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Вишгородська Покрова-2015
Спільне фото біля
входу до собору
Вишгородської
Богородиці

50 сесія:
Положення про
архітектурну діяльність,
теплі під’їзди,
новий сквер і дитсадок
Чит. на стор. 2

Без коріння сохне все живе
Пряма
мова

Чому я не йду в депутати

Ч и м а л о
вишгородців
цікавляться:
«Ми
знаємо
Віталія
Кутаф’єва багато
років лише з позитивної сторони.
Чому він не пішов
у міські депутати?» Із цим запитанням редакція звернулась безпосередньо до директора КП «Редакція
газети «Вишгород».
Ось що він відповів:
«По-перше. Для мене депутатський
мандат — це можливість реалізувати
мої освітні проекти по створенню інноваційної освіти в м. Вишгороді. За попереднього депутатства та роботи у міськвиконкомі (кінець 1990-их — початок
2000-их рр.) мною було реалізовано два
проекти: відкрито Технічний ліцей НТУУ
«КПІ» та Школу Кутаф’євих. На жаль, наступні проекти — створення навчального
комплексу для обдарованих дітей та відкриття спеціалізованого коледжу — за
минулі п’ять років депутатства реалізувати не вдалося. І поки що я не бачу можливості здійснити це у найближчий період.

По-друге. Закон про вибори вводить
диктатуру партій: кожен із депутатів стає
партійним кріпаком і не може самостійно, без партії, приймати рішення.
По-третє. Я не вмію обманювати і
давати обіцянки, які вочевидь не зможу
виконати. Пусті обіцянки — це не моє.
І взагалі, я не розумію, чому на цих
виборах виник такий ажіотаж навколо
депутатства і випливла на поверхню така
величезна кількість кандидатів у депутати? Якщо хтось із них гадає, що разом із
депутатством на нього посиплеться манна небесна — то дуже помиляється: такого не буде. Депутатство — це нелегка
копітка робота і відповідальність перед
людьми та своєю совістю. І дуже хотілось
би, аби кожен майбутній депутат надав
вишгородцям не загальну програму партії, а свій конкретний план дій щодо розвитку округу, міста чи якоїсь галузі міської життєдіяльності.
Тоді, якщо всі майбутні депутати,
виконуючи свою програму, працюватимуть перш за все на мешканців округу
та міста, а потім уже — на партію, то
славетний Вишгород справді зможе стати «МІСТОМ СОНЦЯ» (Томмазо Кампанелла).

Зимовий час

Переводимо
годинник,
ідемо на вибори
В останню неділю жовтня, о 4 годині
ранку, в Україні годинники переводять
на зимовий час. У ніч
на 25 жовтня 2015 р.
стрілки
годинника
переводять нa годину назад.
Шановні
вишгородці!
Не забудьте скоригувати час, аби вчасно прийти на міські
виборчі дільниці (див.
стор. 2), які, нагадуємо, відкриті з 8:00 до
20:00.

Офіційний сайт міськради: www.вишгород.com.ua

Сім пар чистих
Марина
КОЧЕЛІСОВА,
головний редактор
газети «Вишгород»
Понад два відсотки вишгородців
— особисто чи як
помічники кандидата — беруть участь
у виборчих перегонах різних рівнів. До
них долучаються кияни та представники
інших місцевостей. Із наших поштових
скриньок висипаються купи листівок,
календариків, газет. На кожній другій
лавочці у скверах сидять агітатори. А
біля кожного другого будинку — намети з портретами та гаслами, ручками і
блокнотами…
В основному гасла — загальнодержавного чи партійного змісту. У програмах
— від трьох-п’яти до вісімнадцяти пунктів
(загальновідомі больові точки: комунальний транспорт, місця у дитсадках і школах,
мережі…)
Всі знають, ЩО треба зробити (поміняти, започаткувати), і мало хто зазначає
— ЯК це буде зроблено. Хіба що кілька
претендентів і партій (про які більшість ви-
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Колонка редактора
борців чує вперше) про напрямки подальшої роботи трохи НАТЯКАЮТЬ (аби не
зурочити, чи що?)
На сцену — у прямому і переносному
сенсі — виходять: люди знані, достойні;
люди відомі, що давно вже стали перехідним вимпелом від однієї партії до іншої; а
також люди, з якими не ручкаються, щоби
не забруднитися. Як у Святому Письмі: сім
пар чистих і сім пар нечистих.
Розібратися, хто справді береться побудувати нові стандарти життя, а хто бере
реванш чи пристосовується до ситуації, —
простому громадянинові нелегко. Але й не
так уже важко в пору відкритої інформації:
дізнатися більше про партію чи претендента (з різних сторін) при бажанні можна.
Був би розум, відкриті очі й вуха та вміння
помізкувати: це передвиборчий агітпункт
чи початок спільної роботи на окрузі, стратегічний напрямок розвитку міста чи державницький підхід, який починається саме
з вас.
А у свого серця запитати про чистих і
нечистих у кожній партії — теж просто. Тому
що сім пар чистих є. Так само, як є партії,
здатні розбудити в людей мислення, бажання дії, захисту та розбудови держави.
Оберіть чистих.

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

Вибори 25 жовтня

2015 року

Вишгород

Через свого кандидата ви віддаєте свій голос певній політичній силі
Шановні виборці!
У день виборів 25 жовтня 2015 року всі
12 міських виборчих дільниць відкрито з
8:00 до 20:00. Вам слід мати із собою паспорт і підійти до столу з позначкою відповідного виборчого округу (вулиця, номер
будинку). Ви отримуєте чотири бюлетені:
1) кандидати на посаду Вишгородського
міського голови); 2) кандидати на посаду

в депутати Вишгородської міської ради
від вашого виборчого округу; 3) кандидати
на посаду в депутати Вишгородської районної ради від вашого виборчого округу;
4) кандидати на посаду в депутати Київського обласної ради від вашого виборчого округу). У кожному бюлетені можна
поставити лише одну позначку.
Через свого кандидата ви віддаєте

свій голос певній політичній силі
Депутати до міської, районної та обласної рад обираються по багатомандатних
виборчих округах. В усіх бюлетенях є закріплені за партією (або перші у партійних
списках) кандидати. Якщо партія подолає
п’ятивідсотковий бар’єр народної довіри
— то кандидат від неї стане депутатом. Серед інших кандидатів виграє той, хто набе-

ре більший відсоток по своєму округу.
Увага: всі бюлетені (див. зразки на
стор. 3) — різного кольору. Вишгородці
обиратимуть міського голову та депутатів
до міськради по 34-х округах (див. наш
сайт і газету «Вишгород» № 38’2015, шп.
2), до райради — по шести, а до Київоблради — по двох виборчих округах (20 і
21).

Вишгород: виборчі дільниці

ДЖЕРЕЛО: Державний реєстр виборців

320342

вул. Володимира Мономаха, вул. Глібова, вул. Київська: 2-12, 20; вул. КЛИДС №102, вул. Космонавтів, вул. вул. Київська, 10 (Дніпровське басейнове управління водних ресурМаксимовича, вул. Набережна: 22; вул. Олександра Довженка, вул. Піщана, вул. Святославська, Квартал 87
сів, хол)

320343

вул. Космонавта Поповича, вул. Коцюбинського, вул. Набережна: 8-12; пров. Коцюбинського, пров. Прожек- просп. Т. Шевченка, 8 (районний центр художньої творчості дітей,
торний, просп. Т. Шевченка: 2-д, 6-а-11
юнацтва та молоді «Дивосвіт», фойє)

320344

вул. М. Грушевського: 5-10; вул. Н. Шолуденка: 15-д; пров. Квітневий, просп. І. Мазепи: 1-4-а, 6; мікрорайон вул. М. Грушевського, 7-б (дитячо-юнацька спортивна школа, спор«Берізки»
тивна зала)

320345

вул. Дніпровська: 2-6; вул. Набережна: 4-6-а; просп. І. Мазепи: 11

просп. І. Мазепи, 9 (Будинок культури «Енергетик», спортивна зала)

320346

вул. Б. Хмельницького: 1-7-б; вул. Дніпровська: 7-11; вул. М. Грушевського: 1-3; просп. І. Мазепи: 5, 7-10

просп. І. Мазепи, 7-а (загальноосвітня школа № 1, учительська)

320347

вул. Айвова, вул. Б. Хмельницького: 8-9; вул. В. Симоненка: 10; вул. Виноградна, вул. Вишнева, вул. Калинова,
вул. Квіткова, вул. Ю. Кургузова: 1-а к. 1, 1-а к. 2, 3-а-3-б, 11-11-а; вул. Малинова, вул. М. Грушевського: 12;
вул. Ожинова, вул. Покровська, вул. Полунична, вул. Ромашкова, вул. Спаська, вул. Фіалкова, вул. Фруктова, вул. Ю. Кургузова, 15 (спеціалізована школа «Сузір’я», хол)
вул. Яблунева, вул. Ягідна, пров. Андрія Первозванного, пров. Преображенський, масив «Дідовиця», мікрорайон «ГАЕС»

320348

вул. М. Ватутіна, вул. Дніпровська: 1; вул. Межигірського Спаса, вул. Набережна: 2; вул. Парусна, вул. П. Кал- вул. Межигірського Спаса (ДП «Український державний науковонишевського, вул. Садова, вул. С. Палія, вул. Старосільська, вул. Н. Шолуденка: 3-6-а, 8
технічний центр антикризових технологій у промисловості», фойє)

320349

вул. В. Симоненка: 1-а-2, 4-4-в, 6; вул. М. Гриненко, вул. Лугова, вул. Т. Шевченка, пл. Т. Шевченка, пров.
вул. Шкільна, 14 (гімназія «Інтелект», фойє)
Дніпровський

320350

вул. Василя Симоненка: 1, 3, 5, 7-8; вул. Київська: 18; вул. Ю. Кургузова: 2, 4-10

320351

вул. М. Грушевського: 4; вул. Н. Шолуденка: 6-б-7; просп. І. Мазепи: 12-13/9

просп. І. Мазепи, 13 (музична школа, фойє)

321399

вул. Шкільна, просп. Т. Шевченка: 2-г, 3-6

вул. Шкільна, 14 (гімназія «Інтелект», спортивна зала)

320396

Спеціальна дільниця

вул. Ю. Кургузова, 1 (Вишгородська центральна районна лікарня,
фойє)

вул. В. Симоненка, 3-а (міський Центр художньо-естетичної творчості учнівської молоді «Джерело», зала)

Дебати шукайте в Інтернеті
Хто іде на мера
Марина КОЧЕЛІСОВА
20 жовтня у кіноконцертному залі районного Центру творчості «Дивосвіт»
відбулися дебати кандидатів на посаду
Вишгородського міського голови. Із 13 претендентів не з’явилися троє: Трохим Іванов
(ПП «ВО «Батьківщина»), Олексій Момот
(ПП «Воля») та Олександр Семенов (ПП
«БПП «Солідарність»).
Як на сьому вечора — зала була повна.
Голова відповідної територіальної виборчої
комісії Микола Терновий повідомив, що забезпечено рівність умов усім учасникам, а про
формат дебатів розповів ведучий заходу Євген Сердюк (новини Еспресо-TV).
Передбачалося 5 хв. на виступ кожному із
кандидатів на мера та по одному запитанню
один одному (на відповіді — 3 хв.) Запитань із
залу не передбачається, поспілкуватися, мовляв, усім вільно після заходу і в агітаційних наметах. Зал розчаровано загув: призвичаєні до
гарячих політичних телешоу присутні бажали
ушкварити по кандидатах особисто, а тут —
зась! Та мабуть, в цьому і не було необхідності,
бо у залі зібралися здебільшого представники
штабів кандидатів у депутати.

Валерій Виговський (Партія Честі) і Артем
Глущенко (політична партія «Громадський
рух «Народний контроль») виступили, ледве
зійшовши зі сходинок зали на сцену. По черзі презентували себе та свою харизму, запитували та передавали право на запитання
іншому кандидату чи залу: Юрій Городиський (ПП «ВО «Свобода»), Юрій Дрьомін (ПП
«Об’єднання «Самопоміч»), Ігор Дунайський
(самовисування), Сергій Коба (ПП «Нові обличчя»), Лариса Піотрович (ПП «Ураїнське
об’єднання патріотів — УКРОП»), Олександр
Приходько (ПП «Наш край»), Марія Решетнікова (самовисування), Станіслав Рудич (ПП
«Громадянська позиція»).
Про кандидатів і стиль спілкування красномовно свідчать такі фрази з презентації та
відповідей на запитання: «Всі зміни треба починати із себе — я до цього готовий», «Провладні сили не мають пройти, щоб не смикали
з одного місця за одну мотузочку», «Вишгород
— вільне місто, що завжди було в опозиції до
влади», «Я зрозумів: якщо людина не при владі — нічого зробити не можна», «По 10 соток
землі кожному вишгородцю, і ще залишиться
2 тис. га — на місто», «Доки йде війна на Сході — оголосити мораторій на виділення міської
землі», «Під перспективні проекти земля має
виділятись», «Забудова міста має вирішуватись на громадських слуханнях», «Шкода, що
не можна запитань із зали. Пишіть у фейсбук,
на мою сторінку», «Ви вже були при владі,
а як голосували?», «Ми дивимося у майбут-

нє», «Обіцяю щомісяця звітувати на площі»,
«Дві найбільші проблеми міста – прозорість і
бюджет». «Мають бути карти соціального захисту бюджетникам — вчителям, лікарям, вихователям…», «Резерви є: інвентаризація земель, підприємств, переукладення договорів»,
«Реконструкція котелень та інженерних мереж
— це до 80% економії тарифів», «Тут, у залі,
80 % — кандидати у депутати та їхні штаби, то
може вже почнемо працювати на спільну мету
— місто європейського рівня?», «Ці вибори —
на два роки — перехідний період», «Верхи не
знають, як робити децентралізацію», «Ми не
зможемо зменшити ціни на газ чи курс долара, але можемо змінити життя у Вишгороді»,
«Я не даю пустих обіцянок, бо знаю, що кажу.
У моїй програмі немає популізму», «Ви обіцяли сприяти наданню Вишгороду статусу міста
обласного значення — і 5 років блокували це
питання…», «Відчуваю себе білою вороною.
Чому нема запитань про те, як перезимують
вишгородці?», «Передаю свій час на запитання у залу», «Є зауваження організаторам цього заходу щодо формату. Люди, сподіваюсь,
будуть уважно дивитися і думати».
Присутні у залі когось зустрічали оплесками, когось слухали не дуже уважно, кілька
разів пролунало ріденьке «Ганьба!», до слова
рвалися штатні громадські діячі…
Повну відеоверсію дебатів ви можете знайти у мережі Інтернет. Повний звуковий запис
— на сторінці Вишгородського районного радіо у facebook та ВКонтакті.

Вишгородська міська рада VI скликання

50 сесія: Положення про архітектурну діяльність,
теплі під’їзди, новий сквер і дитсадок
Влас. інф.
Ювілейна сесія Вишгородської міської
ради VI скликання зібрала на своєму засіданні 20 жовтня 25 депутатів. Вони оперативно обрали лічильну комісію і так само
оперативно пройшлися по 23-х питаннях порядку денного.
Так, 1,5 млн грн перевиконання доходів за
підсумками 9 міс. 2015 р. спрямовано на благоустрій, відшкодування субвенцій виборчим
комісіям, збільшення кошторисних призначень
на оплату праці дорожніх працівників КПЖ і КГ
та інші, видатки, передбачені міськими програмами. До речі, на цьому засіданні депутати за-

твердили ще одну програму «Теплий під’їзд»,
розраховану на встановлення енергозберігаючих вікон у багатоповерхівках — насамперед
старого житлового фонду.
З доповненням про погодження профільною постійною комісією (див. розд. 2, ст. 3, п. 4)
затвердили Положення про архітектурну діяльність у м. Вишгороді (рішення буде оприлюднено у газеті «Вишгород» та на сайті Вишгородської міської ради). Припинили дію договору
оренди КП «Координаційний центр з будівництва та земельних питань Вишгородської міської ради» земельної ділянки площею 1,8196 га
(вул. Кургузова, 1-а) шляхом його розірвання
за взаємною згодою сторін — та зарахували

цю ділянку до земель запасу міськради. Натомість координаційному центру надали дозвіл на
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду на 10 років площею 0,60 га, розташованої на вул. Шкільній для
будівництва та обслуговування комунального
дошкільного дитячого навчального закладу.
Надали дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
в комунальну власність для будівництва та обслуговування міського скверу по вул. Набережній. Затвердили проекти землеустрою щодо
відведення земельних ділянок та передачі їх у
власність родинам загиблих на Майдані і в АТО
вишгородців.

