не винятком стало і наше місто. Воно також прикрашається до Великодня. Комунальні служби не в змозі обійти кожен куточок. Тож велика надія полягає саме на небайдужих людей.
Багато хто з вишгородців знає такий куточок, як Чайка
(що на Київській). Традиційно у більшості склалася думка, що
ця місцина взагалі не варта уваги. Але тут є люди, які дбають
про свій добробут і люблять місце, де проходить їхнє життя, де
живуть їхні діти й онуки.
Упродовж останніх років на Київській багато чого змінилося. Як би хто не сперечався, але прикрасою тут стає новозведений будинок, ігровий, та, на жаль, невеликий спортивний
майданчик. Що тут було раніше, знають не лише мешканці
будинку № 8 по вулиці Київській, чиї вікна виходили на занедбаний спортивний майданчик, що наполовину заріс хащами.
І збиралися там далеко не спортсмени. І далеко не спортом займалися. Не один раз ми прибирали звідти сміття, серед якого
було безліч розбитих пляшок та шприців.
Найбільше від тих хащів і «спортсменів» страждали 3 і 4
під’їзди, з вікон яких не було ніякого просвіту від заростей, від
куп непотребу, яке викидали всі, кому не лінь.
Тепер немає чагарів на майданчику — там виросла нова
будівля, прокладаються під’їзд до будинку та пішохідна доріжка. Це з однієї сторони. А з іншої — зі сторони будинку № 8
— під вікнами хащі так і залишилися.
В суботу, 4 квітня, попередньо домовившись, на прибирання цієї території вийшли небайдужі мешканці Київської, 8.
Вирубали зарості, прибрали сміття, позагрібали торішнє листя. Чесно: побачивши, що там твориться, не вірилося, що можна буде навести порядок. Звичайно, роботи ще залишилося
вдосталь, бо людей вийшло небагато. Хочу щиро подякувати

Капітан
медичної
служби > 15

та низько вклонитися кожному учаснику толоки.
Коли прибудинкову територію обгородять парканом, можна буде посадити клумби і декоративні кущі. Можна й місце
для відпочинку зробити, тільки ж завсідниками там будуть
знову ж таки «спортсмени», які для цього раніше облюбували
хащі на спортмайданчику.
Були на толоці й «небайдужі», які визирали з вікон, навіть
виливали на голови своїх же сусідів воду. Оце таке в нас добросусідство. Оце так ми рухаємося до Європи. І кому ми там
такі потрібні?
А знаєте, яке сміття було під вікнами житлового будинку?
Не лише порожні пляшки з-під горілки чи пива, а й флакончики від настоянок на спирту, упаковки з-під пігулок, безліч
недопалків. А під вікнами однієї з квартир, ви не повірите, —
пластикові пляшки із сечею. Виявляється, окремих мешканців
за великі борги відключили від водопостачання та каналізації.
Вони випорожняються у пляшки, а в темряві гадять біля будинку.
Прибрали свої прилеглі території організації, заклади й
установи. На Київській розташовані два підприємства. Приємно проходити повз Дніпровське басейнове управління водних
ресурсів — там завжди чисто. Керівництво слідкує за порядком.
А от про інше підприємство на Київській — ПрАТ «Вишгородсільрибгосп» — цього не скажеш. Нинішньої весни керівник товариства не подбав про належний вигляд прилеглої
території. А були часи, коли і клумби висаджували, і листя
загрібали, і траву косили, тобто дбали про чистоту і порядок.
Звичайно, ще до свят є час. Тож, сподіваюсь, наведуть лад на
своїй території.
Хочеться, щоб і власники гаражів також подбали про імідж
нашої вулиці і прибрали біля себе.
Небагато таких занедбаних місцин є у нашому місті. В
основному, це околиці. Центр Вишгорода більше схожий на
європейське місто. І так хочеться, щоб чисто й гарно було і на
Київській.
Та чи можна цього досягнути лише працею самих комунальників? Гадаю, що ні. Ми всі так прагнемо бути європейською державою, а що кожен із нас особисто для цього зробив? Давайте не будемо популістами, не будемо кричати про
якісь високі речі, вимагати негайного порядку і досконалості
від влади. Адже порядок в країні, в кожному місті чи селі залежить від нас самих. Відоме правило — чисто там, де не смітять. Коли кожен дбатиме про чистоту й порядок біля свого
будинку, під’їзду, біля свого балкону, тоді нам і йти не потрібно
ні до якої Європи. Європа має бути в кожному з нас, в нашій
душі і в нашому сумлінні. І тоді Європа прийде до нас сама.

Офіційний сайт міськради: www.вишгород.com.ua

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

Мешканцям кооперативного будинку на вул. В. Симоненка, 6 благоустрою чекати не доводиться. Там за чистотою і порядком слідкують самі жителі. І щороку, зокрема
навесні, прибирають та облаштовують прибудинкову територію, аби вона була ще кращою та комфортнішою.
Благоустрою цього двору могли б позаздрити багато жителів міста: охайні квітучі клумби, побілені бордюри, чисті під’їзди,
сухі підвальні приміщення, обрізані кущі та дерева.
Голова правління ЖБК «50 років Жовтня» Валентина Параца розповідає, що цього року вже встигли за власні кошти облаштувати доріжку. Головна проблема — у під’їздах випадають
віконні рами, а під’їздів у будинку — чотири. 75 % мешканців —
люди похилого віку. Сума ж на заміну вікон потрібна кругленька. Проте люди не впадають у відчай. Сподіваються, що з часом
і це питання вирішать.
«Стан нашого будинку — це заслуга кожного мешканця.
Зокрема, і попереднього голови правління Леонтія Бігунця, його
заступника Бориса Щербини, сантехніка Олександра Сичова,
наших активістів — Василя Триморуша, Анатолія Стефанчука,
Броніслави Грибельної, Тетяни Ящук. Підтримує нас і наш депутат Віталій Кутаф’єв», — розповіла Валентина Параца.

Благоустрій
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Власне житло

Вишгород

БЕРЕГИНЯ на Набережній
740 квартир на виплат за два роки, аванс — 20 %
Катерина ЗУРМА, Торі ШУМ

Ви мрієте про власне житло, у якому поєднається якість, комфорт і затишок, а головне — отримати всі фінансові гарантії? Тоді саме для вас фінансова компанія «Княгиня Ярославна» будує новий житловий комплекс
«Ярославна» на вулиці Набережній у Вишгороді.
За плечима компанії — чимала низка реалізованих проектів у таких
містах, як Умань, Чернігів, Полтава, Черкаси, Київ і Бориспіль. Першою
ластівкою у Вишгороді став житловий комплекс «Княжа гора», який уже
має своїх щасливих власників.
«Княгиня Ярославна» до всіх етапів зведення житлових комплексів ставиться відповідально і гарантує якість і комфорт.
Олексій КОВАЛЬ, заступник
голови правління ПрАТ
«Фінансова Компанія «Княгиня
Ярославна»:
— Ми прискіпливо працюємо із
забудовниками. Кожний забудовник детально акредитується нашим юридичним департаментом,
оцінюється можливий ризик — і
вже після резолюції департаменту
та ретельного вивчення проекту
кваліфікованими фахівцями будівельної галузі ми можемо підписувати договори про співпрацю із
забудовниками.
Окрім цього, закон дає перелік обов’язкових дій, які ми маємо
вчинити по захисту об’єкту будівництва. Для прикладу — іпотека
майнових прав, коли забудовник
не має права розпоряджатися майновими правами на об’єкт будівництва, тобто на квартири, нежитлові
приміщення. Це все чітко фіксується в іпотечному договорі.
Іпотекодержателем є фінансова компанія «Княгиня Ярославна»,
яка здійснює фінансування шляхом залучення коштів від фізичних
та юридичних осіб, а також власних коштів компанії.
Це все зроблено для того, щоб
не було подвійних-потрійних перепродажів, а щоб ми чітко могли
контролювати цей процес від початку будівництва до його завершення.
Окрім цього, здійснюється постійний технічний нагляд за будівництвом, а фінансування об’єкту
відбувається тільки після перевірки об’єму і якості виконаних будівельних робіт інженером з технічного нагляду.
Стосовно нашого забудовника
«Ніка ЛТД». Компанія створена у
1992 році. У Вишгороді вона починала будівництво на вул. В. Симоненка, 4-а, але через фінансову
кризу не змогла його завершити.
У 2011 році я почав курирувати
цей проект, і ми взяли цю компанію. Там, на жаль, один із засновників помер і викупили статутний
капітал, тобто стали там учасниками інші фізичні особи — учасники
цього товариства, і вони до нас
звернулися, аби зайнятися цим
об’єктом.
І з 2011-го ми почали займатися

саме ним. Дуже проблемним був
цей об’єкт: 13 сімей були під відселення, їм мали надати квартири;
будівництво вже стояло три-чотири
роки.
Але, тим не менш, ми увійшли
у державні програми. Близько ста
осіб отримали житло за системою
«70 на 30», це такі державні програми.
Перші квартири за держпрограмою йшли із виконанням повного
оздоблення, люди були задоволені і програмою, і якістю виконання
робіт.
На сьогодні об’єкт «Княжа гора»
на Симоненка, 4-а уже завершений, введений в експлуатацію, заселений. Там ще деякі моменти з
благоустрою доробляються (наприклад, звернулись мешканці з
пропозицією розширити дитячий
майданчик і зробити спортивну
зону, посадити зелені насадження
та інше — ці всі зауваження прийняті та запущені в роботу), але в
принципі можна сказати, що і наша
фінансова компанія, і «Ніка ЛТД»
зробили свою справу. І якщо довіри до «Ніки ЛТД» якийсь нетривалий час трішки не було, то зараз
репутація повністю відновлена. Ми

показали не словом, а ділом, що
можемо плідно працювати із цим
забудовником, і він доводить будівництво до кінця.
Новий житловий комплекс —
«Берегиня». Він розташований на
вулиці Набережній і передбачає
близько семисот сорока житлових
приміщень.
Проект «Княжої гори» був 2005
року — тоді хотіли купувати великі
площі. Та пізніше ми зіткнулися із
тим, що дуже велику квадратуру
люди не осилять, — і зробили висновки.
«Берегиня» — соціально спрямований проект. Однокімнатні
квартири — близько сорока квадратних метрів, двокімнатні —
шістдесят, трикімнатні — сімдесят
вісім. Дуже зручне розташування.
В комплексі будуть передбачені
приватний дитячий садок, місця
для паркування, цілодобова охорона та відеоспостереження. Будинки — шістнадцятиповерхові.
Мальовничий краєвид на Київське
море і на столицю.
***
Останнім часом навколо будівництва житлового комплексу «Берегиня» розпочалася незрозуміла

метушня. З’являються різноманітні
публікації, сюжети, ба — навіть цілі
передачі, у яких стверджують про
незаконність будівництва та про
небезпеку для прилеглих будинків.
Керівники фірми-забудовника
та фінансової компанії зазначають,
що документи мають усі та діють
лише у правовому полі. І навіть наголошують на тому, що кожен охочий може з ними ознайомитись.
Павло ГУЦАЛО,
керівник проекту:
На об’єкті, де ведеться будівництво групи житлових будинків з
вбудовано-прибудованими приміщеннями громадського призначення, вже безпосередньо виводять
житлові поверхи. Виконується все
згідно з документацією. Я не бачу
жодних загроз цим і навколишнім
будинкам. Все виконуємо за проектом та встановленими нормами.
Якщо згадати початок будівництва житлового комплексу «Княжа
гора», який, до речі, одним із перших брав участь у державній програмі «70/30», то і тоді були нарікання громади. Але люди повірили
— і тепер мають власне комфортне, якісне та затишне житло.
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БЕРЕГИНЯ на Набережній
740 квартир на виплат за два роки, аванс — 20 %
Олексій КОВАЛЬ:
— Фінансова компанія «Княгиня Ярославна» пропонує прийнятні умови придбання квартир. В принципі, на будь-якому
об’єкті правила у нас сталі: тобто мінімальний внесок — 20 %
вартості і розстрочка (виплата
частинами) до завершення будівництва.
Та найчастіше ми проводимо акції і розробляємо власні
програми. Коли заплановано
введення всіх чотирьох секцій
десь на кінець року, ми розуміємо, що людям важкувато, і погоджуємось на півтора-два роки
розстрочки. Періодично діють
акції — знижуємо ціну квадратного метра, певні квартири продаємо за ціною, значно меншою
від ринкової. Ми можемо собі це
дозволити, оскільки, окрім залучення коштів людей, ми направляємо і власні кошти на будівництво, що дозволяє нам будувати
без зупинок.
Зараз розглядаються такі
власні програми, які допомогли
би менш захищеним верствам
населення брати участь у житловому будівництві: ціна — мен-

ша ринкової, а також вигідні
умови розстрочки. Розстрочка
у нас іде безвідсоткова, тобто
якщо людина вносила 20% вартості, а 80% ми розбиваємо на
рік-півтора-два роки, — за розстрочку не платять.
На даний час закінчуються
консультації з місцевою адміністрацією з приводу розробленої
програми, яка встановлює спеціальні умови для громадян-переселенців із зони АТО: мінімальний перший внесок (від 10%),
більший термін розстрочки,
нижча ціна квадратного метра і
найголовніше — фіксована ціна
у гривні — і ця програма стартує
вже з дня на день.
На нашому сайті k-ya.com.ua
розміщені всі планування квартир, наші менеджери можуть вас
проконсультувати — з понеділка
по суботу (всі відділи продажу)
або за тел: (044) 596-17-00.
А наостанок — уявіть: ви
стоїте на балконі 16-го поверху і милуєтесь мерехтливими
ліхтарями Київської ГЕС чи
золотими верхівками Київської Лаври у променях надвечірнього сонця…

Анатолій САВЧУК,
директор ТОВ «Ніка ЛТД»:
— ТОВ «Ніка ЛТД» розпочало будівництво у Вишгороді житлових будинків
у 2011 році. На момент початку будівництва зазначеного комплексу ми мали
фактично всі документи, які дають нам
право на проведення зазначених робіт.
На той час був акт на постійне землекористування із зазначеною земельною
ділянкою. Були отримані всі дозвільні
документи для розробки проектної документації, був розроблений проект,
який пройшов Державно-будівельну
експертизу, після чого було видано дозвіл на будівництво зазначеного комплексу.
За виконанням будівельних робіт постійно здійснювався технічний нагляд,
будь-яких зсувів чи наслідків для прилеглих територій не зафіксовано. Ще
раз хочу звернути увагу: будівництво
комплексу почалося лише після проведення державної експертизи, яка фактично підтвердила, що будівництво не
несе ніякої загрози для його майбутніх
мешканців.
Лінія електропередач — за межами
допустимих відстаней зазначеної лінії.
Відстань від дороги також підтверджена, за висновками експертизи. Крім
того, будинок розміщений поза межами

усіх мереж (вода, каналізація, які проходять поряд).
Слід звернути увагу, що будівництвом зазначеного комплексу передбачено виконання робіт (порядку 50 млн
грн), які значно покращань інженерні
мережі міста у цьому районі. Передбачена перекладка і будівництво резервної лінії каналізації та каналізаційної
станції.
Передбачено значний розвиток тепломережі у цьому районі. Крім того,
ви знаєте, що поруч із об’єктом — річка
Монашка, яку облагородять, і її русло
буде виконано згідно з новими технічними умовами.

Родина ГОРЮНОВИХ,
власники квартири в ЖК «Княжа
гора»:
— Із самого початку ми приглядалися
до цього будівництва, ще коли заклали
фундамент у 2006 році. Відтоді воно довго стояло закинуте.
Потім люди взялись за справу серйозно. Обнесли все акуратним парканом. Ми
упевнилися, що будують якісно. Та навіть
і не мріяли, що будемо тут жити.
Наша багаточисельна родина 15 років
поневірялась у пошуках житла. Ми жили
на зйомних квартирах, з мамою, жили порізному…
В результаті вирішили мати справу із
програмою «70/30» і при виборі забудовника зупинилися на цьому. Не пошкодували.
Квартира сподобалась, і забудовники,
особливо Олексій Коваль, до нас дуже

добре поставилися, пішли нам назустріч,
допомагали в усьому. У будь-який час ми
могли зателефонувати Антоніні, помічниці Олексія Борисовича, йому самому
— він призначав час і особисто нас приймав.
Можу сказати, що про всіх співробітників компанії у нас склалось хороше
враження як про порядних людей, які готові допомогти. Вони не байдужі до людей, які купують у них квартири.
Вірити чи ні — питання риторичне. Але
на власні очі переконатися у тому, що будівництво нового ЖК «Берегиня» законне, вам ніхто не заважає. Тим паче, коли
керівництво фінансової компанії «Княгиня Ярославна» завжди відкрите для людей та працює для них. Навіть у питаннях
продажу квартир знаходять різні підходи,
аби мрія про власне житло стала реальністю.
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Хто кого підмовив
Влас. інф.
Скликана на 10 квітня 45 сесія Вишгородської міської ради VI скликання не
відбулася через відсутність кворуму. На
засідання з’явилися тільки 15 обранців
міської громади, які не стали чекати на
інших і за 10 хвилин розійшлися.
агадуємо, 45-ту сесію було скликано для повторного розгляду
рішення Вишгородської міської
ради «Про затвердження Положення «Про
порядок публічного звітування щодо видатків бюджетних коштів у вигляді відкритих
даних», ухваленого на засіданні попередньої — 44-ої сесії та ветованого міським
головою (обґрунтування — див. на стор. 5
газети «Вишгород» № 14 від 04.04.2015 р.).
Хто кого підмовив — питання риторичне. Але цікаво, що на 45-ту сесію прийшло

Н

Вишгород

45 сесія міськради

п’ятеро з тих депутатів, які утримались від
розгляду проекту вищезазначеного рішення «з голосу», а от дев’ятеро з тих, хто голосував «за публічність», — не з’явились на
засідання 10 квітня.
P. S. Закон про відкритість використання публічних коштів вступає в силу
через шість місяців після його підписання
Президентом України Петром Порошенком — тобто 12 вересня 2015 р.
Президент дав доручення Кабінету Міністрів у тримісячний термін затвердити
порядок адміністрування використання
публічних коштів, внести відповідні зміни
до інших законодавчих актів та вжити вичерпних заходів щодо створення та функціонування єдиного веб-порталу.
Для чого деякі місцеві депутати намагаються придумати щось своє — теж запитання риторичне.

Казначейство відкриє рахунки для широкого загалу
Система запрацює з початку 2016 р.
Публічний веб-портал
ДЖЕРЕЛО: ЗМІ
Українська влада має на законодавчому рівні зобов’язати органи Держказначейства оприлюднити інформацію про
всіх транзакціях на його рахунках, — вважає голова правління Центру протидії
корупції Віталій Шабунін.
ро це він заявив, коментуючи нещодавно прийнятий закон «Про
відкритість використання публічних коштів» (№183-VIII), що набуде чинності 12 вересня 2015 р. За цим законом,

П

до публічних засобів відносяться бюджетні
гроші, кошти НБУ і держбанків, Пенсійного
фонду, соцстраху та інших цільових державних фондів. А також кредити, отримані
під держгарантії, фінанси державних і комунальних підприємств.
Головна мета документа — відкрити
громадськості доступ до даних про надходження і, що ще більш важливо, — про
витрачання грошей платників податків. Для
цього інформація про витрати держсектору
публікуватиметься на Єдиному веб-порталі
використання публічних коштів. За законом, доступ на інтернет-ресурс має бути
вільним і безкоштовним для всіх охочих.

Як розповів експерт Центру політичних
студій та аналітики Володимир Тарнай, на
порталі можна буде перевірити обсяги запланованого і фактичного фінансування, дізнатися вартість договорів або проведених
держзакупівель (або прочитати обґрунтування їх непроведення) і т. інш.
До осені має бути сформована база
для практичного впровадження закону.
За словами начальника управління ІТзабезпечення Мінфіну Зіновія Проня, ця
робота пройде в шість етапів. Перші п’ять
стосуються організаційної частини і мають
закінчитися вже у травні.
«А восени, орієнтовно у вересні-жовтні,

закінчується шостий етап, який якраз і полягає в розробці, наповненні і запуску єдиного веб-порталу», — сказав Зіновій Пронь.
За словами віце-спікера парламенту
Андрія Парубія, повноцінно система контролю зможе запрацювати з 1 січня 2016 р.
«На її створення і функціонування передбачено виділення 3 млн грн щорічно», — уточнив він.
Цей шлях, на думку експертів, пройти
буде непросто, але портал допоможе активістам та ЗМІ збирати докази і проводити розслідування, стимулюючи тим самим
правоохоронні органи працювати ефективніше.
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У міськвиконкомі

Сигнали служби 101

Підпал чи необережність?
15 квітня на пункт зв’язку 37ої Державної пожежно-рятувальної частини м. Вишгорода надійшло повідомлення про пожежу
в притулку для безпритульних
тварин «Ріфуджіо Італія» в c. Лісовичі. На пожежу виїхав черговий караул.
На місці виявили, що горять
вольєри та господарчі будівлі. У
результаті пожежі загинуло близько 70 собак, вогнем знищено 16
вольєрів, кухня, господарчий блок.
Близько 25 собак врятовано.
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***
10 квітня на пункт зв’язку 38-ої
Державної пожежно-рятувальної
частини cмт Димер повідомили
про пожежу в c. Любидва (вул. Вахівська). На пожежу виїхав черговий караул.
Прибувши на місце, пожежники виявили, що горить трав’яний
настил, від якого спалахнули два
дачних будинки (в результаті пожежі все повністю знищено).
Причини пожеж встановлюються.

Про заходи з благоустрою
та житло для учасників АТО
Влас. інф.
На засіданні міського виконавчого комітету 16
квітня розглядалися заходи щодо благоустрою паркової зони на набережній Київського «моря» та обмеження руху автотранспорту у зонах відпочинку,
звернення управління охорони, використання і відтворення водних біоресурсів та регулювання рибальства в Київській області (Київрибохорона).
Затверджено звіти керівників міських комунальних
підприємств — КП «Координаційний центр з будівництва
та земельних питань Вишгородської міської ради» та

КПЖ і КГ (житлового і комунального господарства) про
діяльність. Зокрема, у звіті йшлося про те, що тарифи
на комунальні послуги з утримання житлових будинків і
прибудинкових територій міського житлового фонду найближчим часом збільшуватися не будуть.
Міськвиконком виділив матеріальну допомогу чорнобильцям-ліквідаторам та вдовам інвалідів-ліквідаторів
аварії на ЧАЕС — на підставі звернення голови Вишгородського осередку Всеукраїнської спілки «Чорнобиль-86».
Розглянуто також низку житлових та опікунських питань, насамперед — про надання житла учасникам АТО.

