Âèøãîðîä
Газета Вишгородської міської ради

www.vyshgorod.in.ua

Читай і пиши про СВОЄ місто

Виходить з 4 листопада 1995 року

Субота, 30 травня 2015 року, № 22 (1022)

Про зонування території та зону відпочинку > 3
аФішка

Шкільний альбом > 5-6, 11-12

Позашкілля

На двох колесах —
по Україні
Беріть свого двоколесного друга
та приєднуйтесь до нас! Як і кожного
року, екологічно свідомий Вишгород
бере активну участь у Всеукраїнському велодні.
Отже, збір 30 травня о 8-ій ранку
на площі Тараса Шевченка у Вишгороді (біля пам’ятника свв. Борису і Глібу
в центрі міста). Вирушатимемо у напрямку м. Києва, де приєднаємось до
колони з Оболоні.

> 14

«Джерело»

«Останній дзвоник» та
випускні вечори –
у школах міста
29 травня о 9:00 – свято Останнього дзвоника у Вишгородській ЗОШ І-ІІІ
ст. № 1 (просп. І. Мазепи, 7-а), Вишгородській районній гімназії «Інтелект»
(вул. Шкільна, 14), у Вишгородській
спеціалізованій школі «Сузір’я» (вул.
Ю. Кургузова, 15), у ВРС ЗОШ «Надія»
(просп. І. Мазепи, 6) та у Технічному ліцеї
(вул. В. Симоненка, 3-а)
30 травня о 15:00 у залі БК «Енергетик» (просп. І. Мазепи, 9) випускний
одинадцятикласників Вишгородської І-ІІІ
ст. ЗОШ № 1
30 травня о 15:00 — випускний
вечір учнів одинадцятикласників ВСШ
«Сузір’я»
30 травня о 17:00 у залі ЦТ «Дивосвіт» (просп. Т. Шевченка, 8) — випускний
вечір учнів 11-х класів ВРГ «Інтелект»
31 травня о 16:00 у приміщенні
актової зали ЦТ «Джерело» (вул. В.
Симоненка, 3-а) — випускний вечір ліцеїстів
10 червня о 16:00 у приміщенні
ЦТ «Дивосвіт» (просп. Т. Шевченка, 8)
– випускний вечір учнів 9-х класів ВРГ
«Інтелект»

Український Єрусалим

скликало друзів >15
ФОТО – Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»
Валентина ЯКОВЕНКО, спеціально для «Вишгорода»

Традиційно у фестивалі дитячої творчості
«Джерело» скликає друзів» на центральній площі

міста взяли участь усі вокальні та хореографічні
колективи закладу.
Гостями яскравого дійства стали солісти Державної хореографічної студії «Барвіночок» (на
ФОТО внизу праворуч) і танцювальна пара – Ар-

тем Філюк і Дарина Кузнєцова (на ФОТО ліворуч).
Вихованців і педагогів міського Центру творчості «Джерело» привітав Вишгородський міський
голова Віктор Решетняк (ФОТО в центрі, праворуч
— художній керівник ЦТ «Джерело» Юрій Ушаков).

Червонохресний рух:
ваша думка
4 червня о 10:00 у великій залі
адмінбудинку (м. Вишгород, пл. Т.
Шевченка, 1, другий поверх) — звітно-виборча конференція Вишгородської районної організації Товариства
Червоного Хреста України, на яку запрошують усіх охочих — висловити
думки та пропозиції щодо діяльності та
подальшого розвитку червоно хресного руху у місті і районі.

Дорогі випускники, вишгородській громаді дуже потрібні ваші робочі руки, світлі голови і чисті серця
Завершено навчальний рік. У навчальних закладах Вишгорода пролунав останній дзвоник.
Дошкільнята і вихованці міського Центру творчості «Джерело» вже очікують зустрічі з бабусею
й дідусем і своїми друзями — на зелених луках
маминого чи таткового рідного села. Учні початкових і середніх класів мріють про цікаві екскурсії, подорожі по Україні та всьому світові разом
із батьками.
Юні музиканти муніципального оркеструстудії «Водограй», спортсмени ВМКДЮСШ КП
«УФКС» та вихованці КПК «Вишгородський танцювальний колектив «Клерико» готуються до репетицій на природі — відповідно до програм розвитку на 2015 рік, міські творчі колективи мають

цілорічні заняття, та влітку поєднують їх із відпочинком у мальовничих куточках рідної землі чи у
дружньому товаристві за кордоном.
Та найбільше запам’ятається останній шкільний дзвоник учням 9-х і 11-х класів. Випускники
ідуть у доросле життя — продовжать навчання у
коледжах і вишах, оберуть майбутню професію і
визначать місце і шлях її опанування.
Від імені Вишгородської громади, міської
ради та її виконавчого комітету вітаю вихованців
дошкільних навчальних закладів міста, учнів початкової та середньої школи із закінченням навчального року та Днем захисту дітей, зичу набратися сил і здоров’я для подальшого навчання!
Особливі слова хочеться знайти сьогодні

Офіційний сайт міськради: www.вишгород.com.ua

для наших випускників — із Вишгородської районної гімназії «Інтелект», спеціалізованої школи
«Сузір’я», Технічного ліцею НТУУ «КПІ», ЗОШ
І-ІІІ ст. № 1 і спеціальної школи «Надія».
Юнаки і дівчата!
Україна переживає нелегкий для нас усіх
час. Але війна на Сході та економічна криза не
зупинять нашого поступу до змін — децентралізації та адміністративної реформи. Нині територіальні громади Вишгородщини обмірковують, за
якими принципами об’єднатися, щоб саме громада тримала руку на важелях управління, розпоряджалася власними коштами і визначала, що,
де і як має бути у нашому з вами житті.
Ви отримаєте навички і знання, з якими по-

чнете своє доросле життя. Вишгородській громаді дуже потрібні ваші робочі руки, світлі голови і
чисті серця. Не сумніваємося, що чимало слушних ідей незаангажованої та не переобтяженої
штампами молоді буде втілено вже скоро — і місто і село не відрізнятимуться одне від одного за
рівнем освіти, культури, спорту, у наданні послуг,
розвитку інфраструктури.
Опановуйте знання, долайте вершини спорту і творчості, приносьте радість своїм родинам
і любіть життя! Хай останній шкільний дзвоник
стане сигналом до ваших майбутніх успіхів!
З найкращими побажаннями
Віктор РЕШЕТНЯК,
Вишгородський міський голова
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Соціум

Останній дзвоник пролунав

Дорогі друзі!
Вітаю вас із завершенням навчального року!
Школа для кожної людини – це найкращі спогади
про юність, становлення та формування особистості,
а також, безумовно, це — перша вчителька, перші
колеги, друзі та перше кохання.
Вчителі навчали вас не лише предметам шкільної програми й основним життєвим цінностям. Вам
прищепили патріотизм, любов до Батьківщини, рідної мови і культури, звичаїв і традицій, виховали за
принципами добра, справедливості та людяності.
Вам довелося стати очевидцями прикрих та трагічних подій, які відбуваються на Сході нашої держави. Але сьогодні саме від вас, молодих патріотів,
залежить успішне майбутнє України, її розквіт та

утвердження на європейському просторі.
Тож під час літніх канікул бажаю школярам гарно відпочити, щоб повними енергії повернутися до
шкільних парт та успішно навчатися. Цьогорічним
випускникам — успішно пройти незалежне оцінювання, вступити до обраного вищого навчального
закладу та з легкістю освоювати знання обраної
професії.
Висловлюю щиру вдячність педагогам шкіл області за щоденну плідну працю.
Нехай для всіх вас буде мирним небо та настане
довгоочікуваний спокій на нашій рідній землі! Щастя,
здоров’я, успіхів!
Голова Київської облдержадміністрації
Володимир ШАНДРА

До Міжнародного дня
захисту дітей

Дитинство — це час сміливих пригод, безмежних
мрій і радісних сподівань. Та сьогодні в країні є чимало дітей, у яких усе це забрала війна. Київська обласна влада зі свого боку робить все, аби полегшити
життя дітей переселенців і тих, чиї батьки змушені
залишати родинне коло, аби захищати нашу Батьківщину. Ми намагаємося повернути їм неймовірний
світ дитинства, створюючи максимально комфортні
умови для проживання і дбаючи про соціальні потреби їхніх сімей.
Переконаний, що консолідація зусиль представників влади та відповідних структур забезпечить не
тільки достойні умови для гармонійного розвитку
наших дітей, а і європейські перспективи для них та
тверду упевненість у завтрашньому дні.
З нагоди свята хочу побажати і дітям, і їхнім батькам міцного здоров’я, щастя, злагоди та сімейного
затишку. Нехай у ваших сім’ях завжди панує любов,
взаєморозуміння і повага.

Володимир ШАНДРА,
голова Київської облдержадміністрації
Дорогі діти! Шановні батьки!
Щороку у перший день літа ми відзначаємо
Міжнародний день захисту дітей. Водночас це
свято стосується і батьків та опікунів, які піклуються про дітей, супроводжуючи їх по життю.
Діти є найціннішим скарбом, вони – наша гордість
і наше майбутнє. Тому ми маємо об’єднати наші зусилля для того, щоб забезпечити їм всебічний розвиток і виховання. Подбати про те, щоб домашню ласку
і тепло відчували не тільки ті, хто росте у повноцінних
сім’ях, й діти-сироти, які із дитячих будинків.

Вишгород

Соцстрах

Нова форма звітності з
єдиного внеску
Головне управління
ГУ ДФС у Київській області
30 квітня 2015 року набрав чинності наказ Міністерства фінансів
України від 14.04.2015 № 435, яким
затверджено Порядок формування
та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове
державне соціальне страхування
(далі — Порядок).
Порядком затверджено нову форму звітності з єдиного внеску, порядок формування та строки подання
зазначеного звіту до фіскальних органів.
Зокрема, передбачено, якщо у
страхувальника кількість застрахованих осіб не перевищує п’яти, звіт
до фіскальних органів дозволено
надсилати поштою з повідомленням
про вручення та з описом вкладення. У такому випадку страхувальник
зобов’язаний здійснити відправлення
на адресу відповідного фіскального
органу не пізніше ніж за десять днів
до закінчення граничного строку подання звіту. Така звітність вважається
поданою в день отримання відділен-

ням поштового зв’язку від платника
єдиного внеску поштового відправлення із звітністю.
Крім того, підприємці, які не використовують працю фізичних осіб
на умовах трудового договору або на
інших умовах, передбачених законодавством, Звіт за найманих працівників не подають.
Водночас, фізичні особи-підприємці та особи, які провадять незалежну професійну діяльність, зобов’язані
подавати самі за себе звіт — незалежно від того, чи ведуть вони підприємницьку діяльність, крім фізичних
осіб-підприємців на спрощеній системі оподаткування, які є пенсіонерами
за віком або інвалідами та отримують
відповідно до закону пенсію за віком
або соціальну допомогу.
Звітність за квітень 2015 року (у
травні 2015 р.) подається за формами
звітності, затвердженими наказом Міністерства доходів і зборів України від
09.09.2013 № 454.
Звітність за формами, затвердженими відповідно до Порядку № 435,
подаватиметься платниками єдиного
внеску починаючи з 01.06.2015 року
(звіти за травень 2015 р.).

Київщина перевиконала бюджет майже на півмільярда гривень
Позитивні тенденції

ДЖЕРЕЛО: управління інформації КОДА
Бойові дії у Донецькій та Луганській областях, які тривають уже другий рік, стали
справжнім випробуванням на міцність для
вітчизняної економіки. Війна на Сході вдарила як по центральному бюджету, так і по
кишенях пересічних українців, більшість
із яких відчули зміни у рівні і якості життя.
Утім, попри непросту як військово-політичну, так і соціально-економічну ситуацію в
країні, Київська область змогла спрацювати у першому кварталі цього року на
позитивний фінансовий результат і навіть
продемонструвала значне перевиконання
надходжень до державного та місцевих
бюджетів.
Так, за перші три місяці 2015 року до фінансової скарбниці регіону надійшло коштів

майже на півмільярда більше, ніж було заплановано. Окрім того, Київська область по
зборах більшості видів податків продемонструвала темпи вищі середнього, а по окремих фінансових показниках навіть увійшла
у трійку економічно найуспішніших регіонів
України. Не менш важливим є і те, що Київщина упродовж першого кварталу уникнула заборгованостей із виплати заробітних плат і соціальних допомог, а також пережила останній
опалювальний сезон без тривалих і серйозних
аварійних відключень.
Такі позитивні фінансові тенденції в економічному секторі регіону намітилися зокрема
завдяки змінам до Бюджетного кодексу. Як
зазначив голова Київської обласної державної адміністрації Володимир Шандра, ці зміни
дали помітно ширші фінансові можливості для
місцевих громад та органів місцевого самоврядування, і як результат — кількість доходів
до регіональних бюджетів почала зростати і
суттєво перевищувати намічений план.
«Завдяки тому, що всі місцеві податки (до
прикладу, на землю, екологічний збір, відсотки з підакцизних товарів — тютюну, алкоголю і пального) відтепер залишаються місцевій
владі, у нас на порядок збільшилися показники надходжень до бюджетів. Якщо, наприклад, у цьому році ми очікували, що зберемо
із підакцизних товарів близько 40 млн грн, то
завдяки зазначеним змінам тільки за чотири
місяці цього року до нас надійшло вже 132 млн
грн. Тобто всього за період із січня по травень
ми виконали річний план на цілих 325%.
Ще один аналогічний приклад стосується
земельного збору. Торік за перші 4 місяці ми
зібрали 152 млн грн, а цього року за анало-

гічний період — вже 201 млн грн. Тобто також
маємо суттєве перевиконання по надходженнях», — розповів очільник Київщини.
У цілому за перші чотири місяці область
змогла перевиконати бюджет на понад 143%,
що у гривневому вимірі склало майже 0,5
млрд грн.
«Завдяки змінам до Бюджетного кодексу
за чотири місяці цього року ми зібрали доходів
до місцевого бюджету на 143,1% більше від
наміченого плану. А це майже на 450 млн гривень більше від запланованого», — уточнив
Володимир Миколайович.
Усі ці показники допомогли Київщині стати
одним із економічних лідерів у країні. До прикладу, область вийшла на друге місце серед
українських регіонів за показником надходження акцизного податку. При цьому регіон
став третім по сплаті податку на нерухоме
майно і п’ятим по надходженнях до бюджету з
оплати за землю.
«Приємно констатувати те, що ми є другими в Україні по надходженнях із акцизного
податку. За період із січня по квітень включно до місцевих бюджетів по цій статті доходу
надійшло понад 132 млн грн, що рівняється
на одного жителя Київщини — 76,6 грн, у той
час як середній показник по Україні становить
42,3 грн. Що стосується зборів із податку на
нерухоме майно, то тут ми треті. Зібрали за
перший квартал 20,020 млн грн, поступилися тільки місту Києву та Харківській області.
Окрім того, Київщина увійшла до п’ятірки кращих регіонів по зборах оплати за землю. Загальний показник по Україні становить 37,8%,
а Київська область вийшла на рівень 41,5%»,
— розповів Володимир Шандра.

Київська область зводить фортифікаційні споруди на Донбасі
Оборонні рубежі
ДЖЕРЕЛО: управління інформації КОДА
Перший заступник голови столичної облдержадміністрації Лев Парцхаладзе проінспектував
хід будівельних робіт в зоні АТО.
Перемир’я на Донбасі досить хитке, і бойові дії
можуть відновитися будь-якої миті. Тому президент
Петро Порошенко доручив прискорити зведення
фортифікаційних споруд, «які посилюють обороноздатність держави та дадуть можливість утримувати
кордон». Сьогодні це стало загальнонаціональною
справою, підкреслив глава держави.
Повернувшись із зони АТО, перший заступник
голови столичної облдержадміністрації Лев Парцхаладзе відзвітував, що Київська область раніше
інших регіонів вийшла на фінішну пряму і готовність
об’єктів, за які вона відповідає, вже перевищила 80
відсотків. Завершені об’єкти зараз випробовуються,
після чого будуть передані військовим, інші – добудовуються.

«Оборонні рубежі будуть складатися з окопів різного призначення, десятків бліндажів, опорних пунктів та вогневих споруд, – розповів Лев Парцхаладзе.
– Оскільки терміни їх зведення стислі і вже закінчуються, робота на незавершених спорудах триває
майже цілодобово, незважаючи на вкрай складні
умови. Взагалі, було досить важко знайти людей,
котрі би погодилися дати техніку і робочих. Компанії боялися відправляти свої машини, будівельники
часто-густо відмовлялися їхати. Вкотре на власні очі
побачивши, яка неспокійна ситуація в районі будівництва, я дуже вдячний тим, хто наважився туди поїхати і сумлінно працює задля загального миру».
Варто відзначити, що завершення будівництва
першої та другої ліній фортифікаційних споруд на
кордоні з окупованими територіями Донецької та
Луганської областей анонсувалось на кінець травня. На їх зведення уряд ще в березні виділив понад
850 мільйонів гривень. Подальша відповідальність
за будівництво була покладена на місцеві державні
адміністрації, адже кожна область «отримала» свою
ділянку.

При цьому по темпах росту фактичних
надходжень податку з доходів фізичних осіб
Київська область увійшла до складу тих регіонів, які продемонстрували темпи росту вищі
середнього по Україні.
«Київська область показала темп приросту по цьому показнику на рівні 116,8%.
Водночас в Україні цей показник становить
115,1%», — додав голова Київської облдержадміністрації.
Підводячи риску в бюджетній темі, Володимир Шандра зазначив, що по обсягу надходжень і виконанню річного показника бюджету
Київська область у першому кварталі цього
року вийшла на друге місце в країні. Він переконаний, що продемонстрований Київщиною
рівень продуктивності забезпечить мешканцям області економічну стабільність та процвітання самого регіону, а також посприяє більш
активному притоку інвестицій. Зовнішні надходження, на думку Володимира Шандри, потрібно залучати в усі передові галузі економіки регіону — аграрну, промислову, а особливо
— у сферу послуг. Водночас область повинна
використовувати і розвивати всі ті преференції, які дає регіону територіальна близькість до
столиці, що, власне, і забезпечує інвестиційну
привабливість Київської області.
«Підсумки зробленої у цьому році роботи
я б охарактеризував як позитивні. Втім, дуже
хочеться миру у країні, а він можливий лише
за двох умов — якщо матимемо сильну мотивовану і добре навчену армію та потужну
економіку. Тому не можемо дозволити собі
зволікати з реформами і економічними змінами у країні», — резюмував голова Київської
облдержадміністрації.