На зустріч із депутатом
22 жовтня з 11.00 до 14.00 години у приміщенні адміністративного
будинку у м. Вишгороді відбудеться
особистий прийом громадян депутатом Верховної Ради України Я.
М. Москаленком.

Круглий стіл

Кадрова політика
по-американськи
За інф. «Слова»
17 жовтня в малому залі Вишгородської РДА в рамках реалізації проекту
«Обмін досвідом у сфері законодавчої
діяльності» відбувся круглий стіл на
тему «Прозорість та ефективність роботи місцевих органів влади в контексті
реформ у галузі юстиції».
У заході взяли участь представники
державної та місцевої влади, керівники
управління юстиції Вишгородського району, відділу державної виконавчої служби
управління юстиції, реєстраційної служби, пенсійного фонду, Головного територіального управління юстиції в Київській
області, завідувач сектору практики законотворчості зарубіжних країн Інституту законодавства Верховної Ради України.
Головними темами обговорення були
питання стану реалізації реформ у сфері
юстиції та органів місцевого самоврядування в Україні, пріоритетні напрямки.
— За останні роки Україна досягла
чималого прогресу, але є ще багато ключових моментів у роботі, які потребують
покращення. Тому я сьогодні тут, щоб розповісти про той досвід, який ми отримали
в США, та побачити, як цей досвід буде запроваджений на Київщині, – підсумувала
експерт Дженев’єва Вонг, виконавчий заступник законодавчого радника легістратури штату Каліфорнія (США).
Жвава дискусія точилася також навколо питань щодо втілення пілотних проектів
та нової «кадрової політики» на прикладі
США та України, які є пріоритетними у діяльності органів юстиції.
Результатом круглого столу стали міжнародні домовленості щодо співпраці та
підтримки україно-американських проектів і реалізація їх по всій Україні.

Вишгород

Вибори 25 жовтня

22 жовтня

2015 року
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Чергові вибори депутатів місцевих рад та
сільських, селищних, міських голів 25 жовтня 2015 року
КОНТРОЛЬНИЙ ТАЛОН
Багатомандатний виборчий округ
з виборів депутатів Київської
обласної ради

Номер, за яким виборця
внесено до списку
виборців на дільниці

Територіальний виборчий округ № 20
Виборча дільниця № ______
Прізвище, ініціали члена
дільничної виборчої
комісії, який видає
виборчий бюлетень

Підпис виборця, який
отримує виборчий
бюлетень

Підпис члена дільничної
виборчої комісії, який
видає виборчий бюлетень

(лінія відриву)

Чергові вибори депутатів місцевих рад та
сільських, селищних, міських голів 25 жовтня 2015 року
ВИБОРЧИЙ БЮЛЕТЕНЬ
Багатомандатний виборчий округ з
виборів депутатів Київської обласної
ради

Територіальний виборчий округ № 20
Виборча дільниця № ______
МП

!

Зробіть лише одну позначку «плюс» (+) або іншу, що засвідчує Ваше волевиявлення,
у квадраті проти назви місцевої організації політичної партії, кандидата в депутати,
закріпленого нею в цьому територіальному виборчому окрузі (у разі закріплення)

1

КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СИЛА ЛЮДЕЙ» (Яременко Богдан Вікторович) – ТРАШКУН
ОЛЕНА ПЕТРІВНА

2

КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ОБ’ЄДНАННЯ «САМОПОМІЧ» (Титикало Роман Сергійович) –
ВЛАСЕНКО ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ

3

КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ» (Великодний Олександр Павлович) –
ВОЛОШИНА НАДІЯ ІВАНІВНА

4

КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ «БАТЬКІВЩИНА» (Старикова
Ганна Віталіївна) – КАНДИБА ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ

5

КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «НАШ КРАЙ» (Добрянський Ярослав Вікторович) – ФУРСА
В’ЯЧЕСЛАВ СТЕПАНОВИЧ

6

КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ПАРТІЇ «ЄДНІСТЬ» (Коваленко Микола Васильович)

7

КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ПАРТІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «НОВІ ОБЛИЧЧЯ» (Христюк Дмитро Вікторович) –
КОБА СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

8

КИЇВСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПАРТІЇ «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА «СОЛІДАРНІСТЬ» (Парцхаладзе Лев
Ревазович) – СКОРОБОГАТИЙ ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ

9

КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ПАРТІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ АГРАРНОЇ ПАРТІЇ УКРАЇНИ (Марчук Денис Володимирович)

10

КИЇВСЬКА ОБЛАСНА РЕГІОНАЛЬНА ПАРТОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ –
УКРОП» (Майбоженко Володимир Володимирович) – ВОЗНЮК ВІКТОР ВІКТОРОВИЧ

11

КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ’ЄДНАННЯ «СВОБОДА» (Сабій Ігор Михайлович) – ПАРЧУК
ВАЛЕНТИНА ГРИГОРІВНА

12

КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СОЦІАЛІСТИ» (Трошин Сергій Михайлович) – ЧИСТЯКОВАСИЛКА ЄВГЕНІЯ ВАСИЛІВНА

13

РЕГІОНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК» В КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ (Качний Олександр
Сталіноленович) – КРАВЧЕНКО МИКОЛА МИХАЙЛОВИЧ

14

КИЇВСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ РАДИКАЛЬНОЇ ПАРТІЇ ОЛЕГА ЛЯШКА (Стариченко Микола Анатолійович) –
ІЗОТОВ ДМИТРО ОЛЕКСАНДРОВИЧ

4

22 жовтня

З любов’ю
до людей,
з турботою
про місто

Петро Степанович,
пенсіонер:
– У мене як у пенсіонера
тільки хороше враження про діяльність Марії Степанівни. Вона
опікується проблемами літніх людей. Я знаю, що будь-коли можу
зайти у міську раду — і мене
почують. Дякую міській владі та
Марії Степанівні за турботу.
Ольга, медик:
– Вишгородський голова
– це той, хто турбується про
людей та місто. Я підтримую
Марію Решетнікову. Це людина, яка насамперед думає не
про свій імідж, а про те, як і що
зробити краще для міста, для
вишгородців.

2015 року

Вибори 25 жовтня

Вишгород

ШАНОВНІ ВИШГОРОДЦІ!
25 жовтня – вибори міського голови.
Ми обираємо шлях майбутнього розвитку славетного Вишгорода. Ми обираємо принципи побудови місцевої влади
– порядної, професійної, турботливої та
відповідальної.
Сьогодні я бачу, що реальні зміни
відбуваються не тільки в житті міста, а
й у свідомості вишгородців, я відчуваю
небайдужість та прагнення до кращого
майбутнього. У людей дуже великі очікування на позитивні зміни.
Моє завдання – втілити це в реальність, зробити наш Вишгород містом європейського зразка. У нас із вами для
цього є всі можливості.
Для себе я ще раз переконалась,

Я ЗА Марію РЕШЕТНІКОВУ
Валентина Василівна, вишгородчанка:
— Марія Степанівна — чесна, порядна, добра людина. Відгукується на всі наші біди, завжди вислухає, підтримає і допоможе. На мій
погляд, важливо те, що вона вже має чималий
досвід роботи в міській раді. Я переконана:
якщо її виберемо – вона нас не підведе.
Ольга Михайлівна, домогосподарка:
— У Вишгороді зараз гарно. У цьому, безумовно, заслуга міської влади. Міська влада стала
людянішою. Марія Степанівна завжди вислухає —
і дослухається, що їй говорять прості люди. Її кожного дня можна побачити на вулиці, коли вона йде
на роботу. З таким керівником місто буде і надалі
процвітати. Вона — справжній мер Вишгорода.

що самовисування, незалежність від
партійної прив’язки – це насамперед
запорука відповідальної та чесної влади. Міський голова повинен працювати
виключно на громаду та розвиток міста.
Я прошу вас прийти на виборчі дільниці та обрати шлях розвитку і подальшу долю нашого чудового міста. Впевнена: перемагає завжди правда, добро,
любов і злагода. Моя команда – це вся
міська громада, а разом ми переможемо!
З повагою
Ваша
МАРІЯ РЕШЕТНІКОВА,
кандидат на посаду
Вишгородського міського голови

Іван, вишгородець:
– Мером не може бути бізнесмен – і все!.. Багаті крадуть, вони приходять до влади на декілька днів, місяців, хай на рік чи два, та лише задля
власних інтересів.
Марія Решетнікова — гарна і порядна жінка.
Свій голос віддам їй. Бо не можна до влади допускати нечистих на руку грошовитих бізнесменів!
Степан, пенсіонер:
– Мене ще дід учив: якщо справа важка, то треба до цього діла або чорта, або
жінку. Вона подужає усе. Жінки і довше
за чоловіків живуть, і більше за день роблять, і око в них ловке – все примічають.
Хай не ображаються чоловіки, а я –
ЗА Марію Решетнікову. Вона стільки років пліч-о-пліч з Віктором Олександровичем, її навіть називають РешетнЯкОва.
Нехай продовжує всі його ДОБРІ справи.

Микола, студент:
— У місті зараз є гарні можливості для розвитку молоді. Є спортивні майданчики. Часто проводять
спортивні змагання. І ще я особисто зрадів, коли прочитав у програмі
Решетнікової про безкоштовні курси для молоді. Це те, що потрібно.

Юлія, молода мама:
— Мені приємно бачити, що у Вишгороді чисто та гарно. Видно, що про місто піклуються. Хочеться, щоб і надалі у
нас зберігалося таке ставлення міського керівництва до міських проблем.
Нам не потрібно тут чужих господарів. Марія Решетнікова та її помічники
вже довели, що вони працюють на своєму місці, і краще за неї та її команду
ніхто цього не зробить.

Ініціатива кандидата на посаду Вишгородського міського голови Марії Решетнікової «Я люблю Вишгород» об’єднала величезну кількість людей

«Вишгородці наочно демонструють любов до нашого чудового
міста, патріотизм, свою небайдужість до його розвитку – не лише на
словах, але й на ділі. Ця ініціатива не повинна закінчуватись разом із
виборчою кампанією.

Бо саме Любов до Вишгорода має нас об’єднати у прагненні до
кращого майбутнього незалежно від віку, статі та політичних уподобань»
Ваша Марія РЕШЕТНІКОВА

Вибори 25 жовтня

Вишгород

22 жовтня

Презентація програми: конкретно, цікаво і творчо
Кандидат у депутати до Київської
обласної ради Андрій Пещерін провів
зустріч із виборцями свого округу. У районному Будинку культури «Енергетик»
він презентував свою Програму Дій. Для
максимального розуміння та більшого
зацікавлення слухачів свої плани ілюстрував на великому екрані у вигляді
фото, таблиць, графічних елементів.
Творчо «розбавили» зустріч хор «Ветеран Вишгорода», вихованці міського
Центру творчості «Джерело».
Андрій Пещерін детально зупинився
на пунктах стратегічного розвитку Вишгорода та Вишгородського району і представив розроблені ним програми: «Вишгород туристичний та історико-культурний»,
«Вишгород рекреаційний», «Вишгород
спортивний», «Вишгород промисловий та
науково-технічний». А також розкрив своє
бачення розвитку району через відповідні програми фермерської діяльності та
створення екологічно чистих переробних

підприємств, збереження довкілля, розвиток зеленого туризму та рекреації. Один із
найважливіших пунктів його Програми Дій
– повернення сільським радам права розпоряджатися своїми земельними ресурсами та контролювати їх.
Звісно, такий спосіб ознайомлення з
програмою кандидата людям сподобався.
Із залу надійшло кілька запитань, які, зокрема, стосувалися і звітності про витрату
бюджетних коштів:
– Півроку тому наші депутати не підтримали ідею – зробити прозорими витрати
бюджету, – нагадав Андрій Пещерін. – Але
це можна і треба реалізувати. Взагалі бюджет треба ретельно планувати. І тоді ми
матимемо, наприклад, і регулярні соціальні виплати, бо їх закладемо заздалегідь!
Завершенням зустрічі стала вистава
«Генерали у спідницях» від театру «Колесо», що приїхав на запрошення Вишгородського камерного театру, співзасновником
якого є Андрій Пещерін.

Андрій ПЕЩЕРІН: «Слова втілюються у справи»
Загальні проблеми Вишгоро– «Земля — громаді». Терміново зупинити розбаза«Програма для мене – це план реальда та Вишгородського району, них дій, який я буду систематично та не- рювання землі. Повернути землі під контроль сільських
розв’язання яких Андрій Пещерін ухильно виконувати. А корегувати – лише рад. Створити нові робочі місця.
бачить першим завданням на по- на вимогу громади. Тому регулярно, не
• Транспорт. Створення комунального транспорту
саді депутата Київської обласної рідше чотирьох разів на рік, письмово та як конкурентної альтернативи приватному. Забезперади:
чення зниження тарифів і безперешкодного перевезенпублічно звітуватиму про зроблене»
• Прозорість влади. Повна відкриня пільговиків. Впровадити пільгову картку «Мешканця
тість формування та цільового використання бюджетів. Боротьба з
Київської області».
корупцією. Спростити оформлення дозволів та довідок для населен• Муніципальна поліція. Забезпечити порядок та спокій на Вишня (єдине вікно, мінімальні строки). Повернення повноважень місцегородщині. Боротьба з наркоманією.
вим радам.
• Соціальні питання. Забезпечити виконання державних програм
• Стратегічний розвиток Вишгорода. Для цього розробив деталь- для пільговиків, ветеранів, багатодітних родин та соціально незахині програми:
щених верств населення. Закони
«Існує багато інших, локальних, але не менш важ- мають виконуватись.
–
«Вишгород
туристичний
(істориколивих проблем, які є не лише у Вишгороді, а й на Лікультурний, рекреаційний та спортивний)»;
Одне з головних питаннь — ди–
«Вишгород промисловий та науково- вому березі.
тячі садки та школи. Забезпечити
Ці питання мені відомі і вже — під моїм пильним дітям за рахунок місцевих бюджетехнічний»;
• Створення нових робочих місць. Інвес- контролем. Більш докладно про ці питання та шляхи тів безкоштовне навчання у спортиційне поле. Реструктуризація комунальних їх вирішення викладено у Детальній Програмі Дій»
тивних секціях і творчих гуртках.
підприємств та зниження тарифів. Інженерна
Цільові дотації для забезпеченінфраструктура. Потужні спортивні та культурно-оздоровчі об’єкти.
ня спеціальних комунальних тарифів для малозабезпечених родин.
Відбудова існуючих історичних об’єктів та створення нових.
Створення пільгових магазинів та аптек. Підсилення державної
• Стратегічний розвиток Вишгородського району. Для цього роз- підтримки воїнів АТО та контроль над забезпеченням виконання вже
робив детальні програми:
обіцяних державою пільг.
– «Фермерська діяльність
• Цільові субвенції. Повна реалізація цієї програми не
«Основна політична мета: єднання усіх є можливою без допомоги центральної влади. Але це ж і є
та екологічно чисті переробні
конструктивних проукраїнських сил на бла- функція, завдання і моральний обов’язок держави. Тому буду
підприємства»;
– «Збереження довкілля, го Вишгородщини та всієї країни»
боротися за інтереси Вишгородської громади на обласному
зелений туризм та реакреарівні та виділення додаткових цільових коштів на програми
ція»;
розвитку нашого Вишгорода та Вишгородщини.