Субсидії: запитання і відповіді
Із 01 травня 2015 року запроваджуються спрощені умови отримання субсидії на оплату житловокомунальних послуг. На цю тему ми поспілкувалися із начальником управління соціального захисту
населення Вишгородської РДА Мідею Лі
Розмовляла Валентина ЧИСТЯК
— Чи правда, що з 1 травня для призначення субсидій потрібно буде подавати
менше документів?
— Так. Для призначення субсидії громадянин має подати структурному підрозділу
з питань соціального захисту населення за
місцем реєстрації лише два документи. Це
— заява про призначення житлової субсидії
та декларація про доходи та витрати осіб, які
звернулися за призначенням житлової субсидії, за формами, затвердженими Кабміном.
Також, на бажання громадянина, може надаватися довідка про доходи для призначення
житлової субсидії на основі середньомісячного сукупного доходу осіб без урахування податку з доходів фізичних осіб.
— Де можна буде взяти бланки заяви
та декларації? Чи можна такi заяви надсилати поштою? I що робити людям у селах,
де немає «соцзабезiв»?
— Зауважу, що зазначенi заява та
декларацiя можуть бути надiсланi й поштою
структурному пiдроздiлу за мiсцем реєстрацiї
заявника. Щоб уникнути непорозумiнь, надсилайте документи рекомендованим листом,
з повiдомленням про вручення. У сiльськiй
мiсцевостi приймання заяв з вiдповiдними
документами для призначення субсидiй
здiйснюють уповноваженi особи, визначенi
виконавчими органами сiльських i селищних
рад. У сiльрадi вам мають сказати, хто це.
— Тобто, крiм заяви та декларацiї, жодних документiв людинi бiльше не треба
буде подавати?
— Нi. Все iнше будуть надавати вiдповiднi
органи влади на запит органiв соцiального
захисту населення без залучення громадян.
Iнформацiю про доходи управлiння соцзахисту братимуть у Державнiй фiскальнiй службi
та Пенсiйному фондi.
— Чи перевiрятимуть органи соцзахисту iнформацiю, яку громадяни нададуть
у декларацiї? Адже там можна написати
будь-що, скажiмо, значно занизити доходи.
— З травня запроваджується принцип
призначення субсидiї на пiдставi задекларованих даних заявником. При цьому перевiрку
достовiрностi цих даних здiйснюватимуть органи соцiального захисту вже пiсля призначення субсидiї, шляхом надсилання запитiв до
вiдповiдних органiв, установ та органiзацiй.
Громадянин нестиме вiдповiдальнiсть за
наданi вiдомостi про доходи, майно, що вплинули або могли вплинути на встановлення
права на призначення субсидiї та на визна-

чення її розмiру.
— Якщо вiн подав недостовiрнi
вiдомостi i на їх основi йому нарахували
субсидiю, то що?
— У випадку, якщо буде подано неповнi чи
недостовiрнi вiдомостi про доходи та витрати
зареєстрованих у житловому примiщеннi/
будинку осiб, то може бути вiдмовлено в
призначеннi субсидiї або припинено її надання. А ще в такому разi заявник зобов’язується
повернути надмiру перераховану (виплачену)
суму субсидiї у подвiйному розмiрi!
— Якi ще новацiї чекають на громадян,
котрi захочуть оформити субсидiї?
— Субсидiя для вiдшкодування витрат на
оплату житлово-комунальних послуг призначатиметься на дванадцять мiсяцiв з мiсяця
звернення, а не на шiсть, як тепер. Субсидiя
для придбання скрапленого газу, твердого
та рiдкого пiчного побутового палива — на
календарний рiк за особистим зверненням громадян. У разi, коли оплата послуг
з централiзованого опалення проводиться
лише в опалювальний перiод чи за двоставковим тарифом або для iндивiдуального
опалення використовують природний газ
(електроенергiя), розмiр субсидiї розраховується окремо на опалювальний i неопалювальний перiоди. Якщо є якiсь змiни у складi
зареєстрованих у житловому примiщеннi (будинку) осiб, їх соцiальному статусi, перелiку
отримуваних житлово-комунальних послуг,
змiнилися умови їх надання, виконавцi житлово-комунальних послуг, то громадянин, якому призначено субсидiю, повинен протягом
мiсяця проiнформувати органи соцзахисту,
подавши вiдповiднi документи.
— Чи справдi для розрахунку субсидiй
з травня братимуть доходи родини за
попереднiй календарний рiк без урахування сплачених податкiв?
— Так, це одна з новацiй. У сукупному
доходi для призначення субсидiї враховуються
доходи, якi особа отримала у грошовiй формi
без урахування податку з доходів фізичних
осіб, а також розмiри державної соцiальної
допомоги, що виплачують органи соцзахисту
(крiм частини допомоги при народженнi дитини, виплата якої здiйснюється одноразово, та
частини допомоги при усиновленнi дитини).
Iнформацiю про доходи надаватимуть ДФС України, територiальнi органи
Пенсiйного фонду, фонди соцiального страхування, вищi навчальнi заклади I — IV рiвнiв
акредитацiї.
Якщо серед зареєстрованих у житловому примiщеннi (будинку) осiб є працездатнi
особи, середньомiсячний дохiд яких протя-

гом перiоду, за який визначається сукупний
дохiд, менший вiд прожиткового мiнiмуму,
у розрахунок субсидiї включають мiсячний
дохiд на рiвнi прожиткового мiнiмуму. Тобто,
якщо у складi сiм’ї, яка претендує на субсидiї,
є безробiтнi, то їм вже не треба буде брати
довiдку iз центру зайнятостi. Але, якщо серед
осiб, зареєстрованих у житловому примiщеннi
(будинку), є громадяни, якi одержують (одержували) стипендiю, соцiальнi виплати, то
враховуються фактичнi розмiри стипендiй та
соцiальних виплат.
Коли субсидiя для вiдшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг
призначається у першому кварталi року,
середньомiсячний сукупний дохiд визначається за першi три квартали попереднього
року, в iнших випадках — за попереднiй календарний рiк. Для обчислення доходу непрацюючих громадян, яким призначено пенсiю
вперше або, якщо вони залишили роботу в
перiод, за який враховуються доходи, не мають iнших доходiв, крiм пенсiї та доходiв вiд
особистого селянського господарства, в сукупному доходi на розсуд пенсiонера враховують дохiд за зазначений перiод або розмiр
призначеної щомiсячної пенсiї.
— Сьогоднi, якщо людина здiйснює
купiвлю товарiв, робiт та послуг на суму
понад десять прожиткових мiнiмумiв
(бiльш як 10 тисяч гривень), це не дає
їй право на оформлення субсидiї. Цей
«порiг» залишається?
— Нi, вiн суттєво збiльшений. Субсидiя
не призначатиметься, якщо будь-хто iз зареєстрованих у житловому примiщеннi (будинку)
осiб, яким нараховується плата за житловокомунальнi послуги, протягом 12 мiсяцiв перед зверненням за призначенням субсидiї
здiйснив купiвлю земельної дiлянки, квартири (будинку), автомобiля, транспортного засобу на суму, що на час купiвлi (оплати) перевищує 50 тисяч гривень.
Хочу зауважити, що з травня сiм’ї, у
власностi яких є бiльш нiж одна квартира
(будинок), машина, також матимуть право на
призначення житлової субсидiї. Але це не стосується сiмей, у складi яких будь-хто iз зареєстрованих у житловому примiщеннi (будинку)
осiб, здiйснив купiвлю за попереднi 12 мiсяцiв
на 50 тисяч гривень.
Субсидiя також не надаватиметься, якщо
пiд час вибiркового обстеження матерiальнопобутових умов домогосподарства державний соцiальний iнспектор з’ясує, що будьхто зi складу зареєстрованих у житловому
примiщеннi (будинку) осiб, яким нараховується плата за житлово-комунальнi послу-

ги, має додатковi джерела для iснування,
не зазначенi в декларацiї про доходи та
майно. Наприклад, здає в оренду житлове
примiщення або його частину, працює без
оформлення трудових вiдносин, має дохiд вiд
утримання худоби, птицi тощо.
— Протягом якого часу органи соцзахисту повиннi прийняти рiшення про призначення чи непризначення субсидiї?
— Протягом десяти днiв пiсля подання заяви та отримання вiдповiдних вiдомостей.
— Що таке субсидiя та якi домогосподарства мають право на її призначення?
— Субсидiя — це щомiсячна адресна
безготiвкова допомога сiм’ям, що надається з коштiв державного бюджету для
вiдшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг. На призначення субсидiї
мають право домогосподарства, у яких витрати на оплату житлово-комунальних послуг, виходячи iз соцiальної норми житла
та соцiальних нормативiв користування послугами, перевищують розмiр визначеного
обов’язкового платежу.
— На яку площу призначається
субсидiя?
— Соцiальна норма володiння чи користування загальною площею житла встановлена
в розмiрi 13,65 кв. м на кожного зареєстрованого у житлi та додатково 35,22 кв. м на
домогосподарство, тобто 48,87 кв. м на одну
особу. В окремих випадках з коштiв, передбачених для надання субсидiй, виходячи з
конкретних обставин, субсидiї можуть призначатися на понаднормову площу житла
за рiшенням комiсiї, утвореної виконавчими
органами мiсцевої ради. Рiшення про призначення (вiдмову у призначеннi) житлових субсидiй у таких випадках приймають
на пiдставi акта обстеження матерiальнопобутових умов сiм’ї.
— Хто входить до складу сiм’ї для розрахунку житлової субсидiї?
— Субсидiю розраховують, виходячи
з кiлькостi зареєстрованих у житловому
примiщеннi (будинку) осiб, яким нараховується плата за житлово-комунальнi послуги, у тому числi осiб, призваних на строкову вiйськову службу. Кiлькiсть осiб i їхнiй
соцiальний статус визначається на початок
мiсяця, в якому надiйшло звернення за призначенням субсидiї, а в разi повторного
призначення субсидiї на наступний перiод
— на початок мiсяця, з якого призначається
субсидiя.
— У яких випадках житлова субсидiя
припиняється?
— Надання ранiше призначеної субсидiї
припиняється, якщо, примiром, громадянин, якому призначено субсидiю, не оплачує
вiдповiдну частку житлово-комунальних послуг, за винятком випадкiв, пов’язаних iз затримкою виплати заробiтної плати, пенсiї, що
пiдтверджується вiдповiдними документами.
Чи коли людина приховала або свiдомо подала недостовiрнi данi про доходи та майновий
стан, що вплинули на встановлення права на
субсидiю i визначення її розмiру.

Відомості про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2014 рік
Офіційно
голови Вишгородської міської ради
Віктора Олександровича Решетняка:
Загальна сума сукупного доходу — 241
387 грн.
Сума доходу членів сім’ї — 19 560 грн.
Нерухоме майно: квартира — 98,3 м2
***
секретаря Вишгородської міської ради
Марії Степанівни Решетнікової:
Загальна сума сукупного доходу — 137
305 грн.

Сума доходу членів сім’ї — 144 267 грн.
Нерухоме майно: квартира — 46,7 м2;
Майно, що перебуває у власності членів
сім’ї:
земельна ділянка — 1038 м2; квартира —
154,2 м2.
Транспортні засоби, що перебувають у
власності членів сім’ї:
Subaru Forester — 2 480 см3 2008 р. в.
***
заступника Вишгородського міського
голови з питань діяльності виконавчих
органів ради

Олександра Миколайовича Ростовцева:
Загальна сума сукупного доходу — 125
890 грн.
Сума доходу членів сім’ї — 67 769 грн.
Доходи, одержані з джерел за межами
України членами сім’ї, — 14 336 грн.
Нерухоме майно:
житловий будинок — 62,8 м2; квартира —
50,3 м2; квартира (1/3 частка) — 24,67 м2
Майно, що перебуває у власності членів
сім’ї:
земельна ділянка — 1 200 м2; квартира
(2/3 частки) — 49,33 м2

Транспортні засоби, що перебувають у
власності членів сім’ї:
Honda Accord — 1 998 см3 , 2006 р. в.
***
заступника Вишгородського міського
голови з питань діяльності виконавчих
органів ради
Олексія Сергійовича Рачинського:
Загальна сума сукупного доходу — 69
253 грн.
Нерухоме майно:
земельна ділянка — 39 м2; земельна ділянка — 10 000 м2; квартира — 156 м2.
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Що, де, як?

Школа економії

2015 року

Багатозонні лічильники

Підвищення тарифів змушує громадян
вдатися до більш жорсткої економії і подумати
про придбання лічильників електроенергії, які
дозволять використовувати різні тарифи.
Так, офіційний сайт «Київенерго» (див. нижченаведену табл.) повідомляє, що кияни можуть
придбати новий лічильник, оплатити послуги
демонтажу і встановлення лічильника або параметризації (тобто введення різних тарифів на
різний час доби).
У Вишгороді лічильники, які підлягають параметризації, встановлено лише в останніх новобудовах. За інформацією Вишгородського РП ПАТ
«А. Е. С. «Київобленерго», ця організація (на відміну від «Київенерго») не має ліцензії на продаж
таких лічильників, тож вам доведеться обирати
та купувати їх самостійно — багатозонний, тобто

за двома тарифами: двозонним (день-ніч з 23:00
до 07:00) або тризонним (нічний, полупіковий і
піковий: із 7:00 до 8:00; з 11:00 до 20:00; з 22:00
до 23:00).
Такий лічильник коштує приблизно 1,5 тис.
грн. Гривень із 500 доведеться витратити на його
оформлення і встановлення. Електрики радять
вдатися до заміни лічильника, якщо ви стабільно
споживаєте понад 300 кВт у місяць (це зазвичай
підприємства з безперервним — цілодобовим
циклом роботи, а також приватні будинки). Іншим — усе ж краще економити.
Заяву на заміну лічильника можна подати за
адресою: м. Вишгород, вул. Ю. Кургузова, 12,
кімната 12 (у робочі дні: пн. — чт. — з 8:00 до
12:00 та з 13:00 до 17:00, у пт. — до 15:30). Довідки за тел: (04596) 26-160.

Отримання житлових субсидій
Кабінетом Міністрів України прийнято
Постанову від 28 лютого 2015 року № 106,
якою з 01 травня 2015 року запроваджуються спрощені умови отримання субсидії
на оплату житлово-комунальних послуг,
зокрема:
надання лише двох документів — заяви
та декларації
скорочена форма заяви та декларації
(лише одна сторінка кожна)
термін дії субсидії — 12 місяців, а не опалювальний сезон
автоматичне подовження нарахування
субсидій на наступний рік
можливість надіслати документи поштою
Знято наступні обмеження при оформленні субсидії:
щодо майнового стану (окрім одноразової покупки понад 50 тис. грн)
щодо наявності у складі домогосподарства осіб працездатного віку, які не працюють,
не навчаються і не перебувають на обліку як
безробітні
щодо здачі в найм житлового приміщення особами, які оформлюють субсидію.
Органам соціального захисту населення
забороняється вимагати від заявників інші
документи, крім заяви та декларації. Всі додаткові документи будуть отримані органами
соціального захисту населення у порядку обміну від Пенсійного фонду, Державної фіскальної служби та ін.
Вам НЕ потрібно подавати інші документи
самостійно.
Заява про призначення
житлової субсидії
Заяву заповнює особа, на яку відкрито
особовий рахунок по сплаті житлово-комунальних послуг за місцем реєстрації. Особи,
які орендують житло, додають до Заяви договір найму (оренди) житла.
При цьому, крім Заяви та Декларації, заборонено вимагати від громадян інші документи, довідки тощо.

Вид учета

Условия

Время действия
тарифа

Пример: стоимость 100
кВт•ч* в разные периоды
суток

1 зона

неизменный тариф
в течение суток

неизменный тариф
в течение суток

неизменный тариф в течение
суток — 36,60 грн.

2 зоны
(день/ночь)

днем тариф будет
обычным;
за электроэнергию,
потребленную ночью,
нужно платить только
50% стоимости

с 7:00 до 23:00;
с 23:00 до 7:00

день — 36,60 грн.
ночь — 18,30 грн.

3 зоны
(пик/полупик/
ночь)

пик — тариф будет
выше обычного на
50%
полупик — тариф
будет обычным;
ночь — нужно будет
оплатить только 40%
стоимости

с 8:00 до 11:00;
с 20:00 до 22:00
с 7:00 до 8:00;
с 11:00 до 20:00;
с 22:00 до 23:00
с 23:00 до 7:00

пик — 54,90 грн.
полупик — 36,60 грн.
ночь — 14,64 грн.

Із травня — за спрощеними умовами

У Заяві необхідно підкреслити, на які
види послуг призначати субсидію («на оплату житлово-комунальних послуг» та/або «на
придбання твердого палива та скрапленого
газу»). Якщо домогосподарство користується
твердим паливом, скрапленим газом та комунальними послугами, необхідно підкреслити
все.
У Заяві про призначення житлової субсидії
також необхідно:

3) у графі «Примітки» зазначається наявність або відсутність засобів обліку, а саме —
«є лічильник»/«немає лічильника».
Декларації про доходи і витрати осіб, які
звернулися по призначення житлової субсидії
У розділі І вказуються відомості про всіх
осіб, зареєстрованих у житловому приміщенні (або фактично проживаючих – для осіб, які
орендують житло і вказані у договорі оренди,

Актуально

Документи на субсидії — через «Укрпошту»
З подорожчанням вартості житловокомунальних послуг актуальним питанням для українців стають житлові субсидії,
зручність та швидкість їх отримання.
Документи для призначення субсидії можуть бути направлені поштою: у найближчому
поштовому відділенні працівники «Укрпошти» нададуть консультацію щодо порядку
направлення всіх необхідних документів на
отримання субсидії.
До 15 квітня 2015 року споживачам разом
із платіжками на житлово-комунальні послуги будуть надіслані документи, необхідні для
призначення житлової субсидії. У поштову
скриньку надійде й інструкція про те, як правильно заповнювати заяву та декларацію. Це
допоможе кожному охочому самостійно заповнити документи та надіслати їх поштою.

«Національний
оператор
поштового
зв’язку України є надійним партнером для
українців при отриманні житлових субсидій,
— відзначає в.о. генерального директора
«Укрпошти» Ігор Ткачук. — Відтепер не потрібно витрачати зайвий час на поїздки до
управління соціального захисту населення.
Документи можна направити поштою, звернувшись до одного з 12 тис. поштових відділень по всій Україні. Розгалужена мережа
відділень національного оператора поштового зв’язку є однією з головних переваг при
отриманні субсидій через «Укрпошту».
Ознайомитися з усіма необхідними зразками бланків для оформлення житлових субсидій можна на сайті «Укрпошти» у розділі
«Адміністративні послуги: спрощений доступ
через пошту».

1) у графі «Номер особового рахунку»
– вказати номер особового рахунку, який
міститься у договорі про надання послуг, платіжному документі (квитанції, розрахунковій
книжці) на оплату відповідної послуги;
2) у графі «Найменування організації, що
надає послуги» – вказати назву організації,
що міститься у договорі про надання послуг,
платіжному документі (квитанції, розрахунковій книжці) на оплату відповідної послуги;

або для індивідуальних забудовників, будинки
яких не прийняті в експлуатацію), яким нараховується плата за житлово-комунальні послуги.
У розділі ІІ заповнюються відомості про всі
види доходів (заробітна плата, пенсія, допомога (крім її частини, виплата якої здійснюється
одноразово, зокрема, при народженні дитини), стипендія, грошове забезпечення, аліменти, виплати відповідно до умов цивільно-правового договору, доходи від підприємницької

Економія енергії у вашому будинку
ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ НА КУХНІ
1. Грійте в чайнику тільки необхідну на даний
час кількість води.
2. Регулярно видаляйте накип, щоб чайник
швидше нагрівав воду та споживав менше енергії.
3. Закривайте посуд кришками, коли куховарите. Так ви приготуєте їжу швидше та з найменшими витратами газу чи електроенергії.
4. Якщо у вас електрична плита – вимикайте
конфорку за декілька хвилин до готовності їжі.
5. Регулярно розморожуйте холодильник.
6. Не тримайте холодильник біля плити (щоб
підтримувати сталу низьку температуру), холодильник з таким сусідством споживатиме більше енергії.
7. Мийте посуд у закритій пробкою раковині,
а не під проточною водою. Це у 3-5 разів зекономить споживання води.
8. Встановіть на змішувач води аераторну
насадку, що майже вдвічі скоротить виток води
за хвилину.
9. Якщо у вас велика сім’я, придбайте посудомийну машину. Користуючись нею, ви зекономите в середньому до 12 000 літрів води щороку.
10. Купуйте обладнання лише найвищих
класів енергетичної ефективності. (Відповідно
до європейського маркування, енергоефективність позначається класами від А до G, де клас
А означає найвищу енергоефективність, а G —
найнижчу).