У соц. мережах

Спалахнула клумба
Ольга УЛЯНЧЕНКО, вишгородчанка (Facebook)
26 травня по вул. Н. Шолуденка від спеки загорілася клумба. За лічені хвилини все довколо неї заполонив дим. Люди прибігли з відрами гасити пожежу.
Пожежна бригада приїхала ліквідувати залишки загоряння — спасибі велике, що
зреагували. Спасибі всім, хто не залишився байдужим і не спостерігав збоку, а
допомагав гасити.
Шановні мешканці та гості міста, пам›ятайте: безвідповідально кинутий недопалок може призвести до біди. Сьогодні — це клумба, а завтра — наш ліс.

Тема

Вишгород

30 травня

2015 року

Лист у номер

12 місяців здоров’я

Дивуємося
людяності

Сольова камера і масажне крісло
повернуть здоров’я сотням людей
Федір МАРІНЧЕНКО, пенсіонер
Так сталося, що через непереборні обставини мені довелось залишити рідний край — місто Луганськ (зона АТО)
і переїхати до Вишгорода.
Мені тут відразу сподобалось: місто чисте, зелене, привітне. А ще більше сподобалось, як тут мене зустріли. Без
проблем зареєстрували, видали довідку переселенця, надали грошову допомогу тощо.
Я — людина літнього віку і потребую медичної допомоги.
По неї і звернувся до центру медико-соціальної допомоги у м.
Вишгороді, що на вул. В. Симоненка, 5. Багато в чому полегшився мій стан після процедур для лікування хребта на медичному ліжку відомої південнокорейської фірми «Nuga-best»: на
ньому хребет прокочується турманієвими ролами, виготовленими із вивержених вулканічних порід за унікальною технологією. Є тут і «Друге серце» (килимки з камінням), наколінні і
плечові нагрівачі і т. ін. Облаштовано два ліжка для виконання
крапельниць та отримання інших процедур — щось на зразок
денного стаціонару, де можна отримати базову медичну допомогу.
Лікар Світлана Данилюк планує придбати сольову камеру і
масажне крісло, оскільки багато відвідувачів мають проблеми
з легенями та болі в ногах, а у кріслі виконується масаж ніг, що
покращує кровообіг. Але, на жаль, Центр не має коштів, щоб

придбати таке обладнання. Для цього потрібні 200-300 тис. грн.
У масштабах міста чи району це невеликі кошти. Тому
звертаюсь до міського голови Віктора Решетняка з проханням:
при нагоді віднайти ці кошти, а, може, до цього залучити підприємців міста і району. Адже знаю, що Віктор Олександрович
опікується питаннями здоров’я містян. Пацієнти Центру були б
дуже вдячні за таку турботу.
Для небайдужих повідомляю контактні телефони: (067)
401-66-59 — Світлана Данилюк; (04596) 5-26-38 — центр медико-соціальної допомоги.
Кількість відвідувачів тут значно зросла у 2014-2015 роках
через переселенців із Луганської і Донецької областей, з Чорнобиля. У день тут буває близько 50 чоловік, за місяць — більше тисячі, і всі залишають Центр із вдячністю за допомогу.
Тут є і чудова пральна машина на 12 кг білизни. Люди приходять і перуть самостійно свої речі.
При мені прийшла молода сімейна пара з проханням виділити дитяче ліжко, оскільки у квартирі нікуди покласти дитинча. Як раз у Центрі таке ліжко було. Як люди раділи допомозі!
У Світлани Іванівни невеликий колектив — усього шість
працівників. Але які це люди! Наприклад, Любов Івасишена. Це
про неї говорять — має золоті руки і золоте серце. Валентина
Кашка теж із цієї когорти.
Такі люди зігрівають наші серця, і ми — переселенці — добре почуваємось у своїй рідній Україні.

Олександра БАБІКОВА,
головний економіст ЖЕКу
Ми звикли до хамства і грубощів водіїв у автобусах, що курсують маршрутом Вишгород — Героїв Дніпра. Звичайне людське ставлення до пільговиків стало абсолютним винятком.
25 травня мені таки пощастило: у автобусі з номером 2842 ВХ, що вирушає з Києва о 13:30, люди мого
віку справді відчували себе людьми — повноцінними,
не приниженими. Коли до автобуса заходив хтось старенький і завбачливо показував посвідчення, водій
(чоловік років сорока) ввічливо відповідав, що й так
бачить поважний вік.
«Як ваші городи? Вже все попорали?» — запитував бабусь. А ті охоче ділилися своїми клопотами — не
так із водієм, як одне з одним.
Звісно, водій пильно слідкував за дорогою і не був
багатослівним. Але своєю увагою і добрим ставленням створив нам, пасажирам, навдивовижу гарний настрій. Я, наприклад, увесь день, як кажуть, була у доброму гуморі. І водночас дивувалась: невже так важко
іншим водіям по-людськи ставитися до пільговиків або
хоча б не поводитись грубо з тими, хто годиться їм у
батьки…

Зона відпочинку — вдома

Олександр
РОСТОВЦЕВ,
заступник
міського голови
Літо — найпопулярніша
пора
відпочинку. І навіть прихильники
гірськолижного
спорту не відмовляться
поплескатися у хвилях
моря чи озера та позасмагати на річковому піску чи прийняти повітряні ванни у затінку прибережного верболозу.
Простий громадянин сьогодні не може
дозволити собі поїздку до Туреччини чи
Єгипту. Та й відпочинок або лікування на
курортах України не всім по кишені. Саме
час згадати, що ми з вами мешкаємо… у
курортній зоні і вдома можна відпочити не
лише на дачних городах.
Люди старшого віку чудово пам’ятають,
скільки відпочивальників приїздило ще років
30 тому до санаторіїв та будинків відпочинку
навколо Києва, скільки баз відпочинку було
на Десні та на Дніпрі у межах Вишгородського району. Після тривалого занепаду ця традиція потроху відроджується.
У Вишгороді вже кілька років поспіль найулюбленіша зона відпочинку — набережна
Київського водосховища — від бетонної чайки до ГАЕС (де розпочинають свої тренування серфінгісти). Городяни і гості Вишгорода
відпочивають на хвилерізі і на Бегемотиках
(два штучних озера попід високим правим
берегом Дніпра).
Чимало масових заходів національного

і міжнародного рівня проводились у Вишгороді саме тут: зйомки «Зважені і щасливі»,
заключний етап «Формули-1 на воді», бігові,
вело- і автомарафони — у всі пори року.
За розпорядженням Вишгородського
міського голови і відповідно до рішення виконавчого комітету від 16.04.2015 № 89, порядок на прибережній смузі вздовж набережної
«моря», навколо Бегемотиків і на хвилерізі
покладено на КП «Вишегір».
Лікар за фахом, Віктор Решетняк розуміє
важливість для людини здорового способу
життя, тому опікується облаштуванням пішохідних зон, скверів, де старші люди можуть
почитати газету, а молодь на свіжому повітрі
зайнятися скейтингом і бі-міксом (викрутаси
на велосипедах і скейт-бордах — ред.).
Вишгородська міська рада постійно працює над тим, щоб зона відпочинку біля Київського водосховища була привабливою, облаштовує, впорядковує та благоустроює цю
практично курортну зону. На доручення мера
міськрада (за допомогою місцевих підприємців) відновила функціонування шлагбаума
– із першого травня ц. р. укладено договір з
ТОВ «Безпека-сервіс» щодо цілодобової охорони та нагляду за шлагбаумом. Міський голова Віктор Решетняк затвердив перелік автомобілів (тільки службових), яким дозволено
проїзд по пішохідній зоні вздовж набережної
Київського моря (до ГАЕС).
Від шлагбаума до хвилеріза їздитимуть
два електромобілі — за помірну плату можна
буде з дітьми і речами дістатися пляжу. Для
людей похилого віку та дітей проїзд буде безкоштовний.
Прибережна зона відпочинку облаштовується давно і поетапно. У минулому році та
цьогоріч чистили пляж на хвилерізі та Беге-
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мотики від водорості, завозили пісок. Для
зручності мешканців упродовж цієї зони —
від бетонної чайки до ГАЕС організовано продаж кави, чаю, бутербродів, морозива, встановлено стаціонарні та біотуалети.
Навесні ц. р. мер збирав групу підприємців, які готові здійснювати торгівлю та надавати послуги у цій прогулянковій зоні та зоні
відпочинку, — ішлося про благоустрій навколо кафетеріїв, покіс трави, вивезення сміття.
Всі підприємці — вишгородці, мають відповідні дозволи на свою діяльність.
Зараз приводиться до ладу зона відпочинку на хвилерізі – збирається сміття, що
накопичилось за зиму, підсипається пісок,
планується встановлення додаткових парасольок і роздягалень (на хвилерізі і Бегемотиках), а також прокат човнів, катамаранів і
лежаків (відповідає за це КП «Управління з
розвитку фізкультури і спорту Вишгородської
міської ради»).

Ми фактично живемо на курорті, тож ця
територія набуватиме більш розвинутої інфраструктури, що сподобається вишгородцям
і гостям нашого міста.
Будуть зміни і на прибережній смузі навпроти рогу вул. Київської і Набережної (зупинка автобусу «Чайка»). «Дикі» пляжники
вже бачили там «пристань» наприкінці минулого літа.
Цього року біля бетонного паркану (що
огороджує територію ТОВ «Оріяна-шіп-ярд»,
стоянку яхт і катерів) буде облаштовано понтон. Раз на годину із 8:00 до 20:00 від нього
відходитиме прогулянковий катамаран на 12
посадочних місць — до о. Великий, Межигір’я,
на прогулянку по р. Десна. Замовлення приймають за тел: +38 0(67)303-06-78, орієнтовна вартість — 20 грн — до о. Великого (в один
кінець).
Сподіваємость, що кожен вишгородець
знайде відпочинок удома на свій смак.

Як завжди демократично: міська рада за конструктив

Обговорення Плану зонування
Тетяна ЗАЙЧЕНКО,
начальник відділу містобудування та архітектури
25 травня у малій залі адмінбудинку відбулися громадські слухання щодо проекту містобудівної документації
«План зонування території м. Вишгорода (1300 га)». Тема
архітектурного обличчя міста не залишила байдужими
багатьох вишгородців, тому слухання проходили хоча й
емоційно, але в конструктивній обстановці.
Присутні в залі громадяни висловлювали багато слушних
пропозицій та зауважень, які міська влада неодмінно врахує у

подальшій роботі. Звучали і такі пропозиції: мовляв, спочатку
варто здійснити містобудівний моніторинг ситуації в місті, а
потім внести зміни в існуючий Генеральний план і вже в останню чергу виконувати та розглядати матеріали плану зонування території міста.
Що ж, подібна пропозиція теж має право на життя, але
зараз потрібно правильно визначитися з пріоритетними завданнями. Сьогодні найголовніше – задовольнити соціальні
потреби вишгородців.
Чи знають автори пропозиції, що з 1 січня 2015 року вступила в дію стаття 24 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», яка тлумачить, що «У разі відсутності
плану зонування або детального плану території, затвердженого відповідно до вимог цього Закону, передача (надання)
земельних ділянок із земель державної або комунальної
власності у власність чи користування фізичним та юридичним особам для містобудівних потреб забороняється».
Тобто, в разі неприйняття Плану зонування території у м.
Вишгороді неможливо буде надавати городи, гаражі у власність громадян. Міська влада просто не зможе забезпечити
земельними ділянками учасників АТО, вимушено переселених із зони бойових дій громадян України. На сьогодні у місь-

кій раді без руху — понад 300 найрізноманітніших земельних
заяв, і все через те, що відсутній план зонування території.
Дуже хочеться окремим учасникам обговорення нагадати,
що процес моніторингу, внесення змін до Генплану триватиме
не один рік. Що накажете робити пересічним вишгородцям?
Також хочеться зазначити, що всі пропозиції до плану
зонування території опрацьовуються виконавчим комітетом
Вишгородської міської ради відповідно до положень Закону
України «Про регулювання містобудівної діяльності» та Постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року
№ 555 «Про затвердження Порядку проведення громадських
слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому
рівні».

Щасливої долі!

Вітання

Колеги-лікарі передали мені радісну звістку: у народного депутата України від 96-го виборчого округу Ярослава Москаленка народилася донечка — іще одна помічниця і хазяєчка у родині.
Хай росте здоровою і красивою, а головне — щасливою у щасливій громаді щасливої України.
Віктор РЕШЕТНЯК, Вишгородський міський голова
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Здорові люди — здорове місто
Два колеса

Марафон пам’яті

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ
ВЕЛОДЕНЬ

Влас. інф.
23 травня 2015 р. естафетна команда «КВІНТ-А» (м.
Вишгород) вперше взяла участь у ІІ-му Ультрамарафоні «Княжа сотня-2015» (чемпіонаті України в бігу на 100
км), присвяченому пам’яті Кузьми («Скрябін»), і з результатом 7 годин 51 хвилина 50 секунд зайняла почесне
шосте місце. Попри нестерпну спеку (+28 в тіні), наша
команда змогла подолати цю надскладну дистанцію.

Беріть свого двоколесного друга
та приєднуйтесь до нас! Як і кожного
року, Вишгород бере активну участь
у Всеукраїнському велодні.
Отже, збір 30.05 о 08:00 ранку на
площі Тараса Шевченка у Вишгороді (біля пам’ятника свв. Борису і
Глібу в центрі міста). Вирушатимемо
у напрямку м. Києва, де приєднаємось до колони з Оболоні.

На велосипеді

Спортивний ранок

Вишгороду —
екологічний транспорт!
29 травня о 10:00 в малій залі адмінбудинку (м.
Вишгород, пл. Т. Шевченка, 1, другий поверх) відбувся
перший воркшоп з розробки велоконцепції для м. Вишгорода. Організатори — ГО «Асоціація велосипедистів
Києва» (Ірина Бондаренко) та ГО «Uptown» (Олексій Ростовський) запросили міського та районного архітекторів
та інших спеціалістів і прихильників здорового способу
життя, аби обговорити велоконцепцію м. Вишгорода
(розширення тротуарів, заниження бордюрів, наявність
пандусів та велодоріжок).
Докладніше читайте у наступному номері

ФізкультУРА
Микола ГОРОВИЙ
(Записала
Марина КОЧЕЛІСОВА)
Із 19 травня ц. р. —
т. в. о. директора КП
«УФКС Вишгородської
міської ради» Микола
Горовий. 18 травня він
саме відзначив день народження (не скажемо, який за ліком, тому що цей підтягнутий засмаглий чоловік виглядає років на
20 молодшим за свій вік). Упродовж п’яти
попередніх років Микола Васильович очолював відділ у справах молоді та спорту
Вишгородської РДА, тож про фізкультуру
і спорт у районі та місті знає не з чуток і
обґрунтував своє бачення розвитку фізкультури і спорту у місті Вишгороді.
Микола Горовий днями завітав до редакції, і ось що він розповів:
— Хто сперечатиметься, що це аксіома: «Здорова нація — здорова країна»?.. А
фізкультура і спорт — невід’ємна складова
здоров’я. Тому фізкультура і спорт мають
бути у програмі розвитку будь-якої людини і
будь-якої громади.
Вважаю, що, незалежно від розташування і підпорядкування населеного пункту, у
розвитку фізкультури і спорту — міста, селища, села чи навіть хутора — має бути три
пріоритети:
1) залучення до фізкультури і занять
спортом якомога більше дітей, молоді та дорослих;
2) створення належних умов для занять
— має бути розгалужена інфраструктура
(стадіони, майданчики, велостоянки тощо);
3) створення зон для активного відпочинку мешканців населеного пункту і гостей (екотуризм; велодоріжки, пішохідні теренкури).

Вишгород

Від 13 до 103 років

Олена РАЛКО,
організатор та тренер марафону
ранкових пробіжок
Марафон створений для комфортного старту, ознайомлення зі спортом
та здоровим способом життя.
О 6:00 всі, хто зміг встати зранку,
зустрічаються біля Vitacentre. Після знайомства та короткого інструктажу – стартуємо. Біжимо по набережній у повільному темпі (15 хвилин для початківців.
З кожним разом час збільшується. Ідеально бігати 40-45 хвилин, цього можна
досягти впродовж 1-2 місяців постійних

тренувань).
Далі — зарядка та розтяжка з елементами хаду, пілатесу, бодібалету. Закінчуємо наш спортивний ранок о 7:00.
Ми — це група активних, спортивних
і позитивних.
Приєднуйтесь!
Реєстрація:
https://vk.com/club91734389
Вік учасників: від 13 до 103 років
Проект — за ініціативою Молодіжного
парламенту міста Вишгорода
Ви «сова»? Не можете встати зранку?
Спеціально для Вас: марафон вечірніх пробіжок — із 16 червня.