Він точно знає, якою зробити школу майбутнього
Андрія Пещеріна запросили взяти участь
у тренінгу проекту «Сучасна школа»
(16.10.2015 р. у приміщенні Вишгородської
спеціалізованої школи «Сузір’я»)
Разом із освітянами Вишгородського району Андрій
Пещерін кілька годин обговорював теми реформування
освіти. Учасники проекту із спеціалістами вирішували, як
саме формувати зміни.
Користуючись нагодою, освітяни озвучили багато своїх
проблем. А найголовніше, чого вони бажають, — це виконання відповідних державних програм та дотримання нового закону «Про освіту».
Для Андрія Пещеріна участь у цьому проекті стала корисною тим, що він із перших вуст почув реальні потреби освітян.
Це у подальшому допоможе йому корегувати свою Програму
Дій і точно знати, над чим працювати далі.
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ШАНОВНА
РОДИНА!
Цієї неділі, 25 жовтня — в країні
відбудуться вибори місцевої влади.
Я вважаю — це зміни на краще.
Будуть обрані люди, від яких залежить якість нашого щоденного
життя.
Вибори відбуваються за новим виборчим законом, а саме —
за відкритими списками. Тобто,
Ви, обираєте насамперед не партію, а людину, яка на Вашу думку
найбільш якісно захистить інтереси нашої громади на кожному з
рівнів — місцевому, районному та,
нарешті, обласному.
Нова виборча система побудована таким чином, що до ради
пройде лише той кандидат, у якого
дуже високий відсоток підтримки
громади.
Тож прошу Вас уважно та обмірковано ставитись до кандидатів
кожного з цих рівнів. Вони навіть
можуть не бути представниками
однієї партії, але, в будь-якому випадку мають бути людьми принциповими та порядними.
Багато років я активно займаюсь громадською діяльністю. До
теперішнього часу в депутати не
балотувався, але цього року був
запрошений іти в депутати обласної ради, як активний громадський
діяч Вишгородщини.
Я зрозумів, що маю це зробити,
бо це є мій громадський обов›язок,
бо на рівні депутата облради я зможу краще впливати на болючі соціальні та економічні питання Вишгородщини, а їх вирішення зробити
системним для громади.
Для цього мною було розроблено декілька стратегічних програм
економічного розвитку та соціального захисту, реалізація яких є в
інтересах громади.
Для покращення майбутнього
Вишгородщини потрібні не розбрат
та лінощі, а єдність, толерантність
та співпраця.
Про зроблене мною я буду регулярно звітувати перед громадою,
раз на 100 днів.
Для успішного подолання кризи
необхідне тотальне оновлення місцевої влади. Очищення її від корупції. Саме тому, ці вибори є дуже
важливими для нас з Вами.
Я звертаюсь до Вас особисто з
проханням прийти на вибори і зробити відповідальний вибір, а також
переконати тих, хто ще вагається
або вважає що його голос не має
значення.
КОЖНИЙ ГОЛОС — ТО Є
СПРАВЖНЯ ДУМКА ГРОМАДИ.
КОЖНИЙ ГОЛОС Є ДІЙСНО
ДУЖЕ ВАЖЛИВИМ.
З повагою до Вас

Андрій ПЕЩЕРІН,
кандидат у депутати
до обласної ради
по 21 округу
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Кандидат від «Нашого краю»

Вишгород

Приходько переконана: переможе ПРИХОДЬКО

Анастасія ЛЕВЧЕНКО
ФОТО — Олександр КОНОНЕНКО

Це свято, що відбулося у Вишгороді в
суботу і було приурочене Дню захисника
України та Святої Покрови, можна назвати
святом єдності й патріотизму. Адже прийшли на нього понад 5 тис. вишгородців та
гостей міста, які на заклик «Слава Україні!» в єдиному пориві відгукувались «Героям слава!», гучними оплесками вітали
учасників АТО та виконання патріотичних
пісень.
Захід відбувся за підтримки кандидата
на посаду Вишгородського міського голови
Олександра Приходька. Святкування спеціально перенесли на вихідний день, аби якомога більше вишгородців та гостей міста змогли відвідати грандіозний концерт за участі
зірок — Анастасії Приходько та Наталії Мо-

гилевської, інших цікавих самобутніх митців
та гуртів, вшанувати подвиги наших воїнів,
котрі сьогодні протистоять ворогові на Сході
України.
Зі сцени лунали слова подяки тим, хто
сьогодні на фронті, і тим, хто їх повсякчасно
підтримує. У єднанні сцени і глядачів відчувалась переконаність, що наша Україна вийде
переможницею з усяких військових протистоянь, з усіх економічних негараздів. І коли обпалені фронтовими вітрами герої піднялися
на сцену, вишгородці вітали їх особливо піднесено. Кандидат на посаду Вишгородського
міського голови Олександр Приходько, як
меценат, який допомагає хлопцям практично
з першого дня антитерористичної операції
(АТО), у цей святковий день передав бійцям
ще два автомобілі.
«Концертом хотілося привітати зі святом
Дня захисника України і Покрови — берегині

«Чи розділяєте настрої сьогоднішнього концерту і наміри кандидата на посаду міського голови від «Нашого краю»
Олександра Приходька?» — відповіді на ці запитання попросили дати кількох учасників свята.

українського козацтва та всієї нашої України
— теперішніх і колишніх захисників України, всіх мешканців і гостей міста, об’єднати
всіх заради наших національних цінностей»,
— пояснює ідею проведення заходу О. Приходько. Армійську тематику підхопили атовці
з гурту «Свої». Вони виконали кілька пісень,
які найкраще передали почуття і переживання бійців на фронті.
І ось на сцені — чарівна Анастасія Приходько. З початком активних боїв на Сході
України співачка постійно їздить до наших
героїв, підтримує їх виступами. Через свою
принципову позицію відмовилася від гастролей у Росії: «Як я можу, будучи громадянкою
України та підтримуючи наших хлопців у зоні
АТО, думати про кар’єру в Росії?»
Олександру Олексійовичу Настя побажала перемоги на виборах і висловила переконання, що так воно і буде. І з цим важко не

Владислав Григорович, 67 років: «До сьогодні назва «Наш край» мені мало про що говорила. А ось тепер побачив багато знайомих
людей, які вийшли на сцену і продемонстрували
свою підтримку цій силі і Приходьку. І тепер знаю,
за кого буду голосувати, бо це — авторитетні
люди, які роблять багато корисного для нашого
міста і району і будуть продовжувати це робити».
Вікторія Максимівна, 46 років: «Та що там гадати! Ви бачите, не тільки «Наш край» за Олександра Приходька, а й інші політичні сили — вони навіть не зняли своїх палаток біля концертної сцени».

погодитись, адже Приходько має в громаді
неабиякий авторитет, його підтримує потужна команда однодумців. Вишгородці по
передвиборних агітаційних матеріалах мали
змогу познайомитися з кандидатами, які
йдуть до обласної, районної та місцевої рад
від «Нашого краю». А під час концерту — всі
кандидати вийшли на міську сцену. Це люди
розважливі, відповідальні, багаті життєвим
досвідом і молодечим завзяттям. Вони йдуть
у владу, щоб розв’язувати проблеми, які накопичились і в нашому місті, і в нашій державі, реалізовувати соціально-економічні проекти, які будуть на користь усій громаді.
На завершення святкового концерту вишгородську громаду та воїнів вітала яскрава і
запальна Наталка Могилевська, також додавши доброго настрою, який, як сподіваються організатори свята, глядачі зможуть якнайдовше утримати в своїх серцях.

І в нашому мирному
Вишгороді маємо
думати про Схід

Марія Яківна, пенсіонерка: «Олександр
Олексійович Приходько робить те, що зараз найнеобхідніше і нашій вишгородській громаді, і всій
Україні — об’єднує нас. І тому не бачу іншої людини на посаді мера».
Микола Петрович, інженер: «У радості —
сила! І як гарно, що нам цим концертом додали
такої сили. Не можна повсякчас тільки скиглити.
І пісні були якраз такі, що треба — про життя і ЗА
життя».

Депутати передали лікарні медпрепарати
Анастасія ЛЕВЧЕНКО
ФОТО — автор, спеціально для «Вишгорода»

Під час зустрічей з вишгородцями багато хто піднімав
питання поліпшення якості медичних послуг, розбудови
всієї системи охорони здоров’я. Особливо це болить самим
медпрацівникам — бракує медичних препаратів, обладнання, не скрізь створені відповідні умови для роботи.
Депутат обласної ради Олександр Приходько добре знає
усі проблеми охорони здоров’я і міста, і району, постійно підтримує розвиток медицини, охоче відвідує колектив медиків,
щоб вислухати їхні пропозиції і зауваження.
Напередодні нинішньої зустрічі, що відбулася 21 жовтня,
за дорученням головного лікаря Вишгородської центральної
районної лікарні Віктора Павленка, в кожному відділенні були
зібрані пропозиції щодо необхідності забезпечення медикаментами першої необхідності. «Це антибіотики, реанімаційні препарати, серцеві, від тиску, — розвідає Віктор Петрович, — їх у нас
катастрофічно не вистачає. З проханням поповнити наші запаси
ми звернулись до народного депутата України Ярослава Миколайовича Москаленка та депутата Київської облради Олександра Олексійовича Приходька. І вони нам не відмовили».
І ось сьогодні Олександр Приходько передав медикаменти
(вони без зволікань надійшли до Вишгородської центральної,
Димерської та Новопетрівської районних лікарень). «Мені приємно вам повідомити, — сказав на зустрічі з медиками Олександр Приходько, — що медпрепаратів придбано майже на 197
тисяч гривень, вони допоможуть повернути здоров’я не одному
мешканцю і Вишгорода, і району».
Віктор Павленко озвучив й інші параметри допомоги від депутата обласної ради: «Приходько допоміг нам відремонтувати
систему опалення у дитячому відділенні — перед опалювальним сезоном виникла критична ситуація, і він виділив нам на
ремонт батарей 8 тисяч гривень. За його сприяння також ви-

готовлено стелажі для архіву — вони не обновлялись з початку
діяльності лікарні».
Але, це, так би мовити, розв’язання лише деяких проблем.
За великим же рахунком, на переконання Олександра Приходька, потрібно невідкладно розширити приміщення поліклініки. Адже населення міста стрімко зростає, а медична сфера
фактично лишається в тих обсягах, як була у 1980-х роках, коли
тільки відкрили лікувальний заклад. Подбати про оновлення
обладнання у відділеннях стаціонару. «На мою думку, — сказав
Олександр Олексійович, — у будинках, які споруджуються, для
доступності медичного обслуговування має бути передбачене
робоче місце і службове житло для сімейного лікаря».
Медики подякували Олександру Приходьку за розуміння їхніх проблем і допомогу, і висловили сподівання, що коли
він стане міським головою, то і надалі не стоятиме осторонь
розв’язання проблем охорони здоров’я.

Олександр ПРИХОДЬКО, депутат обласної ради,
кандидат на посаду Вишгородського міського голови
Необхідність постійної уваги до проблеми соціального захисту учасників антитерористичної операції, та
й взагалі учасників бойових дій, особливо проявилась
під час зустрічі з членами Асоціації учасників АТО Вишгородщини, і я цим питанням приділятиму й надалі постійну увагу.
Розумію, що сьогодні це проблема на рівні держави,
але і тут, у нашому мирному Вишгороді, ми можемо багато
зробити для тих наших земляків, які брали участь у бойових
діях на Сході держави, та тих, хто сьогодні перебуває на
території палаючого Сходу, огорнути їх увагою і турботою.
З перших днів антитерористичної операції допомагаю
технікою, навіть викупляли наших бійців із полону. Сприяю
вирішенню питання житла родинам загиблих воїнів. А ось
днями передали разом із моїми однодумцями, кандидатами до рад від партії «Наш край», дві автомашини — УАЗ та
фольксваген — представникам однієї з військових частин,
що дислокується в Краматорську. Про це ми оголосили під
час концерту, присвяченого Дню захисника України. І відразу після святкування бійці вирушили на Схід.
Я подякував їм за їх мужність і витривалість, побажав
здоров’я міцного. А у відповідь почув: «Наша віра в перемогу — нездоланна, і ми все зробимо для того, щоб вигнати
ворога з нашої землі. Спасибі таким людям, як Ви, які нас
підтримують».
Разом із волонтерами, Асоціацією учасників АТО ми
підтримуватимемо наших воїнів і надалі. А тут, у нашому
краї, вирішуватимемо питання соціального захисту воїнів
та їхніх родин.

Звістка зі Сходу
«Машина доїхала, коштів на паливо вистачило, вже
навіть на Дніпро поранених відвозили. Подяку від 14 бату
надішлють!!! Ваша праця врятувала 6 душ»

ТЕЛЕпрограма

Вишгород

22 жовтня
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06:20, 08:25 Вiд
першої особи
09:20, 18:55 Про
головне
10:20 Д/ф «Румунiя,
оповiдки з цвинтаря»
11:35 Д/ф «Замки
Європи»
12:25 «План на
завтра» з Анастасiєю
Рiнгiс
13:15 Вiкно в Америку
15:25 Х/ф «Бабуся
Бум»
17:05 Чоловiчий клуб.
Спорт
18:05 Час-Ч
18:15 Новини. Свiт
20:00 Перша шпальта
20:30 Зроблено в
Європi
21:30 Новини. Спорт
21:45, 22:45 З перших
вуст
21:50 Подорожнi
23:00, 00:00 Пiдсумки

07:00, 08:00, 09:00,
12:00, 16:45, 19:30,
23:15 ТСН
07:35, 08:35 «Маша i
ведмiдь»
09:30 «Чотири
весiлля 4»
10:45 «Мiняю жiнку
- 9»
12:20 М/ф «Iлля
Муромець i
Соловей-розбiйник»
14:00 «Слiпа»
14:40 «Сiмейнi
мелодрами - 6»
17:15 Т/с
«Заборонене
кохання»
20:30 «Чистоnews»
21:00 Т/с «Мiж нами,
дiвчатами»
22:00 «Грошi»
23:30 «Мiнкульт»
00:00 Х/ф «Фортуна
Вегаса»

06:00, 19:20

07:50, 18:50
«Лiкуємо без
пiгулок»
07:55, 09:55, 13:55,
18:55, 20:55 Модний
журнал
10:00, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
15:00, 18:30, 21:00
«Соцiальний пульс»
15:40 Євромакс
16:00, 23:30 Чудеса
природи
18:15 «Iпостасi
спорту»
19:00 В гостях у
Д. Гордона. В.
Мулерман
20:00 Володарi
морiв
21:30 Любителi
опери
22:00 Iмена-легенди
22:35 Всесвiт
00:00 «Латинський
коханець»

06:50 Мультфiльм

06:50, 07:15, 08:15

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

Ранок з Україною

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

07:00, 08:00, 09:00,

14:00, 16:00, 17:50

15:00, 19:00 Подiї

Новини

09:15 Зоряний шлях

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

10:50, 19:45

08:35 «Ранок з

«Говорить Україна»

IНТЕРом»

12:00 Реальна

09:20, 12:25 Т/с

мiстика

«Закоханi жiнки»

13:00 Х/ф «Готель

14:30 «Судовi

для Попелюшки»

справи»

15:30 Т/с «Загальна

15:15, 16:15 «Жди

терапiя 2»

меня»

18:00 Т/с

18:10, 19:00

«Клан ювелiрiв.