Вишгород

діяльності, здачі майна в оренду, від продажу
майна та немайнових прав, сільськогосподарської продукції, дивіденди, проценти від розміщення депозитів тощо) осіб, зареєстрованих
у житловому приміщенні (або фактично проживаючих, зазначених у договорі оренди), за
попередній календарний рік (12 місяців 2014
року) без урахування податку з доходів фізичних осіб із зазначенням установи, організації,
підприємства, де отримується дохід.
У розділі ІІІ вказується інформація про одноразову купівлю майна або оплату послуг
протягом 12 місяців перед зверненням по призначення субсидії на суму, яка на час купівлі
(оплати) перевищує 50 тисяч гривень.
Слід зауважити, що у разі зміни обставин, які можуть вплинути на отримання житлової субсидії (зміни складу осіб, які зареєстровані (фактично проживають), джерел доходу,
переліку отримуваних житлово-комунальних
послуг, придбання майна, товарів або оплати
послуг на суму, що перевищує 50 тис. грн),
особа, якій призначено житлову субсидію,
зобов’язана впродовж місяця повідомити
про це управління соціального захисту населення.
Може бути відмовлено у призначенні житлової субсидії або припинено її надання у разі
надання у неповному обсязі або недостовірних відомостей про осіб, які зареєстровані
(фактично проживають) у житловому приміщенні/будинку, їх доходи і витрати. У такому
разі особа, якій призначено житлову субсидію,
зобов’язана повернути надміру перераховану (виплачену) суму житлової субсидії у подвійному розмірі.
Якщо у вас виникнуть додаткові питання, то відповіді на них ви можете отримати в
управлінні соціального захисту населення за
адресою: м. Вишгород, вул. Набережна, 6-а, к.
1, за телефоном (04596) 52-634 або за телефоном урядової «гарячої лінії» 0-800-507-309.
Більше про програму житлових субсидій
ви можете дізнатися на сайті Міністерства соціальної політики України mlsp.gov.ua.

Ваш особистий внесок у зміцнення енергетичної безпеки України!

ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ
У ВАННІЙ КІМНАТІ ТА ТУАЛЕТІ
1. Встановіть лічильники на воду! Таким чином ви сплачуватиме лише за спожите.
2. Робіть повне завантаження пральної машини. Під час часткового заповнення споживається майже та сама кількість енергії, що й за
повного.
3. Періть речі у холодній воді, адже 90 %
енергії, яку споживає пральна машина, йде на
обігрів води.
4. Закручуйте кран, коли чистите зуби. Інакше щохвилини ви втрачатимете близько 10 літрів
води.
5. Якщо ваш кран протікає – ви втрачаєте
до 500 літрів води за добу. Якщо витікає гаряча
вода – ви ще й марно витрачаєте газ, який іде на
її підігрівання!
6. Встановіть важільний змішувач. Він змішує
воду набагато швидше за традиційний (з двома
кранами) і тим самим економить воду.
7. За день із несправного туалетного бачка
може витекти до 2 000 літрів води.
8. Встановіть у туалеті економний зливний
бачок, з двома клавішами змиву. Так ви будете
використовувати всього шість або навіть три літри води замість 10-12 за одне зливання.
9. Приймайте душ замість ванни. Таким чином ви зекономите 60 % води. 140-160 літрів витрачається на ванну та 30-50 літрів на прийняття
п’ятихвилинного душу.

ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ У КВАРТИРІ
1. Вимикайте з розетки мобільні
телефони, ноутбуки, планшети та
іншу техніку після того, як вони зарядилися. Так ви заощадите багато електроенергії та вбережете від
швидкого зношування акумулятори.
2. Не тримайте телевізори та інші
побутові електроприлади у режимі
«сну» (standby). Цей режим споживає багато енергії.
3. Вимикайте електроприлади з
розетки, якщо ви ними не користуєтеся (навіть вимкнений електроприлад «тягне» з розетки певну кількість
енергії).
4. Коли виходите з кімнати – не
забувайте вимикати телевізор і світло.
5. Заощадити електроенергію
допоможе заміна старих лампочок
на нові енергозберігаючі (світлодіодні). Термін їхньої служби триваліший,
а ваш рахунок на електроенергію
зменшиться на 20 %.
6. Прасуйте спочатку речі, які потребують мінімальної температури.
7. Встановіть двокамерні енергозберігаючі вікна, які вбережуть помешкання від потрапляння гарячого
повітря влітку та утримуватимуть те-

пло в квартирі взимку.
8. Опускайте на ніч жалюзі або
затуляйте вікна короткими шторами.
9. У разі можливості встановіть
на батарею регулятор температури,
щоб контролювати споживання тепла.
10. Розмістіть за батареями теплозахисні екрани або фольгу, тоді
тепловіддача збільшиться на 20%.
11. Батарея з гладкою поверхнею
підвищує тепловіддачу майже на 10
%.
12. Слідкуйте, щоб ваші батареї
були завжди відкритими. Уникайте
декору на батареях. Тоді батареї грітимуть помешкання, а не штори, стіни та меблі.
13. Товсті килими чи килимове
покриття допоможуть вам утеплити
бетонну підлогу.
14. Ліквідуйте шпаринки у вікнах,
дверях, а також в інших місцях, звідки може надходити холодне повітря,
та ліквідуйте їх.
15. Узимку, коли у квартирі холодно, одягайте теплий одяг замість
того, щоб використовувати обігрівач.
Таким чином ви зекономите велику
кількість електроенергії та заощадите власні кошти.

ТЕЛЕпрограма
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2+2
07:25, 23:25 На слуху
08:20 Новини звiдусiль
09:00 Вiчне
09:25, 20:00 Про
головне
10:20 Д/ф «Дорогами
Саксонiї»
11:15 Д/с «Мiй новий
дiм - Корея»
11:55 Д/ф «Палiтри»
12:25 Утеодин з
Майклом Щуром
13:20 Вiкно в Америку
14:15 Мультфiльми
14:40 Хочу бути
15:15 Як це?
15:55 Д/ф «Шiсть
ярдiв грацiї»
16:25 Книга ua
16:50 Д/ф «Дальнi
барикади»
18:05 Час-Ч
18:15 Новини. Свiт
19:00 Перша шпальта
19:30 Дорогi депутати
22:00 Перша студiя
22:55 Трiйка, Кено,
Секунда удачi

07:00, 08:00, 09:00,
12:00, 16:45,
19:30, 23:15 ТСН:
«Телевiзiйна служба
новин»
07:35, 08:35 «Маша i
ведмiдь»
09:10 «Чотири
весiлля - 3»
11:05 Т/с «Сила.
Повернення додому»
12:25, 13:00 Д/с
«Ворожка»
13:35, 14:10 Д/с
«Слiпа»
14:45 «Сiмейнi
мелодрами - 5»
15:45 «Битва салонiв»
17:10 Т/с «Сила
кохання Ферiхи»
20:30 «Чистоnews»
21:00 Т/с «Останнiй
москаль»
22:00 «Грошi»
23:35 Т/с «Величний
Джо»

06:05, 19:15
Надзвичайнi новини
06:50 Факти тижня
08:45 Факти. Ранок
09:10 Спорт
09:15 Надзвичайнi
новини. Пiдсумки
10:05, 13:20 Х/ф
«Грейсток. Легенда
про Тарзана,
повелителя мавп»
12:45, 15:45 Факти.
День
13:30 Т/с «Опери»
14:20, 14:25 Х/ф
«Помпеї»
16:50 Х/ф «Геракл.
Початок легенди»
18:45, 21:10 Факти.
Вечiр
20:20 Дiстало!
21:30 Свобода слова
00:30 Х/ф «Химера»

07:00 «Ранок покиївськи»
09:30 «Київ музика»
10:00 «Телемаркет»
13:00, 15:00, 17:00,
19:00, 21:00, 23:00
«Столичнi телевiзiйнi
новини»
13:10, 15:10, 23:50
«Громадська
приймальня»
14:55, 16:00,
16:55 «Вiдкритий
мiкрофон»
16:20, 17:10 «У
центрi уваги»
18:50 «Паспортний
стiл»
19:20, 21:25
«Столиця»
20:50, 23:20 «Мiська
варта»
22:30 «Служба
порятунку»
23:25 «Якiсне життя»

06:00 Х/ф «Славний
хлопчина»
07:05 Неймовiрнi
подорожi
10:00, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
11:00 U2: боротьба
12:10 Таємницi руїн
14:00 Повернення
бiлого лева
15:00, 18:30, 21:00
«Соцiальний пульс»
15:40 «Моднi iсторiї з
Оксаною Новицькою»
16:00, 23:35 П’ятий
вимiр
17:45 Слiдство ведуть
екстрасенси
18:15 «Iпостасi
спорту»
19:00 В гостях у Д.
Гордона. Олексiй
Михайличенко
20:00 На лiнiї вогню
21:35 Айртон Сенна
22:35 Всесвiт
00:00 «Латинський
коханець»

06:30 «Мультфiльм»
07:00, 07:30, 08:00,
08:30, 09:00, 12:00,
14:00, 16:00, 17:45
Новини
07:15, 07:35, 08:10,
08:35 «Ранок з
IНТЕРом»
09:20 Х/ф «Королева
бензоколонки-2»
11:05 Д/с «Склад
злочину»
12:25 Д/с «Слiдство
вели... з Леонiдом
Каневським»
13:15, 14:20
«Сiмейний суд»
15:15, 16:15 «Жди
меня»
18:05, 19:05 Токшоу «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
21:00 Т/с «Ленiнград
46»
23:00 Т/с «Безсоння»

06:50, 07:10, 08:10
Ранок з Україною
07:00, 08:00, 09:00,
15:00, 19:00 Подiї
09:15 Реальна
мiстика
10:00 Моє нове
життя
11:00 Т/c «Красунi»
15:30, 17:10 Т/c
«Слiд»
18:00 Т/c
«Безсмертник. Вiра i
правда»
19:45 Ток-шоу
«Говорить Україна»
21:00 Т/c «Квiтка
папоротi»
23:00 Подiї дня
23:30 Х/ф «Цар
скорпiонiв 2:
Сходження воїна»

08:40 Розслiдування
авiакатастроф.
Загибель Джона
Кеннедi-молодшого
10:10, 14:45, 20:15
Авто - SOS. Швидка
допомога «Ягуаровi»
10:55 Авто - SOS.
Ангели Herald
11:40 Шосе крiзь
пекло. Сiмейний бiзнес
12:30 Мегазаводи.
Вiльямс Ф-1
13:15 Науковi дурощi.
Серiя 13
17:10 Суперспоруди
Третього рейха. Лiнiя
Зiгфрiда
17:55 Великi рейди
Другої свiтової вiйни.
Смертельна мiсiя
командос
21:00, 00:45 Тюремнi
труднощi. Любов за
гратами
23:15 Розслiдування
авiакатастроф. Бог
трiйцю не любить

Передплачуйте газету «Вишгород».

07:10, 16:00 «Все
буде добре!»
09:05 «Зiркове
життя»
10:05 Х/ф «Кавказька
полонянка, або Новi
пригоди Шурика»
11:45 Х/ф
«З привiтом,
Козаностра»
13:40, 19:55
«Слiдство ведуть
екстрасенси»
14:20 «Битва
екстрасенсiв»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:30 «За живе!»
21:00 Т/с «Пiзнє
каяття»
22:35 «Детектор
брехнi 7»

06:10 М/c «Пригоди
Джекi Чана»
07:30 М/c
«Барбоскiни»
07:35 М/c «Кунг-фу
Панда: Легенди
крутостi»
08:00 М/ф «Лови
хвилю»
09:40 Х/ф «Тварина»
11:10 Т/c «Моя
прекрасна нянька»
16:55 Т/c «Воронiни»
18:00 Репортер
18:20 Абзац!
19:00 Ревiзор
21:40 Страстi за
Ревiзором
23:30 Аферисти в
мережах

07:50 Автопiлотновини
09:15, 14:15 Час:
пiдсумки тижня з В.
Гайдукевичем
10:25 Погода у свiтi
10:35, 00:35 Машина
часу
11:35 Велика полiтика
13:10, 14:10 День
15:15, 15:37, 16:10,
16:34 «Єдина родина»
17:19, 17:35, 18:15,
18:31, 20:00, 21:10
Україна - понад усе!
21:40 Час-Тайм
22:00 Час новин
(росiйською мовою)
22:32 Моя земля

06:00 Х/ф «Шпигуни»
17:30 «Люстратор
7.62»
18:30, 21:00 Новини
«Спецкор»
19:00 Т/с «Ментiвськi
вiйни-5»
21:30 «ДжеДАI»
22:00 «Секретнi
матерiали»
23:00 Х/ф
«Рептiзавр»

07:40 «Чи знаєте ви,
що...»
08:10 «Мультфiльми»
09:40, 16:00 «Файна
Юкрайна»
11:00 «КВН»
13:10 Х/ф «16
бажань»
15:00, 20:00 «Орел
i Решка. Незвiдана
Європа»
17:10 «Звана
вечеря»
19:10 «Орел i Решка»
21:00 «КВН на БIС»
22:00 Х/ф «Дiти
шпигунiв 2: Острiв
нездiйсненних мрiй»
23:50 Х/ф
«Наречений
напрокат»

Високошвидкісний Інтернет МТМ
Тел.: (093) 366-16-66; (095) 545-15-33; (098) 201-22-66
06:40 «Агенти

— Скільки годин
працює людина
у вас в компанії?
—З
начальством
—8
— А без
начальства?
— А без
начальства ніхто
не працює :)
***
— Як ти?
— Як ріпка...
Сиджу, нікого
не чіпаю, лише
всякі ідіоти
смикають

впливу»
07:30 Т/с «Павутиння
- 6»
15:10 Т/с
«Даїшники»
19:00, 21:40 «Свiдок»
19:30 Т/с «Вулицi
розбитих лiхтарiв
- 9»
22:00 Т/с «CSI: ЛасВегас - 8»
23:45 Т/с «Закон
i порядок. Вiддiл
особливих справ
- 12»
00:40 Т/с «Банши»

07:15 М/с
«Лалалупси»
07:40 М/с «Чагiнгтон»
08:00 Мульт MIX
10:05 М/с «Смурфiки»
10:35 М/с «Качинi
iсторiї»
10:55 Обережно, дiти!
11:10 М/ф «Барбi:
Казкова країна моди»
12:30 Т/с «Та,
що говорить з
привидами»
14:15 Т/с «Ксена принцеса-воїн»
17:00 Т/с «Сiмейний
бiзнес»
18:00 Панянкаселянка
19:00, 20:00 Т/с
«Кухня»
19:30, 20:30, 23:00
Т/с «Два батька i два
сини»
21:00 Країна У
22:00, 00:00 Т/с
«Свiтлофор»
00:55 ТЕТ-Iнтернет

06:50 Бандитський
Київ
07:20 Пiдроблена
iсторiя
08:10, 14:00 У
пошуках iстини
09:00, 15:40
Мiстична Україна
09:50, 20:00
Секретнi територiї
10:40 Рiчковi мандри
11:30, 18:20
Смертельна зустрiч
12:20, 21:50 Шукачi
неприємностей
13:10, 16:30
Смертельний двобiй
14:50, 19:10 Правила
життя
17:30, 20:50 Скарби
зi звалища
22:40 Екосистеми
свiту
23:30 Покер

07:50, 13:00, 18:30 Як
це влаштовано?
08:15 А ти б вижив?
09:10 Швидкi та гучнi
10:05, 10:35 Мисливцi
за складами
12:00, 12:30
Легендарний
автомобiль
13:30, 18:00 Як це
зроблено?
14:00, 23:00 Будинки
на деревах
15:00, 15:30 Що було
далi?
16:00 Генiй автодизайну
17:00, 17:30
Махiнатори на трасi
19:00 Скарби з
комори
21:00 Зiркове
виживання з Бером
Грiллзом
22:00 Аляска: родина
з лiсу
00:00 Top Gear
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2+2
06:30, 07:00, 08:00,
13:00, 18:30, 21:00
Новини
08:20 Новини звiдусiль
10:20 Перша студiя
11:20 Д/с «Мiй новий
дiм - Корея»
12:00 Уряд на зв’язку
з громадянами
12:25 Дорогi депутати
13:20, 18:05 Час-Ч
14:05 Мультфiльми
14:25 Школа Мерi
Поппiнс
14:45 Хто в домi
хазяїн?
15:30 Фольк-music
16:35 Х/ф «Закоханi
невротики»
18:15 Новини. Свiт
18:55 Д/ф «Свiт пiсля
Фукусiми»
22:00 Вiйна i мир
22:55 Трiйка, Кено,
Максима
23:00, 00:00 Пiдсумки
23:25 Вертикаль
влади

06:00, 07:00, 08:00,
09:00, 12:00, 16:45,
19:30, 23:15 ТСН
06:45, 07:10, 07:45,
08:10, 08:45, 09:10
«Снiданок з 1+1»
07:35, 08:35 «Маша i
ведмiдь»
09:45 «Чотири весiлля
- 3»
11:05 Т/с «Сила.
Повернення додому»
12:25, 13:00 Д/с
«Ворожка»
13:35, 14:10 Д/с
«Слiпа»
14:45 «Сiмейнi
мелодрами - 5»
15:45 «Битва салонiв»
17:10 Т/с «Сила
кохання Ферiхи»
20:30 «Чистоnews»
21:00 Т/с «Останнiй
москаль»
22:00 «Чотири весiлля
4»
23:35 Т/с «Величний
Джо»

06:30 Ранок у

06:15, 20:00 На лiнiї
вогню
07:05 Teen-клуб
10:00, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
11:00 Айртон Сенна
12:15 «Секрети
закулiсся з
Олександром
Ржавським»
13:05 Слiдство ведуть
екстрасенси
14:00, 22:35 Всесвiт
15:40 «Цивiлiзацiя
Incognita»
16:00, 23:35 П’ятий
вимiр
17:45 «Соцiальний
статус: ваша пенсiя»
18:20 «Мистецтво i
час»
19:00 В гостях у Д.
Гордона. Олексiй
Михайличенко
21:35 Майкл Джексон:
посвята
00:00 «Латинський
коханець»

06:10, 20:00
«Подробицi»
07:00, 07:30, 08:00,
08:30, 09:00, 12:00,
14:00, 16:00, 17:45
Новини
07:15, 07:35, 08:10,
08:35 «Ранок з
IНТЕРом»
09:20 Т/с
«Легковажна жiнка»
11:10 Д/с «Слiдство
вели... з Леонiдом
Каневським»
12:25, 14:20 Т/с
«Аромат шипшини»
14:50 «Судовi
справи»
15:45, 16:15
«Сiмейний суд»
18:05, 19:05 Токшоу «Стосується
кожного»
21:00 Т/с «Ленiнград
46»
23:00 Т/с «Безсоння»

06:15, 15:30, 17:10

великому мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:15
Надзвичайнi новини
10:05 Т/с «Агенти
Щ.И.Т.»
11:50, 13:20, 16:50
Т/с «Дiзнавач-2»
12:45, 15:45 Факти.
День
14:25, 16:20 Т/с
«Вiдрив»
18:45, 21:10 Факти.
Вечiр
20:20 Громадянська
оборона
21:30 Т/с «Шеф-2»
23:25 Х/ф
«Несамовитий»

Т/c «Слiд»
07:00, 08:00, 09:00,
15:00, 19:00 Подiї
07:10, 08:10 Ранок з
Україною
09:15 Зiрковий шлях
10:00, 19:45 Ток-шоу
«Говорить Україна»
11:10 Т/c «Якщо ти
не зi мною»
18:00 Т/c
«Безсмертник. Вiра i
правда»
21:00 Т/c «Квiтка
папоротi»
23:00 Подiї дня
23:30 Т/c «Мент у
законi 8»

07:00 «Ранок покиївськи»
09:30 «Київ музика»
13:00, 15:00, 17:00,
19:00, 21:00, 23:00
«Столичнi телевiзiйнi
новини»
13:10, 15:10, 23:50
«Громадська
приймальня»
14:55, 16:00, 16:55,
18:55 «Вiдкритий
мiкрофон»
16:20, 17:10 «У
центрi уваги»
19:20 «Столиця»
20:50, 23:20 «Мiська
варта»
21:25 «Київський
ринг з Реною
Назаровою»
22:30 «Київськi
iсторiї»
23:25 «Життєвi
iсторiї»

07:55 Авто - SOS. Нiсансенсацiя
10:55 Авто - SOS.
Легенда Land Rover
11:40 Шосе крiзь пекло.
Iнь i ян
13:15, 22:30 Науковi
дурощi. Серiя 5
15:35 Ведмедi останньої
межi. Гризлi
16:20 Екстремальна
подорож: Аляска. Нова
битва
17:10 Суперспоруди
Третього рейха.
Атлантичний вал
21:00, 00:45 Керування
юрбою. Керування
гнiвом
21:25 Керування юрбою.
Пожива для розуму
21:45 Злам Системи. Як
вигравати
22:10 Злам Системи. Як
виживати
23:15 Розслiдування
авiакатастроф. У вогнi
00:00 Суперспоруди
Третього рейха. Лiнiя
Зiгфрiда

07:30, 18:25 «За

06:10 М/c «Пригоди

живе!»

Джекi Чана»

08:40 Х/ф

07:30 М/c

«Неймовiрнi пригоди

«Барбоскiни»

iталiйцiв в Росiї»

07:35 М/c «Кунг-фу

10:40, 19:55

Панда: Легенди

«Слiдство ведуть
екстрасенси»
11:20 «МастерШеф
- 2»
16:00 «Все буде
добре!»
18:00, 22:00 «Вiкна-

крутостi»
08:00, 18:00
Репортер
08:05 Єралаш
11:55 Т/c «Татусевi
дочки»
16:55, 19:00 Т/c
«Воронiни»

Новини»

18:20 Абзац!