Почнемо із стадіонів
Для вишгородської громади вищезазначені пріоритети — найперша умова ЗДОРОВОГО міста. Якщо ці три моменти присутні
— підготовка нашого міського спортивного
резерву (для збірних команд з різних видів
спорту на рівні області та національних), вважайте, є — постійна і результативна.
На сьогодні маємо у рейтингу Вишгородського регіону (місто і район загалом) високі
показники: Вишгородщина входить до трійки кращих спортивних територій Київщини.
Щодо залучення населення до занять фізичної культури і спорту — ми на першому місці
у Київській області: 15-17 % дітей, молоді і
дорослих обирають здоровий спосіб життя,
заняття у спортивних секціях і гуртках. Для
порівняння: середній показник по Україні —
10-12%, а у Норвегії — 89 %. Тобто нам є на
кого рівнятися і є чого прагнути.
Стосовно роботи управління з розвитку
фізичної культури і спорту Вишгородської
міськради є що сказати — і це буде темою
не однієї публікації. Працюємо над виявленням спортивних талантів і залучаємо до фізкультури і спорту дітей, починаючи з дитячих
садків.
І це не лише футбол. Є перспективи розвитку таких видів спорту, як єдиноборства
(карате, кік-боксинк, хортинг і т. інш.), легкої
атлетики, плавання, вітрильництва, греблі
академічної, греблі на байдарках і каное,
баскетболу і волейболу... Уже запрошені спеціалісти з художньої гімнастики — і маленькі дівчатка із задоволенням виступатимуть і
прославлятимуть наш рідний Вишгород на
теренах — від місцевих до міжнародних.
Для того, щоб усе це втілити у життя,
звісно, має бути серйозна спортивна база.
Що маємо зараз?
На виконання доручень Вишгородського міського голови Віктора Решетняка (який

тримає на контролі
здоровий спосіб життя усього міста) міська
рада
(депутатський
корпус і виконавчий комітет) ухвалили рішення щодо реконструкції
та будівництва стадіону біля спеціалізованої
школи «Сузір’я». За
проектом, там має бути
спортивний комплекс
з футбольним полем
зі штучним покриттям
100 х 60 м, біговими
доріжками, секторами
для легкої атлетики та гімнастичним містечком (для занять силовою гімнастикою).
Одне з першочергових завдань також —
налагодити систему занять для учнів загальноосвітніх шкіл у басейні — принаймні два
уроки фізкультури на тиждень мають проходити на водних доріжках.
Щодо спортивної інфраструктури стадіону «Енергетик», де розташоване управління
з розвитку фізичної культури і спорту Вишгородської міськради. Стан футбольного поля
із трав’яним покриттям 102 х 70 м відповідає
всім стандартам для проведення тренувань і
спортивних змагань. Нижнє поле із штучним
покриттям також дає можливість проводити
тренування та змагання.
Міський голова наполягає на поновленні
бігових доріжок, секторів для легкої атлетики, глядацьких трибун, адміністративного
приміщення — й усі завдання чітко виклав у
розпорядженнях і усних дорученнях.
З приводу чуток і розмов, що стадіон
«Енергетик», буцімто, забере Футбольна
федерація України — жодного неузгодженого проекту втілено в життя не буде. У будь-

ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

якому випадку стадіон «Енергетик» був, є і
залишиться місцем спортивного гарту насамперед вишгородців: тому що, окрім дітей
і молоді, тут займаються і групи «Здоров’я»,
баскетболу, настільного тенісу (і вони, безумовно, мають розвиватися).
Ви всі знаєте і неодноразово читали в
газеті «Вишгород» про успіхи, спортивні досягнення вихованців Вишгородської міської
комплексної дитячо-юнацької спортивної
школи (ВМКДЮСШ). Це і карате, і кік-боксинг,
і вітрильний спорт, і футбол… Маємо чемпіонів світу, Європи, України (неодноразових),
переможців і призерів обласних, столичних і
місцевих змагань. Плекаємо спортивні таланти та готуємо нові досягнення.
До Дня захисту дітей із 1 по 3 червня
за підтримки Вишгородського міського
голови на стадіоні «Енергетик» у Вишгороді проводиться Всеукраїнський дитячий турнір з футболу серед вихованців
футбольних клубів 2002-2208 років народження «Kinder Summer Cup – 2015».
Початок о 10:00. Запрошуємо вболівальників підтримати наш футбольний клуб
«Чайка».

Шкільний альбом

Вишгород
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Випуск-2015

СУЗІР’Я талантів
Наталія ЯСЬ,
класний керівник 11-ІТ класу
29 травня 2015 року пролунав останній дзвінок для учнів 11-А та 11-ІТ класів
Вишгородської спеціалізованої школи
«Сузір’я». Уже вкотре школа проводжає
неповторних своїх випускників у доросле життя. Кожен випуск особливий.
Цього року ми говоримо «в добру путь»
неординарним, креативним, талановитим, активним, освіченим…

Уроки прекрасного

Серед них – троє одержують атестати
з відзнакою і золоті медалі (Олександр Колесник, Вікторія Каленкова, Світлана Карпета), третина засвідчила високий рівень
знань з української мови і літератури на
ЗНО, двоє (єдині в районі) — на 12 балів
(Юлія Шупрович, Крістіна Дорош).
Наші випускники – переможці районних
і обласних олімпіад, конкурсів: Марія Сакун (Міжнародний конкурс імені П. Яцика),
Дар’я Пучкова (образотворче мистецтво),
Олег Петранюк (англійська мова), Вікто-

рія Каленкова (англійська мова і світова
література), Світлана Карпета (українська
мова), Дімітрій Одінцов (англійська мова).
А ще це неймовірне сузір’я талантів,
саме вони становлять основу шкільного
театру, який кожного року дарує незабутні
враження і захоплення. Неможливо забути ліричні образи, створені Гуменюк Мартою, драматичні чи сатиричні (але завжди
майстерні) — Світлани Карпети, Вікторії
Каленкової, Марії Сакун, колоритні героїні Юлії Шупрович, мужні та інтелігентні —

Максима Іващука.
Спасибі вам, наші дорогі випускники, за
дивовижні образи, глибокі почуття й емоції, неймовірні таланти: проникливі й могутні голоси (Вікторія Каленкова, Світлана
Карпета, Анна Сирбу), прекрасні картини
(Дар’я Пучкова), душевні музичні композиції (Марія Сакун)…
Нехай вам – художникам, поетам, композиторам, акторам, співакам, спортсменам і науковцям – завжди всміхаються
люди, доля і мирне сонце.

Як приємно було дивитись на учнів молодших класів музшколи (другокласники
Дмитро Гурян і Олег Кожухар, третьокласниці Настя Сохацька та Даша Покотило, учень
четвертого класу Ілля Смоляк) і слухати у їхньому виконанні джазові композиції! Шалені
аплодисменти зірвали учні старших класів
— семикласниця Юлія Колпак, учениця шостого класу Наталя Василенко, п’ятикласник
Арсеній Демидчук.
Вони неперевершено виконували соло з
«Джаз-етюду» М. Шмітца, «Буги» А. Лисак,
«Джаз-п’єсу» М. Скорика, грали ансамблем — «Граємо вдвох» М. Шмітца, «Соняч-

ний день», «Безтурботний водій», «Чай для
двох» В. Юманса. А пісні «Ветер перемен»
на музику М. Дунаєвського підспівував увесь
зал.
Сердечне спасибі Світлані Володимирівні
за цікавий концерт, за розповідь про джаз, за
науку слухати музику, за чудову гру на фортепіано. Світлана Шпортько вчить учнів, що
музика — дзеркало, у якому кожна людина
може побачити свою душу.
Дякуємо адміністрації музичної школи,
яка щороку так тепло приймає нас у своїх
стінах і надає можливість насолодитися музикою і пишатися її виконавцями.
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Слухаємо джаз

Музика супроводжує людину впродовж усього її життя.
У роботі вона допомагає знайти ритм, під час подорожі —
подолати втому, у горі і радості — висловити почуття
Учні 7-Б і 8-А класів гімназії «Інтелект»
(класні керівники Віра Василенко
та Любов Котик)
ФОТО — Анастасія ЩЕРБИНА,
спеціально для «Вишгорода»

Г. Берліоз говорив: «Музика — найпоетичніше, наймогутніше, найважливіше з
усіх мистецтв». Аби зрозуміти й полюбити
музику, потрібно, перш за все, навчитися
її слухати.
Саме це завдання ставлять перед собою
викладачі
Вишгородської музичної школи, зокрема Світлана Шпортько, та вчителі
Вишгородської районної гімназії «Інтелект»:
гімназисти щорічно приходять на концерти
однолітків-музикантів. От і цього року Світлана Володимирівна запросила нас на концерт
джазової музики.
Викладач цікаво і доступно розповіла, що

музика повною мірою відображає всі грані
духовного світу особистості, передає найтонші відтінки її переживань і емоцій. Особливо
це стосується джазу. Джаз став міжнародним явищем, без якого не можна уявити музичну культуру ХХ століття.
Він виник на Півдні США, у Новому Орлеані, наприкінці ХІХ - на початку ХХ сторіччя
в результаті взаємодії афроамериканської
та європейської музичних культур. Однією
з характерних особливостей цієї музики є її
імпровізаційність.
Розповідь Світлани Шпортько про великі
джазові оркестри, які налічують до 20 виконавців (біг-бенди), захопила учнів. З цікавістю слухали вони про найвідоміші оркестри Б.
Гудмена, Г. Міллера, Л. Утьосова. Джазова
музика вплинула на творчість відомих композиторів: К. Дебюссі, М. Дунаєвського, Р.
Паулса та інш.
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08:20 «Золотий
гусак»
09:25 «Хай завжди
буде сонце!»
10:15 Хто в домi
хазяїн?
11:05 Хочу бути
11:55 Д/ф «Шiсть
ярдiв грацiї»
13:40 Український
корт
15:00 Х/ф «Марiя з
Назарета»
19:00 Перша
шпальта
19:30 Дорогi
депутати
20:00 Д/ф «Золотий
вересень. Хронiка
Галичини 39-41 рр.»
21:00 Новини
21:30Новини. Спорт
21:50 Подорожнi
23:00 День Янгола

06:00 Х/ф «Мерi
Поппiнс, до
побачення»
07:40 «ТСНТиждень»
09:10 Х/ф
«Неймовiрнi пригоди
iталiйцiв у Росiї»
11:10 Х/ф «У вас
буде дитина»
19:30 «Телевiзiйна
служба новин»
20:00 Х/ф «Залiзна
людина 3»
22:30 «Скрябiн.
Концерт пам’ятi»

10:00, 16:00 Дива
блакитної планети
11:15, 19:00
Таємницi Бiблiї
розкрито
12:50, 20:00 Вiдомий
всесвiт
16:40 «Цивiлiзацiя
Incognita»
16:50 «Моднi iсторiї з
О. Новицькою»
17:20 Алла Пугачова:
«Я - руда, я - iнша!»
21:00 Замальовки:
коротко про головне
22:00 «Тарапунька:
аншлаг довжиною в
життя»
23:00 «Мiшель
Мерсьє. Заручниця
кохання»
00:00 «Вихiдний,
пiсля опiвночi»

07:00, 07:30, 08:00,
08:30, 09:00 Новини
07:15, 07:35, 08:10,
08:35 «Ранок з
IНТЕРом»
09:20 Т/с «Курт Сеiт
i Шура»
11:10, 12:25 Д/с
«Слiдство вели... з Л.
Каневським»
12:00, 14:00, 16:00,
17:45 «Новини»
14:40 «Сiмейний
суд»
15:20, 16:15 «Жди
меня»
18:10, 19:00
«Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
21:00 Т/с «Дурна
кров»
23:00 Т/с «Завжди
говори «Завжди»-4»

- Тату, я попав
каменем у
сусідський
«Лексус»!
- Іди геть,
хлопчику, я
тебе не знаю!

08:45 Факти. Ранок
09:15 Х/ф «Майкл»
11:05 Х/ф
«Джампер»
12:45, 15:45 Факти.
День
13:05 Х/ф «Ейс
Вентура. Детектив
з розшуку домашнiх
тварин»
14:45, 16:20 Х/ф
«Ейс Вентура.
Поклик природи»
16:55 Х/ф «Брюс
Всемогутнiй»
18:45, 21:05 Факти.
Вечiр
19:15 Надзвичайнi
новини
20:20 Дiстало!
21:25 Х/ф «Маска»
23:30 Х/ф
«STARперцi»

09:30 «Київ музика»
13:00, 15:00, 17:00,
19:00, 21:00, 23:00
«СТН»
13:10, 15:10, 23:50
«Громадська
приймальня»
14:55, 16:00,
16:55 «Вiдкритий
мiкрофон»
16:20, 17:10 «У
центрi уваги»
19:20, 21:25
«Столиця»
20:50, 23:20 «Мiська
варта»
22:30 «Служба
порятунку»
22:55 «Українська
Нацiональна
Лотерея»
23:25 «Якiсне життя»

09:15 «Зiркове
життя.
Випробування
смертю»
10:15 Х/ф
«Довгоочiкуване
кохання»
12:10 Х/ф
«Домробiтниця»
14:05, 20:00
«Слiдство ведуть
екстрасенси»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
21:00 «Мiстичнi
iсторiї-2 з Павлом
Костiциним»
22:35 «Вагiтна у 16»
23:35 «Донькиматерi»

06:10, 15:30, 17:10
Т/с «Слiд»
07:00, 15:00, 19:00
Подiї
07:15 Т/с «Красунi»
11:00 Т/с
«Провидиця»
18:00 Т/с
«Безсмертник. Рай
там, де ти»
19:45 «Говорить
Україна»
21:00 Т/с «Практика»
23:00 Подiї дня
23:30 Х/ф
«Подвiйний форсаж»

07:55 Золото Юкону

06:30, 07:40, 09:30
Мультфiльм СРСР
07:10, 09:00 «Top
shop»
10:10, 11:00 Жарт за
жартом
11:50 Криве
дзеркало
12:35 Невiдома
версiя
13:25 Х/ф «Забута
мелодiя для флейти»
15:40 Х/с «Пуаро
Агати Кристi»
21:10 Х/с «Успiх
за будь-яку цiну /
Столиця грiха»

08:40 Космос:
Простiр i час
10:10, 14:45,
20:15 Авто - SOS:
Вiдродження Ланчi
11:40 Важке золото
Аляски
12:30 Шукачi скарбiв
15:35 Освiтлена
безодня
16:20 Дика природа
Америки
17:10, 21:45

- Лікарю, у
мене провали в
пам’яті.
- І як часто?
- Що часто?
- Провали?
- Які провали?

Суперспоруди
Третього рейха
18:40 Апокалiпсис
21:00 Невразливi
конструкцiї
23:15 Розслiдування
авiакатастроф

Передплачуйте газету «Вишгород».

07:20 Х/ф «Я четвертий»
09:25 Х/ф
«Щоденники
принцеси»
11:40 Х/ф
«Щоденники
принцеси »
13:50 Х/ф «Тiнi
незабутих предкiв»
16:00 Х/ф
«Дивергент»
19:00 Т/с «Мажор»
23:15 Т/с
«Молодiжка 2»

07:30, 08:30, 09:45,
10:30, 11:30, 12:30,
13:30, 15:33, 16:30,
17:30, 18:30, 22:30,
23:25 Час. Важливо
09:15, 14:15 Час:
пiдсумки тижня з В.
Гайдукевичем
11:35 Велика
полiтика
15:15, 15:37, 16:10,
16:34 «Єдина
родина»
17:19, 17:35, 18:15,
20:00 Україна понад усе!
18:32 Особливий
погляд
21:10 Погляд
22:32 Пiслязавтра

06:00 Мультфiльми
06:20 «Нове Шалене
вiдео по-українськи»
07:30 Х/ф «Поводир»
09:30 Т/с «Ментiвськi
вiйни-6»
17:30 «Люстратор
7.62»
18:30 «Секретнi
матерiали»
19:15 Х/ф «В облозi»
21:20 Х/ф
«Найманець»
23:30 Х/ф «Море
смертi»

07:40 «Чи знаєте ви,
що...»
09:40, 16:00 «Файна
Юкрайна»
10:40 Т/с «Всi жiнки вiдьми»
12:20 Т/с «Дикий
ангел»
14:10, 19:10 «Орел i
Решка. Шопiнг»
18:10 «Звана
вечеря»
20:00 «Орел i Решка.
Незвiдана Європа»
21:00 «КВН на БIС»
22:00 Х/ф «Наречена
з того свiту»
23:50 Х/ф «Лiто.
Однокласники.
Любов»

Високошвидкісний Інтернет МТМ
Тел.: (093) 366-16-66; (095) 545-15-33; (098) 201-22-66
08:10 «Правда
життя». Останнiй
дзвоник
08:40 Т/с «Таємницi
слiдства - 10»
12:15 Т/с «Капiтан
Гордєєв»
19:15 Т/с «Вулицi
розбитих лiхтарiв
- 13»
22:00 Т/с «CSI: НьюЙорк»
23:45 Т/с «NCIS:
Лос-Анджелес»

Подруга запитує блондинку:
- Чого сумна?
- У посольстві анкету не прийняли
для візи.
- Чому?
- У самому кінці, у графі «Не
заповнювати», я написала «Добре»

07:40 М/с
«Чагiнгтон»
08:00 Мульт MIX
11:00 М/ф «Барбi:
Марiпоза та
принцеса фей»
12:15 М/ф «Як
козаки...»
13:35 Одного разу
пiд Полтавою
17:35 Т/с «Сiмейний
бiзнес»
19:30, 23:00 Т/с «Два
батька i два сини»
21:00 Країна У
22:00 Т/с
«Свiтлофор»
00:00 Х/ф
«Полтергейст 2:
Iнший бiк»

07:40 Д/ф
«Хрещення»
08:30 У пошуках
iстини
10:10 Жiнки, якi
змiнили свiт
13:00 Пiдводний рай
16:00 У пошуках
пригод
18:50 Мiстична
Україна
20:30 Таємницi Iсуса
23:30 Покер

- Хто у вас в
домі хазяїн: ти
чи дружина?
- Звісно, я!
- А чого ж ти,
коли вип’єш,
спиш під
дверима?
- Бо хазяїн:
де хочу, там і
сплю!