«Стосується

Зрадництво»

кожного»

21:00 Т/с «Переїзд»

20:00 «Подробицi»

23:00 Подiї дня

21:00 Т/с «Дурна

23:30 Х/ф «Цар

кров»

скорпiонiв 3. Книга

23:00 Т/с «Аннушка»

мертвих»

Надзвичайнi новини
06:45 Факти тижня
08:45 Факти. Ранок
09:15 Дивитись усiм!
10:00 Труба мiстера
Сосиски
11:00, 13:20 Х/ф
«Суддя Дредд»
12:45, 15:45 Факти.
День
13:35, 16:10 Х/ф
«Рiддiк 3D»
16:20 Х/ф «Робокоп»
18:45, 21:05 Факти.
Вечiр
20:20 Дiстало!
21:25 Свобода слова
00:20 Х/ф «Суддя
Дредд 3D»

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 «Вiдкритий
мiкрофон»
16:20, 17:10 «У
центрi уваги»
18:50 «Паспортний
стiл»
19:20, 21:25
«Столиця»
20:50, 23:20 «Мiська
варта»
22:30 «Служба
порятунку»
22:55 «Українська
Нацiональна
Лотерея»
23:25 «Якiсне життя»

06:05, 16:00 «Все
буде добре!»
07:55 «Все буде
смачно!»
08:50, 18:30 «За
живе!»
10:00 «Зiркове
життя. 10 способiв
схуднути»
10:55 «Битва
екстрасенсiв 15»
13:10 «Україна має
талант!-2»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
19:55 «Хата на тата»
22:35 «Детектор
брехнi 7»
23:35 «Один за всiх»

08:00 Захоплююча
наука
08:20, 12:30, 18:20
Печера гiгантських
кристалiв
10:50 Шосе крiзь
пекло: Ласкаво
просимо в зиму
11:40 Зроби або
помри: Убивча
стромовина
14:10 Таємне життя
хижакiв: У водi
15:50 Пiймати
контрабандиста:
Аеропорт Кеннедi
16:40, 20:50
Мiжнародний
аеропорт Дубай
17:30 Суперспоруди
Третього рейха
21:40 90-i:
десятилiття, яке нас
об’єднало
23:20 Паранормальне:
Екстрасенсорнi
здатностi

07:40 Репортаж
«Дощу»
08:25 Бєлковський
на «Дощi»
09:00 Як все
починалося
11:00, 12:00, 14:00,
15:00, 15:30, 16:00,
20:00, 23:00 Тут i
зараз
13:00, 15:15 Настрiй
на «Дощi»
13:15, 16:45, 19:45
Штучний вiдбiр
13:30, 21:00
ТВлiтучка
15:10, 18:45 BBС на
«Дощi»
17:00, 22:10 Грошi:
Шанецька
17:45 Вихiд в люди
18:00 Online
21:10, 00:00
Сорокiна

Передплачуйте газету «Вишгород».

07:10 Kids Time
07:12 Т/с «Друзi»
11:00 Т/с «Щасливi
разом»
11:30 М/ф «Ранго»
13:40 Х/ф «Нова
людина павук»
16:10 Т/с «Не родись
вродлива»
18:00, 03:00 Абзац!
19:00 Ревiзор
22:05 Страстi за
ревiзором
00:35 Х/ф
«Загублений рай»

07:10, 07:32, 08:10,
08:25, 08:35, 09:15,
09:35 Iнформацiйний
ранок
07:30, 08:30, 09:30,
10:30, 11:30, 12:30,
13:30, 14:30, 15:30,
16:30, 17:30, 00:00
Час. Важливо
10:10, 10:32, 11:10,
11:32, 12:32 Пресконференцiя наживо
15:15, 15:35, 16:10,
16:32, 17:20, 17:32
Україна - понад усе!
18:25, 22:10
Документальне кiно
19:50 Час. Пiдсумки
дня
23:05 Велика полiтика
23:30 Кордон держави

08:50 «Помста
природи»
10:35 Т/с
«Мушкетери»
12:45 Х/ф «Чорна
дiра»
14:35 «Вайпаут»
15:30 «Легенди
кiкбоксiнгу»
16:25 «Top Gear»
17:30, 19:00, 00:00
«ДжеДАI»
18:30, 23:30
«Спецкор»
19:20 «Секретнi
матерiали»
20:20 Т/с «Скорiон»
21:15 Х/ф «Без
правил-2»
00:20 Х/ф «Чужий
проти Хижака-2»

08:15 Т/с «Королева
екрану»
09:10, 17:10
«Розсмiши комiка»
10:00, 16:00 «Файна
Юкрайна»
10:30 Т/с «Всi жiнки вiдьми»
14:10, 20:00 «Орел
i Решка. Ювiлейний
сезон»
15:00, 19:10 «Орел
i Решка. На краю
свiту»
18:10 «Звана
вечеря»
21:00 «КВН на БIС»
22:00 Х/ф «Наречена
з того свiту»
23:50 Х/ф «Король
вечiрок»

Високошвидкісний Інтернет МТМ
Тел.: (093) 366-16-66; (095) 545-15-33; (098) 201-22-66
05:30 Х/ф «Пострiл
у трунi»
07:50 «Народний
кухар»
08:45 «Крутi 90-тi»
09:40 Т/с «Iнспектор
Джордж Джентлi»
11:30 Х/ф
«Близнюки-дракони»
13:10 Х/ф «Чорний
грiм»
15:00, 19:00, 21:30
«Свiдок»
15:15 Т/с «Таємниця
«Святого Патрiка»
19:30 Т/с «Кулагiн та
партнери»
22:00 Т/с «Гаваї 5.0»
23:45 Т/с «Чорнi
вiтрила»

07:35 М/с
«Чагiнгтон»
08:00 Мультик з
Лунтиком
10:05 М/с «Клуб
Вiнкс: Школа
чарiвниць»
11:00 Обережно,
дiти!
12:00 Повне
перевтiлення. Дiм за
тиждень
13:50, 19:00
Панянка-селянка
14:50 Любов онлайн
17:00, 21:00 Одного
разу пiд Полтавою
18:00, 20:00 Т/с
«Кухня»
18:30, 20:30 Т/с
«Свiтлофор»
22:00 Країна У
23:00 Дайош
молодьож!

06:50
Найнебезпечнiшi
тварини
08:30, 17:20 Правда
життя
09:50, 16:30 Правила
життя
10:40, 15:40 У
пошуках iстини
11:30 Мiстична
Україна
12:20, 18:30 Їжа
богiв
13:10 Охоронцi
Гiтлера
14:00 Смертельний
двобiй
14:50, 21:00 Шукачi
неприємностей
19:20 У пошуках
пригод
21:50 Таємне життя
тварин
23:30 Покер

06:25, 11:45 Дива
Сонячної системи
08:05, 13:35, 18:35 Як
це працює?
09:55 Руйнiвники
легенд
10:50, 11:15, 19:05,
19:30 Мисливцi за
складами
12:40, 13:05 У гонитвi
за класикою
15:25 Не намагайтеся
повторити
16:20 Швидкi та гучнi
20:00 Подорож у
невiдомiсть з Едом
Стаффордом
21:00 Голi та наляканi
22:00 Рiчковi монстри
22:55, 23:20
Рибальськi байки Я.
Вагнера
23:50 Блискавичнi
катастрофи
00:15 Справжнi шахраї
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вбиваємо дiтей»

по-українськи

00:05 «Один за всiх»

01:05 ППШ - 2

23:30 Полiгон

06:00, 08:00, 11:00,
12:00, 14:00, 15:00,
15:30, 16:00 Тут i
зараз
07:45, 13:15, 16:45,
19:45, 22:25 Штучний
вiдбiр
10:45 DW Новини
10:55 Тут i зараз:
Сказано на «Дощi»
13:00, 15:15, 21:10,
22:40 Настрiй на
«Дощi»
13:30, 21:00 ТВлiтучка
15:10, 18:45 BBС на
«Дощi»
17:45 Вихiд в люди
18:00 Козирєв online
19:00 Бєлковський на
«Дощi»
20:00 Тут i зараз:
Вечiрнє шоу
21:20, 00:00 Hard
day’s night
23:00 Тут i зараз:
Пiдсумкове шоу

06:50 Х/ф «Наказано
взяти живим»
08:30 Ранковий
«Свiдок»
09:00 «Кримiнальнi
справи»
09:55 Т/с «Iнспектор
Джордж Джентлi»
11:40, 22:00 Т/с
«Гаваї 5.0»
13:15, 00:50 Т/с
«Закон i порядок.
Вiддiл особливих
справ - 12»
15:00, 19:00, 21:30
«Свiдок»
15:15 «Легенди
бандитської Одеси»
15:35 Х/ф «Це було в
розвiдцi»
17:25 «Детективи»
19:30 Т/с «Кулагiн та
партнери»
23:45 Т/с «Чорнi
вiтрила»

06:45 М/с «Пiдлiтки
мутанти черепашки
нiндзя»
07:35 М/с «Чагiнгтон»
08:00 Мультик з
Лунтиком
10:05 М/с «Клуб
Вiнкс: Школа
чарiвниць»
11:00 Обережно,
дiти!
12:00 Повне
перевтiлення. Дiм за
тиждень
13:50, 19:00 Панянкаселянка
14:50 Любов онлайн
17:00, 21:00 Одного
разу пiд Полтавою
18:00, 20:00 Т/с
«Кухня»
18:30, 20:30 Т/с
«Свiтлофор»
22:00 Країна У
23:00 Дайош
молодьож!

06:50
Найнебезпечнiшi
тварини
07:40, 22:40 Гола
наука
08:30, 17:20 Правда
життя
09:50, 16:30 Правила
життя
10:40, 15:40 У
пошуках iстини
11:30 Мiстична
Україна
12:20, 18:30 Їжа
богiв
13:10 Охоронцi
Гiтлера
14:00, 23:30
Смертельний двобiй
14:50, 21:00 Шукачi
неприємностей
19:20 У пошуках
пригод
21:50 Дика Францiя
00:20 Таємницi
кримiнального свiту

06:00, 07:00, 08:00,
09:00, 12:00, 16:45,
19:30, 23:15 ТСН
06:45, 07:10, 07:45,
08:10, 08:45, 09:10
«Снiданок з 1+1»
07:35, 08:35 «Маша i
ведмiдь»
09:30 «Чотири
весiлля - 2»
10:45 «Мiняю жiнку
- 9»
12:20, 21:00 Т/с «Мiж
нами, дiвчатами»
13:20 «Ворожка»
14:00 «Слiпа»
14:40 «Сiмейнi
мелодрами - 6»
15:40 «Клiнiка»
17:15 Т/с
«Заборонене
кохання»
20:30 «Чистоnews»
22:00 «Свiт навиворiт
6»
00:00 Х/ф «Крутi
хлопцi»

06:30 Ранок у
великому мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20
Надзвичайнi новини
10:05, 20:20
Громадянська
оборона
11:05, 13:20 Х/ф
«Прибрати Картера»
12:45, 15:45 Факти.
День
13:45 Т/с «Код
Костянтина»
14:45 Т/с «Слiдчi»
15:25, 16:20
Патруль.
Самооборона
16:45, 22:35 Т/с
«Вiддiл 44»
18:45, 21:05 Факти.
Вечiр
21:25 Т/с «Нюхач-2»
23:35 Т/с «Морська
полiцiя. Спецвiддiл»

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 «Київськi
iсторiї»
22:55 «Українська
Нацiональна
Лотерея»
23:25 «Життєвi
iсторiї»

06:25, 16:00 «Все

05:50, 07:55, 09:55,
13:55, 18:55, 20:55
Модний журнал
05:55, 07:30,
15:00, 18:30, 21:00
«Соцiальний пульс»
06:15, 22:00 Iменалегенди
07:05 «Моднi iсторiї з
О. Новицькою»
07:50, 18:50 «Лiкуємо
без пiгулок»
10:00, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
11:00, 20:00 Володарi
морiв
13:10 Полiт крiзь час
16:00, 23:30 Чудеса
природи
17:45 «Соцiальний
статус: ваша пенсiя»
18:20 «Мистецтво i
час»
19:00 В гостях у Д.
Гордона. В. Мулерман
21:30 Вiдлуння
00:00 «Латинський
коханець»

06:35 М/ф
«Мультфiльм»
07:00, 07:30, 08:00,
08:30, 09:00, 12:00,
14:00, 16:00, 17:40
Новини
07:15, 07:35, 08:10,
08:35 «Ранок з
IНТЕРом»
09:20, 23:00 Т/с
«Аннушка»
11:25, 12:25 Д/с
«Слiдство вели... з Л.
Каневським»
13:55, 14:20, 16:15
«Судовi справи»
16:25 «Сiмейний
суд»
18:00, 19:00
«Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
21:00 Т/с «Дурна
кров»
01:05 Х/ф «Той, що
худне»

06:00, 15:30 Т/с

07:00 Iгри розуму:
Битва статей 2
08:00 Захоплююча
наука
08:20, 12:30,
18:30 Пiймати
контрабандиста
09:10, 13:20, 19:10
Мiжнародний
аеропорт Дубай
10:00 Мегазаводи:
«Мiнi»
11:40 Зроби або
помри: Вiднесенi
морем
15:00 Сила племенi:
Воїни кровi
16:20, 20:30 Iгри
розуму: Сон
17:30 Суперспоруди
Третього рейха
20:50 Чоловiк проти
YouTube
21:40 90-i:
десятилiття, яке нас
об’єднало
23:20 Фатальна стихiя:
Гнiв божий

«Загальна терапiя 2»
07:00, 08:00, 09:00,
15:00, 19:00 Подiї
07:15, 08:15 Ранок з
Україною
09:15 Зоряний шлях
10:50, 19:45
«Говорить Україна»
12:00 Реальна
мiстика
13:00, 21:00 Т/с
«Переїзд»
18:00 Т/с
«Клан ювелiрiв.
Зрадництво»
23:00 Подiї дня
23:30 Т/с «C.S.I..
Мiсце злочину
Майамi»

06:57, 08:20, 21:25,

08:10, 00:00 «ДжеДАI»
08:30, 18:30, 23:30
«Спецкор»
09:00 «Люстратор
7.62»
09:10 «Секретнi
матерiали»
09:25 Д/п «Таємницi
затонулих кораблiв»
09:55 Д/п «Служби
спецiального
призначення»
10:20 Д/п «Найкраща
зброя Другої свiтової
вiйни»
11:15 Д/п «Пiдземнi
мiста»
12:10 Х/ф «Магма
маямi»
14:10 Т/с «Мисливцi
за старовиною»
16:00 Т/с «Скорпiон»
18:55 Кубок України
1/8. Динамо Оболонь-Бровар
21:00 Х/ф «Друїди»
00:20 Х/ф «Воїн»

06:00, 07:00, 08:00,
13:00, 18:30, 21:00
Новини
09:20, 18:55 Про
головне
09:50 Подорожнi
10:45 Д/ф «Жiнкисолдати: побачити,
що я посмiхаюсь»
12:00 Уряд
на зв’язку з
громадянами
13:15, 18:05 Час-Ч
14:55 М/с «Друзiянголи»
16:20 Фольк-music
17:30 Богатирськi
iгри
18:15 Новини. Свiт
21:30 Новини. Спорт
21:45, 22:40 З
перших вуст
21:50 Вiйна i мир
23:00, 00:00
Пiдсумки

буде добре!»

06:00, 07:15 Kids
Time

08:15 «Все буде
смачно!»

06:02 М/c «Губка

00:15 Бiзнес-час
07:10, 07:32, 08:10,
08:25, 08:35, 09:15,
09:35 Iнформацiйний

09:10, 18:30 «За

Боб - Прямокутнi

ранок

живе!»

Штани» 1

07:30, 08:30, 09:30,

10:20 «Зiркове

10:30, 11:30, 12:30,

07:20 Т/с «Друзi»

життя. Як виховати
трансвестита»

10:50 Т/с «Не родись

11:15 «Битва

вродлива»

екстрасенсiв»

18:00, 00:05 Абзац!

12:50 «Україна має
талант!-2»

19:00 Половинки

13:30, 14:30, 15:30,
16:30, 17:30, 00:00
Час. Важливо
10:10, 10:32, 11:10,
11:32, 12:32 Пресконференцiя наживо
15:15, 15:35, 16:10,
16:32, 17:19, 17:32

18:00, 22:00 «Вiкна-

20:30 Х/ф «Подорожi

Україна - понад усе!