20:55 Т/с «Пiзнє

20:00 Т/c

каяття»

«СашаТаня»

22:35 «Кохана, ми

21:00 Серця трьох 2

вбиваємо дiтей»

23:25 Х/ф «Поганi

00:55 «Один за всiх»

хлопцi»

08:30 Ранковий

Дурні від
нещасного
кохання
стріляються.
Розумні —
пишуть вірші.
Найрозумніші —
взагалі не
закохуються
***
— Ну от,
сьогодні ваш
кашель мені
подобається
набагато більше.
— Ще б пак,
я всю ніч
тренувався

«Свiдок»
09:00 «Кримiнальнi
справи»
09:50 Т/с «Суто
англiйськi вбивства»
11:40, 22:00 Т/с
«CSI: Лас-Вегас - 8»
13:15, 19:30 Т/с
«Вулицi розбитих
лiхтарiв - 9»
15:00, 19:00, 21:40
«Свiдок»
15:15 Т/с «Двоє зi
скриньки - 2»
23:45 Т/с «Закон
i порядок. Вiддiл
особливих справ
- 12»
00:40 Т/с «Банши
- 2»

07:30, 08:30, 09:30,
10:30, 11:30, 12:30,
13:30, 14:30, 15:30,
16:30, 17:30, 18:30,
22:30, 23:25 Час.
Важливо
07:50 Автопiлотновини
09:15 Гра iнтересiв
09:32 Кордон
держави
13:10, 14:10 День
15:35 Дiалоги з
Патрiархом
16:15 Драйв
16:35 Моя земля
17:15, 17:35, 18:14,
18:31 Україна понад усе!
20:00, 21:10 Час.
Пiдсумки дня
21:40 Час-Тайм
22:00 Час новин
(росiйською мовою)
00:32 Кримiнальнi
новини

06:00 Мультфiльми
06:25 «Нове Шалене
вiдео по-українськи»
08:40 «ДжеДАI»
09:00, 18:30, 21:00
Новини «Спецкор»
09:30 «Люстратор
7.62»
09:40 Т/с «Лiнiйний
вiддiл-7»
12:50, 19:00 Т/с
«Ментiвськi вiйни-5»
15:00 Д/п
«Вiтчизнянi
гранатомети. Iсторiя
та сучаснiсть»
15:50 Д/п «Таємниця
смертi Гiтлера»
16:40 «6 кадрiв»
21:25 Лiга Чемпiонiв.
Барселона - ПСЖ
23:40 Про Лiгу
Чемпiонiв + обзор
iгрового дня

06:30 «TOP SHOP»
07:40 «Чи знаєте ви,
що...»
08:10 «Мультфiльми»
09:40, 16:00 «Файна
Юкрайна»
10:50 Х/ф «16
бажань»
12:30 Т/с «Всi жiнки вiдьми»
14:10, 19:10 «Орел i
Решка»
15:00, 20:00 «Орел
i Решка. Незвiдана
Європа»
17:10 «Звана
вечеря»
21:00 «КВН на БIС»
22:00 Т/с «Доктор
Хаус»
01:20 «Топ-модель
по-росiйськи»

08:00 Мульт MIX
10:05 М/с «Смурфiки»
10:35 М/с «Качинi
iсторiї»
10:55 Обережно, дiти!
11:20 Х/ф «Король
Дроздобород»
12:30 Т/с «Та,
що говорить з
привидами»
14:15 Т/с «Ксена принцеса-воїн»
15:05, 17:00 Т/с
«Сiмейний бiзнес»
16:00 Вiталька
18:00 Панянкаселянка
19:00, 20:00 Т/с
«Кухня»
19:30, 20:30, 23:00
Т/с «Два батька i два
сини»
21:00 Країна У
22:00, 00:00 Т/с
«Свiтлофор»

07:20 Пiдроблена
iсторiя
08:10, 14:00 У
пошуках iстини
09:00, 15:40
Мiстична Україна
09:50, 20:00
Секретнi територiї
10:40 Плiтвiц: край
озер
11:30, 18:20
Смертельна зустрiч
12:20, 21:50 Шукачi
неприємностей
13:10, 16:30
Смертельний двобiй
14:50, 19:10 Правила
життя
17:30, 20:50 Скарби
зi звалища
22:40 Екосистеми
свiту
23:30 Загадки
Всесвiту
00:20 Iграшки для
дорослих

06:55 Будинки на
деревах
07:50, 13:00, 18:30 Як
це влаштовано?
09:10 Зiркове
виживання з Бером
Грiллзом
10:05, 10:35, 19:00,
19:30 Мисливцi за
релiквiями
12:00, 20:00 Генiй
авто-дизайну
13:30, 18:00 Як це
зроблено?
14:00 Острiв з Бером
Грiллзом
15:00 Викривлення
часу
16:00 Майстерня
«Фантом Воркс»
17:00, 17:30
Махiнатори на трасi
21:00 Махiнатори
22:00 Вуличнi перегони
23:00, 23:30 Битви за
контейнери
00:00 Top Gear
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2+2
07:25, 23:35 На слуху
08:20 Новини звiдусiль
08:40 Паспортний
сервiс
10:10 Д/ф «Свiт пiсля
Фукусiми»
11:20 Д/с «Мiй новий
дiм - Корея»
12:30 Зроблено в
Європi
13:20, 18:05 Час-Ч
14:35 Казки Лiрника
Сашка
14:50 Мультфiльми
15:20 Нотатки на
глобусi
15:55 Як ваше
здоров’я?
16:30 Iнша музика з
Олексiєм Коганом
18:15 Новини. Свiт
19:00 Перша студiя
19:30 ДебатиPRO
22:00 Слiдство. Iнфо
22:50 Суперлото,
Трiйка, Кено
23:00, 00:00 Пiдсумки
23:25 Тепло.ua

06:00, 07:00, 08:00,
09:00, 12:00, 16:45,
19:30, 23:15 ТСН
06:45, 07:10, 07:45,
08:10, 08:45, 09:10
«Снiданок з 1+1»
07:35, 08:35 «Маша i
ведмiдь»
09:45 «Чотири весiлля
- 3»
11:10 Т/с «Сила.
Повернення додому»
12:25, 13:00 Д/с
«Ворожка»
13:35, 14:10 Д/с
«Слiпа»
14:45 «Сiмейнi
мелодрами - 5»
15:45 «Битва салонiв»
17:10 Т/с «Сила
кохання Ферiхи»
20:30 «Чистоnews»
21:00 Т/с «Останнiй
москаль»
22:00 «Iнспектор
Фреймут 2»
23:35 Т/с «Величний
Джо»

06:30 Ранок у

07:10, 18:20
«Цивiлiзацiя
Incognita»
10:00, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
11:00 Майкл
Джексон: посвята
12:10 Rock Time з
Петром Полтарєвим
13:00 «Соцiальний
статус: ваша пенсiя»
14:00, 22:35 Всесвiт
15:40 «Моднi
iсторiї з Оксаною
Новицькою»
16:00, 23:35 П’ятий
вимiр
17:45 Слiдство
ведуть екстрасенси
19:00 В гостях у Д.
Гордона. Олексiй
Михайличенко
21:30 «Глобал 3000»
22:00 50 Сent

06:10, 20:00
«Подробицi»
07:00, 07:30, 08:00,
08:30, 09:00, 12:00,
14:00, 16:00, 17:45
Новини
07:15, 07:35, 08:10,
08:35 «Ранок з
IНТЕРом»
09:20 Т/с
«Легковажна жiнка»
11:10 Д/с «Слiдство
вели... з Леонiдом
Каневським»
12:25, 14:20 Т/с
«Аромат шипшини»
14:50 «Судовi
справи»
15:50, 16:15
«Сiмейний суд»
18:05, 19:05 Токшоу «Стосується
кожного»
21:00 Т/с «Ленiнград
46»
23:00 Т/с «Безсоння»

06:15, 13:10, 15:30,

великому мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:15
Надзвичайнi новини
10:05, 03:45 Т/с
«Агенти Щ.И.Т.»
11:50, 13:20, 16:50
Т/с «Дiзнавач-2»
12:45, 15:45 Факти.
День
14:25, 16:20 Т/с
«Вiдрив»
18:45, 21:05 Факти.
Вечiр
20:20 Секретний
фронт
21:25 Т/с «Шеф-2»
23:20 Х/ф «Втiкач»

17:10 Т/c «Слiд»
07:00, 08:00, 09:00,
15:00, 19:00 Подiї
07:10, 08:10 Ранок з
Україною
09:15, 04:10
Зiрковий шлях
10:00, 19:45 Ток-шоу
«Говорить Україна»
11:10 Х/ф «Копи з
Перетопа»
18:00 Т/c
«Безсмертник. Вiра i
правда»
21:00 Т/c «Квiтка
папоротi»
23:00 Подiї дня
23:30 Т/c «Мент у
законi 8»

07:00 «Ранок покиївськи»
09:30 «Київ музика»
10:00 «Телемаркет»
13:00, 15:00, 17:00,
19:00, 21:00, 23:00
«Столичнi телевiзiйнi
новини»
13:10, 15:10, 23:50
«Громадська
приймальня»
14:55, 16:00, 16:55,
18:55 «Вiдкритий
мiкрофон»
16:20, 17:10 «У
центрi уваги»
19:20, 21:25
«Столиця»
20:50, 23:20 «Мiська
варта»
22:30 «Мiсто добра»
23:25 «Служба
порятунку»

09:45, 14:20, 19:55
Керування юрбою.
Пожива для розуму
10:10, 14:45, 20:15
Злам Системи. Як
вигравати
10:30, 15:05, 20:40
Злам Системи. Як
виживати
11:40, 05:15 Шосе
крiзь пекло. Я бiльше
не можу!
15:35 Ведмедi
останньої межi. Бiлi
ведмедi
16:20 Екстремальна
подорож: Аляска.
Смертельний спуск
17:55 Апокалiпсис:
Друга свiтова вiйна.
Нищiвна поразка
23:15 Розслiдування
авiакатастроф.
Боротьба за
керування

Передплачуйте газету «Вишгород».

06:25, 18:00, 22:00
«Вiкна-Новини»
07:00, 16:00 «Все
буде добре!»
08:55, 18:25 «За
живе!»
10:05 «Кохана, ми
вбиваємо дiтей»
12:10, 19:55
«Слiдство ведуть
екстрасенси»
13:05 «МастерШеф
- 2»
20:55 Т/с «Пiзнє
каяття»
22:35 «Давай
поговоримо про
секс 2»
00:25 «Один за всiх»

Чоловіка треба
любити на 10%
і на 90% —
розуміти, а жінку
треба любити
на 100%, тому
що цих жінок
зрозуміти
неможливо!
***
Дивись на
життя веселіше:
наступивши
на граблі —
насолоджуйся
феєрверком
***
На даний
момент я хочу
спати і інших
цілей у житті в
мене немає

06:05, 07:25, 07:33,
07:55 Kids Time
06:10 М/c «Пригоди
Джекi Чана»
07:30 М/c
«Барбоскiни»
07:35 М/c «Кунг-фу
Панда: Легенди
крутостi»
08:00, 18:00
Репортер
08:05 Єралаш
12:00 Т/c «Моя
прекрасна нянька»
17:00, 19:00 Т/c
«Воронiни»
18:20 Абзац!
20:00 Т/c
«СашаТаня»
21:00 Серця трьох 2
23:30 Х/ф «Поганi
хлопцi 2»

06:30, 06:50, 07:05,
07:15, 07:35, 08:10,
08:20, 08:35 Ранок на
П’ятому
07:00, 08:00, 09:00,
10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00,
16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 21:00 Час новин
07:30, 08:30, 09:30,
10:30, 11:30, 12:30,
13:30, 14:30, 15:30,
16:30, 17:30, 18:30,
00:00 Час. Важливо
07:50 Автопiлот-новини
13:10, 14:10 День
14:35 Гра iнтересiв
15:35 Модне здоров’я
16:10 Мiграцiйний
вектор
16:35 Невигаданi iсторiї
17:15, 17:35, 18:15,
18:35, 20:00, 21:10
Україна - понад усе!
21:40 Час-Тайм
22:00 Час новин
(росiйською мовою)
22:30 Клуб реформ
23:48 Мiсцевий час

06:25 «Нове Шалене
вiдео по-українськи»
08:40, 00:00
«ДжеДАI»
09:00, 18:30, 21:00
Новини «Спецкор»
09:25 «Люстратор
7.62»
09:40 Т/с «Лiнiйний
вiддiл-7»
12:50, 19:00 Т/с
«Ментiвськi вiйни-5»
15:00 Д/п
«Вiтчизнянi
гранатомети. Iсторiя
та сучаснiсть»
15:50 Д/п «Таємниця
освоєння Мiсяця»
16:40 «6 кадрiв»
21:30 «Хоробрi
серця»
00:20 «Секретнi
матерiали»
00:35 Х/ф «Я поховав
своє серце»

06:30 «TOP SHOP»

08:30 Ранковий

08:00 Мульт MIX
10:05 М/с
«Смурфiки»
10:35 М/с «Качинi
iсторiї»
10:55 Обережно,
дiти!
11:20 Х/ф «Столику,
накрийся»
12:30 Т/с «Та,
що говорить з
привидами»
14:15 Т/с «Ксена принцеса-воїн»
15:05, 17:00 Т/с
«Сiмейний бiзнес»
18:00 Полювання на
роботу
19:00, 20:00 Т/с
«Кухня»
19:30, 20:30, 23:00
Т/с «Два батька i два
сини»
21:00 Країна У
22:00, 00:00 Т/с
«Свiтлофор»

06:50 Бандитський
Київ
07:20 Пiдроблена
iсторiя
08:10, 14:00 У
пошуках iстини
09:00, 15:40
Мiстична Україна
09:50, 20:00
Секретнi територiї
10:40 Дельфiни
Царства тiней
11:30, 18:20
Смертельна зустрiч
12:20, 21:50 Шукачi
неприємностей
13:10, 16:30
Смертельний двобiй
14:50, 19:10 Правила
життя
17:30, 20:50 Скарби
зi звалища
22:40 Екосистеми
свiту
23:30 Покер

08:15 Махiнатори
09:10 Генiй автодизайну
10:05, 10:35, 19:00,
19:30 Битви за
контейнери
12:00 Майстерня
«Фантом Воркс»
13:30, 18:00 Як це
зроблено?
14:00, 23:00 Майстер
з будiвництва
басейнiв
15:00 Не намагайтеся
повторити
16:00 П’ята передача
17:00, 17:30
Махiнатори на трасi
20:00 Мисливцi за
релiквiями
20:30 Мисливцi за
релiквiями - ломбард
21:00, 21:30
Екстремальнi
колекцiонери
22:00 Скарби з
комори

«Свiдок»
09:00 «Кримiнальнi
справи»
09:50 Т/с «Суто
англiйськi вбивства»
11:40, 22:00 Т/с
«CSI: Лас-Вегас - 8»
13:15, 19:30 Т/с
«Вулицi розбитих
лiхтарiв - 9»
15:00, 19:00, 21:40
«Свiдок»
15:15 Т/с «Двоє зi
скриньки - 2»
23:45 Т/с «Закон
i порядок. Вiддiл
особливих справ
- 12»
00:40 Т/с «Банши
- 2»

07:40 «Чи знаєте ви,
що...»
08:10 «Мультфiльми»
09:40, 16:00 «Файна
Юкрайна»
10:40 Т/с «Всi жiнки вiдьми»
14:10, 19:10 «Орел i
Решка»
15:00, 20:00 «Орел
i Решка. Незвiдана
Європа»
17:10 «Звана
вечеря»
21:00 «КВН на БIС»
22:00 Т/с «Доктор
Хаус»
01:20 «Топ-модель
по-росiйськи»
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2+2
06:00, 08:25 Вiд
першої особи
06:30, 07:00, 08:00,
13:00, 18:30, 21:00
Новини
08:20 Новини звiдусiль
08:40 Паспортний
сервiс
10:25 Перша студiя
11:05 Д/ф «Мрналiнi
Сарабхаї. Мистецтво
танцю»
12:20 Слiдство. Iнфо
13:20, 18:05 Час-Ч
13:50 Казки Лiрника
Сашка
14:00 Мультфiльми
14:35 Надвечiр’я
16:25 Чоловiчий клуб.
Бокс
17:25 Чоловiчий клуб
18:15 Новини. Свiт
18:55 Д/с «Сага
старовинної пущi»
22:00 «Схеми» з
Наталiєю Седлецькою
22:55 Трiйка, Кено,
Максима

06:00, 07:00, 08:00,
09:00, 12:00,
16:45, 19:30 ТСН:
«Телевiзiйна служба
новин»
06:45, 07:10, 07:45,
08:10, 08:45, 09:10
«Снiданок з 1+1»
07:35, 08:35 «Маша i
ведмiдь»
09:45 «Чотири
весiлля»
11:05 Т/с «Сила.
Повернення додому»
12:25, 13:00 Д/с
«Ворожка»
13:35, 14:10 Д/с
«Слiпа»
14:45 «Сiмейнi
мелодрами - 5»
15:45 «Битва салонiв»
17:10 Т/с «Сила
кохання Ферiхи»
20:30 «Чистоnews»
21:00 Т/с «Останнiй
москаль»
23:00 «Право на владу
- 2»

06:30 Ранок у

07:10, 15:40
«Цивiлiзацiя
Incognita»
10:00, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
11:00 «Глобал 3000»
12:15 «Щоденник
для батькiв»
13:10, 17:45
Слiдство ведуть
екстрасенси
14:00, 22:35 Всесвiт
16:00, 23:35 П’ятий
вимiр
18:20 «Мистецтво
i час»
19:00 В гостях у Д.
Гордона. Олександр
Бурдонський
21:35 Мерилiн
Монро: чарiвнiсть
00:00 «Латинський
коханець»

06:10, 20:00
«Подробицi»
07:00, 07:30, 08:00,
08:30, 09:00, 12:00,
14:00, 16:00, 17:45
Новини
07:15, 07:35, 08:10,
08:35 «Ранок з
IНТЕРом»
09:20 Т/с
«Легковажна жiнка»
11:10 Д/с «Слiдство
вели... з Леонiдом
Каневським»
12:25, 14:20 Т/с
«Аромат шипшини»
14:50 «Судовi
справи»
15:50, 16:15
«Сiмейний суд»
18:05, 19:05
«Стосується
кожного»
21:00 Т/с «Ленiнград
46»
23:00 Т/с «Безсоння»

06:25, 18:00, 22:00
«Вiкна-Новини»
07:00, 16:00 «Все
буде добре!»
08:50 «Зiркове
життя»
09:55, 18:30 «За
живе!»
11:05 «Моя правда.
МастерШеф.
Прихована правда»
12:00 «Моя правда.
Мастершеф. Бiй без
правил»
13:00, 19:55
«Слiдство ведуть
екстрасенси»
13:55 «МастерШеф 2 Невiдома версiя»
20:55 Т/с «Пiзнє
каяття»
22:35 «Я соромлюсь
свого тiла 2»
00:25 «Один за всiх»

06:05, 07:25, 07:33,
07:55 Kids Time
06:10 М/c «Пригоди
Джекi Чана»
07:30 М/c
«Барбоскiни»
07:35 М/c «Кунг-фу
Панда: Легенди
крутостi»
08:00, 18:00
Репортер
08:05 Єралаш
11:55 Т/c «Татусевi
дочки»
16:55, 19:00 Т/c
«Воронiни»
18:20, 01:30 Абзац!
20:00 Т/c
«СашаТаня»
21:00 Серця трьох 2
23:35 Х/ф «Хочу як
Брiджет»

07:30, 08:30, 09:30,
10:30, 11:30, 12:30,
13:30, 14:30, 15:30,
17:30, 18:30, 22:30,
23:25 Час. Важливо
07:50 Автопiлотновини
09:35 Майстри
Ремонту
11:35 Час. Пiдсумки
дня
13:10, 14:10 День
14:35, 00:35 Велика
полiтика
15:10, 15:35, 16:05
Клуб реформ
17:15, 17:35, 18:15,
18:31, 20:00, 21:10
Україна - понад усе!
21:40 Час-Тайм
22:00 Час новин
(росiйською мовою)
22:35 Хронiка дня

06:25 «Нове Шалене
вiдео по-українськи»
08:45 «Секретнi
матерiали»
09:00, 18:30, 21:00
Новини «Спецкор»
09:30 «Люстратор
7.62»
09:40 Т/с «Лiнiйний
вiддiл-7»
12:50, 19:00 Т/с
«Ментiвськi вiйни-5»
15:00 Д/п
«Вiтчизнянi
гранатомети. Iсторiя
та сучаснiсть»
15:50 Д/п «Таємницi
Нюрнберзького
процесу»
16:40 «6 кадрiв»
21:30 «Профутбол»
22:00 Лiга Європи
УЄФА. Днiпро Брюгге. Пряма
трансляцiя

06:30 «TOP SHOP»

«Служителi закону»

07:00 «Ранок покиївськи»
09:30 «Київ музика»
10:00 «Телемаркет»
13:00, 15:00, 17:00,
19:00, 21:00, 23:00
«Столичнi телевiзiйнi
новини»
13:10, 15:10, 23:50
«Громадська
приймальня»
14:55, 16:00, 16:55,
18:55 «Вiдкритий
мiкрофон»
16:20, 17:10 «У
центрi уваги»
19:20, 21:25
«Столиця»
20:50, 23:20 «Мiська
варта»
22:30 «Прогулянки
мiстом»
23:25 «Київськi
iсторiї»

06:15, 13:15, 15:30,
17:10 Т/c «Слiд»
07:00, 08:00, 09:00,
15:00, 19:00 Подiї
07:10, 08:10 Ранок з
Україною
09:15 Зiрковий шлях
10:00, 19:45 Ток-шоу
«Говорить Україна»
11:10 Х/ф «Слiдами
Фенiкса»
18:00 Т/c
«Безсмертник. Вiра i
правда»
21:00 Т/c «Квiтка
папоротi»
21:55 Футбол. Лiга
Європи УЄФА 1/4
фiналу «Фiорентина»
(Iталiя) - «Динамо»
(Україна)
00:00 Т/c «Мент у
законi 8»

09:25, 14:00, 19:30
Шосе крiзь пекло.
Справа - труба
12:30 Мегазаводи:
суперавтомобiлi.
Мустанг
13:15, 22:30 Науковi
дурощi. Серiя 4
16:20 Екстремальна
подорож: Аляска.
Смуга перешкод
17:10 Суперспоруди
Третього рейха.
Головна цитадель
Гiтлера
17:55 Апокалiпсис:
Друга свiтова вiйна.
Свiт у вiйнi
21:00 Екстремальна
подорож: Аляска.
Нокаут
21:45 Сила племенi.
Орлинi вбивцi
00:00 Суперспоруди
Третього рейха. База
субмарин

У 18 років
виглядаєш на
13. «Ха-ха, ну й
добре, зате в 25
буду виглядати
на 20!» У 25
років виглядаєш
на 45
***
Пам’ятаєте
пісню: «У юному
місяці квітні, в
старому парку
танув СНІГ»?
Так значить,
не в нас одних
така зима
тормознута