07:40 Акварiумний
бiзнес
08:30, 14:05 Як це
зроблено?
09:20 Неймовiрний
хмарочос
10:10 Швидкi та гучнi
11:05, 11:30
Мисливцi за
складами
12:50, 13:15
Фабрика унiкальних
автiвок
14:35, 22:55 Будинки
на деревах
15:25, 16:20, 17:15,
18:10, 19:05, 21:00
Вижити разом
22:00 Аляска:
родина з лiсу

Наш індекс у Каталозі місцевих періодичних видань 40007
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06:30, 07:00, 08:00,
13:00, 18:30, 21:00
Новини
08:20 Новини
звiдусiль
09:25, 20:00 Про
головне
10:20 Подорожнi
11:30 Д/ф «Iндiя та
Європа: палiмпсест»
12:25 Дорогi
депутати
13:20, 18:05 Час-Ч
14:20 Дитячi iсторiї
15:05 Нотатки на
глобусi
15:50 Фольк-music
18:15 Новини. Свiт
18:55 Д/с «Сага
старовинної пущi»
21:30 Новини. Спорт
21:50 Вiйна i мир
23:00 Пiдсумки
23:15 Вертикаль
влади

07:00, 08:00, 09:00,
12:00, 16:45, 19:30
«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»
09:40, 10:55 «Чотири
весiлля»
12:25, 13:00
«Ворожка»
13:35, 14:10 «Слiпа»
14:45, 15:45 «Сiмейнi
мелодрами - 5»
17:10 Т/с «Моя
кохана Дiла»
20:30 «Чистоnews»
21:00 Т/с «Хорошi
руки»
22:10 «Чотири
весiлля 4»
23:45 Т/с «Розвiдка»

08:45 Факти. Ранок

10:00, 16:50 «Алло,

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 «Курт Сеiт
i Шура»
11:15 Д/с «Слiдство
вели... з Леонiдом
Каневським»
12:30 «Щастя з
пробiрки»
13:30, 14:20 «Судовi
справи»
14:50 «Сiмейний
суд»
15:40, 16:15, 23:00
Т/с «Завжди говори
«Завжди»-4»
18:10, 19:00 Токшоу «Стосується
кожного»
21:00 Т/с «Дурна
кров»

06:15, 15:30, 17:10

лiкарю!»
12:10 «Секрети
закулiсся з
Олександром
Ржавським»
14:00 Таємницi Бiблiї
розкрито
15:00, 18:30, 21:00
«Соцiальний пульс»
15:40 «Моднi iсторiї з
О. Новицькою»
17:45 «Соцiальний
статус: ваша пенсiя»
19:00 В гостях у Д.
Гордона. Ю. Шевчук
20:00 Великi битви
21:30 «Вiдлуння»
22:35 Всесвiт
00:00 «Латинський
коханець»

09:15, 19:15
Надзвичайнi новини
09:55, 03:15 Т/с
«Перетинаючи
межу»
11:40, 13:20 Т/с
«Три днi лейтенанта
Кравцова»
12:45, 15:45 Факти.
День
16:20 Х/ф «Втеча»
18:45, 21:05 Факти.
Вечiр
20:20 Громадянська
оборона
21:55 Т/с
«Пристрастi за
Чапаєм»
23:00 Т/с «Лягавий»

Т/с «Слiд»
07:00, 08:00, 09:00,
15:00, 19:00 Подiї
07:10, 08:10 Ранок з
Україною
09:15, 04:15
Зоряний шлях
10:00, 19:45, 02:15
«Говорить Україна»
11:10 Т/с
«Провидиця»
18:00 Т/с
«Безсмертник. Рай
там, де ти»
21:00, 23:30 Т/с
«Практика»
23:00 Подiї дня

07:00 «Ранок покиївськи»
13:00, 15:00, 17:00,
19:00, 21:00, 23:00,
01:20, 03:00 «СТН «
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»
20:50, 23:20 «Мiська
варта»
21:25 «Київський
ринг з Реною
Назаровою»
22:30 «Київськi
iсторiї»
22:55 «Українська
Нацiональна
Лотерея»
23:25 «Життєвi
iсторiї»

07:30 «За живе!»
08:40 Х/ф
«Службовий роман»
11:45 «МастерШеф »
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
20:00 «Слiдство
ведуть екстрасенси»
21:00 «Мiстичнi
iсторiї-2 з Павлом
Костiциним»
22:35 «Кохана, ми
вбиваємо дiтей»

08:40 Авто - SOS:
Вiдродження Ланчi
09:25, 14:00,
19:30 Невразливi
конструкцiї
10:10, 14:45, 20:15
Суперспоруди
Третього рейха
12:30 Шукачi
скарбiв: Король i
кiльце
13:15, 13:40, 22:30,
22:55 Науковi дурощi
15:35 Лососевi вiйни
16:20 Дика природа
Америки
17:55, 21:45 Код
небезпеки
18:20, 21:00, 21:25,
22:10 Код небезпеки
18:40 Злом Системи
23:15 Розслiдування
авiакатастроф

06:30, 07:40, 09:30
Мультфiльм СРСР
07:10, 09:00 «Top
shop»
11:00 Жарт за
жартом
11:50 Невiдома
версiя
12:35 Х/ф «Лялечка»
14:50, 21:25 Х/с
«Пуаро Агати Кристi»
16:40 Х/ф «Забута
мелодiя для флейти»
18:55 Х/с «Вiчний
поклик»
23:15 Х/с «Суто
англiйськi вбивства»

07:27 М/с
«Барбоскiни»
07:32 М/с «Пiнгвiни
Мадагаскару»
07:57 Єралаш
12:00 Т/с «Татусевi
дочки»
15:55, 23:15 Т/с
«Молодiжка 2»
18:00 Репортер
18:20 Абзац!
19:00 Т/с «Мажор»

У суді слухається справа про
розлучення. Дружина:
- Я вимагаю, щоб нас розлучили:
чоловік без мого відома продав усі
каструлі, а гроші пропив.
Чоловік:
- Я теж прошу нас розлучити:
пропажу каструль ця ідеальна
господиня виявила тільки на 16-й
день!

08:30 «Випадковий
свiдок»
09:00 «Кримiнальнi
справи»
09:50 Т/с «Суто
англiйськi вбивства»
11:40, 22:00 Т/с
«CSI: Нью-Йорк »
13:10, 19:30 Т/с
«Вулицi розбитих
лiхтарiв - 13»
15:00, 19:00, 21:40
«Свiдок»
15:15 Т/с «Я йому
вiрю»
23:45 Т/с «NCIS:
Лос-Анджелес»

Хлопець вчить дівчину по телефону,
як користуватися фотошопом:
- Відкрий 1-е вікно, потім 2-е, потім
закрий 1-е. Вийшло?
- Вийшло.
- Що стало?
- Холодно стало

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, 22:00
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,
07:50 Автопiлотновини
09:35 Кордон
держави
16:35 Пiслязавтра
17:15, 17:35, 18:14,
18:31 Україна понад усе!
21:10 Погляд
21:40 Час-Тайм
23:30 Мiграцiйний
вектор

06:00 Мультфiльми
06:30 «Нове Шалене
вiдео по-українськи»
08:30 Т/с
«Професiонал»
18:30, 21:00 Новини
«Спецкор»
19:00 Т/с «Дев’ять
життiв Нестора
Махно»
21:30 «ДжеДАI»
22:00 Х/ф «В облозi»
00:05 Х/ф
«Пазуристий:
легенда про снiгову
людину»

07:40 М/с
«Чагiнгтон»
08:00 Мульт MIX
11:00 Т/с «Маленькi
таємницi»
13:00 Повне
перевтiлення. Дiм за
тиждень
13:50 Панянкаселянка
17:00 Т/с «Сiмейний
бiзнес»
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 Т/с
«Свiтлофор»
00:00 Х/ф
«Полтергейст 3»

07:40, 14:30 У

07:40 «Чи знаєте ви,
що...»
08:10 «Мультфiльми»
09:40, 16:00 «Файна
Юкрайна»
10:40 Т/с «Всi жiнки вiдьми»
12:20 Т/с «Дикий
ангел»
14:10, 19:10 «Орел i
Решка. Шопiнг»
18:10 «Звана
вечеря»
20:00 «Орел i Решка.
Незвiдана Європа»
21:00 «КВН на БIС»
22:00 Т/с «Доктор
Хаус»

У мaршрутці стaренька довго
дивиться нa студента, який жує
жуйку, потім нахиляється і говорить:
- Даремно, синку, ти мені все це
розповідаєш. Я глухa

пошуках iстини
08:30, 15:20 Правила
життя
09:20, 16:10
Мiстична Україна
10:10, 19:50 У
пошуках пригод
11:50, 21:40 Вiн i
вона. Бiй за життя
12:40 Вижити попри
все
17:00 Секретнi
територiї
17:50, 20:40 Скарби
зi сховищ
18:50 Вижити у
Венесуелi
23:30 Вiйна
всерединi нас

06:50, 11:55, 20:00,
05:11 Швидкi та гучнi
08:30, 14:05, 18:10,
01:35, 04:24 Як це
зроблено?
08:55, 13:40, 18:35
Як це працює?
11:05, 11:30, 19:05,
19:30 Мисливцi
за релiквiями ломбард
15:25, 15:50 Хаос у
дiї: кадри очевидцiв
16:20 Колекцiонери
авто
17:15, 03:37
Махiнатори
21:00 У гонитвi за
класикою
22:00 З любовi до
машин
22:55, 23:20 Шукачi
скарбiв Америки
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2+2
06:30, 07:00, 08:00,
13:00, 18:30 Новини
10:20 Д/с «Сага
старовинної пущi»
11:30 Д/ф «Iгор
Шамо. Києве мiй!»
12:35 Зроблено в
Європi
13:20, 18:05 Час-Ч
14:50 Дитячi iсторiї
15:05 Хто в домi
хазяїн?
16:20 Iнша музика з
Олексiєм Коганом
16:45 Чоловiчий клуб
18:15 Новини. Свiт
19:00 Перша студiя
19:30 ДебатиPRO
22:00 Слiдство. Iнфо
22:40 Мегалот
23:00, 00:00
Пiдсумки

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

05:55, 07:30,
15:00, 18:30, 21:00
«Соцiальний пульс»
06:15, 20:00 Великi
битви
07:10, 15:40
«Моднi iсторiї з О.
Новицькою»
10:00, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
11:30 Замальовки:
коротко про головне
13:00 «Соцiальний
статус: ваша пенсiя»
17:45 Кримiнальнi
iсторiї
18:10 «Зимою i лiтом
мандруємо свiтом»
19:00 В гостях у Д.
Гордона. Ю. Шевчук
21:35 «Глобал 000»
23:30 «Натхнення»
23:50 «Ландшафтнi
iгри»

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 «Курт Сеiт
i Шура»
11:15 Д/с «Слiдство
вели... з Л.
Каневським»
12:30 «Щастя з
пробiрки»
13:30, 14:20 «Судовi
справи»
14:50 «Сiмейний
суд»
15:40, 16:15, 23:00
Т/с «Завжди говори
«Завжди»-4»
18:10, 19:00
«Стосується
кожного»
21:00 Т/с «Дурна
кров»

09:00, 12:00, 16:45,
19:30, 23:25 ТСН
06:45, 07:10, 07:45,
08:10, 08:45, 09:10
«Снiданок з 1+1»
09:40 «Чотири
весiлля»
11:00, 21:00 Т/с
«Хорошi руки»
12:25, 13:00
«Ворожка»
13:35, 14:10 «Слiпа»
14:45, 15:45 «Сiмейнi
мелодрами - 5»
17:10 Т/с «Моя
кохана Дiла»
20:30 «Чистоnews»
22:10 «Iнспектор
Фреймут 2»
23:45 Т/с «Розвiдка»

06:30 Ранок у
великому мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:15
Надзвичайнi новини
10:10 Т/с
«Перетинаючи
межу»
11:55 Паралельний
свiт
12:45, 15:45 Факти.
День
15:30, 16:20 Х/ф
«Гiрко-2!»
17:45, 23:00 Т/с
«Лягавий»
18:45, 21:05 Факти.
Вечiр
20:20 Секретний
фронт
21:55 Т/с
«Пристрастi за
Чапаєм»
00:00 Т/с «Ганнiбал»

07:00 «Ранок покиївськи»
09:30 «Київ музика»
13:00, 15:00, 17:00,
19:00, 21:00, 23:00
«СТН»
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»
22:55 «Українська
Нацiональна
Лотерея»
23:25 «Служба
порятунку»

07:25 «За живе!»
08:50 «Кохана, ми
вбиваємо дiтей»
10:20, 20:05
«Слiдство ведуть
екстрасенси»
11:15 «МастерШеф»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:35 «За живе»
21:00 «Мiстичнi
iсторiї-2 з Павлом
Костiциним»
22:35 «Давай
поговоримо про
секс 2»
00:25 «Один за всiх»

06:15, 15:30, 17:10

07:30 Популярна
наука
07:55 Невразливi
конструкцiї
08:40 Суперспоруди
Третього рейха
09:25, 09:50, 10:35,
14:00, 14:25, 15:10,
19:30, 19:55, 20:40
Код небезпеки
11:40 Важке золото
Аляски
12:30 Шукачi скарбiв
16:20 Дика природа
Америки
17:10 Суперспоруди
Третього рейха
17:55 Шосе крiзь
пекло
18:40 Дикий тунець
21:00 Шосе крiзь
пекло
22:30 Золото в
холоднiй водi
23:15 Розслiдування
авiакатастроф

07:10, 08:40 «Top
shop»
10:55 Жарт за
жартом
11:45 Невiдома
версiя
12:35, 19:10 Х/с
«Вiчний поклик»
15:05, 21:40 Х/с
«Пуаро Агати Кристi»
16:55 Х/ф Лялечка»
23:30 Х/с «Суто
англiйськi вбивства»

Т/с «Слiд»
07:00, 08:00, 09:00,
15:00, 19:00 Подiї
07:10, 08:10 Ранок з
Україною
09:15 Зоряний шлях
10:00, 19:45
«Говорить Україна»
11:10 Т/с
«Провидиця»
18:00 Т/с
«Безсмертник. Рай
там, де ти»
21:00 Т/с «Практика»
23:00 Подiї дня
23:30 Х/ф «Дружина
Штiрлiца»

Передплачуйте газету «Вишгород».

06:10, 07:25, 07:32,
07:55 Kids Time
06:12 М/с «Пригоди
Джекi Чана»
07:30 М/с
«Барбоскiни»
07:35 М/с «Пiнгвiни
Мадагаскару»
08:00, 18:00
Репортер
08:05 Єралаш
12:00 Т/с «Моя
прекрасна нянька»
15:55, 23:15 Т/с
«Молодiжка 2»
18:20 Абзац!
19:00 Т/с «Мажор»

- Маааам! Завтра батьківські збори!
Підеш?
- Ні!
- А чому?
- Знаю я ці батьківські збори! Ми
краще з тобою на ці гроші в Єгипет
з’їздимо!

08:30 Ранковий
«Свiдок»
09:00 «Кримiнальнi
справи»
09:50 Т/с «Суто
англiйськi вбивства»
11:40 Т/с «CSI: НьюЙорк »
13:10, 19:30 Т/с
«Вулицi розбитих

Зустрілись
гуцул і чукча.
Чукча:
- Відгадаєш,
скільки у мене
оленів, обох
віддам!
- Два.
- УУУХХХХ!
Шаман!

лiхтарiв - 13»
15:00, 19:00, 21:40
«Свiдок»
15:15 Т/с «Я йому
вiрю»
22:00 Т/с «CSI: НьюЙорк - 5»
23:45 Т/с «NCIS:
Лос-Анджелес»

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, 22:00
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
Час. Важливо
15:35 Модне
здоров’я
16:10, 16:32, 17:15,
17:35, 18:15, 20:00
Україна - понад усе!
18:35 Невигаданi
iсторiї
22:30 Клуб реформ
23:40 Бiзнес час
23:48 Мiсцевий час

06:00 Мультфiльми

06:30 «TOP SHOP»

06:40 «Нове Шалене

07:40 «Чи знаєте ви,

вiдео по-українськи»

що...»

07:40 М/с
«Чагiнгтон»
08:00 Мульт MIX
10:05 М/с
«Смурфiки»
10:35 М/с «Качинi
iсторiї»
11:00 Т/с «Маленькi
таємницi»
13:00 Повне
перевтiлення. Дiм за
тиждень
13:50 Панянкаселянка
17:00 Т/с «Сiмейний
бiзнес»
19:00, 20:00 Т/с
«Кухня»
19:30, 20:30, 23:00
Т/с «Два батька i два
сини»
22:00 Т/с
«Свiтлофор»
00:00 Х/ф «Хелоуiн
6: Прокляття Майкла
Маєрса»

08:40, 21:30
«ДжеДАI»
09:00, 18:30, 21:00

08:10 «Мультфiльми»
09:40, 16:00 «Файна
Юкрайна»
10:40 Т/с «Всi жiнки -

Новини «Спецкор»

вiдьми»

09:30 «Люстратор

12:20 Т/с «Дикий

7.62»

ангел»

09:40, 19:00 Т/с

14:10, 19:10 «Орел i

«Дев’ять життiв

Решка. Шопiнг»

Нестора Махно»
12:05 Т/с
«Професiонал»

18:10 «Звана
вечеря»
20:00 «Орел i Решка.
Незвiдана Європа»

22:00 Х/ф «Патрiот»

21:00 «КВН на БIС»

00:00 Х/ф «Акула-

22:00 Т/с «Доктор

вбивця»

Хаус»

06:00, 13:40 Top
Gear
06:50 Пiдроблена
iсторiя
07:40, 14:30 У
пошуках iстини
08:30, 15:20 Правила
життя
09:20, 16:10
Мiстична Україна
10:10, 19:50 У
пошуках пригод
11:50, 21:40 Вiн i
вона. Бiй за життя
12:40 Вижити попри
все
17:00 Секретнi
територiї
17:50, 20:40 Скарби
зi сховищ
18:50 Вижити у
Венесуелi
22:30 Африка
23:30 Покер

08:30, 14:05, 18:10
Як це зроблено?
08:55, 13:40, 18:35
Як це працює?
09:20 З любовi до
машин
11:05, 11:30, 19:05,
19:30 Шукачi скарбiв
Америки
12:50 Колекцiонери
авто
14:35, 22:55 Ванна
пiд ключ
15:25 Не
намагайтеся
повторити
16:20 П’ята
передача
20:00, 20:30 Склади:
битва в Канадi
21:00, 21:30
Екстремальнi
колекцiонери
22:00 Скарби з
комори

Наш індекс у Каталозі місцевих періодичних видань 40007
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2+2
06:30, 07:00, 08:00,
13:00, 18:30, 21:00
Новини
08:20 Новини
звiдусiль
08:40 Паспортний
сервiс
11:30 Д/ф
«Повернення на
мапу»
12:20 Слiдство. Iнфо
13:20, 18:05 Час-Ч
14:00 Мультфiльм
14:20 Музична
академiя Junior
15:55 Надвечiр’я
16:50 Чоловiчий клуб.
Спорт
18:15 Новини. Свiт
18:55 Д/с «Сага
старовинної пущi»
20:00 Про головне
22:00 «Схеми»
з Наталiєю
Седлецькою
23:00, 00:00, 01:00
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»
09:40 «Чотири
весiлля »
11:00, 21:00 Т/с
«Хорошi руки»
12:25, 13:00
«Ворожка»
13:35, 14:10 «Слiпа»
14:45, 15:45 «Сiмейнi
мелодрами»
17:10, 03:55 Т/с
«Моя кохана Дiла»
20:30 «Чистоnews»
22:10 «Сказочная
Русь 2015»
22:40 Право на
владу »

06:30 Ранок у
великому мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:15
Надзвичайнi новини
10:10, 03:00 Т/с
«Перетинаючи
межу»
12:25, 13:20
Паралельний свiт
12:45, 15:45 Факти.
День
13:50 Провокатор
14:50, 16:20 Х/ф
«Нiчний дозор»
17:45, 23:00 Т/с
«Лягавий»
18:45, 21:05 Факти.
Вечiр
20:20 Iнсайдер
21:55 Т/с
«Пристрастi за
Чапаєм»
00:00 Т/с «Ганнiбал»

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,
03:20 «Вiдкритий
мiкрофон»
16:20, 17:10 «У
центрi уваги»
19:20, 21:25
«Столиця»
20:50, 23:20 «Мiська
варта»
22:30 «Прогулянки
мiстом»
22:55 «Українська
Нацiональна
Лотерея»

06:35, 16:00 «Все
буде добре!»
08:15 «За живе!»
09:30, 20:05
«Слiдство ведуть
екстрасенси»
11:15 «МастерШеф »
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:35 «За живе»
21:00 «Мiстичнi
iсторiї-2 з Павлом
Костiциним»
22:35 «Я соромлюсь
свого тiла»
00:25 «Один за всiх»