Новини»

Гуллiвера»

18:25, 22:10

19:55, 22:45

Документальне кiно

22:15 Супермодель

«Кохана, ми

19:50, 00:32 Час.
Пiдсумки дня
23:05 Машина часу

06:30 «TOP SHOP»
07:40 «Чи знаєте ви,
що...»
08:15 Т/с «Королева
екрану»
09:10, 17:10
«Розсмiши комiка»
10:00, 16:00 «Файна
Юкрайна»
10:30 Т/с «Всi жiнки вiдьми»
14:10, 20:00 «Орел
i Решка. Ювiлейний
сезон»
15:00, 19:10 «Орел
i Решка. На краю
свiту»
18:10 «Звана
вечеря»
21:00 «КВН на БIС»
22:00 Т/с «Доктор
Хаус»
01:35 «Весiльнi
битви»

06:25, 11:45 Не
намагайтеся
повторити
07:15, 07:40, 14:30,
14:55 Рибальськi
байки Я.Вагнера
08:05, 13:35, 18:35 Як
це працює?
09:00 Подорож у
невiдомiсть з Е.
Стаффордом
10:50, 11:15, 19:05,
19:30 Битви за
контейнери
12:40, 20:00 Швидкi
та гучнi
15:25, 15:50 Що було
далi?
16:20, 22:55 Крутий
тюнiнг
17:15, 21:00
Махiнатори
22:00 Кубинський
хром
23:50 Блискавичнi
катастрофи
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2+2
06:00, 07:00, 08:00,
13:00, 18:30, 21:00
Новини
09:20, 18:55 Про
головне
09:50 ДебатиPRO
11:25 «Prime-time» з
М. Гонгадзе
12:00 Засiдання КМ
України
13:15, 18:05 Час-Ч
14:55 М/с «Друзiянголи»
17:10 Спецпроект
«Розсекречена
iсторiя: Україна в
Другiй свiтовiй»
18:15 Новини. Свiт
19:40 Т/с «Бiлявка»
20:30 Вересень
21:30 Новини. Спорт
21:45, 22:30 З
перших вуст
21:50 Слiдство. Iнфо
23:00, 00:00
Пiдсумки

06:00, 07:00, 08:00,
09:00, 12:00, 16:45,
19:30, 23:15 ТСН
06:45, 07:10, 07:45,
08:10, 08:45, 09:10
«Снiданок з 1+1»
07:35, 08:35 «Маша i
ведмiдь»
09:30 «Чотири
весiлля - 3»
10:45 «Мiняю жiнку
- 9»
12:20, 21:00 Т/с «Мiж
нами, дiвчатами»
13:20 «Ворожка»
14:00 «Слiпа»
14:40 «Сiмейнi
мелодрами - 6»
17:15 Т/с
«Заборонене
кохання»
20:30 «Чистоnews»
22:00 «Життя без
обману»
00:00 Х/ф «Кококо»

08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20
Надзвичайнi новини
09:55 Громадянська
оборона
10:55, 13:20 Х/ф
«Гонщик»
12:45, 15:45 Факти.
День
13:45 Т/с «Код
Костянтина»
14:45 Т/с «Слiдчi»
15:20, 16:20
Патруль.
Самооборона
16:45, 22:30 Т/с
«Вiддiл 44»
18:45, 21:05 Факти.
Вечiр
20:20 Секретний
фронт
21:25 Т/с «Нюхач-2»
23:25 Т/с «Морська
полiцiя. Спецвiддiл»

07:00 «Ранок покиївськи»
09:30 «Київ музика»
10:00 «Телемаркет»
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,
20:50 «Вiдкритий
мiкрофон»
16:20, 17:10 «У
центрi уваги»
19:20, 21:25
«Столиця»
22:30 «Мiсто добра»
22:55 «Українська
Нацiональна
Лотерея»
23:20 «Мiська варта»
23:25 «Служба
порятунку»

06:15, 16:00 «Все

06:00, 07:15 Kids

буде добре!»

Time

08:05 «Все буде

06:02 М/c «Губка

смачно!»

Боб - Прямокутнi

09:00, 18:30 «За

Штани»

07:15, 09:45,
18:15 «Цивiлiзацiя
Incognita»
07:30, 15:00, 18:30,
21:00 «Соцiальний
пульс»
07:50, 18:50 «Лiкуємо
без пiгулок»
07:55, 09:55, 13:55,
18:55, 20:55 Модний
журнал
10:00, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
11:00, 20:00 Володарi
морiв
13:00 «Соцiальний
статус: ваша пенсiя»
18:10 «Сьогоднi на
сьогоднi»
19:00 В гостях у
Д. Гордона. В.
Мулерман
21:30 «Глобал - 3000»
23:50 «Натхнення»
00:00 «Латинський
коханець»

06:35 Мультфiльм
07:00, 07:30, 08:00,
08:30, 09:00, 12:00,
14:00, 16:00, 17:40
Новини
07:15, 07:35, 08:10,
08:35 «Ранок з
IНТЕРом»
09:20, 23:00 Т/с
«Аннушка»
11:25, 12:25 Д/с
«Слiдство вели... з Л.
Каневським»
13:55, 14:20, 16:15
«Судовi справи»
16:25 «Сiмейний
суд»
18:00, 19:00
«Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
21:00 Т/с «Дурна
кров»
01:05 Х/ф «У пастцi
часу»

06:00, 15:30 Т/с

07:00 Iгри розуму:
Пам’ять
08:45, 13:00, 18:40
Iгри розуму: Сон
10:00 Мегазаводи:
суперавтомобiлi:
«Лексус-LFA» 6+
12:30, 18:20 Iгри
розуму
14:10 Таємне життя
хижакiв: В-очевидь
15:00 Сила племенi:
Орлинi вбивцi
15:50 Шосе крiзь
пекло
16:40 Крижана
дорога
17:30 Суперспоруди
Третього рейха
20:00, 00:10
Шосе крiзь пекло:
Слизький спуск
22:30 Розслiдування
авiакатастроф
23:20 Фатальна
стихiя: Загублений
легiон

«Загальна терапiя 2»
07:00, 08:00, 09:00,
15:00, 19:00 Подiї
07:15, 08:15 Ранок з
Україною
09:15 Зоряний шлях
10:50, 19:45
«Говорить Україна»
12:00 Реальна
мiстика
13:00, 21:00 Т/с
«Переїзд»
18:00 Т/с
«Клан ювелiрiв.
Зрадництво»
23:00 Подiї дня
23:30 Т/с «C.S.I..
Мiсце злочину
Майамi»

Передплачуйте газету «Вишгород».

18:00, 22:00 «Вiкна-

кiшка»

Новини»

22:55 Аферисти в

19:55, 22:45

мережах

«МастерШеф - 5»

01:50 Служба

01:40 «Один за всiх»

розшуку дiтей

06:00, 21:40 ЧасTime
06:20, 18:10
Мiсцевий час
07:10, 07:32, 08:10,
08:25, 08:35, 09:15,
09:35 Iнформацiйний
ранок
07:30, 08:30, 09:30,
10:30, 11:30, 12:30,
13:30, 14:30, 15:30,
16:30, 17:30, 00:00
Час. Важливо
10:10, 10:32, 11:10,
11:32, 12:32 Пресконференцiя наживо
15:15, 15:35, 16:10,
16:32, 17:19, 17:32
Україна - понад усе!
18:25, 22:10
Документальне кiно
19:50, 00:32 Час.
Пiдсумки дня
23:30 Лiсовий
патруль

06:00, 08:00, 11:00,
12:00, 14:00, 15:00,
15:30, 16:00, 20:00,
23:00 Тут i зараз
07:45, 13:15, 16:45,
22:25 Штучний вiдбiр
10:00 Бєлковський
на «Дощi»
10:55 Тут i зараз:
Сказано на «Дощi»
13:00, 15:15, 17:45,
21:10, 22:40 Настрiй
на «Дощi»
13:30, 21:00
ТВлiтучка
15:10, 18:45 BBС на
«Дощi»
17:00 Панфiлова
18:00 Козирєв online
19:00 Грошi: Пряма
лiнiя
19:45 Вихiд в люди
21:20, 00:00 Собчак

06:55 Х/ф
«Шереметьєво 2»
09:00 «Кримiнальнi
справи»
09:55 Т/с «Iнспектор
Джордж Джентлi»
11:40, 22:00 Т/с
«Гаваї 5.0»
13:15, 00:50 Т/с
«Закон i порядок.
Вiддiл особливих
справ - 12»
15:00, 19:00, 21:30
«Свiдок»
15:15 «Легенди
бандитської Одеси»
16:05 Х/ф
«Круглянський мiст»
17:25 «Детективи»
19:30 Т/с «Кулагiн та
партнери»
23:45 Т/с «Чорнi
вiтрила»

06:45 М/с «Пiдлiтки
мутанти черепашки
нiндзя»
07:35 М/с
«Чагiнгтон»
08:00 Мультик з
Лунтиком
10:05 М/с «Клуб
Вiнкс: Школа
чарiвниць»
11:00 Обережно,
дiти!
12:00 Повне
перевтiлення. Дiм за
тиждень
17:00, 21:00 Одного
разу пiд Полтавою
18:00, 20:00 Т/с
«Кухня»
18:30, 20:30 Т/с
«Свiтлофор»
22:00 Країна У
23:00 Дайош
молодьож!

живе!»
10:15 «Зiркове
життя. Тато на
пiдборах»

07:17 Т/с «Друзi»
11:15 Т/с «Щасливi
разом»
16:10 Т/с «Не родись

12:05 «Битва
екстрасенсiв»
13:40 «Нацiональне
талант-шоу
«Танцюють всi!»

вродлива»
18:00, 00:50 Абзац!
19:00 Хто зверху?
20:55 Х/ф «Жiнка-

08:10, 00:00
«ДжеДАI»
08:30, 18:30, 23:30
«Спецкор»
09:00 «Люстратор
7.62»
09:10 «Секретнi
матерiали»
09:25 Д/п «Таємницi
затонулих кораблiв»
09:55 Д/п «Служби
спецiального
призначення»
10:20 Д/п «Друга
свiтова вiйна у 3D»
11:15 Д/п «Пiдземнi
мiста»
12:10 Х/ф «Друїди»
14:40 Т/с «Мисливцi
за старовиною»
18:55 Кубок України
1/8. Днiпро - Олiмпiк
21:00 Х/ф «ЧингiзХан»

06:30 «TOP SHOP»
07:40 «Чи знаєте ви,
що...»
08:15 Т/с «Королева
екрану»
09:10, 17:10
«Розсмiши комiка»
10:00, 16:00 «Файна
Юкрайна»
10:30 Т/с «Всi жiнки вiдьми»
14:10, 20:00 «Орел
i Решка. Ювiлейний
сезон»
15:00, 19:10 «Орел
i Решка. На краю
свiту»
18:10 «Звана
вечеря»
21:00 «КВН на БIС»
22:00 Т/с «Доктор
Хаус»

06:50
Найнебезпечнiшi
тварини
08:30, 17:20 Правда
життя
09:50, 16:30 Правила
життя
10:40, 15:40 У
пошуках iстини
11:30, 00:20
Мiстична Україна
12:20, 18:30 Їжа
богiв
13:10 Охоронцi
Гiтлера
14:00 Смертельний
двобiй
14:50, 21:00 Шукачi
неприємностей
19:20 У пошуках
пригод
21:50 Дика Францiя
23:30 Покер

06:25, 06:50, 11:45,
12:10 Що було далi?
08:05, 13:35, 18:35
Як це працює?
09:00 Кубинський
хром
09:55,
17:15Махiнатори
10:50, 19:05 Скарби
з комори
12:40 Крутий тюнiнг
15:25 Пильнуй в
обидва ока
16:20 Шлях до
прибуткiв
20:00, 20:30 Склади:
битва в Канадi
21:00, 21:30 Акули
автоаукцiону з
Далласа
22:55, 23:20 Битви
за контейнери
23:50 Блискавичнi
катастрофи

Наш індекс у Каталозі місцевих періодичних видань 40007
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2+2
06:00, 07:00, 08:00,
13:00, 18:30, 21:00
Новини
11:05 Ексклюзивне
iнтерв’ю Голови
Нацiонального
банку України В.
Гонтарєвої
11:55 Вересень
13:15, 18:05 Час-Ч
14:55 М/с «Друзiянголи»
15:55 Надвечiр’я.
Долi
18:15 Новини. Свiт
19:40 Т/с «Бiлявка»
20:30 «Prime-time» з
М. Гонгадзе
21:30 Новини. Спорт
21:45, 22:30 З
перших вуст
23:00, 00:00
Пiдсумки

06:00, 07:00, 08:00,
09:00, 12:00, 16:45,
19:30, 23:15 ТСН
06:45, 07:10, 07:45,
08:10, 08:45, 09:10
«Снiданок з 1+1»
07:35, 08:35 «Маша i
ведмiдь»
09:30 «Чотири
весiлля - 3»
10:45 «Мiняю жiнку
- 9»
12:20, 21:00 Т/с «Мiж
нами, дiвчатами»
13:20 «Ворожка»
14:00 «Слiпа»
14:40 «Сiмейнi
мелодрами - 6»
17:15 Т/с
«Заборонене
кохання»
20:30 «Чистоnews»
22:00, 23:30 «Право
на владу»

06:30 Ранок у
великому мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20
Надзвичайнi новини
10:00 Громадянська
оборона
11:05, 13:20 Х/ф
«Скелелаз»
12:45, 15:45 Факти.
День
13:45 Т/с «Код
Костянтина»
14:45 Т/с «Слiдчi»
15:20, 16:20
Патруль.
Самооборона
16:50, 22:30 Т/с
«Вiддiл 44»
18:45, 21:05 Факти.
Вечiр
20:20 Iнсайдер
21:25 Т/с «Нюхач-2»
23:30 Т/с «Морська
полiцiя. Спецвiддiл»

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 «Прогулянки
мiстом»
22:55 «Українська
Нацiональна
Лотерея»
23:25 «Київськi
iсторiї»

06:00, 16:00 «Все

06:00, 07:15 Kids

буде добре!»