06:45 Х/ф «Наказ:
перейти кордон»
08:30 Ранковий
«Свiдок»
09:00 «Кримiнальнi
справи»
09:50 Т/с «Суто
англiйськi вбивства»
11:40, 22:00 Т/с
«CSI: Лас-Вегас - 8»
13:15, 19:30 Т/с
«Вулицi розбитих
лiхтарiв - 9»
15:00, 19:00, 21:40
«Свiдок»
15:15 Т/с «Двоє зi
скриньки - 2»
23:45 Т/с «Закон
i порядок. Вiддiл
особливих справ
- 12»
00:40 Т/с «Банши
- 2»

10:05 М/с
«Смурфiки»
10:35 М/с «Качинi
iсторiї»
10:55 Обережно,
дiти!
11:20 Х/ф
«Румпельштiльцхен»
12:30 Т/с «Та,
що говорить з
привидами»
14:15 Т/с «Ксена принцеса-воїн»
15:05, 17:00 Т/с
«Сiмейний бiзнес»
18:00 Панянкаселянка
19:00, 20:00 Т/с
«Кухня»
19:30, 20:30, 23:00
Т/с «Два батька i два
сини»
21:00 Країна У
22:00, 00:00 Т/с
«Свiтлофор»

06:50 Бандитська
Одеса
07:20 Пiдроблена
iсторiя
08:10, 14:00 У пошуках
iстини
09:00, 15:40 Мiстична
Україна
09:50, 20:00 Секретнi
територiї
10:40 Рокас:
загублений атол
11:30, 18:20
Смертельна зустрiч
12:20, 21:50 Шукачi
неприємностей
13:10, 16:30
Смертельний двобiй
14:50, 19:10 Правила
життя
17:30, 20:50 Скарби зi
звалища
22:40 Екосистеми
свiту
23:30 Загадки
Всесвiту
00:20 Ризиковане
життя

06:55 Майстер з
будiвництва басейнiв
07:50, 13:00, 18:30 Як
це влаштовано?
08:45 Мисливцi за
релiквiями - ломбард
09:10, 09:40
Екстремальнi
колекцiонери
10:05, 10:35, 19:00,
19:30 Вантажнi вiйни
12:00 П’ята передача
13:30, 18:00 Як це
зроблено?
15:00, 15:30 Ефект
Карбонаро
16:00 Шлях до
прибутку
17:00, 17:30
Махiнатори
20:00, 21:00 Золота
лихоманка
22:00 Реальнi
далекобiйники
23:00, 23:30 Завзятi
рiелтори
00:00 Top Gear

великому мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:15
Надзвичайнi новини
10:05 Т/с
«Революцiя»
11:50, 13:20, 16:50
Т/с «Дiзнавач-2»
12:45, 15:45 Факти.
День
14:20, 16:20 Т/с
«Вiдрив»
18:45, 21:05 Факти.
Вечiр
20:20 Iнсайдер
21:25 Т/с «Шеф-2»
23:20 Х/ф

07:40 «Чи знаєте ви,
що...»
08:10 «Мультфiльми»
09:40, 16:00 «Файна
Юкрайна»
10:40 Т/с «Всi жiнки вiдьми»
14:10, 19:10 «Орел i
Решка»
15:00, 20:00 «Орел
i Решка. Незвiдана
Європа»
17:10 «Звана
вечеря»
21:00 «КВН на БIС»
22:00 Т/с «Доктор
Хаус»
01:20 «Топ-модель
по-росiйськи»
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08:40 Паспортний
сервiс
09:25, 20:00 Про
головне
10:20 Музична
академiя Junior
11:25 Д/с «Мiй новий
дiм - Корея»
12:20 «Схеми» з
Наталiєю Седлецькою
13:45 Казки Лiрника
Сашка
13:55 Мультфiльми
14:25 Вiра. Надiя.
Любов
15:35 Театральнi
сезони
16:10 Музичне турне
17:20 Д/ф «Вiрменiя.
Райськi фрукти»
18:15 Новини. Свiт
18:55 Т/с «Вiкендовi
iсторiї»
22:00 Перша студiя
22:55 Трiйка, Кено,
Секунда удачi
23:00, 00:00 Пiдсумки

06:00, 07:00, 08:00,
09:00, 12:00, 16:45,
19:30 ТСН
06:45, 07:10, 07:45,
08:10, 08:45, 09:10
«Снiданок з 1+1»
07:35, 08:35 «Маша i
ведмiдь»
09:45 «Чотири
весiлля»
11:10 Т/с «Сила.
Повернення додому»
12:25, 13:00 Д/с
«Ворожка»
13:35, 14:10 Д/с
«Слiпа»
14:45 «Сiмейнi
мелодрами - 5»
15:45 «Битва салонiв»
17:10 Т/с «Сила
кохання Ферiхи»
20:20 «Мультибарбара
2015»
21:00 «Вечiрнiй Київ
2015»
22:55 «Свiтське життя»
00:00 Х/ф «Плем’я»

06:30 Ранок у

05:55, 07:30,
15:00, 18:30, 21:00
«Соцiальний пульс»
06:15, 20:00 На лiнiї
вогню
07:10, 18:15
«Цивiлiзацiя Incognita»
10:00, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
11:00 Мерилiн Монро:
чарiвнiсть
12:15 «Свiтськi
хронiки»
13:10, 17:45 Слiдство
ведуть екстрасенси
14:00, 22:35 Всесвiт
15:40 «Моднi iсторiї з
Оксаною Новицькою»
16:00 П’ятий вимiр
19:00 В гостях у Д.
Гордона. Олександр
Бурдонський
21:35 Елвiс Преслi:
життя
23:35 Енiмалiя
00:00 «Латинський
коханець»

06:10, 20:00
«Подробицi»
07:00, 07:30, 08:00,
08:30, 09:00, 12:00,
14:00, 16:00, 17:50
Новини
07:15, 07:35, 08:10,
08:35 «Ранок з
IНТЕРом»
09:20 Т/с «Легковажна
жiнка»
11:10 Д/с «Слiдство
вели... з Леонiдом
Каневським»
12:25, 14:20 Т/с
«Аромат шипшини»
14:50 «Судовi справи»
15:50, 16:15
«Сiмейний суд»
18:10 Ток-шоу
«Стосується кожного»
21:00 Ток-шоу «Чорне
дзеркало»
23:30 Т/с «Картковий
будинок»

06:15, 15:30, 17:10

великому мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:15
Надзвичайнi новини
10:05 Т/с
«Революцiя»
11:50, 13:20, 16:50
Т/с «Дiзнавач-2»
12:45, 15:45 Факти.
День
14:20, 16:20 Т/с
«Вiдрив»
18:45, 21:05 Факти.
Вечiр
20:20 Антизомбi
21:25 Т/с «Шеф-2»
23:25 Х/ф
«Обговоренню не
пiдлягає»

Т/c «Слiд»
07:00, 08:00, 09:00,
15:00, 19:00 Подiї
07:10, 08:10 Ранок з
Україною
09:15 Зiрковий шлях
10:00, 19:45 Ток-шоу
«Говорить Україна»
11:00, 23:30 Т/c
«Пiдстава»
18:00 Т/c
«Безсмертник. Вiра i
правда»
21:00 Спiвай як зiрка
23:00 Подiї дня

07:00 «Ранок покиївськи»
09:30 «Київ музика»
10:00 «Телемаркет»
13:00, 15:00, 17:00,
19:00, 21:00, 23:00
«Столичнi телевiзiйнi
новини»
13:10, 15:10, 23:50
«Громадська
приймальня»
14:55, 16:00, 16:55,
18:55 «Вiдкритий
мiкрофон»
16:20, 17:10 «У
центрi уваги»
19:20, 21:25
«Столиця»
20:50, 23:20 «Мiська
варта»
22:30 «Якiсне життя»
23:25 «Прогулянки
мiстом»

09:25, 14:00, 19:30
Екстремальна подорож:
Аляска. Нокаут
10:55 Авто - SOS. Нове
життя «Остiна»
11:40 Шосе крiзь пекло.
Помри, але зроби
12:30 Мегазаводи.
Найдешевша машина
у свiтi
15:35 Загадки
королiвської кобри
16:20 Екстремальна
подорож: Аляска.
Катування водою
17:10 Суперспоруди
Третього рейха. Ракети
«Фау-2»
17:55 Апокалiпсис:
Друга свiтова вiйна. Свiт
у вогнi
18:40 Науковi дурощi.
Серiя 14
21:00, 00:45 Космiчна
подорож «Хаббла»
21:45 Людство з
космосу
23:15 Зiркова розмова.
Джордж Такей

Передплачуйте газету «Вишгород».

06:55 Х/ф «Не
пiдганяй кохання»
09:05 Х/ф «Вербна
недiля»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:45 Т/с «Коли ми
вдома»
20:00, 22:45
«Холостяк - 5»
00:45 Х/ф «31
червня»

Подобаються
люди, які
кажуть: «Не
хочу робити
тату, а то в
старості буду
негарним».
Оптимісти!
Неначе зараз, в
молодості, вони
красиві

Ну чого ти
сумуєш? Більше
оптимізму:
коли-небудь
невезіння
закінчиться, ти ж
не безсмертний
***
— Не гальмуй
— Снікерсуй?
— Ні, просто не
гальмуй, будь
ласка, ти вже
всіх дістав

***
Коли жінка
бачить знижку
на 50%,
то її мозок
відключається
на стільки ж

06:25 «Нове Шалене
вiдео по-українськи»
08:40, 21:30
«ДжеДАI»
09:00, 18:30, 21:00
Новини «Спецкор»
09:30 «Люстратор
7.62»
09:40 Т/с «Лiнiйний
вiддiл-7»
12:50 Т/с «Ментiвськi
вiйни-5»
15:00 Д/п
«Вiтчизнянi
гранатомети. Iсторiя
та сучаснiсть»
15:50 Д/п «Таємницi
зниклих лiтакiв»
16:40 «6 кадрiв»
19:00 Х/ф «Помста
без права передачi»
22:00 «MMA. Змiшанi
бої»
23:15 Х/ф «Пiраньї
3DD»

06:30 «TOP SHOP»

здаватися»

07:30, 08:30, 09:30,
10:30, 11:30, 12:30,
13:30, 14:30, 15:30,
16:25, 17:30, 18:30,
22:30, 23:30, 00:30
Час. Важливо
07:50 Автопiлотновини
09:25, 13:55, 15:25,
17:25 Погода на
курортах
13:10, 14:10 День
14:35 Феєрiя мандрiв
15:35 Машина часу
16:30 Вiкно в Європу
17:15, 17:35, 18:14,
18:35, 20:00, 21:10
Україна - понад усе!
21:40 Час-Тайм
22:00 Час новин
(росiйською мовою)
22:35 Особливий
погляд
00:35 Кримiнальнi
новини

06:10 Х/ф
«Досьє людини в
«Мерседесi»
08:30 Ранковий
«Свiдок»
09:00 «Випадковий
свiдок»
09:55 Т/с
«Мовчазний свiдок»
13:10 Т/с «Вулицi
розбитих лiхтарiв
- 9»
15:15 Т/с
«Мертвий. Живий.
Небезпечний»
15:00, 19:00 «Свiдок»
19:30 Х/ф «Сьома
жертва»
21:20 Т/с
«Перевiзник»
23:20 Х/ф
«Американський
нiндзя - 2:
конфронтацiя»

07:15 М/с
«Лалалупси»
07:40 М/с «Чагiнгтон»
08:00 Мульт MIX
10:05 М/с «Смурфiки»
10:35 М/с «Качинi
iсторiї»
10:55 Обережно, дiти!
11:20 Х/ф
«Бiлоснiжка»
12:30 Т/с «Та,
що говорить з
привидами»
14:15 Т/с «Ксена принцеса-воїн»
15:05, 17:00 Т/с
«Сiмейний бiзнес»
18:00 Х/ф «Перлини
дракона: Еволюцiя»
19:30 Х/ф «Рожева
пантера 2»
21:15 Х/ф «Персi
Джексон та викрадач
блискавок»
23:25 Дайош
молодьож!

06:50 Бандитський
Київ
07:20 Пiдроблена
iсторiя
08:10, 14:00 У
пошуках iстини
09:00, 15:40
Мiстична Україна
09:50, 20:00
Секретнi територiї
10:40, 22:40
Екосистеми свiту
11:30, 18:20
Смертельна зустрiч
12:20, 21:50 Шукачi
неприємностей
13:10, 16:30
Смертельний двобiй
14:50, 19:10 Правила
життя
17:30, 20:50 Скарби
зi звалища
23:30 Загадки
Всесвiту
00:20 СБУ.
Спецоперацiя

06:55 Гра на життя
07:50, 13:00,
18:30, 05:35 Як це
влаштовано?
08:15, 09:10 Золота
лихоманка
10:05, 10:35, 19:00,
19:30 Завзятi рiелтори
12:00 Шлях до
прибутку
13:30, 18:00 Як це
зроблено?
14:00, 23:00
Акварiумний бiзнес
15:00 Руйнiвники
легенд
16:00, 16:30
Легендарний
автомобiль
17:00, 17:30
Махiнатори
20:00 На краю Аляски
21:00 Сибiрська
рулетка
22:00 Аляска: останнiй
кордон
00:00 Top Gear

06:08, 07:25, 07:33,
07:55 Kids Time
06:10 М/c «Пригоди
Джекi Чана»
07:30 М/c
«Барбоскiни»
07:35 М/c «Кунг-фу
Панда: Легенди
крутостi»
08:00, 18:00
Репортер
08:05, 21:00 Серця
трьох 2
18:20 Абзац!
19:00 Т/c «Воронiни»
20:00 Т/c
«СашаТаня»
01:35 Х/ф «Легко не

07:40 «Чи знаєте ви,
що...»
08:10 «Мультфiльми»
09:40, 16:00 «Файна
Юкрайна»
10:40 Т/с «Всi жiнки вiдьми»
14:10, 19:10 «Орел i
Решка»
15:00, 20:00 «Орел
i Решка. Незвiдана
Європа»
17:10 «Звана
вечеря»
21:00 «КВН на БIС»
22:00 «КВН»
00:00 «Розсмiши
комiка»

Наш індекс у Каталозі місцевих періодичних видань 40007
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09:55 Зроблено в
Європi
10:05 Нотатки на глобусi
11:00 Книга ua
11:45 Д/ф «Шiсть ярдiв
грацiї»
12:15 Д/ф «Клуб
пригод»
13:40 Д/с «Сага
старовинної пущi»
14:40 Д/ф «Вiрменiя.
Райськi фрукти»
15:55 Чоловiчий клуб.
Бокс
17:35 Д/ф «Знищити
АЕС»
18:50 Вiрменiя. 100
рокiв пам’ятi
19:00 Концерт
вiрменської музики
20:45 Ми любимо життя
21:00 Новини
21:40 Утеодин з
Майклом Щуром
22:10 Iнша музика з
Олексiєм Коганом
22:40 Мегалот
22:50 Суперлото,
Трiйка, Кено
23:00 День Янгола

06:00 «Грошi»
07:10, 19:30 ТСН:
«Телевiзiйна служба
новин»
08:00, 08:30 М/с
«Качинi iсторiї»
08:55 «Маша i
ведмiдь»
09:25 «Свiтське
життя»
10:30 Х/ф «Процес»
14:40 «Вечiрнiй Київ
2015»
16:30, 21:20
«Вечiрнiй квартал у
Туреччинi»
18:30 «Розсмiши
комiка»
20:15 «Українськi
сенсацiї»
23:25 «Що? Де?
Коли? 2015»
00:25 Х/ф «Агент
Гамiлтон: В
iнтересах нацiї»

06:00 Антизомбi
06:45 Секретний
фронт
07:40 Громадянська
оборона
08:45 Iнсайдер
09:45, 13:00, 20:05
Т/с «Небо у вогнi»
12:45 Факти. День
18:45 Факти. Вечiр
19:15 Надзвичайнi
новини. Пiдсумки
23:05 Х/ф «Блейд»

06:10 Х/ф «Партiя у
шахи»
10:00 Елвiс Преслi:
життя
11:15 Х/ф «Prada i
почуття»
14:00 Вперед, на
Олiмп!
14:50 Неймовiрнi
подорожi
16:10 «Ландшафтнi
iгри»
16:30 «МАН: молодi,
амбiтнi, наполегливi?»
17:00 Брати Меладзе.
Разом i окремо
18:40 «Моднi iсторiї з
Оксаною Новицькою»
19:00 Таємницi руїн
20:00 Мiкрокосмос
21:00 «Мiлен Демонжо.
Мiледi з українським
корiнням»
22:00 «Секрети
закулiсся з
Олександром
Ржавським»
22:30 Х/ф «Секрет
сусiда»

06:05 Х/ф «Крапка,

06:15, 07:10

крапка, кома...»

Т/c «Приватний

07:45, 20:00

детектив Тетяна

«Подробицi»
08:45 «Школа
доктора
Комаровського»

Якщо ви
зустріли гарну
дівчину, яка
слухає хорошу
музику, читає
книги і розуміє
сарказм —
то зараз
продзвенить
будильник

Iванова: Бiс у ребро»
07:00, 15:00, 19:00
Подiї
08:00 Т/c
«Приватний

09:30 «Новини»

детектив Тетяна

10:00 Х/ф «Циган»

Iванова: Живемо

13:50 Т/с

тiльки раз»

«Легковажна жiнка»
15:45 Т/с «Каяття»
20:30 Х/ф
«Перевiрка на
любов»
22:30 «Нiч великого
боксу на Iнтерi.

10:00 Зiрковий шлях.
Дайджест
11:00 Х/ф «Копи з
Перетопа»
13:00 Х/ф «Заїжджий
молодець»
15:20, 19:40 Т/c
«Смуга вiдчуження»

Володимир Кличко -

23:25 Т/c «Слiдами

Брайант Дженнiнгс»

Фенiкса»

08:00 «Ранок покиївськи»
09:30 «Київ музика»
10:00 «Телемаркет»
13:00 «Я люблю
тебе, Україно!»
14:50 «Паспортний
стiл»
15:00, 17:00,
19:00, 21:00, 23:00
«Столичнi телевiзiйнi
новини»
15:10, 16:10, 17:10,
18:10, 23:50 «У
центрi уваги»
16:00, 16:55, 18:00,
18:55, 20:55,
23:20 «Вiдкритий
мiкрофон»
19:20, 21:25
«Столиця»
22:30 «Життєвi
iсторiї»
23:25 «Прогулянки
мiстом

10:10, 10:30, 10:55,
11:15, 11:40, 12:05
Науковi дурощi
13:15 Космос: Простiр
i час. Стоячи на
Чумацькому Шляху
14:00 Апокалiпсис:
Друга свiтова вiйна.
Кiнець кошмару
15:35 Один океан.
Прибережнi погрози
17:10 Секунди до
катастрофи. Азiатське
цунамi
18:40 Найгiрша погода
за всi часи?
19:30, 00:00 Евакуацiя
Землi. Затоплена
Земля
20:15 Евакуацiя Землi.
Замерзла Земля
22:30 Розслiдування
авiакатастроф.
Доведений до межi
23:15 Розслiдування
авiакатастроф.
Посадка наослiп

06:40 Х/ф «Раз на
раз не випадає»
08:00 «Караоке на
Майданi»
09:00 «Все буде
смачно!»
11:00 Х/ф
«Найчарiвнiша та
найпривабливiша»
12:50 Х/ф
«Новорiчна дружина»
14:45 Т/с «Коли ми
вдома»
16:05 «Холостяк - 5»
19:00 «Україна має
талант!-7»
21:50 «Моя правда.
Ектор ХiменесБраво»
22:50 «Україна має
талант!-7» Пiдсумки
голосування
23:15 «Давай
поговоримо про
секс 2»

06:00, 07:53 Kids
Time
06:05 М/c «Губка
Боб Прямокутнi
штани»
07:55 Уральськi
пельменi
10:00 Ревiзор
12:40 Страстi за
Ревiзором
14:30 Серця трьох 2
19:20 Х/ф
«Громобой»
21:00 Х/ф «Need
For Speed: Спрага
швидкостi»
00:00 Х/ф
«Запалювання»

08:00 Т/с

Після бурхливої
вечірки
життя тільки
починається:
заново вчишся
ходити,
розмовляти і
рівно тримати
ложку
***
Кажуть, треба
полюбити,
щоб зрозуміти
це життя.
Я полюбив
пиріжки з
картоплею, але
навіщо всі ми
тут — так і не
зрозумів

«Мовчазний свiдок»
11:30 «Речовий
доказ». Доля
самогонника
12:00 «Головний
свiдок»
12:55 «Випадковий
свiдок»
13:30 «Правда
життя. Професiя
гример i вiзажист»
14:00 Т/с «Таємницi
слiдства - 8»
19:30 Т/с
«Даїшники»
23:30 Т/с
«Перевiзник»

07:20, 22:20, 23:20,
00:15 Бiзнес-час
07:30, 08:30, 09:30,
10:30, 11:30, 12:30,
13:30, 14:30, 15:30,
16:30, 17:30, 18:30,
19:30, 22:30, 23:30
Час. Важливо
10:31 ПроОбраз з
Наталкою Фiцич
11:10 Хронiка тижня.
Свiт
11:35 Майстри
Ремонту
17:15 Мiграцiйний
вектор
19:35, 20:15, 20:35
Україна - понад усе!
20:30 Час важливо
21:10, 00:35 Велика
полiтика
21:35 Вiкно в Америку
22:00 Час новин
(росiйською мовою)
22:35 Невигаданi
iсторiї
22:50 Гра iнтересiв
23:35 Iсторiя успiху

08:40 «ДжеДАI»
09:00 Новини
«Спецкор»
09:30 «Люстратор
7.62»
10:00 Х/ф
«Ментiвськi вiйни-3»
22:00 Х/ф «Замiна-4:
Без права на
поразку»

06:20 Х/ф «У пошуках
капiтана Гранта»
07:30 Байдикiвка
08:30 М/с
«Смiшарики»
09:00 Мультик з
Лунтиком
09:40 М/с «Дашадослiдниця»
10:05 М/с «Вперед,
Дiєго, вперед!»
10:35 М/с «Ескiмоска»
10:50 М/с «Кумi-кумi»
11:00 М/ф «Пригоди
братика кролика»
12:20 М/ф «Мислiвцi
на драконiв»
13:50 Х/ф «Панi
Метелиця»
14:55 Х/ф «Рожева
пантера 2»
16:50 Х/ф «Хоробре
серце»
21:35 Країна У
23:00 Дайош
молодьож!
23:50 Щоденники
Темного