05:55, 07:30,
15:00, 18:30, 21:00
«Соцiальний пульс»
06:40 «Свiтськi
хронiки»
07:10, 15:40
«Цивiлiзацiя
Incognita»
10:00, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
11:00, 20:00 Великi
битви
12:15 «Щоденник
для батькiв»
13:10, 17:45
Кримiнальнi iсторiї
14:00, 22:35 Всесвiт
18:15 «Ландшафтнi
iгри»
19:00 В гостях у Д.
Гордона. Д. Донцова
21:30 Rock Time з
Петром Полтарєвим
22:10 Замальовки:
коротко про головне
23:35 Сiм’ї тварин

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 «Курт Сеiт
i Шура»
11:15 Д/с «Слiдство
вели... з Леонiдом
Каневським»
12:30 «Щастя з
пробiрки»
13:30, 14:20 «Судовi
справи»
14:50 «Сiмейний
суд»
15:40, 16:15 Т/с
«Завжди говори
«Завжди»-4»
18:10, 19:00 Токшоу «Стосується
кожного»
21:00 Х/ф «Пiдмiна в
одну мить»

06:05, 14:15, 15:30

07:30 Популярна
наука
07:55, 08:20, 08:40,
09:05 Код небезпеки
09:25, 14:00, 19:30
Шосе крiзь пекло
10:10, 14:45, 20:15
Дикий тунець
11:40 Важке золото
Аляски
13:15, 13:40, 22:30,
22:55 Науковi дурощi
15:35 Полювання
за рiчковим
чудовиськом
16:20 Дика природа
Америки
17:10 Суперспоруди
Третього рейха
17:55, 18:40,
21:00, 21:45 Дике
будiвництво
23:15 Розслiдування
авiакатастроф

06:30, 07:40, 09:20

Т/с «Адвокат»
07:00, 08:00, 09:00,
15:00, 19:00 Подiї
07:10, 08:10 Ранок з
Україною
09:15 Зоряний шлях
10:00, 19:45 Ток-шоу
«Говорить Україна»
12:20 Х/ф «Дружина
Штiрлiца»
18:00 Т/с
«Безсмертник. Рай
там, де ти»
20:55 Футбол. Фiнал
КУ «Динамо» (Київ) «Шахтер» (Донецьк)
23:20 Подiї дня
00:00 Звичайнi
зомбi. Як працює
неправда

06:00 Мультфiльми
06:40 «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, 19:00 Т/с
«Дев’ять життiв
Нестора Махно»
12:05 «Вiдеобiмба»
16:40 «6 кадрiв»
22:00 Х/ф «Мiцний
захист»

в лiсi»

06:30, 06:50, 07:05,
07:15, 07:35, 08:10,
08:20, 08:35, 08:50
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, 22:00
Час новин
07:30, 08:30, 09:30,
10:30, 11:30, 12:30,
13:30, 14:30, 15:30,
17:30, 18:30 Час.
Важливо
07:50 Автопiлотновини
09:35 Майстри
Ремонту
11:35 Час: пiдсумки
дня
15:35 Пiслязавтра
16:15, 17:15, 17:35,
18:15, 18:31, 20:00
Україна - понад усе!
21:10 Погляд
21:40 Час-Тайм
22:30 Твоя влада

06:45 Х/ф «Атака»
08:30 Ранковий
«Свiдок»
09:00 «Кримiнальнi
справи»
09:50 Т/с «Суто
англiйськi вбивства»
11:40, 22:00 Т/с
«CSI: Нью-Йорк - 5»
13:15 Т/с «Копиновобранцi»
15:00, 19:00, 21:40,
02:50 «Свiдок»
15:15 Т/с
«Далекобiйники.
Десять рокiв по
тому»
17:00 «Детективи»
19:30 Х/ф «Квартал»
23:45 Т/с «NCIS:
Лос-Анджелес »
00:40 Т/с «Мертва
зона»

06:20 М/с «Вперед,
Дiєго, вперед!»
06:50 М/с «Машинi
казки»
07:15 М/с «Шоу
Гарфiлда»
08:00 Мульт MIX
10:05 М/с
«Смурфiки»
10:35 М/с «Качинi
iсторiї»
11:00 Т/с «Маленькi
таємницi»
13:00 Повне
перевтiлення. Дiм за
тиждень
13:50 Панянкаселянка
17:35, 20:30 Країна У
18:35 Одного разу
пiд Полтавою
19:30 Т/с «Кухня»
22:00 Т/с
«Свiтлофор»
00:00 Х/ф «Хелоуiн:
20 рокiв потому»

06:00, 13:40 Top
Gear
06:50 Пiдроблена
iсторiя
07:40, 14:30 У
пошуках iстини
08:30, 15:20 Правила
життя
09:20, 16:10
Мiстична Україна
10:10, 19:50 У
пошуках пригод
11:50, 21:40 Вiн i
вона. Бiй за життя
12:40 Вижити у
Венесуелi
17:00 Секретнi
територiї
17:50, 20:40 Скарби
зi сховищ
18:50 Вижити попри
все
22:30 Африка
23:30 Вiйна
всерединi нас

06:10, 07:25, 07:32,
07:55 Kids Time
06:12 М/с «Пригоди
Джекi Чана»
07:30 М/с
«Барбоскiни»
07:35 М/с «Пiнгвiни
Мадагаскару»
08:00, 18:00
Репортер
08:05 Єралаш
12:00 Т/с «Татусевi
дочки»
15:55 Т/с «Воронiни»
18:20 Абзац!
19:00 Х/ф «Все або

- Кохана, тобі
не холодно?
- Холодно.
- Як добре, що
я тепло вдівся

Мультфiльм СРСР
07:10, 08:50 «Top
shop»
10:05 Жарт за
жартом
10:50 Невiдома
версiя
11:40, 19:05 Х/с
«Вiчний поклик»
14:15, 21:35 Х/с
«Пуаро Агати Кристi»
16:05 Х/ф
«Дорослий син»
17:30 Х/ф «Молодi»
23:25 Х/с «Суто
англiйськi вбивства»

нiчого»
21:10 Х/ф «Патруль
часу»
23:15 Х/ф «Хатина

- Ваша донька
всі перерви
бігає за
хлопчиками!
- Але в її віці
всі бігають за
хлопчиками.
- З ножем?

06:00 «Богинi ефiру»
06:30 «TOP SHOP»
07:40 «Чи знаєте ви,
що...»
08:10 «Мультфiльми»
09:40, 16:00 «Файна
Юкрайна»
10:40 Т/с «Всi жiнки вiдьми»
12:20 Т/с «Дикий
ангел»
14:10, 19:10 «Орел i
Решка. Шопiнг»
18:10 «Звана
вечеря»
20:00 «Орел i Решка.
Незвiдана Європа»
21:00 «КВН на БIС»
22:00 Т/с «Доктор
Хаус»
01:20 «Нiчне життя»

07:40 Ванна пiд ключ
08:30, 14:05, 18:10
Як це зроблено?
08:55, 13:40, 18:35
Як це працює?
09:20, 09:45 Склади:
битва в Канадi
10:10, 10:35
Екстремальнi
колекцiонери
11:05, 11:30, 19:05,
19:30 Багажнi вiйни
12:50 П’ята
передача
14:35 Гра на життя
15:25 Дилетант
проти експерта
16:20 Мотобитва
17:15 Махiнатори
20:00, 21:00 Золота
лихоманка
22:00 Реальнi
далекобiйники
22:55, 23:20 Битва
за нерухомiсть

ТЕЛЕпрограма
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06:30, 07:00, 08:00,
13:00, 18:30, 21:00
Новини
07:25, 23:25 На слуху
08:20 Новини
звiдусiль
09:10, 20:00 Про
головне
10:05 Х/ф
«Конфуцiй»
12:25 «Схеми»
з Наталiєю
Седлецькою
14:15 Мультфiльм
14:25 Дитячi iсторiї
15:30 Вiра. Надiя.
Любов
16:30 Музичне турне
17:40 Театральнi
сезони
18:15 Новини. Свiт
18:55 Х/с «Вiкендовi
iсторiї»
22:00 Перша студiя

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 «Маша i
ведмiдь»
09:40 «Чотири
весiлля»
11:00 Т/с «Хорошi
руки»
12:20, 13:00
«Ворожка»
13:35, 14:10 «Слiпа»
14:45, 15:45 «Сiмейнi
мелодрами»
17:10 Т/с «Моя
кохана Дiла»
20:20
«Мультибарбара
2015»
21:00 «Вечiрнiй Київ
2015»
23:00 «Свiтське
життя»

06:30 Ранок у
великому мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:15
Надзвичайнi новини
10:10 Т/с
«Перетинаючи
межу»
11:55, 13:20
Паралельний свiт
12:45, 15:45 Факти.
День
13:35 Провокатор
14:30, 16:20 Х/ф
«Денний дозор»
17:45, 23:00 Т/с
«Лягавий»
18:45, 21:05 Факти.
Вечiр
20:20 Антизомбi
21:55 Т/с
«Пристрастi за
Чапаєм»
00:00 Т/с «Ганнiбал»

07:00 «Ранок по-

06:15, 20:00 Великi
битви
10:00, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
11:00 Rock Time з
Петром Полтарєвим
11:30, 21:35
Замальовки: коротко
про головне
12:15 «Свiтськi
хронiки»
13:10, 17:45
Кримiнальнi iсторiї
14:00, 22:35 Всесвiт
15:40 «Моднi
iсторiї з Оксаною
Новицькою»
16:00, 23:35 Сiм’ї
тварин
18:15 «Цивiлiзацiя
Incognita»
19:00 В гостях у
Д. Гордона. Дар›я
Донцова
00:00 «Латинський
коханець»

06:25 Мультфiльм
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 «Курт Сеiт i
Шура»
11:15 Д/с «Слiдство
вели... з Леонiдом
Каневським»
12:30 «Щастя з
пробiрки»
13:30, 14:20 «Судовi
справи»
14:50 «Сiмейний суд»
15:40, 16:15 Т/с
«Завжди говори
«Завжди»-4»
18:10 «Стосується
кожного»
21:00 «Чорне
дзеркало»
23:30 Х/ф «Моя
Русалка, моя Лореляй»

06:05, 06:15, 14:15,

07:30 Популярна
наука
07:55 Шосе крiзь
пекло
08:40 Дикий тунець
09:25, 14:00, 19:30
Дике будiвництво
11:40 Важке золото
Аляски
12:30 Шукачi скарбiв
15:35 Долина грiзлi,
або Бойовище Єллоустоун
16:20 Цар
крокодилiв
17:10 Суперспоруди
Третього рейха
17:55 Золото Юкону
18:40 Космос:
Простiр i час
21:00 Золото Юкону
21:45 Космос
22:30 Зiркова
розмова
23:15 Розслiдування
авiакатастроф

15:30 Т/с «Адвокат»
07:00, 08:00, 09:00,
15:00, 19:00 Подiї
07:10, 08:10 Ранок з
Україною
09:15, 04:15
Зоряний шлях
10:00, 19:45 Ток-шоу
«Говорить Україна»
12:20 Звичайнi
зомбi. Як працює
неправда
18:00Т/с
«Безсмертник. Рай
там, де ти»
21:00 Спiвай як зiрка
23:00 Подiї дня
23:30 Х/ф «Коханець
для Люсі»

київськи»
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»

Передплачуйте газету «Вишгород».

08:15 Х/ф «Мандрiвка
у закоханiсть»
10:25 Х/ф «Особисте
життя лiкаря
Селiванової»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:45 Т/с «Коли ми
вдома»
20:00, 22:45
«Холостяк»
00:00 Х/ф «Любов
зла»

06:10, 07:25, 07:32,
07:55 Kids Time
06:12 М/с «Пригоди
Джекi Чана»
07:30 М/с
«Барбоскiни»
07:35 М/с «Пiнгвiни
Мадагаскару»
08:00, 18:00
Репортер
08:05 Єралаш
12:00 Т/с «Татусевi
дочки»
15:55 Т/с «Воронiни»
18:20 Абзац!
19:00 Х/ф
«Блондинка в ефiрi»
21:00 Х/ф
«Сурогати»
22:55 Х/ф
«Еквiлiбрiум»
01:00 Х/ф «Хатина
в лiсi»

07:00, 08:00, 09:00,
10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00,
16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 21:00, 22:00,
00:00 Час новин
07:30, 08:30, 09:30,
10:30, 11:30, 12:30,
13:30, 14:30, 15:30,
16:25, 17:30, 18:30,
Час. Важливо
14:35 Феєрiя
мандрiв
15:35 Машина часу
16:15, 16:30, 17:15,
17:35, 18:14 Україна
- понад усе!
21:10 Погляд
21:40 Час-Тайм
22:30 Кiно з
Я.Соколовою
23:00 Час новин
(росiйською мовою)
23:50 Гра iнтересiв

06:00 Мультфiльми
06:40 «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 «Дев’ять
життiв Нестора
Махно»
12:05, 14:00 Х/ф
«Фанат»
16:00 Х/ф
«Америкен-бой»
19:00 Х/ф «Мiцний
захист»
22:00 Х/ф «В iм›я
короля»
00:20 Х/ф «В iм›я
короля»

06:00 «Богинi ефiру»

06:30, 07:40, 09:30

06:10 Х/ф «Сищик»

Мультфiльм СРСР

08:30 Ранковий

07:15 М/с «Шоу
Гарфiлда»
07:40 М/с
«Чагiнгтон»
08:00 Мульт MIX
10:05 М/с
«Смурфiки»
10:35 М/с «Качинi
iсторiї»
11:00 Т/с «Маленькi
таємницi»
12:45 Повне
перевтiлення. Дiм за
тиждень
13:35 Панянкаселянка
17:00 Країна У
18:00 Х/ф «Щурячi
перегони»
20:00 Х/ф «Сам
удома»
22:00 Х/ф «Запасний
план»
00:00 Х/ф «Хелоуiн 8:
Воскресiння»

06:00, 13:40 Top
Gear
06:50 Пiдроблена
iсторiя
07:40, 14:30 У
пошуках iстини
08:30, 15:20 Правила
життя
10:10, 19:50 У
пошуках пригод
11:50, 21:40 Вiн i
вона. Бiй за життя
12:40 Вижити у
Венесуелi
17:00 Секретнi
територiї
17:50, 20:40 Скарби
зi сховищ
18:50 Вижити попри
все
22:30 Африка
23:30 Вiйна
всерединi нас
00:20 СБУ.
Спецоперацiя

08:30, 14:05 Як це
зроблено?
08:55, 13:40, 18:35
Як це працює?
09:20, 10:10 Золота
лихоманка
11:05, 11:30, 19:05,
19:30 Битва за
нерухомiсть
12:50 Мотобитва
14:35, 22:55
Акварiумний бiзнес
15:25 Руйнiвники
мiфiв
16:20, 16:45
Фабрика унiкальних
автiвок
17:15 Махiнатори
20:00 Аеропорт
зсередини
21:00 Передусiм лiтаки
22:00 Аляска:
останнiй кордон
00:45 Блискавичнi
катастрофи

Петро
намагався
пограбувати
крамницю за
допомогою
водяного
пістолета.
Продавець
спочатку
сміявся, а потім
захлинувся

07:10, 09:00 «Top
shop»

«Свiдок»
09:00 «Випадковий
свiдок»

10:05 Жарт за

09:50 Т/с «Суто

жартом

англiйськi вбивства»

10:50 Невiдома

11:40 Т/с «CSI: Нью-

версiя

Йорк»

11:40, 19:05 Х/с

13:15 Т/с «Копиновобранцi»

«Вiчний поклик»

15:15 Т/с

14:15, 21:30 Х/с

«Далекобiйники.

«Пуаро Агати Кристi»

Десять рокiв по

16:05 Х/ф «Бiлий

тому»

ворон»

17:00 «Детективи»

17:45 Х/ф «Добре
сидимо»

19:30 Х/ф «Навiть не
думай»
21:20 Х/ф «База»

23:20 Х/с «Суто

23:10 Х/ф «Банда

англiйськi вбивства»

Келлi»

06:30 «TOP SHOP»
07:40 «Чи знаєте ви,
що...»
08:10 «Мультфiльми»
09:40, 16:00 «Файна
Юкрайна»
10:40 Т/с «Всi жiнки вiдьми»
12:20 Т/с «Дикий
ангел»
14:10, 19:10 «Орел i
Решка. Шопiнг»
18:10 «Звана
вечеря»
20:00 «Орел i Решка.
Незвiдана Європа»
21:00 «КВН на БIС»
22:00 «Розсмiши
комiка»
00:45 «Нiчне життя»
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06:00 Мультфiльми

№9»

7:30, 08:30, 09:30,
10:30, 11:30, 12:30,
13:30, 14:30, 15:30,
16:30, 17:30, 18:30,
19:30, 20:30, 22:30,
23:30 Час. Важливо
10:35 ПроОбраз з
Наталкою Фiцич
11:10 Автопiлот-тест
11:35 Майстри
Ремонту
14:35 Хронiка дня
18:35 Фактор
безпеки
19:35, 20:15, 20:35
Україна - понад усе!
21:10, 00:35 Велика
полiтика
22:35 Особливий
погляд
22:50 Гра iнтересiв
23:00 Час новин
(росiйською мовою)
23:35 Iсторiя успiху

06:05 Х/ф «Без
особливого ризику»
07:20 «Детективи»
11:30 «Речовий
доказ»
12:00 «Головний
свiдок»
12:55 «Випадковий
свiдок»
13:30 «Правда
життя»
14:00 Х/ф «Банда
Келлi»
16:00 Т/с
«Далекобiйники»
19:30 Т/с «Грабуй
награбоване»
21:15 Т/с «Удар у
вiдповiдь»
23:00 «Голi та
смiшнi»
23:55 Х/ф «База»

06:00 М/с «Смурфiки»
06:20 Х/ф «У пошуках
капiтана Гранта»
08:30 М/с
«Смiшарики»
09:00 Мультик з
Лунтиком
09:40 М/с «Дашадослiдниця»
10:05 М/с «Вперед,
Дiєго, вперед!»
10:45 М/ф «Бiонiкл 3:
У павутинi тiней»
12:05 М/ф «Павутина
Шарлотти 2: Велика
пригода Вiлбора»
13:30 Х/ф «Щоденник
слабака»
15:15 М/ф «Червона
Шапка проти зла»
16:40 М/ф «Правдива
iсторiя Червоної
Шапки»
18:00 Х/ф «Сам
удома»
21:35 Країна У
23:00 Дайош
молодьож

06:00 Скарб.UA

08:30 «Золотий
гусак»
10:15 Нотатки на
глобусi
11:30 Д/ф «Секрети
довголiття»
12:30 Д/ф «Ляльки
та iграшки»
13:55 Д/с «Сага
старовинної пущi»
15:20 Чоловiчий
клуб. Спорт
16:15 Чоловiчий клуб
16:45 Музичнi
салони ARTE
18:00 Х/ф «Нога
Бога»
19:55 Д/ф
«Волинянин»
21:00 Новини
21:40 Утеодин з
Майклом Щуром
22:10 Iнша музика з
Олексiєм Коганом
22:40 Мегалот
23:00 День Янгола

06:30, 20:15
«Українськi сенсацiї»
07:10, 19:30
«Телевiзiйна служба
новин»
08:00, 08:30 М/с
«Качинi iсторiї»
08:55 «Маша i
ведмiдь»
09:30 «Свiтське
життя»
10:35, 01:30 Х/ф
«Вагiтна бабуся»
14:25 «Вечiрнiй Київ
2015»
16:30 «Вечiрнiй
квартал»
18:30 «Розсмiши
комiка»
21:00 «Лiга смiху.
Чемпiонат України з
гумору»
00:00 Х/ф
«Божевiльне
побачення»

06:40 М/с «Муча
Луча»
07:20 Паралельний
свiт
09:10 Секретний
фронт
10:10 Антизомбi
11:05 Дiстало!
12:10 Громадянська
оборона
12:45 Факти. День
13:25 Iнсайдер
14:25 Т/с
«Пристрастi за
Чапаєм»
18:45 Факти. Вечiр
19:15 Надзвичайнi
новини. Пiдсумки
20:10 Х/ф «Лузери»
22:00 Х/ф
«Хлопчакинальотчики»
00:00 Х/ф «Обсесiя»

09:30 «Київ музика»
13:00 «Приречений
на любов»
14:40, 16:00, 16:55,
18:00, 18:55,
20:55 «Вiдкритий
мiкрофон»
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»
19:20, 21:25
«Столиця»
22:30 «Життєвi
iсторiї»
22:55 «Українська
Нацiональна
Лотерея»
23:25 «Прогулянки
мiстом»

06:30, 01:35

06:00, 07:55 Kids

Х/ф «Аелiта, не

Time

приставай до

06:02 М/с «Губка

чоловiкiв»

Боб Прямокутнi

08:00 «Караоке на

штани»

Майданi»

07:57 Уральськi

09:00 «Все буде

пельменi

смачно!»