Time

05:55, 07:30,
15:00, 18:30, 21:00
«Соцiальний пульс»
06:40 Iмена-легенди
07:50, 18:50 «Лiкуємо
без пiгулок»
09:45 «Цивiлiзацiя
Incognita»
10:00, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
14:00, 23:00 Всесвiт
17:45 «Соцiальний
статус»
18:20 «Ландшафтнi
гри»
19:00 В гостях у Д.
Гордона. А. Киреєва
21:30 «Досвiд. Токшоу з Н. Семенченко».
Реформа
правоохоронних
органiв: змiна системи
00:00 «Латинський
коханець»

06:35 Мультфiльм
07:00, 07:30, 08:00,
08:30, 09:00, 12:00,
14:00, 16:00, 17:40
Новини
07:15, 07:35, 08:10,
08:35 «Ранок з
IНТЕРом»
09:20, 23:00 Т/с
«Аннушка»
11:25, 12:25 Д/с
«Слiдство вели... з Л.
Каневським»
13:55, 14:20, 16:15
«Судовi справи»
16:25 «Сiмейний
суд»
18:00, 19:00
«Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
21:00 Т/с «Дурна
кров»

06:00, 15:30 Т/с

07:00 Iгри розуму:
Здоровий глузд
08:00 Популярна
наука: Людина-ядро
10:00 Мегазаводи:
«Порше-Панамера»
14:10 Таємне життя
хижакiв: На межi
15:00 Сила племенi
16:25 Дикий тунець:
Пiвнiч проти Пiвдня
17:30 Суперспоруди
Третього рейха
20:00 Золото Юкону
21:40 90-i:
десятилiття, яке нас
об›єднало
22:30 Розслiдування
авiакатастроф
23:20
Найстрашнiший
ураган в iсторiї США

«Загальна терапiя 2»
07:00, 08:00, 09:00,
15:00, 19:00 Подiї
07:15, 08:15 Ранок з
Україною
09:15 Зоряний шлях
10:50, 19:45
«Говорить Україна»
12:00 Реальна
мiстика
13:00, 21:00 Т/с
«Переїзд»
18:00 Т/с
«Клан ювелiрiв.
Зрадництво»
23:00 Подiї дня
23:30, 02:15 Т/с
«C.S.I.. Мiсце
злочину Майамi»

- 5»

01:50 Служба

00:45 «Один за всiх»

розшуку дiтей

06:20, 18:10
Мiсцевий час
07:10, 07:32, 08:10,
08:25, 08:35, 09:15,
09:35 Iнформацiйний
ранок
07:30, 08:30, 09:30,
10:30, 11:30, 12:30,
13:30, 14:30, 15:30,
16:30, 17:30, 00:00
Час. Важливо
10:10, 10:32, 11:10,
11:32, 12:32 Пресконференцiя наживо
15:15, 15:35, 16:10,
16:32, 17:19, 17:32
Україна - понад усе!
19:50 Час. Пiдсумки
дня
23:05 Невигаданi
iсторiї
23:30 Будемо жити

05:00, 09:00 Собчак

06:55 Х/ф «Шостий»
08:30 Ранковий
«Свiдок»
09:00 «Кримiнальнi
справи»
09:55 Т/с «Iнспектор
Джордж Джентлi»
11:40, 22:00 Т/с
«Гаваї 5.0»
13:15, 00:50 Т/с
«Закон i порядок.
Вiддiл особливих
справ - 12»
15:00, 19:00, 21:30
«Свiдок»
15:15 «Легенди
бандитської Одеси»
16:10 Х/ф «Правда
лейтенанта
Климова»
19:30 Т/с «Кулагiн та
партнери»
23:45 Т/с «Чорнi
вiтрила»

06:45 М/с «Пiдлiтки
мутанти черепашки
нiндзя»
07:35 М/с
«Чагiнгтон»
08:00 Мультик з
Лунтиком
10:05 М/с «Клуб
Вiнкс: Школа
чарiвниць»
11:00 Обережно,
дiти!
12:00 Повне
перевтiлення. Дiм за
тиждень
13:50, 19:00
Панянка-селянка
17:00, 21:00 Одного
разу пiд Полтавою
18:00, 20:00 Т/с
«Кухня»
18:30, 20:30 Т/с
«Свiтлофор»
22:00 Країна У
23:00 Дайош
молодьож!

07:50 «Все буде

06:02 М/c «Губка

смачно!»
08:50, 18:30 «За

Боб - Прямокутнi

живе!»

Штани»

10:00 «Зiркове

07:17 Т/с «Друзi»

життя. Залишенi

11:05 Т/с «Моя

дiтьми»

прекрасна нянька»

12:00 «Битва
екстрасенсiв»

16:10 Т/с «Не родись

13:20 «Танцюють

вродлива»

всi!»

18:00, 00:50 Абзац!

18:00, 22:00 «Вiкна-

19:00 Суперiнтуїцiя

Новини»

20:25 Х/ф «Сахара»

19:55, 22:45
«Зваженi та щасливi

07:00 Грошi: Пряма
лiнiя
10:45 DW Новини
10:55 Тут i зараз:
Сказано на «Дощi»
12:00 Тут i зараз
13:00, 15:15, 17:45,
21:10, 22:50 Настрiй
на «Дощi»
13:30, 21:00
ТВлiтучка
15:10, 18:45 BBС на
«Дощi»
18:00 Козирєв online
19:00 Грошi
21:20, 00:00 Круглий
стiл
22:25 Репортаж
«Дощу»

22:50 Хто зверху

08:10, 19:00, 00:00
«ДжеДАI»
08:30, 18:30, 23:30
«Спецкор»
09:00, 19:20
«Люстратор 7.62»
09:10 «Секретнi
матерiали»
09:55 Д/п «Служби
спецiального
призначення»
10:20 Д/п «Титанiк
100 рокiв у 3D»
11:15 Д/п «Пiдземнi
мiста»
12:10 Х/ф «ЧингiзХан»
14:50 Т/с «Мисливцi
за старовиною»
20:20 «Хоробрi
серця»
22:20 «Зброя»
00:20 Х/ф «Кiнець
гри»

06:30 «TOP SHOP»
07:40 «Чи знаєте ви,
що...»
08:15 Т/с «Королева
екрану»
09:10, 17:10
«Розсмiши комiка»
10:00, 16:00 «Файна
Юкрайна»
10:30 Т/с «Всi жiнки вiдьми»
14:10, 20:00 «Орел
i Решка. Ювiлейний
сезон»
15:00, 19:10 «Орел
i Решка. На краю
свiту»
18:10 «Звана
вечеря»
21:00 «КВН на БIС»
22:00 Т/с «Доктор
Хаус»

06:50
Найнебезпечнiшi
тварини
07:40, 22:40 Гола
наука
08:30, 17:20 Правда
життя
09:50, 16:30 Правила
життя
10:40, 15:40 У
пошуках iстини
11:30 Мiстична
Україна
12:20, 18:30 Їжа
богiв
13:10 Охоронцi
Гiтлера
14:00, 23:30
Смертельний двобiй
14:50, 21:00 Шукачi
неприємностей
19:20 У пошуках
пригод
21:50 Таємницi
природи

06:00, 08:30 Як це
зроблено?
06:25 Пильнуй в
обидва ока
07:15, 22:55 Голi та
наляканi
09:00, 09:25 Склади:
битва в Канадi
09:55, 10:20 Акули
автоаукцiону з
Далласа
10:50, 11:45, 12:40,
13:35, 14:30, 15:25,
16:20, 17:15,
18:10, 19:05,
22:00 Бунтiвники
крижаного озера
20:00 Великий улов
21:00 Смертельний
улов
23:50 Блискавичнi
катастрофи
00:15 Справжнi
шахраї

ТЕЛЕпрограма
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2+2
06:00, 07:00, 08:00,
13:00, 18:30, 21:00
Новини
10:45 Д/ф «Кузьма
Дерев’янко. Генерал
Перемоги»
14:55 М/с «Друзiянголи»
16:15 Театральнi
сезони
16:50 Вiра. Надiя.
Любов
17:45 Чоловiчий клуб
18:15 Новини. Свiт
19:40 Т/с «Бiлявка»
21:30 Новини. Спорт
21:50 Перша студiя.
Спецпроект до
Мiжнародного Дня
полiтв’язня
23:00, 00:00
Пiдсумки
23:20 Вертикаль
влади

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»
09:30 «Чотири
весiлля - 3»
10:45 «Мiняю жiнку
- 9»
12:20 Т/с «Мiж нами,
дiвчатами»
13:20 «Ворожка»
14:00 «Слiпа»
14:40 «Сiмейнi
мелодрами - 6»
17:15 Т/с
«Заборонене
кохання»
20:20 «Вечiрнiй Київ
2015»
22:30 «Свiтське
життя»
23:30 Х/ф «Чорний
дрiзд»

08:45 Факти. Ранок

07:30, 15:00, 18:30,
21:00 «Соцiальний
пульс»
07:50, 18:50
«Лiкуємо без
пiгулок»
10:00, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
11:00, 20:00
Володарi морiв
12:15, 16:00, 23:30
Чудеса природи
13:00 «Соцiальний
статус»
15:40 «Моднi iсторiї з
О. Новицькою»
17:45 Полiт крiзь час
19:00 В гостях у Д.
Гордона. А. Киреєва
21:30 Кiнофан.
«Давай
закохаємося»
00:00 «Латинський
коханець»

06:35 Мультфiльм

06:00, 15:30 Т/с

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

«Загальна терапiя 2»

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

07:00, 08:00, 09:00,

14:00, 16:00, 17:40

15:00, 19:00 Подiї

Новини

07:15, 08:15 Ранок з

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

Україною

08:35 «Ранок з

09:15 Зоряний шлях

IНТЕРом»

10:50, 19:45

09:20 Т/с «Аннушка»

«Говорить Україна»

11:25, 12:25 Д/с

12:00 Реальна

«Слiдство вели... з Л.

мiстика

Каневським»

13:00 Т/с «Переїзд»

13:55, 14:20, 16:15

18:00 Т/с

«Судовi справи»

«Клан ювелiрiв.

18:00 «Стосується

Зрадництво»

кожного»

21:00 Х/ф «Iз чистого

20:00 «Подробицi»

аркуша»

21:00 «Чорне

23:00 Подiї дня

дзеркало»

23:30 Т/с «C.S.I..

23:30 Х/ф

Мiсце злочину

«Вигнанець»

Майамi»

09:15, 19:20
Надзвичайнi новини
11:00, 13:20 Х/ф
«Охоронець»
12:45, 15:45 Факти.
День
13:45 Т/с «Код
Костянтина»
14:45 Т/с «Слiдчi»
15:20, 16:25
Патруль.
Самооборона
16:50 Т/с «Вiддiл 44»
18:45, 21:05 Факти.
Вечiр
21:25 Т/с «Нюхач-2»
23:25 Т/с «Морська
полiцiя. Спецвiддiл»

07:00 «Ранок покиївськи»
09:30 «Київ музика»
10:00 «Телемаркет»
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 «Якiсне життя»
22:55 «Українська
Нацiональна
Лотерея»
23:25 «Прогулянки
мiстом»

08:20, 12:30, 18:20
Золото Юкону
10:00 По тонкому
льоду
11:40 Зроби або
помри: Таран
рогами
15:00 Сила племенi:
Хазяї джунглiв
15:50 Нацистський
пiдводний човен
16:40 Останнiй рiк
Гiтлера
17:30 Суперспоруди
Третього рейха
20:00, 00:10 Печера
гiгантських кристалiв
20:50 Дослiдник
2.0: прокляття
загубленого мiста
21:40 90-i:
десятилiття, яке нас
об’єднало
23:20 Фатальна
стихiя

Передплачуйте газету «Вишгород».

07:15 «Зiркове

07:15 Kids Time

«Танцюють всi!-8»

00:05 Стенд-Ап шоу

06:00, 21:40 ЧасTime
06:20, 18:10
Мiсцевий час
07:10, 07:32, 08:10,
08:25, 08:35, 09:15,
09:35 Iнформацiйний
ранок
07:30, 08:30, 09:30,
10:30, 11:30, 12:30,
13:30, 14:30, 15:30,
16:30, 17:30, 00:00
Час. Важливо
10:10, 10:32, 11:10,
11:32, 12:32 Пресконференцiя наживо
15:15, 15:35, 16:10,
16:32, 17:19, 17:32
Україна - понад усе!
18:25, 22:10
Документальне кiно
23:05 Особливий
погляд
23:45 Мiграцiйний
вектор

05:00, 09:00 Круглий
стiл
07:00 Грошi:
Пархоменко
07:45, 13:15,
16:45, 19:45, 22:45
Штучний вiдбiр
10:45 DW Новини
10:55, 19:20 Тут i
зараз: Сказано на
«Дощi»
13:00, 15:15, 17:45
Настрiй на «Дощi»
15:10, 18:45 BBС на
«Дощi»
18:00 Online
19:00 Град Нагород
20:00, 23:00 I так
далi з М. Фiшманом
21:00, 00:00 Все
було з Д. Биковим
21:45 Репортаж
«Дощу»

07:10 Х/ф
«Прикордонний пес
Алий»
08:30 Ранковий
«Свiдок»
09:55 Т/с «Iнспектор
Джордж Джентлi»
11:40, 22:00 Т/с
«Гаваї 5.0»
13:15 Т/с «Закон
i порядок. Вiддiл
особливих справ
- 12»
15:00, 19:00, 21:30
«Свiдок»
15:15 «Легенди
бандитської Одеси»
15:35 Х/ф «Двоє»
17:25 «Детективи»
19:30 Т/с «Кулагiн та
партнери»
23:45 Т/с Копиновобранцi - 2

07:35 М/с
«Чагiнгтон»
08:00 Мультик з
Лунтиком
10:05 М/с «Клуб
Вiнкс: Школа
чарiвниць»
11:00 Обережно,
дiти!
12:00 Повне
перевтiлення. Дiм за
тиждень
13:50 Панянкаселянка
14:50 Любов онлайн
17:20 Одного разу
пiд Полтавою
18:20 Х/ф «Баффi
- винищувачка
вампiрiв»
20:00 Х/ф «Учень
чаклуна»
22:00 Х/ф «Омен»
00:00 Х/ф «Пагорби
мають очi»

життя. Дiти
07:17 Т/с «Друзi»
розлучень»
08:15 «Зiркове

11:05 Т/с «Щасливi

життя. Жiночi
разом»
слабкостi чоловiкiв»
09:10 Х/ф «Подаруй

16:10, 19:00

менi життя»
Супермодель по18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»

українськи

18:30, 00:20 Т/с
18:00 Абзац!
«Коли ми вдома»
19:55, 22:45

20:55 Половинки

«Нацiональне
22:25 Суперiнтуїцiя
талант-шоу

08:10, 19:00
«ДжеДАI»
08:30, 18:30
«Спецкор»
09:00 «Люстратор
7.62»
09:10 «Секретнi
матерiали»
09:25 Д/п «Таємницi
затонулих кораблiв»
09:55 Д/п «Служби
спецiального
призначення»
11:15 Д/п «Пiдземнi
мiста»
12:10 Х/ф «Шторм
500 миль за годину»
14:10 Т/с «Мисливцi
за старовиною»
19:20 Х/ф «Кiнець
гри»
21:15 Х/ф «Чужий
проти чужого»
23:10 Х/ф «Деяка
справедливiсть»

06:30 «TOP SHOP»

06:50
Найнебезпечнiшi
тварини
08:30, 17:20 Правда
життя
09:50, 16:30 Правила
життя
10:40, 15:40, 00:20 У
пошуках iстини
11:30 Мiстична
Україна
12:20, 18:30 Їжа
богiв
13:10 Охоронцi
Гiтлера
14:00, 23:30
Смертельний двобiй
14:50, 21:00 Шукачi
неприємностей
19:20 У пошуках
пригод
21:50 Таємницi
природи

06:00, 08:30,
14:00, 18:10 Як це
зроблено?
06:25, 06:50, 11:45,
12:10, 22:55, 23:20
Ефект Карбонаро
07:15, 14:30 Вижити
разом
08:05, 13:35, 18:35
Як це працює?
10:50, 19:05 Сталевi
хлопцi
15:25 Дива Сонячної
системи
16:20 У гонитвi за
класикою
20:00 Як
влаштований
Всесвiт
21:00 Космос
шкереберть
22:00 Плутон
23:50 Блискавичнi
катастрофи

07:40 «Чи знаєте ви,
що...»
08:15 Т/с «Королева
екрану»
09:10, 17:10
«Розсмiши комiка»
10:00, 16:00 «Файна
Юкрайна»
10:30 Т/с «Всi жiнки вiдьми»
14:10, 20:00 «Орел
i Решка. Ювiлейний
сезон»
15:00, 19:10 «Орел
i Решка. На краю
свiту»
18:10 «Звана
вечеря»
21:00 «КВН на БIС»
22:00 «КВН-2015»

Наш індекс у Каталозі місцевих періодичних видань 40007
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2+2
06:00, 07:00 Пiдсумки
08:35 «Золотий гусак»
09:15 М/с «Друзiянголи»
10:55 Д/ф «У часи
iмператорського
палацу»
12:55 Баскетбол.
Чемпiонат України.
«Динамо» - «IнфiзБаскет»
16:20 Чоловiчий клуб
16:55 Хокей.
Чемпiонат України.
«Донбас» - «Юнiсть»
19:35 Д/ф «Журналiст i
масовий вбивця»
21:00 Новини
21:30 Прем’єра.
Полiцiя
22:20 Iнша музика з О.
Коганом
23:00 День Янгола
00:05 Вiд першої
особи. Пiдсумки

07:45 «Грошi»

людина на Землi»

Гамп»

06:30 Х/ф «Щедре
лiто»
09:50 «Ландшафтнi
гри»
10:00 Володарi
морiв
11:15 Х/ф
«Авантюрист»
14:00 Сiм чудес
України. Хотин
16:20 «Моднi iсторiї з
О. Новицькою»
16:45 «Свiтськi
хронiки»
17:10 «Галицький
шлягер»
19:00 Опаленi
владою
20:00 Модний
журнал
20:30 Iмена-легенди
21:00 Кометавбивця
22:00 Х/ф «Мрець»

06:00, 20:00

07:00, 15:00, 19:00

«Подробицi»

Подiї

09:00 «Свiтське

06:30 Стоп-10
07:15 Провокатор

життя»
10:00, 19:30 ТСН
11:00 «Маша i
ведмiдь»

11:00 Дiстало!
12:00, 13:00
Громадянська

11:50 «Маленькi
гiганти»
14:20 «Вечiрнiй Київ
2015»

оборона
12:45 Факти. День
13:10 Iнсайдер

16:30, 21:15
«Вечiрнiй квартал
2015»
18:30 «Розсмiши

14:10 Т/с «Нюхач-2»
18:45 Факти. Вечiр
19:20 Надзвичайнi

комiка»
20:15 «Українськi
сенсацiї»
23:15 «Що? Де?