06:00 Скарб.ua

Що значить
«запізнився»?
Я завжди так
приходжу!
***
Ненавиджу
розмовляти з
ким-небудь у
транспорті. Ці
люди виривають
мене зі світу
музики

06:50 Бандитська
Одеса
07:40 Ризиковане
життя
09:20 У пошуках
iстини
11:00, 21:10 Жiнки,
якi увiйшли в iсторiю
14:00 Екосистеми
свiту
16:00 Дожити до
свiтанку
17:00 Смак пригод
18:40 Мiстична
Україна
00:10 Iдеї, що
перевернули свiт

06:30 «TOP SHOP»
07:40 «Чи знаєте ви,
що...»
08:00 «Звана
вечеря»
11:00 «Рецепти
щастя. Нова iсторiя»
12:00 М/ф «Горбань
з Нотр Даму»
13:45
«ВусоЛапоХвiст»
14:10, 17:50 «Орел i
Решка»
17:00 «Орел i Решка.
Шопiнг»
18:45 М/ф
«Синдбад: Легенда
Семи Морiв»
20:10 Х/ф «Робiнзон
Крузо»
22:00 Т/с
«Надприродне»
23:40 Т/с «Красуня
та чудовисько»

09:10 Скарби з
комори
10:05, 22:00 Мисливцi
за релiквiями
10:35, 22:30 Мисливцi
за релiквiями ломбард
11:00, 11:30
Екстремальнi
колекцiонери
12:00 Генiй автодизайну
13:00, 23:00
Махiнатори
14:00 Вуличнi
перегони
15:00 Будинки на
деревах
16:00 Майстер з
будiвництва басейнiв
17:00 Акварiумний
бiзнес
18:00, 19:00, 20:00
Динамо - неймовiрний
iлюзiонiст
21:00 Зiркове
виживання з Бером
Грiллзом

10

18 квітня

Вишгород

ТЕЛЕпрограма

2015 року
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09:35 Хто в домi хазяїн?
09:55 Мультфiльм
10:05 Школа Мерi
Поппiнс
11:05 Музична академiя
Junior
12:10 Д/ф «Знищити
АЕС»
13:40 Д/ф «2033 км вiд
Ейфелевої вежi»
14:20 Фольк-music
15:45 Т/с «Таксистка»
17:30 Т/с «Вiкендовi
iсторiї»
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18:30 Театральнi сезони
19:00 Х/ф «Просто уяви»
20:45 Ми любимо життя
21:00 Новини
21:40 Перша шпальта
22:15 Альтернативна
музика. Bandur Band
22:55 Трiйка, Кено,
Максима
23:00 Вертикаль влади

07:45 «Натхнення»
10:00 «Мiлен
Демонжо. Мiледi з
українським корiнням»
11:10 Х/ф «Партiя у
шахи»
14:00 «Щоденник для
батькiв»
14:50 Неймовiрнi
подорожi
16:00 Дикi конi
острова Сейбл
17:00 «Мистецькi
iсторiї. Скрипковий
всесвiт»
19:00 Гуге. Забуте
царство Тибету
20:00, 04:25
«Цивiлiзацiя Incognita»
20:15 Вiдлуння
21:00 Обпаленi
владою
22:00 Х/ф «Це сталося
в долинi»
00:10 «Вихiдний, пiсля
опiвночi»

07:10 Мультфiльм
07:35 «Українськi
сенсацiї»
08:35 ТСН:
«Телевiзiйна служба
новин»
09:20 Х/ф «Анжелiка
- маркiза янголiв»
11:40 Х/ф
«Прекрасна
Анжелiка»
13:45 Х/ф «Анжелiка
i король»
15:50 Х/ф
«Невгамовна
анжелiка»
17:35 Х/ф «Анжелiка
i султан»
19:30 «ТСНТиждень»
21:00 «Голос країни
5»
23:15 Х/ф «Явище»

06:10 Х/ф «Контакт»
08:50 Х/ф «Червона
планета»
10:50, 13:00 Т/с
«Шеф-2»
12:45 Факти. День
18:45 Факти тижня
20:20 Х/ф «Мисливцi
за вiдьмами»
22:05 Х/ф «Блейд.
Трiйця»
00:15 Х/ф «Блейд-2»

07:00 «Подробицi»

06:00 Д/ф

У дитинстві,
коли мої ноги
звисали з ліжка,
я боявся, що
якийсь монстр
вхопить мене за
них. Виріс, завів
кота. Жах став
дійсністю

«Чорнобиль 3828»

07:30 Х/ф

06:30 Подiї
«Галасливий день»
09:30 Новини

07:10 Х/ф «Заїжджий
молодець»

10:00 Х/ф «Циган»

09:00 Т/c «Квiтка
папоротi»

13:40 Т/с

16:00 Моє нове

«Легковажна жiнка»
15:40 Т/с «Каяття»

життя
17:00 Х/ф «Сюрприз
для коханого»

20:00 «Подробицi

19:00, 03:00 Подiї
тижня з Олегом

тижня»
22:00 «Великий бокс

Панютою
19:25 Футбол.

на Iнтерi. Володимир
Кличко - Брайант

Чемпiонат України
«Шахтар» (Донецьк)
- «Динамо» (Київ)

Дженнiнгс»

21:20 Т/c «Слiд»
01:35 Х/ф «Азартна
гра»

23:50 Великий

08:00 «Ранок покиївськи»
09:30 «Якiсне життя»
10:00 «Телемаркет»
13:00, 23:35
«Прогулянки мiстом»
13:30, 14:20, 15:00,
16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 20:55, 22:50,
23:30 «Вiдкритий
мiкрофон»
13:45 «Служба
порятунку»
14:40 «Гаряча лiнiя
«102»
15:10, 16:10, 17:10,
18:10, 00:00 «У
центрi уваги»
19:20, 21:30
«Столиця»
21:00, 23:00 «СТНтижневик»
22:30 «СТН-спорттижневик»

07:55 «Холостяк - 5»

09:25 Захоплююча
наука. На шматки
12:30 Гола наука.
Паралельнi всесвiти
13:15 Космос: Простiр i
час. Молекули
14:45 Суперспоруди
Третього рейха.
Мегакораблi Гiтлера
18:40 Суперспоруди
Третього рейха.
Супертанки
19:30 Мегазаводи:
суперавтомобiлi.
Лексус-LFA
20:15, 00:00
Мегазаводи:
суперавтомобiлi.
Ламборгiнi Авентадор
21:00, 00:45 Авто - SOS.
Врятувати «Аудi»
21:45 Авто - SOS. Нiсансенсацiя
22:30 Мегазаводи:
суперавтомобiлi

Загублений
дозвіл
на перевезення
вантажів
(Грузія,
багаторазовий)
№ 10064,
виданий
12.03.2015 р.
Приватному
підприємству
«Візит»
на автомобіль
АІ 5904 ЕЕ,
вважати
недійсним

смачно!»
10:45 «Караоке на
Майданi»
11:45 Т/с «Пiзнє
каяття»
15:40 «Україна має
талант!-7»
19:00 «Битва
екстрасенсiв»
20:40 «Один за всiх»
21:55 «Детектор
брехнi 7»
23:05 «Я соромлюсь
свого тiла 2»

06:08 М/c «Монстри
проти прибульцiв»
08:00 М/c «Кунг-фу
Панда: Легенди
крутостi»
09:50 М/c «Пiнгвiни з
Мадагаскару»
11:45 М/ф «Гроза
мурах»
13:35 Х/ф «Останнiй
кiногерой»
16:05 Х/ф «Погоня»
18:10 Х/ф «Need
For Speed: Спрага
швидкостi»
21:00 Х/ф «Мiсто
грiхiв: Жiнка, заради
якої варто вбивати»
23:00 Х/ф «Мiсто
грiхiв»

09:35, 00:35 Вiкно в
Америку
09:50 Снiданок з Iскрою
10:10 Кордон держави
10:35, 22:35 Кiно з Я.
Соколовою
12:15 Модне здоров’я
13:15 Хронiка тижня.
Свiт
13:35 Дiалоги з
Патрiархом
15:35 ПроОбраз з
Наталкою Фiцич
16:10, 16:40, 17:10,
17:35 «Єдина родина»
18:30 Вiкно в Європу
19:25, 20:35 Україна понад усе!
21:00 Час:
пiдсумки тижня з В.
Гайдукевичем
21:40 Час-Тайм
22:00 Час новин
(росiйською мовою)

06:30 Х/ф
«Нагородити
(посмертно)»
07:55 Т/с «Таємницi
слiдства - 8»
11:30 «Легенди
карного розшуку».
Таємниця
старовинного скарбу
12:00 «Агенти
впливу»
12:55, 22:40
«Випадковий свiдок»
13:30 Х/ф «Сьома
жертва»
15:10 Т/с «Павутиння
- 6»
23:00 «Головний
свiдок»
00:00 Х/ф
«Людожери»

футбол

Споживач

Використання землі в охоронній зоні — обмежене
трів;
— розташовувати автозаправні
станції або сховища паливно-мастильних матеріалів;
— влаштовувати спортивні
майданчики для ігор, стадіони,
ринки, зупинки громадського транспорту, проводити будь-які заходи,
пов’язані з великим скупченням
людей, не зайнятих виконанням дозволених у встановленому порядку
робіт;
— запускати спортивні моделі
літальних апаратів та повітряні змії;
— відсипати грунт, влаштовувати водосховища, ставки та інші
водні споруди;
— влаштовувати зупинки та
стоянки всіх видів транспорту (крім
залізничного) в охоронних зонах
повітряних ліній електропередачі
напругою 330 кВ-750 кВ;
та в межах санітарно-захисних
зон електричних мереж (для ПЛ750 кВ — 40 м ПЛ-330 кВ — 20 м
від крайніх проводів по обидва боки
ПЛ) забороняється:
— розташовувати житлові та
громадські будівлі, майданчики для
стоянки і зупинки всіх видів транспорту, підприємства, на яких використовуються легкозаймисті рідини
і гази, підприємства з обслуговування автомобілів, сховища нафти,
нафтопродуктів та інших пожежонебезпечних речовин;
— вирощування сільськогосподарських культур, що потребують
ручного обробітку грунту та збирання урожаю;
— проведення сільськогосподарських та інших робіт особами
у віці до 18 років у межах санітарно-захисних зон повітряних ліній
електропередачі напругою 750 кВ і
вище.

07:55 Д/п «Чорнобиль.
Зруйнований мiф»
08:45 «Хоробрi серця»
11:00 «Люстратор
7.62»
12:00 «ДжеДАI»
13:00 «Секретнi
матерiали»
13:50 21 Тур ЧУ.
Карпати - Олiмпiк
16:50 21 Тур ЧУ.
Днiпро - Iллiчiвець
19:00 «Буде бiй». WSB
Всесвiтня серiя Боксу:
Cuba Domadores
(Куба) - Ukraine
Otamans»
21:30 «Профутбол»
23:10 «Гра без
правил»
23:25 Х/ф «Пiраньї
3DD»

06:30, 08:10
«Мультфiльми»
07:40 «Чи знаєте ви,
що...»
09:00 М/ф «Барбi i
Дракон»
10:30 М/ф «Горбань
з Нотр Даму»
12:00 «Орел i Решка»
14:40 «Орел i Решка.
СРСР»
16:20 «Орел i Решка.
Незвiдана Європа»
18:20 Х/ф «Робiнзон
Крузо»
20:00 Х/ф «Тор»
22:00 Т/с
«Надприродне»
23:40 Т/с «Красуня
та чудовисько»

Високошвидкісний Інтернет МТМ
Тел.: (093) 366-16-66; (095) 545-15-33; (098) 201-22-66
09:40 М/с «Дашадослiдниця»
10:05 М/с «Вперед,
Дiєго, вперед!»
10:45 М/с «Бiлка та
Стрiлка. Пустотлива
сiмейка»
10:55 М/ф «Нiко. Шлях
до зiрок»
12:20 М/ф «Барбi:
Пригоди Русалоньки»
13:45 М/ф «Мислiвцi на
драконiв»
15:10 Х/ф
«Румпельштiльцхен»
16:25 Х/ф «Перлини
дракона: Еволюцiя»
18:00 Х/ф «Персi
Джексон та викрадач
блискавок»
20:10 Х/ф «Хоробре
серце»
23:20 Щоденники
Темного

БУРІННЯ СВЕРДЛОВИН «під ключ» у важкодоступних місцях.
ЯКІСТЬ, ГАРАНТІЯ. Тел: (097) 962-16-79

Передплачуйте газету «Вишгород».

Київські магістральні електричні мережі попереджають
всіх землевласників (землекористувачів), земельні ділянки
яких знаходяться в охоронній
зоні високовольтної повітряної
лінії ПЛ-330 кВ «Північна-ТЕЦ-6»
(охоронна зона ПЛ-330 кВ — 30
м від крайніх проводів по обидва
боки ПЛ), про наступне:
Землі в охоронній зоні ПЛ-330
кВ згідно Земельного кодексу України (глава 18, ст.112), Законів України «Про електроенергетику» (ст.
19, 20, 27) і «Про землі енергетики
та правовий режим спеціальних
зон енергетичних об’єктів» (розділ
VI, ст. 32), «Правил охорони електричних мереж» (п. 5, 8, 9, 21, 24),
«ПУЕ»: 2006 (глава 2.5, п.п. 2.5.169,
табл. № 2.5.32), «Державних санітарних норм і правил захисту населення від впливу електромагнітних
випромінювань» (розділ 2, п. 2.4.)
суміжними
землекористувачами
(землевласниками) використовуються з обмеженнями.
У межах охоронних зон об’єктів
енергетики згідно із Законом України «Про землі енергетики та правовий режим спеціальних зон енергетичних об’єктів» (розділ VI, ст. 32),
забороняється:
— будувати житлові будинки,
будинки громадського призначення;
— розміщувати споруди іншого
призначення на меншій відстані від
елементів електричних мереж, ніж
встановлена нормами;
— складати будь-які матеріали,
розпалювати вогнища, влаштовувати звалища;
— саджати дерева, крім кущів
та саджанців з висотою перспективного росту не більше двох ме-

09:00 «Все буде

06:50 Бандитський
Київ
07:40 Ризиковане
життя
08:30 У пошуках
iстини
10:10, 21:10 Жiнки,
якi увiйшли в iсторiю
13:00 Дожити до
свiтанку
15:00 Планета Земля
16:00 Смак пригод
17:50 Мiсто бiди.
Очима нiмцiв
18:40 Д/ф «Братство
кiльця. Колайдер»
19:30 Д/ф «Мiй
батько Сахаров»
20:20 Таємницi
столiття
00:10 Iдеї, що
перевернули свiт

06:25 Аляска:
останнiй кордон
09:10 Зiркове
виживання з Бером
Грiллзом
10:05 Акварiумний
бiзнес
11:00 Майстер
з будiвництва
басейнiв
12:00 Скарби з
комори
13:00, 21:00 А ти б
вижив?
14:00, 14:30, 22:00,
22:30 Бер Грiллз:
кадри порятунку
15:00, 16:00, 17:00
Махiнатори
18:00, 19:00 Золота
лихоманка
20:00 Реальнi
далекобiйники
23:00 Швидкi та гучнi
00:00 Генiй автодизайну

Наш індекс у Каталозі місцевих періодичних видань 40007
ТЕХНІЧНИЙ ЛІЦЕЙ
НТУУ «КПІ» ВИШГОРОДСЬКОЇ МІСЬКРАДИ
ВИШГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
м. Вишгород, вул. В. Симоненка, 3-а
тел: (04596) 22-341; 067-44-61-296
www.liceumkpi.at.ua
E-mail: zirka.07@mail.ru
ОГОЛОШУЄ НАБІР
УЧНІВ ДО 8, 9, 10-х КЛАСІВ
— НА І ТА ІІ КУРСИ ( 8, 9 КЛАСИ) З ПОГЛИБЛЕНИМ
ВИВЧЕННЯМ МАТЕМАТИКИ, ЕКОНОМІКИ, ІНФОРМАТИКИ
— ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ СПІВБЕСІДИ з української мови та
математики;
— НА ІІІ КУРС (10 КЛАС) МАТЕМАТИЧНИЙ ТА ІНФОРМАЦІЙНОТЕХНОЛОГІЧНИЙ (ЕКОНОМІЧНИЙ) ПРОФІЛІ — ЗА
РЕЗУЛЬТАТАМИ ВСТУПНИХ ІСПИТІВ з української мови та
математики.
ВСТУПНІ КОНКУРСНІ ВИПРОБУВАННЯ:
01, 02 ЧЕРВНЯ о 12:00 — СПІВБЕСІДИ (ДО 8 ТА 9 КЛАСІВ)
11, 12 ЧЕРВНЯ о 9:00 — ВСТУПНІ ІСПИТИ (ДО 10 КЛАСУ) З
УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ, МАТЕМАТИКИ.
15 ТРАВНЯ О 18:00. — ЗБОРИ ДЛЯ БАТЬКІВ ВСТУПНИКІВ
Заяви приймаються з 9:00 до 16:00 щодня, крім неділі, у
приміщенні Технічного ліцею.

КП «Вишгородське БТІ»
переїхало за новою
адресою: м. Вишгород,
пр-т Т. Шевченка, 1,
прим. 15 (вхід біля
Податкової інспекції).
Тел: (04596) 23-379,
(067) 464-15-72

Безкоштовні
оголошення

ІНШЕ
Домашній майстер. Тел: (063) 100-90-08
Всі види юридичних послуг.
Тел: (096) 983-72-46, Денис
Скляні кухонні фартухи, вироби зі скла.
Тел: (097) 546-11-04
Меблі на замовлення. Помірні ціни. Гарантія/
доставка. Тел: (096) 702-51-82

ПРОДАМ
Гараж №48 (Євроремонт),
кооператив «Екран». Тел: (096) 271-70-92
Земельну ділянку. Приватизована, с Жукин,
10 соток. Тел: (063) 654-09-65
Битовку 6х3, металевий каркас, електропроводка, самовивіз. Тел: (067) 682-65-97

ХІМЧИСТКА всіх видів одягу та текстилю.
ФАРБУВАННЯ шкіри і хутра. РЕСТАВРАЦІЯ подушок, ковдр і перин.
(м. Вишгород, пров. Квітневий, 1), тел: (050) 823-34-58

ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ВИШЕГРАД»
запрошує на роботу ЖУРНАЛІСТА.
Готові співпрацювати зі студентами останніх курсів вечірньої
і заочної форм навчання та випускниками.
Докладніша інформація за телефонами:
(04596) 25-489, (063) 852-56-53 та (099) 755-22-91.

Профессионально УТЕПЛИМ Ваш дом, коттедж.
Выезд специалиста, замер, расчет БЕСПЛАТНО.
Цены Вас приятно удивят!
(098) 846-33-01; (095) 173-82-85

Благодійність

Вишгород

18 квітня
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Поділились теплом і радістю
Олександр КОНОНЕНКО
ФОТО — автор, спеціально для «Вишгорода»

Великдень — світле й радісне свято. У цей
день прийнято ділити цю радість з рідними і
близькими, добрими знайомими, обдаровувати їх великоднім хлібом та крашанками.
Громадяни похилого віку, котрі перебувають
у стаціонарному відділенні для постійного проживання Вишгородського територіального центру
соціального обслуговування, позбавлені такої радості. Бо вони — одинокі, у них немає рідні, яка би
могла потурбуватись про них, привітати зі святом.
І добре, що є у нас в районі люди, яким небайдужа одинока старість, які завжди намагаються
підтримати тих, хто цього потребує. У переддень
Великодня до стацвідділення завітала група представників Асоціації роботодавців Вишгородщини
на чолі із заступником голови асоціації, депутатом міської ради Валерієм Виговським та працівники територіального центру разом із директором
Наталією Рудько.

«Ми добре розуміємо, що цим людям потрібна підтримка, турбота, — говорить Валерій Виговський. — Працівники відділення, безперечно,
піклуються про своїх підопічних. Але і наша допомога не буде зайвою. Ми привезли у відділення
пасочки, печиво, цукерки, щоб і ці одинокі люди
відчули радість свята. І нам це вдалося. Я спілкувався з тими, хто проживає у відділенні, — тут, до
речі, двоє наших земляків із Вишгорода. І справді, їхні очі починали світитись радістю і вдячністю.
А наші серця наповнились теплотою і втіхою: у
переддень такого свята і ми змогли щось добре
зробити…»
«Старі, як малі — радіють кожному прояву
уваги до них, — говорить директор територіального центру Наталія Рудько. — І ми вдячні небайдужим людям, котрі дарують цим обездоленим
можливість відчути свято».
Наталія Петрівна передала ще один подарунок стаціонарному відділенню — водонагрівач,
який придбали Богданівська та Сухолуцька територіальні громади.

Котилася писаночка…

Ольга ДЯЧЕНКО
ФОТО – Дмитро ЮРЧЕНКО,
спеціально для «Вишгорода»

Напередодні
Великодня
у Благодійному фонді святої
Ольги дорослі і діти чаклували
над писанками. Майстер-клас
провела Наталя Пономаренко – член Спілки майстрів народного мистецтва вишивки м.
Вишгорода. Благословив магічне дійство настоятель храму
св. Володимира Київського патріархату о. Богдан Николин.
Спонсорував захід і особисто
спостерігав за процесом створення писанок Андрій Пещерін
– президент Всеукраїнської громадської організації «Молода
країна». Охоче долучився до священнодійства і його син Андрій.
Генетична пам’ять у вправних руках відтворювала писачками на яйцях магічні знаки. Вміло
і дохідливо Наталя Пономаренко
розповіла історію виникнення
писанкарства, продемонструвала зразки орнаментів і пояснила
їхнє значення.
Цікавий захід об’єднав чималенький гурт дітей із мамами
та бабусями. Не залишились
байдужими і татусі, допомагали
малечі освоювати ази писанкар-

ства.
А майстриня коректно і
ненав’язливо підказувала юним
талантам, як найкраще відтворити задумане. Тож і результат
спільного пошуку був оригінальний і неповторний.
Керівник відзначила кожну
вдалу роботу, похвалила дітей і
дорослих за терплячість і вміння
фантазувати.
Гарну організацію прилучення до традицій рідного народу
схвалив президент Благодійного
фонду Володимир Малишев і висловив сподівання, що таке дійство сприятиме духовному піднесенню підростаючого покоління.
Наймолодшому учаснику він урочисто вручив книжку «Празники
православної церкви».
Почесним гостем того дня у
Благодійному фонді був учасник
АТО на Сході лікар-патріот вишгородець Василь Яковенко. Діти
і дорослі вітали його оплесками
і бажали перемоги та щасливого
мирного майбуття.
А на завершення усі охочі посмакували солодощами і соком
та подякували Андрію Пещеріну
за моральну і матеріальну підтримку одухотворених заходів,
які об’єднують покоління для добра, миру, злагоди.