10:00 Ревiзор

11:20 Х/ф «Будьте

12:25 Страстi за

моїм чоловiком...»

Ревiзором

13:10 Т/с «Коли ми

14:30 Х/ф «Все або

вдома»

нiчого»

14:45 «Холостяк - 5»

16:55 Х/ф

18:00 Х/ф «Бабине

«Блондинка в ефiрi»

лiто»

18:55 Х/ф «Бiлi

21:45 Х/ф «Дiвчата»

ципоньки»

23:45 «Давай

21:00 Х/ф «Хенкок»

поговоримо про

22:55 Х/ф «Район

секс 2»

06:25 Х/ф «Наше
божевiльне життя»
10:00 Замальовки:
коротко про головне
11:10 Х/ф «Джинджер
i Фред»
14:10 За сiм морiв!
16:15 «Мистецтво
i час»
16:40 «Зимою i лiтом
мандруємо свiтом»
17:00 Ювiлейний
концерт дуету
«Свiтязь»
19:00 Апокалiпсис:
друга свiтова вiйна
20:00 Вiдомий
всесвiт
21:00 «Секрети
закулiсся з
Олександром
Ржавським»
21:30 Х/ф
«Розлучення поiталiйськи»
00:00 «Вихiдний,
пiсля опiвночi»

06:10 М/ф «Ну,

07:15 Т/с «Адвокат»
10:00 Реальна
мiстика
11:00 Х/ф «Коханець
для Люсі»
12:50, 15:20 Т/с
«Причал любовi й
надiї»
17:00, 19:40 Т/с
«Печалi-радощi
Надiї»
21:30 Футбол.
Фiнал ЛЧ.
«Ювентус» (Iталiя)
- «Барселона»
(Iспанiя)

07:30, 10:10 Популярна
наука
07:55, 08:20, 20:15,
20:40 Код небезпеки
08:40 Космос: Простiр
i час
09:25 Наука
майбутнього Стiвена
Хокiнга
10:55, 11:20, 11:40,
12:05 Науковi дурощi
12:30 Бiльше, нiж
фокуси з Дi Ем Сi
13:15 Iсторiя їжi
14:45 Суперспоруди
Третього рейха
15:35 Освiтлена
безодня
16:20 Цар крокодилiв
17:10 Осушити океан:
«Титанiк»
17:55 Осушити океан:
Бермудський трикутник
18:40 Зона 51: Секретнi
файли ЦРУ
19:30 Росiйськi секретнi
матерiали
23:15 Код небезпеки:
Що буде далi?

05:45, 07:40, 09:30
Мультфiльм СРСР
07:10, 09:00 «Top
shop»
10:30 Смiшнi люди
11:55, 12:25 Криве
дзеркало
12:55 Х/ф «Добре
сидимо»
14:10 Х/ф «Бiлий
ворон»
15:50 Х/ф «Молодi»
17:25 Х/с «Вогнем i
мечем»
21:10 Х/с «Успiх
за будь-яку цiну /
Столиця грiха»

постривай!»
06:40 Х/ф
«Айболить-66»
08:40 «Школа
доктора
Комаровського»
09:30 Новини
10:00 Х/ф «Принцеса
на бобах»
12:10 Т/с
«Серафима
Прекрасна»
18:10, 20:30 Т/с
«Брати за обмiном»
23:20 Х/ф «Пiдмiна в
одну мить»

- Коханий,
прокидайся,
будильник
дзвонить!
- Я сплю…
Передай, що
я йому пізніше
сам передзвоню

Якщо у жінки в
руках качалка…
Це ще не факт,
що будуть
пиріжки

06:30 «Нове Шалене
вiдео по-українськи»
09:40 «Вайпаут»
12:00 «Top Gear»
13:00 «ДжеДАI»
14:00 Х/ф «Останнiй
легiон»
16:00 Х/ф «Конанруйнiвник»
18:00 Х/ф «В iм’я
короля»
20:20 Х/ф «В iм’я
короля-2»
22:20 Х/ф «В iм’я
короля-3»
00:10 Т/с «Бiблiя.
Шлях апостолiв»

06:40 Бандитський
Київ
07:40 Д/ф «Нiкулiн»
08:30 У пошуках
iстини
10:10 1492: як свiт
став iншим
12:00 Королiвський
Лондон
13:00 Африка
16:00 У пошуках
пригод
18:30 Мiстична
Україна
21:00 Карл Великий
00:00 Вiйна
всерединi нас
00:50 СБУ.
Спецоперацiя

06:30 «TOP SHOP»
07:40 «Чи знаєте ви,
що...»
08:10 «Мультфiльми»
10:00 М/ф «Софiя
Перша: Жила собi
принцеса»
11:00 «Рецепти
щастя. Нова iсторiя»
11:50 Х/ф
«Пiдкорювачi часу»
13:40 «Файна
Юкрайна»
14:40 «Орел i Решка.
Курортний сезон»
17:20 «Орел i Решка.
Шопiнг»
18:20 М/ф «Курча
Цiпа»
20:00 Х/ф «Хлопцi та
дiвчата»
21:50 Х/ф
«Холостяцька
вечiрка у Лас-Вегасi»
23:20 Х/ф «Секс за
обмiном»

06:50, 21:00 Острiв з
Бером Грiллзом
07:40 Реальнi
далекобiйники
08:30, 09:20 Золота
лихоманка
11:05, 11:30, 22:00,
22:25 Склади: битва
в Канадi
11:55, 12:20
Екстремальнi
колекцiонери
12:50 Швидкi та гучнi
13:40, 22:55 У гонитвi
за класикою
15:25 Будинки на
деревах
16:20 Ванна пiд ключ
17:15 Акварiумний
бiзнес
18:10, 18:35, 19:05,
19:30, 20:00, 20:30
Битви за контейнери
23:50 Вижити разом
00:45 Передусiм лiтаки

10
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08:20 «Золотий
гусак»
09:30 Хто в домi
хазяїн?
09:50 Мультфiльм
10:00 Школа Мерi
Поппiнс
10:45 «Хай завжди
буде сонце!»
11:50 Х/ф «Нога
Бога»
13:50 Д/ф «Секрети
довголiття»
16:15 Х/с «Вiкендовi
iсторiї»
18:15 Театральнi
сезони
18:50 Х/ф «Партiя в
шахи»
21:00 Новини
21:40 Перша шпальта
22:15 Альтернативна
музика. Atomic Simao
23:00 День Янгола
00:05 На слуху.
Пiдсумки

07:40 Мультфiльм
08:05, 08:35 М/с
«Качинi iсторiї»
09:00 «Лото-забава»
09:40 М/ф «Ескiмоска
: пригоди в Арктицi»
09:45 «Маша i
ведмiдь»
10:15 ТСН:
«Телевiзiйна служба
новин»
11:00 «Свiт навиворiт:
Латинська Америка»
12:00 «Iнспектор
Фреймут 2»
13:20 «Чотири весiлля
4»
14:30 «Лiга смiху.
Чемпiонат України з
гумору»
17:40 Х/ф «Спортлото
82»
19:30 «ТСН-Тиждень»
21:00 «Голос країни 5»
00:10 Х/ф «Адам»

06:50 М/с «Муча

07:45 «Натхнення»
10:00, 19:00
Апокалiпсис: друга
свiтова вiйна
11:15 Х/ф «Наше
божевiльне життя»
14:00 «Щоденник
для батькiв»
15:00 Дика природа
16:00 Дива
блакитної планети:
сiм континентiв
17:00 Концерт М.
Поплавського
20:00 «Цивiлiзацiя
Incognita»
20:15 «Кумири»
20:40 «Свiтськi
хронiки»
21:00 Замальовки:
коротко про головне
21:35 Iмена-легенди
22:00 Х/ф «Кохання
живе три роки»
00:00 «Вихiдний,
пiсля опiвночi»

06:40 «Мультфiльм»

07:00 Подiї
07:40 Т/с «Причал
любовi й надiї»
11:30 Т/с «Печалiрадощi Надiї»
15:20 Х/ф «Коли не
вистачає любовi»
17:15, 20:00 Т/с «А
снiг кружляє?»
19:00 Подiї тижня з
Олегом Панютою
22:00 Х/ф «Ця жiнка
до мене»
00:00 Зоряний шлях

07:00 «Подробицi»
07:45 «Удачний
проект»
08:30 «Готуємо
разом»
09:30 «Новини»
10:00 «Орел i Решка.
Ювiлейний сезон»
11:00 «Орел i Решка.
На краю свiту»
12:00 Т/с
«Серафима
Прекрасна»
18:10, 21:30 Т/с
«Брати за обмiном»
20:00 «Подробицi
тижня»
00:10 Х/ф «Вагома
пiдстава для
вбивства»

Луча»
07:15 Провокатор
09:05 Зiрка YouTube
11:45, 13:00
Дивитись усiм!
12:45 Факти. День
13:35 Дизель-шоу
14:50 Х/ф «Лузери»
16:40 Х/ф
«Хлопчакинальотчики»
18:45 Факти тижня
20:20 Х/ф
«Снайпер-3»
22:05 Х/ф
«Снайпер-4.
Перезавантаження»
23:55 Х/ф «Ред:
Мисливиця на
перевертнiв»

Теща запитує у
зятя:
- Ти бачив
чоловіка, який
урятував мене,
коли я тонула?
- Так, він уже
приходив
до мене
вибачатися

08:00 «Ранок покиївськи»
09:30 «Київ музика»
10:00 «Телемаркет»
13:00 «Приречений на
любов»
13:30 «Київський ринг
з Реною Назаровою»
14:40 «Гаряча лiнiя
«102»
15:00, 16:00, 17:00,
18:00, 19:00, 20:55,
23:30 «Вiдкритий
мiкрофон»
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»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
23:35 «Прогулянки
мiстом»

06:05, 23:00 Х/ф

09:25 Наука
майбутнього Стiвена
Хокiнга
10:10 Популярна
наука
10:55, 11:20, 11:40,
12:05 Науковi дурощi
12:30 Бiльше, нiж
фокуси з Дi Ем Сi
14:00 Секретна атака
Гiтлера на Америку
14:45 Суперспоруди
Третього рейха
15:35 Приборкати
дракона
16:20 Лососевi вiйни
17:10, 22:30 Зiткнення
з астероїдом
17:55 Шляхи еволюцiї
18:40 Пастка для
динозаврiв
19:30 Чудо-юдо
динозаври
20:15 Диноманiя
21:00, 00:00 Проект
23:15 Maмонтеня

05:45, 07:40, 09:30
Мультфiльм СРСР
07:10, 09:00 «Top
shop»
11:15 Смiшнi люди
12:40 Криве
дзеркало
13:10 Х/с «Вогнем i
мечем»
16:55 Х/с
«Варварина земля»
21:05 Х/с «Успiх
за будь-яку цiну /
Столиця грiха»

Передплачуйте газету «Вишгород».

Вітаємо з днем народження депутата Вишгородської міської ради
Валерія Павловича ВИГОВСЬКОГО!
Прийміть, шановний, щирі вітання і найкращі побажання, найперше – міцного здоров’я, благополуччя, добра. Удачі Вам та успіхів у здійсненні мрій і
задумів, невичерпної енергії та наснаги у повсякденній праці. Нехай щасливою
буде Ваша доля. Щиро зичимо Вам радості, сімейного благополуччя та добра.
Мешканці будинку № 10 по вул. Ю. Кургузова

Свідоцтво про право власності
САЕ № 464047 від 09.02.2012 р.
на будинок за адресою: Київська
обл., Вишгородський р-н, Глібівська с/рада, урочище «Зелений
бір», буд. 2-Б, видане згідно з рішенням виконавчого комітету №
02 від 23.01.2012 р. ТОВ «Охотспортпром», та Витяг про Державну реєстрацію прав № 33183049
від 15.02.2012 р. (реєстраційний
номер 35972032), зареєстрований
на ТОВ «Охотспортпром»;
Свідоцтво про право власності САЕ № 464048 від 09.02.2012
на будинок за адресою: Київська

обл., Вишгородський р-н, Глібівська с/рада, урочище «Зелений
бір», буд. 2-Ж, видане згідно з рішенням виконавчого комітету №
02 від 23.01.2012 р. ТОВ «Охотспортпром», та Витяг про Державну реєстрацію прав № 33185670
від 15.02.2012 р. (реєстраційний
номер 35972508), зареєстрований
на ТОВ «Охотспортпром»;
Свідоцтво про право власності
САЕ № 464049 від 09.02.2012 р.
на будинок за адресою: Київська
обл., Вишгородський р-н, Глібівська с/рада, урочище «Зелений
бір», буд. 2-Є, видане згідно з рішенням виконавчого комітету №
02 від 23.01.2012 р. ТОВ «Охотспортпром», та Витяг про Державну реєстрацію прав № 33187776
від 15.02.2012 р. (реєстраційний
номер 35972444), зареєстрований
на ТОВ «Охотспортпром»;
Свідоцтво про право власності САЕ № 464050 від 09.02.2012
на будинок за адресою: Київська
обл., Вишгородський р-н, Глібівська с/рада, урочище «Зелений
бір», буд. 2-Е, видане згідно з рішенням виконавчого комітету №

стiльцiв»
09:00 «Все буде
смачно!»
10:20 «Караоке на
Майданi»
11:15 «Мiстичнi
iсторiї-2 з Павлом
Костiциним»
15:10 Х/ф «Бабине
лiто»
19:00, 19:55
«Слiдство ведуть
екстрасенси»
20:55 Х/ф
«Здрастуйте Вам!»

06:05 М/с «Губка
Боб Прямокутнi
штани»
08:00 М/с «Пiнгвiни
Мадагаскару»
09:50 М/с «Том i
Джеррi»
11:10 М/ф «Король
Сафарi»
13:00 Х/ф «Бiлi
ципоньки»
15:05 Х/ф «Патруль
часу»
17:10 Х/ф «Хенкок»
19:00 Х/ф «Чорний
лицар»
21:00 Х/ф «Жива
сталь»
23:40 Х/ф «Похмурi
небеса»

08:35 Феєрiя мандрiв
09:10, 14:35 Велика
полiтика
09:35, 00:35 Вiкно в
Америку
10:10 Кордон держави
10:35 Фактор безпеки
16:10, 16:40, 17:10,
17:35 «Єдина родина»
19:25, 20:35 Україна понад усе!
21:00 Час:
пiдсумки тижня з В.
Гайдукевичем
21:40 Час-Тайм
22:20 В кабiнетах
22:35 Територiя
закону
23:00 Час новин
(росiйською мовою)
23:35 Фiнансовий
тиждень

06:00 Мультфiльми
06:20, 07:30 «Нове
Шалене вiдео поукраїнськи»
07:00 «Журнал Лiги
Чемпiонiв УЄФА 20142015»
09:00 «Бушидо»
10:00 «Легенди
кiкбоксiнгу»
11:00 «Люстратор 7.62»
12:00 Д/п «Страшне
завтра. Донбас: люди»
13:00 «Секретнi
матерiали»
14:00 Т/с «Бiблiя. Шлях
апостолiв»
17:00 Х/ф «В iм’я
короля-3»
19:00 Х/ф
«Некерований»
21:00 Х/ф
«Професiонал»
23:15 Х/ф «Механiк»

08:20 «Рецепти щастя.
Нова iсторiя»
09:15 М/ф «Софiя
Перша: Жила собi
принцеса»
10:10 Х/ф «Пiдкорювачi
часу»
12:00 «Розсмiши комiка»
12:50 «Орел i Решка.
Шопiнг»
13:50 «Орел i Решка.
Курортний сезон»
16:45 М/ф «Курча Цiпа»
18:10 «Вечiрнiй квартал»
20:00 Х/ф «Принцеса
спецiй»
21:50 Х/ф «Прикинься
моїм хлопцем»
23:40 Х/ф «Раптово
вагiтна»

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

- Лікарю, я з’їв
піцу разом із
упаковкою. Я
помру?
- Ну, всі
коли-небудь
помруть.
- Усі помруть?
Боже, що я
наробив?!