новини. Пiдсумки
20:05 Х/ф «Таксi»
21:55 Х/ф «Таксi-2»

Коли? 2015»
00:30 Х/ф «Остання

06:55 «Мультфiльм»
07:20 «Жди меня.

23:40 Х/ф «Форест

07:15 Т/с «Загальна

Украина»

терапiя 2»

08:40 «Школа

08:50 Вiдверто з М.

доктора

Єфросинiною

Комаровського»
09:30 Х/ф «Iван

10:00 Зоряний шлях.

Васильович змiнює

Субота

професiю»

11:00 Х/ф «Iз чистого

11:25 «Кохання з

аркуша»

першого погляду»
12:25 Т/с «Зозуля»

13:00, 15:20 Т/с

16:15 Х/ф «Сусiди за

«Замок на пiску»

розлученням»

17:10, 19:40 Т/с

18:10, 20:30 Х/ф «Я

«Моє нове життя»

буду чекати тебе
завжди»

21:50 Х/ф «Готель

22:20 Т/с «Ангел в

для Попелюшки»

сердці»

00:00 Зоряний шлях

08:00 «Ранок покиївськи»
09:30 «Київ музика»
13:00 «Українська
пiсня року»
14:40, 16:00, 16:55,
18:00, 18:55, 20:55,
23:20 «Вiдкритий
мiкрофон»
14:50 «Паспортний
стiл»
15:00, 17:00, 19:00,
21:00, 23:00 «СТН»
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»

06:10 Х/ф «Цiлком

06:40 Код небезпеки
08:00 Популярна
наука
10:00 Гонка до
Пiвденного полюса
15:50 Злом
Системи: Особиста
безпека
17:30 Людина проти
YouTube
18:20 Людина проти
YouTube
19:10 Iгри розуму:
Позитивне мислення
19:40 Iгри розуму:
Сон
20:50 2000-i: час,
коли ми побачили
все
21:40 Сучаснi
розслiдування
22:30 Дослiдник 2.0
23:20 Доiсторичнi
монстри Гiтлера

06:05, 08:00 Kids

пропащий»

Time

08:00 «Караоке на

06:07 М/c «Пригоди

Майданi»

Джиммi Нейтрона»

09:00 «Все буде

08:02 Хто зверху - 3

смачно!»

10:00 Ревiзор

10:05 «Хата на тата»

13:10 Страстi за

12:05 Т/с «Коли ми

ревiзором

вдома»

15:45 Хто зверху? - 4

14:55 «Зваженi та

17:40 Х/ф «Хоббiт:

щасливi - 5»

Несподiвана

19:00 «Х-Фактор - 6»

подорож»

22:45 «Нацiональне

21:00 Х/ф «Хоббiт:

талант-шоу

Пустище Смауга»

«Танцюють всi!-8»

00:10 Х/ф «Сновиди»

06:00, 08:00 I так
далi з Михайлом
Фiшманом
07:45, 11:45 Штучний
вiдбiр
10:00, 18:20 Розумне
життя
10:45 DW Новини
11:00 Грошi:
Шанецька
12:00 Бєлковський на
«Дощi»
12:45, 13:45, 22:45
Репортаж «Дощу»
14:00, 16:00, 18:00 Тут
i зараз
15:00 Круглий стiл
16:20 Грошi: Пряма
лiнiя
19:00, 23:30 Як все
починалося
20:00, 23:00 Тут i
зараз: Пiдсумковий
iнформацiйний випуск
20:20 Собчак
21:20 Грошi:
Пархоменко

07:10 Х/ф «Вiйна»
11:30 «Речовий
доказ». Хрест злодiя
13:15 «Детективи»
16:00 Т/с «Кулагiн та
партнери»
19:00 «Свiдок»
19:30 Х/ф
«Пограбування поiталiйськи»
21:35 Х/ф «Останнiй
замок»
00:10 Х/ф «Клятва»

07:00, 08:00, 09:00,
10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00,
16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 20:00, 22:00,
00:00 Час новин
07:20, 08:30, 09:30,
10:30, 11:30, 12:30,
13:30, 14:30, 15:30,
16:30, 17:30, 18:30,
21:30 Час. Важливо
13:10 Кiно з Янiною
Соколовою
15:10 Феєрiя
мандрiв
16:10 Особливий
погляд
18:35 Фактор
безпеки
21:00, 00:20 Велика
полiтика
21:35 Вiкно в
Америку
23:35 Мiграцiйний
вектор

06:40 «Маски-шоу»

06:45 М/с «Клуб
Вiнкс: Школа
чарiвниць»
08:05 М/с
«Смiшарики»
08:40 М/с
«Лалалупси»
09:00 Мультик з
Лунтиком
09:40 М/с «Дорадослiдниця»
10:35 М/ф «Втеча з
планети Земля»
12:10 Х/ф «Саксана у
Країнi Чудес»
14:00 Х/ф
«Аквамарин»
16:00 Х/ф
«Автостопом по
Галактицi»
18:00 Х/ф «Учень
чаклуна»
21:35 Одного разу
пiд Полтавою
00:00 Х/ф «Омен»

06:00, 00:50

07:50 «Нове Шалене
вiдео по-українськи»
09:10 «Облом.UA»
10:10 «Вайпаут»
13:00 «ДжеДАI»
14:00 «Реал-Бодрит»
14:55 Суперлiга.
БК «Днiпро» - БК
«Будiвельник».
Прямий ефiр
16:50 13 Тур ЧУ.
Динамо - Металiст
19:20 13 Тур ЧУ.
Карпати - Металург
З
21:30 Х/ф «Раптовий
удар»
23:20 Х/ф «Чужий
проти чужого»

Бандитський Київ
07:30 Д/ф «Секти»
08:10 Д/ф «Тiло на
продаж»
09:00, 18:30
Мiстична Україна
09:50 Охоронцi
Гiтлера
11:30, 22:00
Iнквiзицiя
13:10 Таємницi
природи
16:00 У пошуках
пригод
20:10 Їжа богiв
00:00 Борджiа:
iсторiя клану

07:40 «Чи знаєте ви,
що...»
08:10 М/ф «Живий
лiс»
09:50 «Мультфiльми
вiд Ворнер»
10:45 М/ф «Багз
Баннi»
11:40 М/ф «Будинок
лиходiїв. Мишачий
будинок»
12:50 Х/ф «Каспер:
Початок»
14:45 Х/ф «Табiр
Року 2: Звiтний
концерт»
16:40 «КВН-2015»
19:10, 22:00 «Орел i
Решка»
21:00 «Орел i Решка.
Шопiнг 2015»
00:00 Х/ф «Король
вечiрок 3»

06:25, 13:35, 23:50
Махiнатори
07:15 Бунтiвники
крижаного озера
09:55, 10:20 Гаражне
золото
10:50, 11:15, 22:00,
22:30 Склади: битва
в Канадi
11:45, 12:10 Акули
автоаукцiону з
Далласа
12:40 Швидкi та гучнi
14:30, 22:55
Кубинський хром
15:25, 00:45 Космос
шкереберть
16:20 Як
влаштований
Всесвiт
18:10, 19:05, 20:00
Через любов до
машин
21:00 Подорож у
невiдомiсть з Е.
Стаффордом

10
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2+2
09:50 М/с «Друзiянголи»
10:15 Школа Мерi
Поппiнс
11:55 Д/ф «Вiльна
людина Андрiй
Сахаров»
15:30 Чоловiчий
клуб. Бокс
16:55 Хокей.
Чемпiонат України.
«Донбас» - «Юнiсть»
20:05 Т/с «Бiлявка»
21:00 Новини
21:30 Прем’єрмiнiстр України
А.Яценюк про
реформи
21:40 Перша
шпальта
22:15 ГОГОЛЬ FEST»
15
23:00 День Янгола

06:55 «Що? Де?
Коли? 2015»
08:00 «Українськi
сенсацiї»
09:40 Мультфiльм
10:05 ТСН:
«Телевiзiйна служба
новин»
12:15 «Iнспектор
Фреймут 2»
13:40 «Мiняю жiнку»
15:00 «Чотири
весiлля 4»
16:25 «Розсмiши
комiка»
17:25 М/ф «Сiмейка
Крудз»
19:30 «ТСНТиждень»
21:00 «Маленькi
гiганти»
23:20 «10 хвилин з
прем’єр-мiнiстром»
23:30 «Свiтське
життя»

06:00 Х/ф
«Авантюрист»
11:15 «Досвiд.
Ток-шоу з Н.
Семенченко».
Реформа
правоохоронних
органiв: змiна
системи
13:30, 21:35 Iменалегенди
16:00 Сили природи
16:50 Сiм чудес
України. Паланок
17:10 «Галицький
шлягер»
19:00 Дивовижний
свiт
20:15 «Кумири»
20:35 «Свiтськi
хронiки»
21:00 Євромакс
22:00 Х/ф «Вiрнiсть»
01:00 «Вихiдний,
пiсля опiвночi»

06:05 «Мультфiльм»
06:30 Х/ф «Iван
Васильович змiнює
професiю»
08:10 «уДачний
проект»
10:00 «Орел i Решка.
Ювiлейний»
11:00 Х/ф «Я буду
чекати тебе завжди»
14:45 Т/с «Ангел в
серці»
19:00 «Кохання з
першого погляду»
20:00 «Подробицi
тижня»
21:50 Iнтерв’ю
Прем’єр-мiнiстра
України А. Яценюка
22:00 Х/ф «Сусiди за
розлученням»
00:00 «Великий
бокс. Є. Хiтров – Д.
Лютеран»

06:45 Х/ф «Спiдiгонщик»
09:30 Зiрка YouTube
10:45 Дивитись усiм!
11:45 Труба мiстера
Сосиски
12:45 Факти. День
13:05 Х/ф
«Вiдкрийте, полiцiя!»
15:10 Х/ф «Таксi»
17:00 Х/ф «Таксi-2»
18:45 Факти тижня
20:25 10 хвилин з
Прем’єр-мiнiстром
України
20:35 Х/ф «Таксi-3»
22:20 Х/ф «Таксi-4»

07:30 Реальна
мiстика
09:15 Т/с «Замок на
пiску»
13:00 Т/с «Моє нове
життя»
16:50, 20:00 Т/с
«Андрiйко»
19:00, 06:00 Подiї
тижня з Олегом
Панютою
19:40 10 хвилин iз
прем’єр-мiнiстром
21:50 Х/ф «Клушi»
00:00 Зоряний шлях

08:00 «Ранок покиївськи»
13:30 «Київськi
iсторiї»
14:00 «Служба
порятунку»
14:35 «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»

07:50, 10:50
«МастерШеф - 5»
09:00 «Все буде
смачно!»
09:55 «Караоке на
Майданi»
14:55, 15:40
«Х-Фактор - 6»
15:15 «10 хвилин з
Прем’єр-мiнiстром
України»
19:00 «Битва
екстрасенсiв 15»
21:15 «Один за всiх»
22:25 «Кохана, ми
вбиваємо дiтей»
01:15 «Детектор
брехнi 7»

06:15, 07:30, 08:00
Науковi дурощi
09:10 Гола наука:
Паралельнi свiти
10:50 Космос:
Простiр i час
13:25 Суперспоруди
Третього рейха
15:00 Дика природа
Америки
16:40 Подорож
фотографа Великим
китайським каналом
18:20 Сучаснi
розслiдування
19:10 Катастрофа в
реальному часi
20:00 Погляд
зсередини:
Мегаторнадо
21:40 Найгiрша
погода в iсторiї?
22:30 Росiйськi
секретнi матерiали
23:20 Карстовi лiйки:
похованi живцем

06:20 Грошi: Пряма

06:40 Т/с «СБУ.

лiнiя

Спецоперацiя»

07:45, 12:50

10:35 «Народний

Штучний вiдбiр

кухар»

10:00, 18:20 Сто

11:30 «Легенди

лекцiй з Д. Биковим

карного розшуку».

10:45 Репортаж

Слiдами «Душителя»

Передплачуйте газету «Вишгород».

Громада — армії

Вони захищають наш із вами спокій
Шановні мешканці Вишгородщини!
Благодійний фонд «З відкритим серцем у майбутнє» щиро дякує всім,
хто долучився до благодійного ярмарку та зробив свій вагомий внесок у
підтримку військових. Завдяки вашій небайдужості нам вдалось зібрати
8 891 гривню. Всі зібрані кошти будуть витрачені на закупівлю теплих речей для військових АТО.
Також хочемо запросити всіх мешканців на черговий благодійний ярмарок, який відбудеться 24 жовтня 2015 року за адресою: м. Вишгород,
площа Т. Шевченка, 1 — з 12:00 до 18:00. Долучайтесь до проведення
ярмарку, приносьте власні творчі вироби, речі, іграшки та смачну випічку
на продаж. Не залишайтесь байдужими до наших захисників.