«Карпатські сніги» на Хуторі Савки
Валентина ЧИСТЯК
ФОТО – архів «Творчої Криївки»,
спеціально для «Вишгорода»

Хутір Савки — етнографічний музей у
селі Нові Петрівці, — нещодавно приймав
у себе бійців АТО, які перебувають на лікуванні та реабілітації у медичних закладах
Київщини.
Вони — з різних військових підрозділів і
родом із різних областей України — Запорізької, Вінницької, Житомирської, Полтавської,
Одеської. Але всіх їх об’єднало поле битви
за кордони рідної держави, де вони мужньо
протистояли ворожій агресії. Сьогодні ж волею долі хлопці опинилися на Вишгородщині,
яку, безумовно, добре запам’ятають, адже
приймали їх тут тепло і щиро, вважай — посімейному.
Про етнографічний музей «Хутір Савки»,
де можна ознайомитися із сільським життям
XVIII-XIX ст., волонтери проекту «Творча Криївка» довідалися з інтернету. І, оскільки допомагають людям, які пройшли через воєнні дії,
реабілітуватися психологічно та соціально і
обирають для цього художню творчість, діяльність у природних умовах, заняття ремеслами,
— вирішили неодмінно побувати з бійцями у
новопетрівському музеї під відкритим небом.
Гостинний господар — пан Савка, він же Леонід Шилов, розповів майже про кожну побутову річ (цікаво, що тут немає жодного «експонату» під склом і будь-який предмет можна

спробувати у дії). Серед глиняних
виробів,
предметів щоденного
вжитку, ремісничих знарядь праці
увагу хлопців привернуло м’яло —
товкачка для овочів близько півтора метра довжиною. Вони пожалкували, що не знали про її існування
у часи Майдану (а то можна було б
звернутися до селян по підмогу) —
така річ набагато переконливіша за
«бити» та інші підручні засоби, які
мали тоді…
Для гостей влаштували гарний
концерт, запросивши, як каже Леонід Григорович, «молодих сусідів»
– подружжя Дромарецьких із Лютежа, яким 178 років на двох (Віра Тимофіївна виконала поезію Віктора
Баранова «До українців» у супроводі бандури Анатолія Опанасовича),
а також солісток фольклорного
гурту «Веснянка» (керівник Віктор
Веснянка) Тетяну Яременко і Вікторію Духоту та скрипальку з Новопетрівської школи мистецтв Марію
Александрову.
Було й пригощання смачним
борщем із печі та іншими стравами
національної кухні.
У пам’ять про зустріч хлопці подарували
музею картину «Карпатські сніги» (написану
бійцем 92-ї бригади – кіборгом Донецького
аеропорту), яка експонувалась на конкурсі

робіт воїнів АТО у Лондоні. А в книзі записів залишили немало теплих слів на кшталт:
«Дивовижне місце, яке називається музеєм,
сприймається як рідна хата з віршів Т. Шевченка. Кожен куточок тут наповнений теплом
та Україною, тією Україною, про яку писали

наші поети та співали кобзарі. Екскурсія була
цікавою та живою. Дякуємо господарям за
теплий і щирий прийом. Дякуємо за веселу
програму, за смачний обід та чекаємо на нові
зустрічі».
Більше фото див. на сайті газети
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«Чайка» — півфіналіст
Турнір у столиці

Здорове суспільство

Пишаюся онуком
Геннадій КИР’ЯНОВ, учасник війни
ФОТО – сімейний архів Кир’янових-Федин

Юрій ОМЕЛЬЧЕНКО,
тренер команди «Чайка»
(хлопчики 2008 р. н.)
ФОТО – архів команди, спеціально для
«Вишгорода»

Із 27 по 29 березня у Києві на
спортивній базі ФК «Зірка» за
участі 8 команд відбувся щорічний футбольний турнір.
У групі «А» перемогу виборола
ФК «Зірка» (м. Київ, 9 очок), друге – ФК «Єдність» (м. Київ, 6 оч.),
третє – ФК «Київ» (3 оч.) та ФК
«Макарів» (0 оч.)
У групі «Б» на першому місці

– ФК «Восход» (9 оч.), за ним –
ФК «Чайка» (м. Вишгород, 6 оч.),
«ДЮСШ-26» (м. Київ, 3 оч.). На
четвертому місці – «Чайка» ім. Лобановського (0 оч.)
У півфіналі наша «Чайка»
зустрілася з командою «Зірка»,
якій поступилася з рахунком 4:1,
а в запеклій боротьбі за 3-4 місце
дала себе обіграти ФК «Єдність»
(0:1).
Усі півфіналісти, серед яких
і вишгородська «Чайка», отримали медалі, дипломи та подарунки від організаторів турніру –
«ATRIBUTIKA CUP».

Місячник Червоного Хреста
Ірина ПРАВДИВА,
голова районної організації Товариства
Червоного Хреста України
Районна організація Товариства Червоного Хреста України спільно з благодійним фондом «З відкритим серцем у
майбутнє», територіальними громадами
та школами району проводить місячник
«Здорова нація-2015. Приєднуйся до руху

Вишгород

Олексій народився 26 років тому в славній
Одесі – наша сім’я тоді мешкала у цьому місті. І з
самого малечку хлоп’я полюбило море, його теплі
хвилі і прибій…
А ще у нас на дачі був невеликий басейн. Онук
годинами не виходив звідти, і хоч глибина там була
два метри – пірнав без страху. Я показав йому, як
правильно рухатись, і в семирічному віці він опанував
стиль плавання брасом.
Сьогодні йому немає рівних в Україні.
У Вишгороді він займався у тренера Людмили Владиславівни, а потім – у Київському інтернаті
спорту. Було нелегко – навантаження величезні. Але
нічого, витримав. Захистив звання майстра спорту і
після закінчення десятирічки вже був членом збірної
України.
Тренувався, брав участь у міжнародних змаганнях, виборов ряд нагород. І раптом – хвороба очей,
значна втрата зору (недуга практично не піддавалась
лікуванню)…
Зі збірної його «попросили», на тренування не допускали: мовляв, навіщо нам інваліди? Але Олексій
знайшов у собі сили йти до мети і наполегливо плавав
– швидше і далі.
Від нього не відмовились у Запоріжжі – зачислили
до паралімпійської команди. І вже у 2008 році в Пекіні на Паралімпійських іграх він завоював три золоті і
дві срібні медалі. Отримав орден «За заслуги перед
Батьківщиною».
До того часу Олексій закінчив Національний університет фізичного виховання і спорту, училище
олімпійського резерву, отримавши диплом тренера і
викладача.
Коли на олімпіаді в Лондоні у 2012 році Олексій
виборов золоту медаль і бронзу, гімн України на його

Здорова нація-2015
Червоного Хреста».
Місячник проходить у рамках Всеукраїнського місячника Червоного Хреста. Розпорядженням голови Вишгородської райдержадміністрації передбачено, що він проводиться
з метою привернення уваги суспільства до
проблем найбільш соціально не захищених
верств населення та внутрішньо переміщених осіб, формування громадської думки на
користь милосердя.

честь звучав чотири рази, і я,
його дід, із сльозами на очах
стояв струнко і
підспівував. Було
щемливо
на
душі і приємно
від того, що і мої
старання не пройшли даремно.
Адже тут, у Вишгороді, на Київському морі, я
Лист у номер
його дуже ганяв.
Кричу, було, з берега, спрямовую – що і як, – а він старається, пливе
від маяка до «чайки» і знову назад.
Онук добре пам’ятає це. І завжди, коли збираємось за святковим столом, дякує.
Окрім спортивної освіти, Олексій має і економічну
– закінчив академію в Дніпропетровську. Одружився.
Дружина – красуня й розумниця. Усе в нього є завдяки спорту, витримці й умінню. Захоплення молодого
подружжя – театр, кіно.
Вони не п’ють пива чи вина. Взагалі у нашій
сім’ї завжди віддавали перевагу здоровому способу
життя: ніхто не курить, не вживає алкоголю, а спорт
люблять. Наші син, донька, зять – усі майстри спорту.
Олексій надзвичайно дорожить званням майстра
спорту. Нині він інтенсивно тренується – скоро олімпіада в Ріо-де-Жанейро. Тренується в Броварах, де
найкращий у Київській області басейн. Там же з дружиною знімають квартиру.
Він впевнений, що до його десяти золотих медалей за чемпіонати світу та орденів 2-го і 3-го ступенів
«За заслуги» додадуться й наступні нагороди. На славу України.

Для проведення місячника районна організація потребує всебічної допомоги і підтримки керівників підприємств та організацій,
благодійних громадських фондів і релігійних
конфесій у зборі благодійних внесків, зборів
та доставці на склад продовольства, одягу,
взуття, ліків, засобів гігієни для соціально-побутової допомоги одиноким громадянам похилого віку, інвалідам, ветеранам війни, дітям
із неблагополучних сімей, хворим на туберкульоз і СНІД, іншим категоріям громадян, які її
потребують.
Передбачається, що збір відбудеться у

районі 20-24 квітня. Зокрема, 20 квітня — в
Димері та Катюжанці, 21 — в Демидові та
Лютежі, 22 — в Синяку та Литвинівці, 23 —
в Старих та Нових Петрівцях, 24 квітня — в
Пірнові та Воропаєві.
Закликаємо всіх небайдужих наших земляків долучитися до цього місячника, адже
зібране вами стане в нагоді багатьом одиноким людям, допоможе їм відчути вашу турботу і підтримку. Приєднуйтесь до добрих справ
червонохресної організації. Разом допоможемо тим, кого обійшла доля, повернемо їм
віру в добро...

Знай наших!

Спортивні Оскари
Український спорт нагородив своїх героїв. «Спортивним Оскаром» називають нагороду «герой спортивного року», організований Національним олімпійським комітетом.
Цьогоріч найкращими спортсменами
стали гімнаст Олег Верняєв, який минулоріч
став чемпіоном світу та Європи, а також фехтувальниця Ольга Харлан, якій у дві тисячі
чотирнадцятому підкорилися аналогічні досягнення.
Героями року назвали веслувальника
Юрія Чебана та біатлоністку Віту Семеренко. Разом зі своїми партнерками по золотій
олімпійській естафеті —сестрою Валентиною, Оленою Підгрушною та Юлією Джимою
— Віта перемогла ще й у номінації «Команда
року».
А от олімпійською надією стала легкоатлетка Юлія Левченко – чемпіонка юнацьких
олімпійських ігор.

Біатлон
Валя Семеренко —
найкраща
26
березня
лідерку
збірної
України з біатлону Національний
олімпійський комітет назвав найкращою спортсменкою березня.
Перший
місяць весни став
надуспішним для
Валентини Семеренко на Кубку
світу. У мас-старті
вона виборола для
України
золоту

медаль. На додачу до нагороди найвищого
ґатунку — ще й бронза у спринті. А от сезон
біатлоністка закінчила, замкнувши трійку загального заліку Кубку світу. Загалом нагорода найкращого спортсмена місяця дісталась
Валентині Семеренко уже втретє в її кар’єрі.

вид програми, «комбайн», він розпочинав із
десятого місця. Співвітчизник Владислав Міщенко допоміг Павлові тримати високий темп
на дистанції.
В підсумку Тимошенко випередив найближчого переслідувача на 8 секунд, Міщенко фінішував п›ятим. Для Павла це перша в
кар›єрі перемога на етапах Кубка світу. В загальному заліку турніру Тимошенко піднявся
на другу сходинку.

Фехтування
У Харлан — Гран-прі

Важка атлетика
Ривок Юлії Калини
матчу чемпіонату світу з шахів серед жінок,
який проходив у Сочі, закінчилась нічиєю на
56-му ході.
Загальний рахунок фіналу — 2,5:1,5 на
користь нашої спортсменки.

28 березня українка Ольга Харлан здобула перемогу на етапі Гран-прі з фехтування
на шаблях, що завершився у Сеулі (Корея).
У фіналі змагань наша шаблістка здолала американку Ібтіхай Мухаммад з рахунком
15:9, а в півфіналі — принципову суперницю,
росіянку Софью Вєлікую (15:11).

Шахи
Чемпіонка світу —
Марія Музичук
5 квітня Українська шахістка Марія Музичук, перегравши у фінальній серії росіянку Наталію Погоніну, вперше у кар’єрі
стала чемпіонкою світу.
Заключна, четверта, партія фінального

П’ятиборство
Українець переміг
14 квітня Павло Тимошенко тріумфував на третьому етапі Кубка світу з сучасного п’ятиборства у Римі.
Киянину не завадило й те, що останній

На чемпіонаті Європи з важкої атлетики, який проходить у Тбілісі (Грузія), українка Юлія Калина здобула золоту нагороду
у ваговій категорії до 63 кг, випередивши
представницю Росії.
У ривку наша важкоатлетка зафіксувала
штангу вагою 106 кг, на один кілограм випередивши свою найближчу суперницю Надію
Ліхачьову з Росії.
Натомість у другій вправі, поштовху,
українка декласувала своїх суперниць, піднявши штангу вагою 132 кг і із загальним результатом 238 кг виборола «золото». Срібна
медаль залишилась за Ліхачьовою, бронза
— в італійки Георгії Бордінгтон.

КОЛО жінки

Вишгород
У «Джерелі»

18 квітня
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Ой, весна, весна, днем красна

Валентина ЯКОВЕНКО,
методист ЦТ «Джерело»
ФОТО – автор, спеціально для «Вишгорода»

У слов’янських народів відлік нового
року починався приходом весни – наші
предки з особливим настроєм зустрічали
його 1 березня. А міфічний образ Богині
Весни поставав у їхній уяві прекрасною
молодою дівчиною.

П

ро це нагадали ведучі дійства, що
відбулось у міському Центрі творчості 20 березня, Яна Буланова та
Микола Заїка, оголосивши перші художні
номери: пісню «Прийди, весно» у виконанні
колективу «Домісолька» Ганни Покровської
та композицію «Вальс квітів», яку подарував
нам колектив сучасного танцю «FLASH» Вероніки Манзюк.
Піснями і танцями закликали Весну дже-

релята, весняним настроєм наповнювали
серця глядачів! Адже все і всі радіють пробудженню природи, теплому сонечку і першим
квітам.
Художній керівник Центру творчості Олена Сікорська так побудувала сценарій, щоб
розкрити сутність кожного свята весняної
пори — від Обернення (9 березня, з цього дня
повертаються з вирію перелітні птахи і «несуть ключі від неба») до Маминого дня.
А скільки народних прикмет і прогнозів дізналися діти! На Явдоху (14 березня) погода
погожа — все літо буде погоже; випаде сніг
на Євдокії — літо буде врожайним; жайворонки летять високо — на гарний урожай, низько
— врожаю не буде.
Художні номери яскраво доповнювали
сказане — молодша група танцювального
колективу «Pas de danse» (керівник — Катерина Барладян) «варила кашку» із гарного
врожаю, вокальна студія «Полузір’я» (керівник — Тетяна Халаш) тішила «Веснянками»,
а птахи з теплих країв принесли з собою «Африканський танець» (оригінальну композицію
гуртка народного танцю «Джерельце» Світлани Стащук). Зразковий ансамбль сопілкарів «Рум’янок» (керівник — Олена Могиль)
виконав «Сопілковий тік», а згодом – «Адажіо», «Аве Марія», колектив «Співаночка»
(керівник – Валентина Демочко) — віночок
українських пісень, шоу-студія мод «Фантазія» (керівник — Олеся Клімова) — композицію «Українське сонце».

Сьогодні джерельні діти знають дуже багато танців. А раніше навесні дівчата і хлопці
водили переважно хороводи, що не збереглися у жодного з європейських народів, окрім
слов’ян. Хороводи називались веснянками,
а в Галичині — гаївками. З них і народився
танець.
Колись хороводи — то були магічні дії, що
мали розбудити і спрямувати сили природи
на збільшення врожаю. Про це також згадали
ведучі заходу.
Як і про традиції найбільшого весняного свята — Великодня, а також Дня Матері,
що відзначаємо у травні, адже саме травень
— місяць Пречистої Діви Марії, яка благословила у Хресну путь свого єдиного Сина.
В Україні цей день відзначають із 1929 року:
у родинному колі діти готують для матусі подарунки, приємні дійства і, найголовніше, намагаються бути взірцем чесності й послуху.
Князь Київської Русі Ярослав Мудрий у
1036 році збудував у Києві собор святої Софії і храм Благовіщення на Золотих воротах,
де відбулася посвята українського народу під
опіку Божої Матері, під опіку Великої берегині, зображення якої схематично трансформувалося в малюнок Тризуба (Берегиня з
піднятими руками). До речі, Тризуб слугував
оберегом для наших пращурів…
Ось так День Весни, до якого кожен джерельний колектив підготував щось нове, став
ще й днем пізнання традицій та обрядів українського народу.

Вітання

Першого директора — з днем народження!
Технічний ліцей НТУУ «КПІ» Вишгородської міськради ВІТАЄ свого першого директора, вчителя математики, заслуженого
вчителя України, почесного громадянина міста Людмилу Кузьмівну КУТАФ’ЄВУ з днем народження!
За добру науку,
Ласкаві слова,
За терпіння,
Любов і опіку —
Вам щира подяка
І честь, і хвала!
Довгих Вам років і щастя без ліку.
Всі таємниці світу вдалося пізнати,
Любити й творити, в усьому успіх мати,
Упевнено й щасливо іти у майбуття.
І дякувати Долі за радісне життя.
Педагогічний колектив, вдячні учні, батьки, випускники

Паска від міської ради і Червоного Хреста
Валентина КАШКА
ФОТО — архів ВРОТЧХ, спеціально для «Вишгорода»

Напередодні Світлого Христового Воскресіння чимало
громадських організацій та благодійних фондів, підприємств, приватних підприємців привітали мешканців району, вручивши їм великодні паски. Спільну акцію до цього
дня у Вишгороді провели Вишгородська міська рада та

районна організація Товариства Червоного Хреста України.
Голова районної червонохресної організації Ірина Правдива разом із медсестрами та молодшими медсестрами Товариства, волонтерами, соціальними робітниками територіального
центру привітали зі святом пацієнтів Вишгородської центральної районної лікарні, підопічних Вишгородського районного
територіального центру соціального обслуговування, інвалідів,
ветеранів та інших мешканців міста, котрі потрапили в складні

Великодні привітання

життєві обставини.
Вони вручили паски, а також святкову листівку від Вишгородського міського голови Віктора Решетняка з побажаннями
миру і злагоди, терпіння і віри у власні сили.
«Ми зичили всім благополуччя і здоров’я, а у відповідь
чули: найбільше, що сьогодні кожному потрібно, — це мир в
нашій Україні, сподіваємось на це і молимось за це. Хай збудуться наші сподівання», — говорить Ірина Правдива.
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Шкільне подвір’я

«Фараони» в «Сузір’ї»
Світлана СІДОВА, вчитель початкових класів
ФОТО — Наталія Садовнікова

Сьогодні, як і багато років тому, ми прагнемо знайти порозуміння і геть не розуміємо одне одного! Ми й зараз розділяємо
життя на «чоловічу» та «жіночу» половину, не замислюючись,
що можемо бути щасливими — тільки поєднавшись!
Постановка вчителя Олени Мельник у рамках декади української
мови та літератури у Вишгородській спеціалізованій школі «Сузір’я»
за такою добре знайомою «старою» п’єсою Олексія Коломійця «Фараони» (1959 р.) була саме про це: про чоловіків, про жінок і про те,
які ми насправді кумедні істоти — люди.
Зрозуміють колись чоловіки і жінки один одного? І як це зробити,
якщо вони ніколи не мінялись місцями і не могли дізнатися, як почу-

вається кожен із них?
Актори, учні 7-Б (Таран, зав. механізацією — Влад Сідов; Онисько, бригадир — Андрій Поздняков; Аристарх, бухгалтер — Давид
Марінченко; Оверко, зав. фермою — Володимир Поздняков; Корній,
сторож — Юрій Василенко; Павлик, хлопчик-посильний — Микита
Попович; Василь, завгар — Влад Чалій) та учениці 9-А класу (Одарка, дружина Тарана — Ангеліна Гущина; Уляна, дружина Ониська —
Саша Ущаповська; Ганна, дружина Аристарха — Софія Гончарова;
Устимівна, голова колгоспу — Ліза Оришака) зіграли п’єсу жваво, з
гумором і стовідсотковою віддачею.
Емоційність персонажів просто зачарувала глядачів, а репліки,
пересипані жартами та сатирично забарвлені, зачіпали і сьогодення.
Олена Анатоліївна вдало підібрала костюми та декорації; народні
пісні створили настрій та атмосферу в глядацькому залі.
Вистава була просто чудова, але на словах не можна передати
весь океан почуттів, які вона викликала в серцях учителів, дітей та
їхніх батьків. Бурхливі оплески і овації потрібно відчути і побачити на
власні очі. Чекаємо нового аншлагу!

Оплески Весні

до приходу Весни. Маленькі актори читали вірші, присвячені
цій порі року, розповідали про
весняні місяці й про те, чому
саме вони мають назви «березень», «квітень» і «травень».
Не обійшлася вистава й без
танців, а кульмінацією свята
став весняний вальс у виконанні
учнів. Нарешті Весна зрозуміла,
що у «Сузір’ї» її чекають з нетерпінням, і з’явилася на сцені під
бурхливі оплески глядачів.
Дебют першокласників виявився тріумфальним — учні
підійшли до справи ретельно,
грали, наче справжні актори, та
імпровізували у рамках сценарію. Ми сподіваємося, що 1-Г
клас ще неодноразово порадує
глядачів своїми акторськими талантами.