05:30 Х/ф «Старший
син»
07:45 Т/с
«Далекобiйники»
11:30 «Легенди
карного розшуку»
12:00 «Агенти
впливу»
12:55, 22:45
«Випадковий свiдок»
13:25 Х/ф «Колишнiх
агентiв не буває»
15:20 Х/ф «Навiть не
думай »
17:10 «Уральськi
пельменi 0 рокiв у
тiстi!»
19:00 Т/с
«Повернення
додому»
23:00 «Головний
свiдок»
00:00 Х/ф «У надрах
кошмару»

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»
10:45 М/с «Мiкi Маус»
10:55 М/ф «Павутина
Шарлотти»
12:20 М/ф «Барбi в
рожевих пуантах»
14:00 Х/ф «Дiвчинка з
сiрниками»
15:10 Х/ф «Щурячi
перегони»
17:15 М/ф «Червона
Шапка проти зла»
18:40 М/ф «Правдива
iсторiя Червоної
Шапки»
21:35 Країна У
23:00 Дайошь
молодьож
00:00 Х/ф «Муха 2»

06:00 Скарб.UA
06:40 Бандитський
Київ
07:40 Д/ф «Цiсик»
08:30 У пошуках
iстини
10:10 Карл Великий
13:00 Африка
14:00 Незнайома
Африка
15:00 Африка. За
лаштунками
16:00 У пошуках
пригод
18:30 Мiстична
Україна
21:00 1492: як свiт
став iншим
23:00 Королiвський
Лондон
00:00 Вiйна
всерединi нас
00:50 СБУ.
Спецоперацiя

06:50 З любовi до
машин
07:40 Аляска:
останнiй кордон
08:30 Аеропорт
зсередини
09:20 Аляска:
родина з лiсу
10:10 Вижити разом
11:05 Акварiумний
бiзнес
11:55, 15:25, 16:20,
17:15 Ванна пiд ключ
12:50, 22:55, 23:50
Швидкi та гучнi
13:40, 21:00 Злi генiї
14:05, 21:30 Наука
магiї
14:35, 22:00 Через
магiю до зiрок
18:10, 19:05 Золота
лихоманка
20:00 Реальнi
далекобiйники
00:45 Екстремальнi
колекцiонери

Наш індекс у Каталозі місцевих періодичних видань 40007

Вишгородське районне РАДІМОВЛЕННЯ
перший канал проводового мовлення:
понеділок, п’ятниця — 06:30, середа — 14:00 – 15:00
Інтернет-мережі: сайт газети «Вишгород» www.vyshgorod.in.ua
сайт Вишгородської РДА www.vysh.gov.ua
Вконтакте www.vk.com/vishgorodradio
ТРК «ВишеГрад» 6:30, 8:30, 10:30, 15:00, 20:30, 22:30

Вважати недійсними загублені:
Свідоцтво про право власності
САЕ № 464046 від. 09.02.2012 р.
на будинок за адресою: Київська
обл., Вишгородський р-н, Глібівська с/рада, урочище «Зелений
бір», буд. 2-А, видане згідно з рішенням виконавчого комітету №
02 від 23.01.2012 р. ТОВ «Охотспортпром», та Витяг про Державну реєстрацію прав № 33181872
від 15.02.2012 р. (реєстраційний
номер 35971946), зареєстрований
на ТОВ «Охотспортпром»;

«Дванадцять

Вітання

Зустріти
й соту весну

2 червня відзначає свій ювілей
Галина Іванівна ТЕЛЬНОВА!
Роки не владні над нею. Здається,
їм до вподоби молодече завзяття, життєлюбність, щедрість душі цієї жінки. Не
одне покоління економістів вдячне Галині Іванівні за науку, доброзичливість
під час її роботи в тресті «Південатоменергобуд».
Вітаючи з 85-річчям, зичимо нашій
дорогій подрузі, колезі зустріти й соту
весну у розквітаючій, мирній Україні, в
колі люблячих і відданих людей.
Людмила Попова,
Олександра Львова,
Валентина Федосенко,
Фаїна Гутіна

02 від 23.01.2012 р. ТОВ «Охотспортпром», та Витяг про Державну реєстрацію прав № 33186402
від 15.02.2012 р. (реєстраційний
номер 35972340), зареєстрований
на ТОВ “Охотспортпром”;
Свідоцтво про право власності
САЕ № 464051 від 09.02.2012 р.
на будинок за адресою: Київська
обл., Вишгородський р-н, Глібівська с/рада, урочище «Зелений
бір», буд. 2-Д, видане згідно з рішенням виконавчого комітету №
02 від 23.01.2012 р. ТОВ «Охотспортпром», та Витяг про Державну реєстрацію прав № 33186957
від 15.02.2012 р. (реєстраційний
номер 35972229), зареєстрований
на ТОВ «Охотспортпром»;
Свідоцтво про право власності САЕ № 464052 від 09.02.2012
на будинок за адресою: Київська
обл., Вишгородський р-н, Глібівська с/рада, урочище «Зелений
бір», буд. 2-Г, видане згідно з рішенням виконавчого комітету №
02 від 23.01.2012 р. ТОВ «Охотспортпром», та Витяг про Державну реєстрацію прав № 33184857
від 15.02.2012 р. (реєстраційний

номер 35972188), зареєстрований
на ТОВ «Охотспортпром»;
Свідоцтво про право власності
САЕ № 464053 від 09.02.2012 р.
на будинок за адресою: Київська
обл., Вишгородський р-н, Глібівська с/рада, урочище «Зелений
бір», буд. 2-В, видане згідно з рішенням виконавчого комітету №
02 від 23.01.2012 р. ТОВ «Охотспортпром», та Витяг про Державну реєстрацію прав № 33183605
від 15.02.2012 р. (реєстраційний
номер 35972104), зареєстрований
на ТОВ «Охотспортпром»;
Свідоцтво про право власності САЕ № 313628 від 24.11.2011р.
/ База відпочинку «Парус», Київська обл., Вишгородський р-н, Глібівська с/рада, урочище «Зелений
бір», 2/, видане згідно з рішенням
виконавчого комітету № 32 від
11.11.2011 р. ТОВ «Охотспортпром»;
Витяг про Державну реєстрацію прав № 32278917 від
01.12.2011 р., (реєстраційний номер 7486334), зареєстрований на
ТОВ «Охотспортпром»

Безкоштовні
оголошення

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

ПРОДАМ
Гараж №48 (Євроремонт),
кооператив «Екран». Тел: (096) 271-70-92
Лінолеум новий, красивий, 3,5 х 3,5,
3,5 х5 м. Дешево.
Тел: (093) 454-28-44

Погріб, вул. Шолуденка, 6,
у м. Вишгороді.
Тел: (066) 629-43-51, (093) 484-48-47,
Євген
погріб ПСК «Весна», зуп. Київська.
Тел: (095) 214-99-58,
(097) 407-39-56

Своє 90-те літо
5 червня зустрічає
Тетяна Давидівна ЯРОШЕНКО!
Щиро вітаємо Тетяну Давидівну з ювілеєм
та бажаємо міцного здоров’я.
Залишайтеся й надалі такою енергійною
і невтомною, щедрою на добро. Нехай Господь дарує Вам
здоров’я та душевний спокій.
Сусіди по під’їзду
та депутат Вишгородської
міськради
Віталій КУТАФ’ЄВ

Вважати недійсним втрачене
свідоцтво про право власності на об’єкт рухомого майна
(автомобіль марки ВАЗ 2108,
реєстраційний номер 22171
КХ), виданий на ім’я Миколи
Юхимовича ПЕНСЬКОГО

Вишгород

Шкільний альбом

30 травня

2015 року

Випуск-2015

ВРГ «Інтелект», 11-Б
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Шкільний альбом

Вишгород

Випуск-2015

СУЗІР’Я талантів

Ліцеїсти

Обдаровані. Талановиті. Творчі

Надія ОБРІЗАН,
заступник директора Технічного ліцею
з навчально-виховної роботи
ФОТО — Людмила КАРПЕНКО,
спеціально для «Вишгорода»

Педагогічний колектив Технічного ліцею НТУУ «КПІ» Вишгородської міськради у травні 2015 року підбиває підсумки
реалізації проблеми, над якою працював
упродовж п’яти років: «Розвиток індивідуальних здібностей учня як складова реалізації компетентнісно спрямованого підходу до освітньої діяльності».
Протягом цього часу ми ставили перед
собою завдання так організувати систему
роботи, щоб якнайефективніше сприяти розвитку і формуванню творчої особистості Педагога та Учня, безперервно розвивати та
зберігати інтелектуальний потенціал Ліцеїста
і Вчителя, виявляти академічно обдарованих

та здібних учнів, підтримувати та стимулювати їх, залучати до наукової роботи.
Ми свідомо ставимо на перше місце, у
центр нашої уваги нашого Учня. Тільки співпраця в системі Ліцеїст + Вчитель + Батьки дає
відчутні результати: Розвиток, Зростання,
формування ситуації «Успіху», Впевненість
у собі і своїх силах, прагнення до Самореалізації. І на першому місці — мотивація, бажання, свідоме ставлення до освіти як основи
сталого розвитку сучасної людини та людини
майбутнього самим ліцеїстом, усвідомлення
ним значущості і важливості його власного
Вибору.
Минуло п’ять років із часу відновлення нашого співробітництва з одним із засновників
— НТУУ «КПІ». За цей час напрацьовано новий досвід співпраці в рамках проекту «Майбутнє України», започаткованого ректором
НТУУ «КПІ» М. Згуровським.
Провідним напрямком співпраці наших

навчальних закладів є профільна підготовка
з природничо-математичних дисциплін, надання якісних освітніх послуг понад державний освітній мінімум, реалізація програми
підготовки абітурієнтів, майбутніх студентів
вищих навчальних закладів. Шлях реалізації
цього проекту — успішна робота підготовчих
курсів Факультету довузівської підготовки
НТУУ «КПІ» на базі Технічного ліцею. За
останні три роки 100 % випускників цих курсів
стали студентами НТУУ «КПІ».
Відповідно до угоди про співпрацю, разом
із Інститутом моніторингу якості освіти НТУУ
«КПІ» ми працюємо над пошуком талановитої молоді, схильної до творчої та винахідницької діяльності; над поглибленою професійною орієнтацією учнів профільних класів
ліцею, спрямованою на популяризацію нових
«проривних» пріоритетних напрямків розвитку науки та техніки як визначальних факторів становлення Інформаційного суспільства;

над приведенням рівня знань учнів профільних класів ліцею з конкурсних дисциплін (математика, фізика, українська мова) до вимог
університетських програм.
Аналіз результатів ЗНО за п’ять років
свідчить про успішну реалізацію завдань у
цьому напрямку розвитку:
— за 2010-2014 роки переможцями ІІ (обласного) етапу Всеукраїнських учнівських
олімпіад став 21 % ліцеїстів (кожен п’ятий);
учасниками ІІІ етапу — кожен третій призер ІІ
етапу. У 2013 році за результатами загальноукраїнського рейтингу TIMO Топ-1000 (тисяча
навчальних закладів України) з математики
Технічний ліцей посів 111 місце з відсотком
якості — 60 %. Серед навчальних закладів
Київської області — третє місце;
— за 2011-2014 роки шість ліцеїстів стали
переможцями ІІ (обласного ) етапу конкурсузахисту науково-дослідницьких робіт учнів —
членів МАН. А цього (2015-го) року ліцеїстка
IV курсу Юлія Гончаренко стала учасником ІІІ
(Всеукраїнського) етапу;

КОЛО жінки

Вишгород
Творчість

30 травня

2015 року
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Вас запрошують зустрітись з дитинством

Валентина ЧИСТЯК
ФОТО – автор, «Вишгород»

Для багатьох вишгородців свято Вознесіння та День вишиванки (21 травня)
став ще і своєрідною «Зустріччю з дитинством». Так назвала виставку творчих
робіт лікар-рентгенолог Вишгородської
ЦРЛ і майстриня вишивки Світлана Жовтобрюх. Такі гарні травневі дати як День
матері, День родини та Міжнародний день
захисту дітей 1 червня викликали бажання
у Світлани Іванівни – багатодітної мами –
об’єднати творчість дорослих і діток.
Традиційно її ідею підтримала адміністрація лікарні, і актова зала закладу відразу
ожила, наповнившись яскравими персонажами творчих робіт, – натюрмортами і літніми пейзажами вихованців галереї «Художня
подорож» (керівник – Ксенія Ковальова), ма-

люнками та аплікаціями «Веселих промінчиків» – гуртка, що в ДНЗ «Сонечко» (керівник
– Олена Ігоніна), м’якими іграшками «Чарівних кольорів» Центру творчості «Дивосвіт»
(керівник – Любов Янішевська).
Поруч із дитячими роботами (це як мами
тримають своїх дітей за руки) – роботи досвідчених майстринь-медпрацівників Тетяни
Папети, Тетяни Караванової, Наталії Мадан,
працівника бухгалтерії Алли Матвієнко, а
також друзів Світлани Жовтобрюх – Тамари
Усачової, Любові Козенюк, Тамари Лящук,
Тетяни Малої.
«Малюк на татусевій долоні», «Поцілунок», «Дівчинка і метелик» Лідії Дубини так
яскраво передають трепетні дитячі почуття,
що на мить і самій захотілось перенестися на
багато років назад…Лідія Іванівна має золоті
невтомні руки і щедру душу. Любов до вишивки прищепила не лише онучці, а й своїм

колегам, серед яких – молодший медпрацівник дитячого відділення лікарні Валентина
Савицька. Вона вишиває не так давно, але
вже має чимало вишитих сорочок. Цю справу
вподобала і її донька Катя. А порадіти за матусю прийшов син Олександр.
Те, що поруч роботи Лідії Дубини та її
онучки Аліси Матюшенко, майстрині Інни Пономарьової та її доньки Маріанни – і є найціннішим, адже важливо, вважає Світлана Жовтобрюх, – відволікти дітей від комп’ютерів,
телевізорів, які відбирають живе спілкування,
зір, і передати вміння й любов до справжнього народного мистецтва багатьох поколінь,
яке ще й організовує нервову систему.
«До того ж, людина, яка вміє щось виготовляти власними руками, ніколи в житті не пропаде», – каже Світлана Іванівна. Її
донька Валя Подобєдова (вона саме закінчує
художню школу) змалечку малює, вишиває

і шиє ляльок. А допомогли у цьому мама та
майстрині гуртків «Золоті ручки» (міський ЦТ
«Джерело») і «Чарівні кольори» (районний
ЦТ «Дивосвіт»).
Тож біля «Рудого кота», «Мрійниці»,
«Різдвяних подарунків», «Метрики» та інших
робіт Світлани Жовтобрюх, які вишивала ще
для своїх маленьких Валі, Максима, Вані, –
ціла низка робіт її доньки.
Організатор виставки сподівається, що
рукотворні шедеври з акварелі, французьких
вузликів, тамбурних швів, гладі і традиційного хрестика зацікавлять багатьох дорослих і
юних мешканців Вишгорода (оголошення про
виставку є у школах міста). І, відвідавши її,
мами і діти також захочуть взяти до рук голку
чи пензля і творитимуть власні неповторні вироби. Виставка триватиме до 5 червня.

Косою по маку!

Конкурс від Укрпошти

Сигнали служби 102
Павло ПАНФЬОРОВ,
начальник Вишгородського
РВ ГУ МВС у Київській області
По всій Україні виявляють і знищують нелегальні посіви маку та конопель,
перекривають канали надходження
наркозасобів до споживачів. Операція
під умовною назвою «МАК» триватиме
з травня по вереснь 2015 року.
Попереджаємо жителів м. Вишгорода та Вишгородського району: на
присадибних ділянках, дачах та в інших
місцях за незаконний посів або незаконне вирощування снотворного маку
(у кількості від ста до п’ятисот рослин)
чи конопель (у кількості від десяти до
п’ятдесяти рослин) передбачена кримінальна відповідальність за ч. 1 ст. 310
КК України та штраф від 100 до 500
неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян або арешт на строк до шести
місяців чи обмеження волі на строк до
трьох років.
Нагадуємо, що ч. 2 ст. 310 КК України передбачає: особи, які були засуджені за цією статтею чи за ст. ст. 307,
309, 311, 317 КК, позбавляються волі на

Ліцеїсти

строк від трьох до семи років.
Ст. 106-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення також
передбачає адміністративну відповідальність за невжиття заходів щодо
забезпечення встановленого режиму
охорони посівів снотворного маку чи
конопель, місць зберігання і переробки
врожаю цих культур. Невжиття заходів
щодо знищення післяжнивних залишків чи відходів виробництва, що містять
наркотичні речовини, — тягне за собою
накладення штрафу на посадових осіб
від 18-ти до 45-ти неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян, на землекористувачів або землевласників на
закріплених за ними земельних ділянках — від 9-ти до 18-ти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а
на посадових осіб — від 18-ти до 45-ти
неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян.
Шановні громадяни! Про незаконне вирощування та розповсюдження
наркотичної сировини повідомляйте за
телефоном «102» (не обов’язково вказувати свої дані), щоб вберегти дітей
від згубної залежності.

Більше фото див. на сайті газети

З нагоди Міжнародного дня захисту
дітей Укрпошта оголошує з 27 травня по
7 червня 2015 року фотоконкурс «Щаслива дитина» на визначення кращих дитячих фотографій.
Необхідно надіслати на адресу Укрпошти найпривабливішу світлину вашого
усміхненого та радісного малюка віком до
10 років в один зі зворушливих моментів
життя.
Фотографії слід відправляти на електронну (reklama@ukrposhta.com) або поштову
адресу: УДППЗ «Укрпошта», 01001, м. Київ,
вул. Хрещатик, 22, з поміткою «Фотоконкурс «Щаслива дитина».
Усі світлини, що надійдуть на вказані
адреси, Укрпошта опублікує на своїй сторінці у соціальній мережі Фейсбук. Саме там за
найбільшою кількістю лайків під фотографіями і визначатимуться переможці фотоконкурсу. Підрахунок голосів відбуватиметься
станом на 12.00 год. 15 червня 2015 року.
За результатами конкурсу авторам фотографій, що найбільше сподобаються читачам, Укрпошта презентує подарунки. А головний переможець отримає від Укрпошти
спеціальний подарунок – «Власну марку» з
цим самим фото. Фото-переможець конкурсу буде опубліковане на сайті Укрпошти та у
засобах масової інформації.

Обдаровані. Талановиті. Творчі

— за 2012-2014 н. р. за результатами ЗНО з
математики серед 13 ліцеїв Київської області за
показниками балів вище 190 (з можливих 200)
— 4-та позиція.
Беззаперечним підґрунтям розвитку навчального закладу, реалізації програм життєдіяльності та життєтворчості є матеріально-технічна та навчально-методична база.
Тільки у 2014-2015 н. р., серед іншого, створено
безбар’єрний доступ до мережі Інтернет в усіх
приміщеннях навчального закладу і для всіх
учасників навчально-виховного процесу (це
дало змогу системної роботи віртуальних навчальних кабінетів: природничо-математичного та суспільно-гуманітарного); Вишгородська
міська рада передала на баланс Технічного
ліцею 11 комп’ютерів, забезпечивши роботу
комп’ютерного класу.
Результати роботи нашого навчального закладу свідчать не тільки про зусилля вчителів

Технічного ліцею. Основа досягнень у старшій
школі закладається і в початковій та базовій
(основній). Висловлюємо щиру вдячність колективам загальноосвітніх навчальних закладів
району, випускники яких є і випускниками Технічного ліцею, за багаторічну творчу співпрацю
наших колективів, за взаєморозуміння у справі
навчання та виховання обдарованих дітей Вишгородщини.
Ми вдячні за небайдужість і допомогу нашим добрим друзям ВМЦХЕТУМ «Джерело»
(директор Н. Кисіль), НПП «Технопроект»
(В. Федосенко), ГО «Асоціація роботодавців
Вишгородщини» (Ю. Колодзяну) і особисто
Н. Волошиній, Л. Мазуровій, В. Виговському,
Л. Черв’яківській, В. Шелесту. Адже без допомоги і підтримки громадськості, батьків важко
сьогодні уявити повноцінне життя навчального
закладу.
Ліцеїсти, вчителі та батьки приємно вражені
тим, що складне у наших сучасних умовах пи-

тання відзначення кращих за результатами навчального року взяли на себе саме підприємці:
подаровано спортивний інвентар, премійовано
учасницю ІІІ Всеукраїнського етапу конкурсу-захисту робіт МАН Юлію Гончаренко (НА ФОТО),
нагороджено грошовими преміями та відзначено подарунками переможців і призерів учнівських олімпіад, конкурсу-захисту робіт МАН.
Підбиваючи підсумки роботи за попередні
п’ять років, ми із впевненістю дивимось у майбутнє. Адже є команда однодумців: є обдаровані, здібні і вмотивовані на навчання та розвитку
учні, є батьки, які усвідомлюють необхідність
здобуття дитиною якісної освіти, є колеги, які,
працюючи у навчальних закладах Вишгородського району, разом із нами піклуються про
майбутнє наших дітей, а значить — і майбутнє
нашої держави, є громада міста, якій не байдужі питання освіти, питання розвитку навчальних
закладів, питання створення цілісної, ефективної системи надання якісних освітніх послуг.
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Мандруємо Україною

Вишгород

В український Єрусалим
Галина МАКАРЕНКО
ФОТО — автор, спеціально для «Вишгорода»

У православне свято Воскресіння
Христового благодійний фонд «Покоління» організував для вишгородчан духовну
екскурсію у Межигір’я.
— Надзвичайно приємно, що наша подорож відбувається у день православного
свята, та ще і в День вишиванки (21.05.2015
р. — ред.), — сказав, звертаючись до учасників екскурсії, голова правління благодійного фонду Валерій Виговський. — Ми свідомі
того, що ми — українці, і більшість із нас в
українських вишиванках. Ми свідомі того, що
тільки духовне відродження по-справжньому
відродить Україну, і ми зберігаємо наші духовні традиції, збагачуємо і примножуємо їх.
Екскурсія обмежилась невеличким зеленим майданчиком у центрі Межигір’я, але завдячуючи одному з ентузіастів відродження
святині — Геннадію Ніколаєнку, який узяв на
себе роль екскурсовода, вона стала настільки масштабною і емоційною, що її учасники

фактично поринули у тисячолітню історію
Межигірського монастиря, постояли поруч із
Семеном Палієм, який доживав тут останні
дні свого славетного козацького життя, пройшлися чернечими келіями, почули натхненні
молитви про кращу долю України та її багатостраждального народу, дослухались до монастирських дзвонів…
Межигір’я полонить своєю духовною величчю відразу. Це відчував і Тарас Шевченко,
який декілька разів відвідував ці святі місця
у ХІХ столітті, відтворив краєвиди Межигір’я
на живописних полотнах та оспівав у поетичних творах. Наслухавшись розповідей
новопетрівчан про Межигірський монастир та
пов’язані з ним історії й легенди, поет написав п’ять балад.
— Ми їхали сюди на духовну екскурсію
і те, що почули від екскурсовода, надзвичайно збагатило і наші знання про історію
Межигір’я, і наші душі. Дякуємо Валерію
Виговському та Геннадію Ніколаєнку за подароване нам справжнє свято, — говорить
учасниця екскурсії Ольга Дяченко. — Зараз,

на жаль, багато хто поспішає до Межигір’я,
щоб побачити, як розкошував наш колишній
Президент, але справжня цінність Межигір’я
— саме в його історичній та духовній спадщині…
…Тут надзвичайно сильна енергетика,
яка зцілювала душі ченців та вірян і продовжує зцілювати зараз. Тут, навіть попри те,
що не залишилося культових та історичних
споруд, відчуваємо надзвичайно сильний духовний потенціал, тут — Дзвонкова криниця з
цілющою водою…
Не можна не погодитись зі словами Геннадія Ніколаєнка, що це місце по праву можемо називати українським Єрусалимом, адже
саме з Межигір’я з 988 року розповсюджувалась православна віра, саме в цій духовній
обителі і біля неї зосереджувалась, групувалась і діяла велика кількість українського духовенства, діячів культури і мистецтва.
То, маючи такий духовний потенціал, чи
не варто відродити це місце у первозданному його образі, а не розтоптати, як це було
вже не один раз? Адже кілька разів монастир
горів, його відновлювали, а остаточно зруйнували при радянській владі у 1937 році, віддавши під дачі державним чиновникам. Тут
до тридцятих років минулого століття можна

було віднайти місця поховань запорозьких козаків, сановного духовенства і щедрих благодійників-мирян, але цей пантеон перед війною
жорстоко зрівняли із землею. А те, що вціліло
до останнього часу, змарнувалось у догоду
колишньому Президенту при облаштуванні
його резиденції. Добре, що йому вистачило
розуму все тут упорядкувати, але шкода, що
при цьому ніхто не думав зберегти насліддя
справжніх господарів — духовенства, ченців,
козаків, котрі приїздили сюди із Запорожжя
на прощу чи доживати віку.
Тепер ось, коли територія монастиря
знову перейшла у державну власність, тут
пропонують облаштувати… розважальний
центр. Танці на чернечих та козацьких кістках? То про яке ж духовне відродження у такому випадку можна говорити?
Сподіваємось, що розум все ж візьме
верх над «бізнесовими інтересами» і таким
ентузіастам як Геннадій Ніколаєнко та фонд
«Покоління», за підтримки громад Нових
Петрівець та Вишгорода, всього свідомого
українського суспільства все ж вдасться відновити колишню славу монастиря, і слово
«Межигір’я» будуть пов’язувати саме з духовним відродженням України, а не із «золотим
батоном» чи «хонкою»…

Духовна екскурсія

На прощу до Тараса
Ірина ВОЙТЕНКО, в.о. завідуючої відділення соціальнопобутової адаптації Вишгородського районного
територіального центру соціального обслуговування
(надання соціальних послуг)
ФОТО – автор і Наталія ВИГОВСЬКА, спеціально для «Вишгорода»

Щороку 22 травня у Каневі відбуваються заходи з
відзначення річниці перепоховання українського генія Тараса Шевченка. Так, і цього року місто приймало
багато гостей із різних куточків України та світу. Люди
приїхали вклонитися та віддати шану Кобзареві.
Вирушила до Канева і делегація Вишгорода – у складі
працівників міської ради, школярів та активних вишгородців.

Під прапором нашого рідного міста пройли пішою ходою
від Успенського собору Канева до Чернечої гори, щоб покласти квіти на могилу Великого Кобзаря.
Організував поїздку голова правління благодійного
фонду «Покоління», депутат Вишгородської міської ради
Валерій Виговський. Він і ніс прапор Вишгорода.
Подружня пара Зюбенків – 86-річний Борис Борисович
та 78-річна Катерина Максимівна – у Каневі востаннє були
півстоліття тому. Та, коли цього дня піднялись до могили
Шевченка, почувались окриленими і молодими. До речі,
Борис Борисович вправно грає на баяні. Дорогою під його
акомпанемент всі із задоволенням співали запальні козацькі та народні пісні.

Традиційно у музеї Тараса Шевченка майстрині із різних куточків світу могли долучитись до вишивання рушника Миру. Вишгородська поетеса Ольга Дяченко вишила
на ньому червону квітку гладдю. А серед авторів рушника
до 200-ї річниці з дня народження Великого Кобзаря нам
приємно було побачити знану вишгородську вишивальницю Олену Кобзар. Ми всі помилувалися вправною роботою
майстринь.
Втомлені, але щасливі після екскурсії дорогою додому
ділились враженнями і смакували смачними пиріжками від
ТОВ «Харчопродторг» (директор – Людмила Черв’яківська)
у комфортабельному автобусі, який надало ТОВ «Автолайн» (керівник – Олександр Балуєв).

Позашкілля

Вишгород
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Творчість

В «Джерело»
поспіша
дітвора
6

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

Вісім років тому у концертах Вишгородського міського Центру творчості
«Джерело» брали участь усього три колективи. Сьогодні на сцену виходить 16.
Одного концерту для такої кількості – замало. Тож вокальні і хореографічні колективи звітували протягом двох днів (сценарій заходу склав художній керівник ЦТ
Юрій Ушаков).
Виступам вокальних колективів передував вихід на сцену шоу-студії мод «Фантазія»
з авторською колекцією одягу в етно-мотивах «За весною, за красною», створену вихованкою студії Катериною Іллєнок. (У цьому
році шоу-студія мод «Фантазія» /керівник
– Леся Клімова/ стала лауреатом третьої
премії ІІ Міжнародного фестивалю-конкурсу
мистецтв «Підкори сцену».)
А найменші вихованці студії українського народного танцю «Вишеград» (керівники
– Оксана Черкас та Анастасія Близнюк) вийшли на джерельну сцену вперше. Колектив
працює всього п’ять місяців, проте наполегливі діти під керівництвом талановитих педагогів уже виступили у благодійних концертах, що проходили в Києві.
Зал оплесками зустрічав дівчаток фольклорного колективу «Співаночка», який вишгородці полюбили завдяки активній участі у
благодійних заходах на підтримку воїнів, які
перебувають у зоні АТО. У цьому році «Співаночка» (керівник – Валентина Демочко,
акомпаніатор – Віктор Туровський) порадувала своїми перемогами: стала фіналістом
обласного конкурсу «Калиновий дзвін» та
переможцем Всеукраїнського конкурсу «Золоті ключі».
Глядачі затамували подих під час виступу молодшої групи хору «Коралі» (керівник
– Дарія Потіцька) – акапельно звучала пісня
«Ой, на горі на Маківці» (їй уже 100 років).
Весело підспівували колективу хорового співу «Домісолька» (керівник – Анна Покровська), який виконував багатьом із дитинства
відому «Ой, є в лісі калина», веселу сучасну
«Киця-кицюня», пісню для мами – «Заметушечка» (НА ФОТО 2). Нагороджували оплесками солістів вокальної студії «Полузір’я»
(керівник – Тетяна Халаш) Арьяну Олумі-Додоран та Вероніку Черткову.
Колектив народного танцю «Джерельце» (керівник – Світлана Стащук) порадував
«Українським парним таночком» та переніс
нас спочатку у чудові краєвиди Карпатських
гір – із танцем «Полонянки» (НА ФОТО 1), а
потім у колоритний Техас – із «Ковбоями».
Відчувалося, що «Джерело» – одна велика родина, де і малі, і дорослі займаються
улюбленою справою. Де артисти натхненно,
із великим задоволенням виступають для
найдорожчих людей – батьків, братиків і сестричок, дідусів і бабусь. Тож ведучі заходу
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Марина Іллєнок і Яна Буланова у День вишиванки побажали всім вишитої кольорами
радості та щастя життєвої дороги.
****
Друга частина концерту за участі хореографічних колективів і солістів вокальної
студії «Полузір’я» (керівник – заслужена артистка України Тетяна Халаш) розпочалася
розкішною композицією «Веснянки». А вже
вокалістки передали естафету колективам
сучасного танцю «Pas de danse» (НА ФОТО
4) (керівник – Катерина Барладян; цього
року середня група колективу виборола перше місце на фестивалі «Арт-талант-фест»)
та «FLASH» (керівник – Вероніка Манзюк;
нещодавно колектив став дипломантом ІІ
Міжнародного фестивалю-конкурсу мистецтв «Підкори сцену», здобув призові місця
на Всеукраїнських конкурсах «Калейдоскоп
талантів» та «Зірки танцю»).
Чарівними голосами вражали Олександра Тихан, Олександра Стецюк та переможниця Всеукраїнського конкурсу «Твій Олімп»
Зоріанна Джунь.
Запальна «Самба» гостей заходу – Арте-

ма Філюка і Дарини Кузнєцової, «Козацька
байка» та хореографічна композиція «Несе
Галя воду» (НА ФОТО 3, 8) у виконанні студії
українського танцю «Вишеград» (учасники
«Фестивалю миру та добра», м. Київ) зривали вдячні вигуки глядачів.
І, звісно ж, ведучі назвали інші джерельні
колективи та керівників, адже їхні вихованці
не лише беруть активну участьу фестивалях,
благодійних акціях, виставках, а й здобувають перемоги в обласних та Всеукраїнських
заходах: Софія Пироженко – 3-тє місце у
Всеукраїнському конкурсі « Різвяні мініатюри», Вікторія Пироженко та Ксенія Толстих –
2-ге місце в обласній виставці «Український
сувенір», Платон Пономаренко – 2-ге місце
в обласному конкурсі «Космічні фантазії»,
Анна Григоренко – 2-ге місце в обласному
конкурсі «Скарби рідного краю».
Директор закладу Наталія Кисіль (НА
ФОТО 6, в центрі) та заступник директора Оксана Миненко відзначили найкращих
вихованців «Джерела» дипломами. А наостанок усіх учасників дійства об’єднав гімн
«Джерела»:
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Незабутня, щаслива пора
Вишгородські квітують стежини.
В «Джерело» поспіша дітвора –
Це майбутнє моєї Вкраїни!
***
Сюрпризом для гостей міського Центру
творчості стала і казка «Лікар Айболить»
(НА ФОТО 5) – від вихованців театрального
гуртка «АТОС». За мотивами відомого твору Корнія Чуковського українською мовою її
склала керівник гуртка Ольга Хуторна. Вийшло захоплююче і дотепно.
«Діти під час репетицій працювали дружно та старанно, старші організовували молодших (всього задіяно 20 учасників колективу). І під час спектаклю всі були зібраними.
Дуже допомогли батьки – створювали
декорації, брали участь у виготовленні костюмів – тож гуртківці відчували і подвійну
відповідальність за гру, і свою значимість»,
– розповідає Ольга Вікторівна.
У постановці взяв участь колектив народного танцю «Джерельце» (керівник – Світлана Стащук) з динамічним «Африканським
танцем» (НА ФОТО 7).
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По вул. Шкільній, 7 з моменту здачі будинку в експлуатацію не робився ремонт. Депутат
Вишгородської міської ради по нашій вулиці
Анатолій Шока ініціював ремонт трьох під’їздів
нашої десятиповерхівки.
Тепер у нас чисто і приємно зайти до
під’їздів.
Дякуємо, Анатолію Миколайовичу!
Мешканці будинку № 7
депутату
по вул. Шкільній

УВАГА!!! АКЦІЯ!
УТЕПЛЕННЯ ПРИВАТНИХ БУДИНКІВ:
ПІНОПЛАСТ + КОРОЇД – 250 ГРН КВ. М
САЙДИНГ + УТЕПЛЕННЯ – 290 ГРН КВ. М
Ціни вказані з урахуванням НАШИХ МАТЕРІАЛІВ!
МОЖЛИВА РАЗСТРОЧКА!
АКЦІЯ – ДО 20.06.2015
Тел: 098-051-68-42; 095-051-60-42
Вважати недійсним втрачені свідоцтво та витяг про право
власності на об’єкт нерухомого майна (земельна ділянка
площею 0,0742 га за адресою: Київська обл., Вишгородський р-н, с. Хотянівка, СТ «Десна-4»), видані на ім’я Миколи Юхимовича ПЕНСЬКОГО (кадастровий номер: 322 188
8800:266:0110)
Вважати недійсним загублений Державний акт про право власності на земельну ділянку, серія IV-КВ № 068445
(0,0903 га під будівництво і обслуговування житлового
будинку господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), виданий на ім’я Миколи Юхимовича ПЕНСЬКОГО
на підставі рішення Вишгородської міської ради № 260 від
28.10.1997 р.
1 червня
р
ювілей святкує Ірина Володимирівна КОРСУН!
Наша мила і люба, найкраща у світі,
Бажаємо щастя, даруємо квіти.
Щоб смутку не знала, ми просимо долі,
Д
Добра тобі й радості, рідна, доволі.
З любов’ю та повагою
Валя, Маша, Діма, Іринка, Галя і Вова

Щиро ВІТАЄМО з ювілеєм
Людмилу Пилипівну БОЛДИРЕВУ з Вишгорода!
Скільки літ — ми тебе не питаємо.
Хай їх лічить зозуля в гаю.
А ми з тими роками вітаємо,
Що запали у душу твою.
Хай тебе Бог оберігає,
А Божа Матір віка добавляє.
З любов’ю та поваго рідні, друзі
Асоціація роботодавців Вишгородщини
ВІТАЄ з днем народження
Валерія Павловича ВИГОВСЬКОГО!
Нехай і далі серце б’ється в лад,
Здоров’я буде і шанують люди,
Мир, щастя, хліб і сонячне життя,
Вас супроводжують повсюди!

А ти вже
ПЕРЕДПЛАТИВ
«Âèøãîðîä
Âèøãîðîä»»
на 2015 рік?
Увага! Із другого півріччя
ціни зміняться

ТАЛОН БЕЗПЛАТНОГО ОГОЛОШЕННЯ
30.05.2015 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

У Вишгороді відділ передплати
Центру поштового зв’язку №10
(пл. Т. Шевченка, 2) працює:
понеділок — п’ятниця, з 8:30
до12: 30 і з 13:30 до 17:30.
Тел: (04596) 54-349

Індекс газети
«Âèøãîðîä» у Каталозі
місцевих періодичних
видань 40007.
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Де я тільки не був! Греція, Іспанія, Куба,
Франція, Марокко... і на Мальдівах я теж не був