Світлана ПРУС,
від батьківського комітету 1-Г класу
ФОТО — автор,
спеціально для «Вишгорода»

За вікном іще холодно, і зима ніяк не
хоче залишати Україну. Тому учні школи
«Сузір’я» вирішили влаштувати їй святкові проводи і покликати Весну, що десь
забарилася. Виставу влаштували учні
1-Г класу під керівництвом вчительки
Олени Глущенко. Це був перший вихід
маленьких артистів на велику сцену.
Одну з головних ролей у виставі про
пори року зіграла дівчинка-Зима. Вона активно взаємодіяла з публікою та ставила
глядачам запитання про весняні свята, щоб
упевнитися в тому, що діти і дорослі готові
Лідія ШКУРКО, заступник директора
Вишгородської районної спеціальної
загальноосвітньої школи «Надія»
ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

Великдень — одне з найбільших і найшанованіших християнських свят, приурочене
воскресінню Ісуса Христа. З наближенням
цього дня ми відчуваємо прихід весни, розуміємо красу природи й те, що все навколо нас
створено досконало, душевно й з великою
любов’ю.
Великдень — родинне свято, тому, як і годиться, у Вишгородській районній загальноосвітній
школі «Надія» зібралася вся її родина: учні, дітки з
обмеженими можливостями, їхні батьки, вчителі,
завітали друзі та гості.
Аби зустріти Великдень, учні готувалися заздалегідь: власноруч виготовляли писанки, вишивки, малюнки та стіннівки на пасхальну тематику. Ці роботи порадували всіх на виставці, яку
організувала вчитель трудового навчання Світлана Попович.
Діти розповідали вірші, співали Великодні пісні, виконали танок з освяченими гілочками верби
(під керівництвом учителя-дефектолога Юлії Баранової та музичного керівника Тетяни Негоденко).
На святі було чимало гостей. Теплі, щирі слова
привітання від міського голови Віктора Решетняка передали дітям депутат міськради, спеціаліст
відділу з гуманітарних питань Ольга Мельник та
начальник гуманітарного відділу Володимир Ткач.
Давній друг школи, президент Благодійного фонду святої Ольги Володимир Малишев за доручен-

ням голови Всеукраїнської громадської організації
«Молода країна» Андрія Пещеріна вручив дітям
набір вітамінів та побажав міцного здоров’я.
А які зворушливі та добрі слова сказала всім
присутнім Ірина Поліщук, представник депутата
Вишгородської міської ради шостого скликання
Олексія Поліщука, та подарувала учням чудові великодні кошики з пасочками та солодощами! Від
Благодійного фонду «Гіппократ» наші вихованці
також отримали подарунки — паски та вітаміни,
а в медичний кабінет школи представники фонду
передали необхідні медикаменти.
Особливо приємним був візит до школи Анастасії Танасюк та Ярослави Бень — із вишгородського пластунського куреня «Шостокрилі». Від
себе особисто та від імені Ніни Оришкевич, яка
мешкає в США і є членом Української скаутської
організації міста Клівленд, вони також привітали
всіх присутніх зі світлим Христовим Воскресінням
та передали від американки українського походження розвиваючі ігри та методики для навчання
наших учнів.
По закінченні заходу керівник дитячої художньої студії «Акварельки» районного Будинку культури «Енергетик» Ольга Гордієнко провела для
дітей майстер-клас з виготовлення Великодніх
писанок.
Від імені учнів, батьків та педагогічного колективу школи «Надія» хочу подякувати людям з
добрим серцем та великою душею за вітання, небайдужість, чуйність, що в такі непрості для нашої
рідної землі години, знаходять час і можливість
приділити увагу нашим учням. Нехай воля Господня надихає вас на праведні справи, наповнює серця любов’ю та добротою!

Особливий
Великдень у «Надії»

Антоніна КАТЕРЕНЧУК,
батьківський комітет 2-Б класу
ФОТО — Ірина ТИМОШЕНКО, спеціально для «Вишгорода»

Екскурсійний калейдоскоп

Вишгород

Учні 2-Б Вишгородської ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 не
могли дочекатися кінця весняних канікул. Не
дивуйтесь, вони знали, що на них чекає… цікава подорож. Діти полюбили такі поїздки, під час
яких разом зі своєю вчителькою Оленою Мельник пізнають навколишній світ, знайомляться
з різними професіями, відкривають для себе
нове і незвідане.
У Музеї води в Києві діти побачили гідросферу
Землі в розрізі, дізналися про те, як побудували
перший водопровід, навіть зробили русло для
штучної річки. А на страусиній фермі в Ясногородці
ознайомилися з особливостями цих птахів та скуштували смачні страви зі страусиного м’яса і яєць.
Під час двох екскурсій до Музею гончарства,
що у Вишгороді, другокласники побачили залишки
древніх глиняних виробів і сучасні, спостерігали за
роботою гончарного круга і спробували себе у ролі
гончарів.
А напередодні Нового року наш клас побував
на фабриці ялинкових прикрас у Клавдієві, де всі із

захопленням спостерігали, як із скляної колби народжується новорічна іграшка, а на майстер-класі
власноруч розмалювали кульку.
Які ж діти не мріють поринути в море солодощів? І мрії наших другокласників здійснилися під
час нещодавньої поїздки до Київської фабрики
«Roshen». На початку екскурсії учні переглянули
інформаційний фільм про Корпорацію «ROSHEN»
та продукцію, яку вона випускає, а потім — у халатах і шапочках — стали безпосередніми учасниками процесу створення солодких шедеврів.
На сучасному обладнанні над печивом-сендвічем
з молочною начинкою чаклували кондитери-професіонали, і екскурсанти скуштували смакоту прямісінько з конвеєра. Гостей пригостили і тортом
із казковою назвою «Золотий ключик». Додому
усі повернулися з незабутніми враженнями та солодкими подарунками і сувенірами від фабрики
«Roshen».
Можливо, ці подорожі наштовхнуть наших синів та доньок на вибір майбутньої професії — і незабаром весь світ буде вивчати наш досвід збереження водних ресурсів, а Україну прославлятимуть
молоді гончарі, фермери та кондитери.
Більше фото див. на сайті газети «Вишгород»

Вишгород

Людина

18 квітня

2015 року

15

«Рабів до раю не пускають»
Розпитувала Марина КОЧЕЛІСОВА
ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»,
Дмитро ЮРЧЕНКО, спеціально для «Вишгорода»

В кишенях у нього: окуляри, телефон,
печатка лікаря, документи, медичні нитки,
пігулки, рукавички та термоковдра (накрити
пацієнтів або накритися самому, якщо зимно), балаклава, фотоапарат, запальничка,
антисептик, фонендоскоп і пульсоксиметр
(пристрій для визначення кисню у крові).
На поясі — зброя (пістолет ПМ і ніж), на
рукавах — нашивки «Скальпельна сотня» і
«Рабів до раю не пускають». На камуфляжі,
трохи нижче чотирьох зірочок (капітан) і
смугастого тільника, — значок вищої освіти, знак «Честь, гідність, свобода» (вручено
на Майдані) та нагорода патріарха УПЦ КП
Філарета — медаль «За жертовність і любов до України».
Гість редакції газети «Вишгород» — капітан медичної служби Василь Яковенко, наш сусіда, що живе через дорогу від редакції і якого
у Вишгороді називають по-простому — Василь
Васильович. Його медичний стаж
— 40 років: Біла Церква, Ржищів і
понад три десятиліття — у Вишгороді. Двічі стажувався у Франції, в
Сансі, місті-побратимі Вишгорода.
Сьогодні у Вишгороді Василь
Яковенко — у короткостроковій
відпустці, та все ж разом із колегою із Першої медичної роти Нацгвардії України завітав до лікарні.
По-чоловічому міцно потис руку
депутату-мажоритарнику округу на
вул. Б. Хмельницького Володимиру
Лісогору та Вишгородському міському голові Віктору Решетняку —
колезі, що теж має бойовий досвід.
До редакції газети капітан медичної служби забіг ненадовго,
бо весь — у справах. Та й сусіди і
знайомі — а це все місто — перехоплювали по дорозі, куди би не
йшов. Усі хочуть сказати теплі слова і почути з перших вуст: як там…
— Василю Васильовичу, на скільки днів
Ви приїхали додому і чим займаєтесь у
Вишгороді?
— Я — військовий лікар, тому в будь-який
момент можу бути відкликаний за наказом.
Поки що у короткостроковій відпустці — але є
й чимало важливих справ.
Зустрівся і з французами. Основна мета
зустрічі — допомога дітям загиблих бійців із
нашої медичної роти.
Дізнавшись, що я нині у зоні АТО, українська діаспора у Франції залучила моїх тамтешніх друзів до надання медичної гуманітарної
допомоги. Її передали у Вишгород Крістіан
Ляллюе — завідувач хірургічного відділення
шпиталю міста-побратима Санса та нейрохірург клініки Поля Піке — Бріджіт Отт, яка за

власні кошти придбала ліки.
Долучилися до ініціативи гуманітарної асоціації «Січ» (президент — Іван Нечипорко) небайдужі до долі України французи. Асоціація
«Січ» уже 20 років надає всі види гуманітарної
допомоги українцям (переважно це кошти на
операції та імпланти людям із вадами хребта).
Свого часу вони дуже допомогли Вишгородщині обладнанням та медикаментами.
Співпраця переросла у міцну дружбу. Чимало
наших медпрацівників стажувалося у шпиталях Франції.
До речі, саме дружина Івана Нечипорка
Галина (на фото — в центрі, поруч із Наталею
Назар і Василем Яковенком) привезла адресну
медичну допомогу нашим бійцям.
— Скільки Ви вже у зоні АТО? У яких
структурах?
— Із 6 лютого цього року. Я — доброволець. Ще у 2008-му був знятий із військового
обліку за віком (Василь Яковенко 01.08.1957 р.
нар. — ред.). Поновився і одразу — на передову. Нині я — капітан медичної служби Першої медичної роти Північного територіального

Капітан медичної служби
гу — ставиться позитивно.
— Роботи багато?
— То день-два — операційні, то — транспортування поранених і хворих (на виїзді, на
підсиленні) або допомога на місці. Залишаю
телефон, як іду з хірургії, а коли телефонують
— стаємо і працюємо.
— Розкажіть про своїх колег-медиків.
Про декого з них ми вже читали
в публікаціях і дивились у телепрограмах центральних ЗМІ…
— А-а-а-а, це ви про Наталю
Назар! Лікар, викладач у медичному коледжі, нині вона у шпиталі та
на передовій працює медсестрою.
Людина надійна.
Жінки в армії — це зазвичай
кухарі, фельдшери, медсестри.
Дуже витримані, досвідчені фахівці.
У роті військові віком від 25 до
58-ми років: є водії, санітари, медсестри, лікарі, є відповідальні за
техніку та особовий склад… Маємо
волонтерські машини, обладнані
для надання допомоги на сучасному рівні, — реанімобілі. І на кожен
— бригада: лікар, медсестра, водій-санітар.
При виході наших військ із Дебальцевого наша рота спрацювала злагоджено, швидко, вдосконалюючи свою фаховість.
Підключалися і волонтери, і цивільні медики з
місцевої (артемівської) лікарні. За чотири години майже двом сотням бійців надали допомогу,
більшості — у першу годину.
— Терористи обстрілюють машини з
червоним хрестом і «швидкі»?
— Обстрілюють — на червоний хрест не
зважають. От нещодавно «швидку» нашої
роти спалили вщент. Загинуло четверо людей,
які їхали надавати медичну допомогу.
— Доводилося самому брати до рук
зброю?
— Поки що, слава Богу, ні. А носити доводиться.
Крім зброї, на медиках зазвичай до півсотні кілограмів: бронежилет, каска, медрюкзак

(все, що необхідно для меддопомоги).
Я хоч 80 кг природної ваги маю. А уявіть:
медсестра Наталя — 40 кг + укладка + поранений з автоматом і бронежилетом!
Поранених привозять з «передка» в укриття, де ми надаємо першу медичну допомогу, а
потім транспортуємо до шпиталю. За три місяці у шпиталі Нацгвардії пролікувалося біля 700
військових.
— Місцеві у медичній роті є?
— Є — небагато. Це — також добровольці,
зараз вони вже вважаються мобілізованими.
Більшість моїх колег — зі Львова, Київщини та
інших регіонів України.
— А не хочеться залишитися вдома і ніколи більше не бачити війни — крові, бруду,
героїзму і ненависті?
— Щось зависокі слова почалися… Я їду
туди, де потрібен. Зараз я більше потрібен там.
— Як гадаєте, довго триватиме війна?
Чия вона?
— З огляду на події історії, це — конкретна
російська імперська війна проти нас. Гадаю,
вона скоро скінчиться.
— Чи є зміни на території АТО?
— Газова та енергослужба працюють у небезпечних умовах, ризикуючи своїм життям.
Дві бригади електриків нещодавно поїхали
дати світло людям, як Прометеї, — і підірвалися на фугасах…
Та життя триває. На контрольованій Українською армією території люди почали повертатися до своїх сіл, порають городи, відновлюють електрику. Раніше жило 3-4 людини на
село, зараз — побільшало.
— Що Ви хотіли б сказати вишгородцям?
— Дякую волонтерам і всім людям, які
вболівають за Україну і хочуть, щоб вона була
вільною, самостійною і заможною. Таких дуже
багато, зокрема і на Вишгородщині. Українська армія може справедливо називати себе
народною, бо народ її підтримує.
— Рідні за Вами, мабуть, скучили. Довго ще будете у військовому шпиталі та на
передовій?
— Буду до закінчення війни. А закінчиться
вона перемогою. Слава Україні!

13 квітня вкотре ГО «Вишгород – наш дім» разом із благодійним фондом «З відкритим серцем у майбутнє», заручившись підтримкою Вишгородського міського голови Віктора Решетняка,
провели благодійний ярмарок. Ярмаркували солодощами, сувенірами, прикрасами, стравами
польової кухні, яку люб’язно надали командир в/ч А 2860 підполковник Сергій Коваль, прапорщик Галина Вішар, а солдати Артур Шабаян та Максим Ковтуненко приготували дуже смачну
гречану кашу. Чудовий настрій усім дарували колектив фольклорного співу «Співаночка» (старша та молодша групи Вишгородського міського Центру творчості «Джерело») та Олена Могиль,
яка виконала низку пісень. Протоієрей церкви св. Володимира о. Богдан Николин разом із парафіянами передали для бійців посвячені паски та писанки.
Результати – 6 880 грн 50 коп., які будуть витрачені на потреби наших солдат.
Вишгородська громада вкотре переконала, що є міцним та надійним тилом для наших воїнів!

Самооборона Вишгорода і Вишгородського району передала хірургу Вишгородської
ЦРЛ Василю Яковенку медичні препарати для
Артемівського шпиталю: бинти, системи, препарати обезболюючої групи та інше.

округу Нацгвардії (м. Артемівськ). Командир
роти — підполковник медичної служби Ігор
Ільків.
— Яку саме медичну допомогу надавали і кому?
— Пораненим військовим. Я — хірург,
бачив різні травми і поранення, але у такому
масштабі, у такій кількості — звісно, ні. Там війна…
Коли виїжджаємо на завдання, то і цивільні (переважно — літні люди) підходять — кому
тиск поміряти, кому пігулки отримати, кого (пораненого чи хворого) — одвезти до лікарні. Надавали допомогу постраждалим із рейсового
автобусу ЛАЗ, який підірвався на міні.
— Як ставляться до військових лікарів
місцеві?
— По-різному. Хто звертається по допомо-

У благодійності немає віку
Справді, благодійність не має віку. І
це підтвердили учні Вишгородської спеціалізованої школи «Сузір’я» у суботу 11
квітня. Серветки ручної роботи, крашаночки та розписані чашки, зроблені дітками, були виставлені на продаж біля
БК «Енергетик» з метою благодійності.
Тішить, що вироби до Великодня купували
не тільки дорослі, а й дітлахи та несли матусям додому подарунки. Зібрали 3 619 грн, які
того ж дня витратили на потреби 30-ї ОМБР.
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Вишгород

На дозвіллі

Ювілей

а-Фішка

Увага!

29 років по Чорнобилю

У поминальні дні курсуватиме автобус

24 квітня 2015 року з 11:00 до 12:00
у м. Вишгороді на розі вулиць Н. Шолуденка та Набережної, біля пам’ятного
знаку Героям Чорнобиля відбудуться
заходи з нагоди 29-ої річниці аварії на
Чорнобильській АЕС.

— 19 квітня — автобуси для перевезення людей з пл. Т. Шевченка в м. Вишгороді до нового кладовища (район ВАТ «Карат») та в
зворотному напрямку курсуватимуть з 08:00 до 20:00;
— 20 квітня — автобуси для перевезення людей з пл. Т. Шевченка в м. Вишгороді до старого кладовища по вул. Межигірського Спаса
та в зворотному напрямку – з 08:00 до 20:00.

— Ну що, зуб я вам вилікував, дві години не їжте
— Та я після ваших цін
півмісяця голодувати буду!
***
Не знаєш, як укласти дітей спати? Склянка
коньяку! Склянку коньяку
— і грець з ними, нехай не
сплять!

Запам’ятай, ніхто
не зверне увагу на твій
внутрішній світ, якщо твій
зовнішній — заплив жиром
***
— Мені більше нічого
втрачати!
— Ну, дивись сама, я
б на твоєму місці кілька
кілограмчиків скинув

Підвищимо якість медичних послуг
Громадська рада при Вишгородській
РДА запрошує мешканців Вишгородщини взяти участь у громадських слуханнях на тему:
«Якість надання послуг у Вишгородській
центральній районній лікарні».
Слухання відбудуться 25.04.2015 р. о 09:30 у
м. Вишгороді (пл. Т. Шевченка, 1, велика сесійна зала).
Громадська рада має надію завдяки активній
позиціі жителів району підвищити якість надання медичних послуг.

Поради експерта

Ви побачили
підозрілий предмет...
Сергій КУРСЬКИХ, ветеран спецслужб
У зв’язку із неспокійною ситуацією у країні
треба бути вдвічі уважнішими.
Пам’ятайте головні правила поведінки при
виявленні підозрілих предметів. Адже безпечний на перший погляд пакет, залишений на
лавці в людному місці, в переході чи під’їзді,
може виявитися замаскованою вибухівкою.
При виявленні підозрілого пристрою насамперед слід утриматися від самовільних дій.
Одна з основних причин нещасних випадків,
пов’язаних із вибухівкою, – це грубе порушення елементарних правил безпеки. Знешкодити вибуховий пристрій або локалізувати вибух
можуть лише підготовлені спеціалісти після
виведення людей із небезпечної зони.
Отже, виявивши підозрілий предмет, повідомте про це службу порятунку за номером
101 або правоохоронні органи – за номером
102.

«Київ, Володимирська,
Олександру Балабку»

Так називатиметься літературно-музичний вечір з нагоди 60-ліття
від дня народження публіциста, прозаїка і поета-пісняра Олександра
Балабка. Дійство означено як «Листи з віршами, музикою, піснями і
приказками».
Основою сценарію стали вибрані листи до ювіляра, що їх він отримував
упродовж життя, а 24 квітня їх буде зібрано, озвучено і екранізовано у
великому залі Київського міського будинку учителя за адресою: вулиця
Володимирська, 57 (початок о 18.00). Назва також запозичена з повісті Балабка «Київ, Іринінська, Лифарям», написаної за листами видатного
танцівника і хореографа.
У ході дійства ювіляр виступатиме зі спогадами, співатиме, читатиме
свої вірші, також приказки, що їх він записував на Чернігівщині і вміщував у газетах і відривних календарях. Вестимуть вечір заслужена артистка
України, володар Гран-прі міжнародного фестивалю «Світ музики» (Італія)
Світлана Мирвода і композитор, лауреат літературно-мистецької премії
імені Дмитра Луценка «Осіннє золото» Леонід Нечипорук.
Виступатимуть колеги ювіляра у виконавському жанрі – народний
артист України Олег Дзюба, заслужені артисти України Каріна Карасьова, Анатолій Кобзар, лауреати міжнародних конкурсів Ірина Персанова,
Дмитро Андрієць, Олена Єрсак, Василь Касенич, композитори Олександр
Швидкий, Олександр Лісинчук, вихованці Київської муніципальної академії
танцю імені Сержа Лифаря.

ТАЛОН БЕЗПЛАТНОГО ОГОЛОШЕННЯ
18.04.2015 року
ТЕКСТ ОГОЛОШЕННЯ
(в газеті друкується не
більше 7 слів)
№ рубрики___________
на «__»_________2015 р.

Ваші дані
(в газеті не друкуються)

писати
друкованими літерами

Прізвище __________
Ім’я _______________
Адреса ____________
Телефон___________

Оголошення приймаються тільки від приватних осіб.
Текст, написаний друкованими літерами, має вміщувати до
7 слів і відноситися до рубрик: «Продам» (1), «Куплю» (2),
«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.

Наші рубрики
1. ПРОДАМ
2. КУПЛЮ
3. ОБМІНЯЮ
4. ПОДАРУЮ
5. НАЙМУ
6. ЗДАМ
7. ЗНАЙОМСТВО
8. ІНШЕ

Останній термін подання безкоштовних оголошень - вівторок до 12.00

Директор КП «Редакція газети «Вишгород» — Віталій Кутаф’єв
Головний редактор — Марина Кочелісова
Погляди редакції не завжди збігаються з
думкою авторів публікацій.
Редакція залишає за собою право
скорочувати надані матеріали,
які не рецензують і не повертають.
Відповідальність за достовірність даних
несу ть автори публікацій
(рекламодавці).
Матеріали, опубліковані під знаком ,
друк уються на платній основі.
Останній термін надання матеріалів —
середа, 13-00
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Засновник — Вишгородська міська рада
Передплатний індекс газети у Каталозі місцевих
періодичних видань 40007
Газета виходить щосуботи. Ціна договірна
Свідоцтво про реєстрацію
КВ № 957 від 20.09.1994 року
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