ТАЛОН БЕЗПЛАТНОГО ОГОЛОШЕННЯ
22.10.2015 року
Ваші дані
ТЕКСТ ОГОЛОШЕННЯ (в газеті не друкуються)
(в газеті друкується Прізвище __________
не більше 7 слів) Ім’я _______________
№ рубрики___________
на «__»_________2015 р. Адреса ____________
Телефон___________

писати друкованими літерами

Наші рубрики
1. ПРОДАМ 3. ОБМІНЯЮ
2. КУПЛЮ
4. ПОДАРУЮ

5. НАЙМУ
6. ЗДАМ

7. ЗНАЙОМСТВО
8. ІНШЕ

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.
Останній термін подання безкоштовних оголошень - вівторок до 12.00

Директор КП «Редакція газети «Вишгород» — Віталій Кутаф’єв
Головний редактор — Марина Кочелісова
Погляди редакції не завжди збігаються з
думкою авторів публікацій.
Редакція залишає за собою право
скорочувати надані матеріали,
які не рецензують і не повертають.
Відповідальність за достовірність даних
несу ть автори публікацій
(рекламодавці).
Матеріали, опубліковані під знаком ,
друк уються на платній основі.
Останній термін надання матеріалів —
середа, 13-00

P. S.

Засновник — Вишгородська міська рада
Передплатний індекс газети у Каталозі місцевих
періодичних видань 40007
Газета виходить щосуботи. Ціна договірна
Свідоцтво про реєстрацію
КВ № 957 від 20.09.1994 року
Адреса редакції: 07300, м. Вишгород,
вул. Б. Хмельницького, 2;
Тел/факс: (04596) 5-27-25
Надруковано у ЗАТ “Сьогодні Мультимедіа”,
м. Київ, вул. Борщагівська, 152-б.
Наклад 3000 примірників

Ось так завжди: добре скажеш —
наврочиш, погано — накаркаєш

07:10, 08:55 Kids
Time
07:12 Х/ф «Подорожi
Гуллiвера»
08:57 Х/ф «Сахара»
11:35 Х/ф «Хоббiт:
Несподiвана
подорож»
14:50 Х/ф «Хоббiт:
Пустище Смауга»
18:00 Х/ф «Хоббiт:
Битва п’яти воїнств»
21:00 Х/ф «Хеллбой:
Герой з пекла»
23:15 Х/ф «Жiнкакiшка»

07:00, 08:00, 09:00,
10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00,
16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 20:00, 22:00,
00:00 Час новин
07:30, 08:30, 09:30,
10:30, 11:30, 12:30,
13:30, 14:30, 15:30,
16:30, 17:30 Час.
Важливо
10:35, 19:25 Невигаданi
iсторiї
11:10 Будемо жити
14:35 Сiмейний лiкар
15:35 Майстри ремонту
17:35 Велика полiтика
18:30 Вiкно в Європу
21:40 Час-Time
23:15 Фiнансовий
тиждень
23:30 Територiя закону

06:40 «Маски-шоу»
07:50 «Нове Шалене
вiдео по-українськи»
08:35 «Облом.UA»
11:00 «Люстратор
7.62»
12:00 «Цiлком
таємно»
13:00 «Секретнi
матерiали»
14:00 «Хоробрi
серця»
16:55 13 Тур ЧУ.
Чорноморець Сталь
19:20 13 Тур ЧУ.
Волинь - Говерла
21:30 «Профутбол»
23:15 Х/ф «Деяка
справедливiсть»

06:30 «TOP SHOP»
07:40 «Чи знаєте ви,
що...»
08:40 М/ф «Будинок
лиходiїв. Мишачий
будинок»
09:50 М/ф «Каспер:
Початок»
11:30 Х/ф «Табiр Року
2: Звiтний концерт»
13:25 «Розсмiши
комiка»
14:20 «Орел i Решка»
18:10 «Орел i Решка.
Шопiнг 2015»
19:10 «Вечiрнiй
квартал»
21:00 Х/ф «Як
позбутися хлопця за
10 днiв»
23:10 «КВН-2015»

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

«Дощу»
11:15 Грошi:
Пархоменко
14:00, 16:00, 18:00
Тут i зараз
14:20 Грошi. Пряма
лiнiя

12:00 «Крутi 90-тi»
12:55 Х/ф
«Пограбування поiталiйськи»
14:55 «Розсмiши
комiка»

19:00 I так далi з М.

16:50 «Легенди

Фiшманом

карного розшуку»

20:00 Тут i зараз

19:00 Т/с «Слiд

21:30 Як все

саламандри»

починалося

23:00 Х/ф «Везучий»

22:25 Грошi:

00:55 Х/ф «День

Шанецька

мумiї»

06:00 М/ф «Тiмотi
Твiдл»
08:05 М/с
«Смiшарики»
09:00 Мультик з
Лунтиком
09:40 М/с «Дорадослiдниця»
11:45 М/ф «Втеча з
планети Земля»
13:15 Т/с «Ксена принцеса-воїн»
14:10 Х/ф «Саксана у
Країнi Чудес»
16:00 Х/ф
«Аквамарин»
18:00 Х/ф
«Автостопом по
Галактицi»
21:35 Одного разу
пiд Полтавою
23:00 Дайош
молодьож!
00:00 Х/ф «Пагорби
мають очi»

07:30 Д/ф «Тiло на
продаж»
08:10 Д/ф «Секти»
09:00, 18:30
Мiстична Україна
09:50 Охоронцi
Гiтлера
11:30, 22:00
Iнквiзицiя
13:10 Таємницi
природи
15:00 Моря в пустелi
16:00 У пошуках
пригод
20:10 Їжа богiв
00:00 Борджiа:
iсторiя клану

06:25, 06:50 Склади:
битва в Канадi
07:15 Дива Сонячної
системи
09:00 Подорож у
невiдомiсть з Едом
Стаффордом
09:55 Як
влаштований
Всесвiт
10:50 Космос
шкереберть
12:40, 13:05, 21:00,
21:30 Найкращi у
своїй справi
13:35, 22:00
Руйнiвники легенд
14:30, 22:55 Трой
15:25, 16:20, 17:15,
23:50 Швидкi та гучнi
18:10 Бунтiвники
крижаного озера
19:05 Великий улов
00:45 Акули
автоаукцiону з
Далласа

Наш індекс у Каталозі місцевих періодичних видань 40007
ВІТАЄМО з ЮВІЛЕЄМ Надію ВОЛОШИНУ!
НУ!
Хай сміється доля, мов калина в лузі,
в колі щирих, вірних і хороших друзів.
Зичимо Вам щастя, радості, тепла,
успіхів, здоров’я, злагоди й добра.
Хай крокують поруч вірність і кохання,
хай здійсняться мрії і Ваші бажання.
Асоціація роботодавців Вишгородщини

Потрібні чоловіки та жінки для роботи в Польщі.
Працевлаштування офіційне.
(066) 66-45-999, (098) 307-82-83, (063) 513-02-72
www.strefa-work.com.ua
Вишгородський районний суд Київської області оголошує
конкурс на заміщення вакантної посади судового розпорядника.
Вимоги до кандидата: вища освіта (освітньо-кваліфікаційний
рівень не нижче молодшого спеціаліста) за спеціальністю «Правознавство». Додаткова інформація за тел: 04596-22-710.
Оголошено конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності
для проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки.
Загальна площа — 0,1164 га, гр. Овакімян А. С., м. Вишгород,
пр. Шевченка, 11.
Конкурс відбудеться 4 листопада 2015 року об 11:00 год. за
адресою: м. Вишгород, пл. Т. Шевченка, 1, к. 67, телефон для
довідок: 22-957.
Конкурсні пропозиції щодо вартості відповідно до калькуляції
витрат, пов’язаних із виконанням робіт, а також строк виконання робіт із оцінки земельної ділянки надаються у запечатаному
конверті.
Конкурсна документація надається до 10:00 04.11.2015 р. за
адресою: м. Вишгород, пл. Т. Шевченка, 1, к. 63.

Чистимо колодязі
механізованим способом
на відмінно!
Тел: 067-339-65-04,
050-87-36-330,
097-684-59-47.
Вважати недійсним загублене посвідчення інваліда
війни, серія Б №395587, видане УТСЗН м. Шахтерська,
27.12.2001 р. на ім’я Віктора
Васильовича ЛАГУТИ.

Безкоштовні
оголошення

ІНШЕ
Домашній майстер. Тел: (063) 100-90-08
Ремонт квартир, сантехнічні/зварювальні
роботи, електрика, вагонка. Тел: (067) 945-06-40

ПРОДАМ
Гараж №48 (євроремонт),
кооператив «Екран». Тел: (096) 271-70-92
Гітару б/в. Шестиструнну акустичну.
Тел. (066) 335-53-30
Погріб, вул. Шолуденка, 6 у м. Вишгороді.
Тел: (066) 629-43-51, (093) 484-48-47, Євген
Багажник для «Жигулів».
Тел: (067) 748-40-27, (097) 330-15-37

ЗДАМ
Кімнату з балконом. Тел: (04596) 5-21-01

А ти вже ПЕРЕДПЛАТИВ ««Âèøãîðîä
Âèøãîðîä»» на 2016 рік?
У Вишгороді відділ
передплати Центру поштового
зв’язку №10 (пл. Т. Шевченка, 2)

працює: понеділок — п’ятниця,
з 8:30 до 12:30 і з 13:30 до 17:30.
Тел: (04596) 54-349

Індекс газети «Âèøãîðîä» у Каталозі місцевих періодичних видань 40007
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Звитяги вільних духом

Сузір’я
Анатолій МИСЬКО,
голова Вишгородського ФСТ «Україна»,
адмірал-командор козацтва
У цьому році відбулась прем’єра Всеукраїнського
державного свята — Дня захисника України. До цього
часу Україна брала за це свято день 23 лютого — день
втечі революційних балтійських моряків під проводом П.
Дибенка з-під Пскова і Нарви в 1918 р. у глибокий сибірський тил (замість того, щоб виконати наказ В. Ульянова — зупинити німецьку навалу).
14 жовтня це ще й День українського козацтва та річниця
створення Української Повстанської Армії. Відзначення Покрови — релігійного свята візантійського походження — суперечливе, бо возвеличує Богородицю за те, що вона згубила козацький флот разом із козаками у Босфорі під час
облоги Царгорода 860 р. на чолі з князем Аскольдом.
Та попри все це, Вишгородська спеціалізована школа
«Сузір’я», що вже багато років традиційно проводить заходи

Фут ГОЛ

22 жовтня

до Дня Збройних сил України, відначила і День українського
козацтва.
Вступне слово оголосила вчителька фізкультури Наталія
Свінчак, а змагання відкрив головний суддя Анатолій Мисько.
Автор оригінальної озвучки свята — Надія Дмитренко. Суддя
при учасниках — Лідія Мельникова, отаман козачок-берегинь
м. Вишгорода. Голова оргкомітету заходу — директор школи
«Сузір’я».
Перед початком змагань присутні хвилиною мовчання
вшанували всіх загиблих у боротьбі за Україну та випускника
школи «Сузір’я» Євгена Єрмакова, який героїчно загинув під
Дебальцевим.
Фінальні змагання учнів 10-х класів (збірна команда № 1)
і учнів 11-х класів (збірна команда № 2) з козацького осучасненого народного багатоборства «Козацькі звитяги-2015»
відбулися з таких дисциплін:
стрибки в лантухах — 2 : 1 ( перемогла команда № 2);
вдягання ОЗК (закисного костюма) — 1 : 1 ;
підтягування та естафета з м’ячами — 1:1;

Перемога, поразка, нічия…

Сергій ШКОЛЬНИЙ, заступник директора з навчальнотренувальної роботи КП «УФКС Вишгородської міської ради»
Цікаво та напружено пройшли футбольні матчі першості України на міському стадіоні «Енергетик».
Сімнадцятирічні юнаки ФК «Чайка» попри значну терито-

ріальну та ігрову перевагу не змогли здолати ФК «Рубін» (с.
Пісківка), зігравши внічию 1:1.
Доволі прикрий результат, особливо зважаючи на те, що
у минулому турі наші земляки на виїзді з рахунком 2:0 здолали житомирське «Полісся» – лідера нашої групи.
Натомість ФК «Чайка» (юнаки 2002 р. н.) здобули пере-

козацький хокей — 2:2;
пластуни — 1: 2 (перемогла команда № 2);
біг з малою тенісною ракеткою 2:1 (перемогла команда №1);
на перекладині 1 місце посів Дмитро Бадеха (25 разів);
2-ге — Богдан Войтик (23 рази), 3 місце — Євген Сидоренко (20 разів);
у дуелі капітанів Владислав Ярошенко (№ 2) переміг
Костю Черкая (№ 1);
метання довбні — 2:1 (перемогла команда № 2).
У загальному підсумку перемогу отримала збірна 11-х
класів, друге місце посіла збірна 10-х класів. Загальний рахунок — 16:13. Переможці та призери нагороджені дипломами
1, 2 ступенів. Грамотами ФСТ «Україна» нагороджені вчителі
фізкультури.
Проведені заходи з патріотичного виховання української
молоді — запорука майбутніх українських перемог у світовій
толоці.
могу над однолітками з «Рубіну» з рахунком 2:1.
Після тривалої серії невдалих ігор гравці дорослої команди «Чайка» зіграли внічию з ФК «Дарниця».
У першості Києва серед дитячих команд зафіксовані наступні результати:
«Чайка» (2006 р. н.) – «Зірка 2» – 0:0
«Чайка» (2005 р. н.) – «Арсенал» – 1:2
«Чайка» (2004 р. н.) – «Арсенал» – 0:2
Юнаки «Чайка» U21 – ФК «Добро-Восход» – 5:3

Позашкілля

Фольклорний ансамбль «Співаночка»: Маша Ярмоленко, Ліза Бондаренко, Софійка Лисенко, Аня Боднарчук та Даша Безп’ятчук зі своїм керівником
Валентиною Демочко та членами журі Міжнародного конкурсу «Штурм»
Валентина ЯКОВЕНКО, методист ЦТ «Джерело»
ФОТО — автор, спеціально для «Вишгорода»

Напередоні Дня захисника України у міському ЦТ
«Джерело» влаштували справжній козацький вечір жартів, неповторних моментів і веселих розіграшів. На юних
джерелят — нащадків славних козаків — чекали веселі
розваги, перевірка на силу, влучність та швидкість.
Але спочатку оплесками привітали учасників фольклорного колективу «Співаночка» (керівник — Валентина Демочко), який вдруге повернувся з перемогою із Міжнародного
фестивалю дитячої та юнацької творчості «Штурм». Наші

Козацькі забави джерелят

дівчатка найпершими вийшли на сцену Будинку культури м.
Сміла на Черкащині і піснею «Та косив батько» так вразили
журі, що всі інші учасники не змогли їх перевершити.
Виконавши конкурсну пісню тепер уже в джерельній залі,
«Співаночка» звільнила місце іншим козачатам. Ті визначили, якими були їхні славні предки, — сильними, спритними,
розумними. І приступили до випробувань, запропонованих
ведучим заходу, — художнім керівником «Джерела» Юрієм
Ушаковим. Змагались у перетягуванні канату і стрибках у
мішках, «добували їжу» і «саджали картоплю», танцювали.
Мабуть, у залі не було ще так весело і гамірно, як того
дня. Дітвора навперебій просилася взяти участь у конкурсах,

Як на Покрову
розважалися
Влас. інф.
ФОТО — архів ВРГ «Інтелект»,
спеціально для «Вишгорода»

16 жовтня, на Козацьку Покрову та з нагоди Дня захисника
України в гімназії «Інтелект» відбувся цікавий патріотичний захід
«Як козаки на Покрову розважалися» .
На кожній із 4-х «станцій» змагалося по дві команди: у спорті та
кулінарії, піснях і танцях, малюнках
на асфальті. Козаки ліпили вареники та чистили картоплю, співали
пісні та вчилися танцювати, змагалися у конкурсі малюнків. Переможці отримали подарунки для школи
(волейбольні та баскетбольні м’ячі,
а також патріотичні футболки та
шаровари). Змагання супроводжував запальною музикою оркестр ГУ
МВС України, учасників і глядачів
частували кулішем.

жваво реагувала на кожне завдання і всіляко намагалася виконати його якнайшвидше, а зал бурхливо вболівав за всіх
і за кожного.
Ну, і яке ж свято без бажань! Кожен мав можливість загадати своє заповітне, поки просувався «казковою печерою»
(це було заодно і спортивною вправою).
У підсумку — переможених не було. Ведучий констатував: усі — спритні, витривалі, уважні та ще і мрійники! «Будемо намагатися це свято зробити традиційним, — зазначив
Юрій Ушаков — і з радістю чекатимемо всіх на наступних
козацьких забавах. Головне, аби мир і злагода в Україні були
завжди».
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Виставки
Тамара СОКОЛ, заступник директора Національного музею-заповідника «Битва за
Київ у 1943 році»
ФОТО — Ольга ГУГЛЕНКО, спеціально для «Вишгорода»

12 жовтня у Національному музеї-заповіднику «Битва за Київ у 1943 році» відбулася презентація виставки «Світ очима
дітей прифронтової Донеччини». 30 робіт
вихованців дитячої студії «Синій птах» Музею народної архітектури, побуту і дитячої
творчості, куди нині переведено Донецький обласний художній музей із окупованої території, виконані дітьми віком від

Ольга СУБАЧ, завідуюча відділом експозиції Національного музею-заповідника
«Битва за Київ у 1943 році»
ФОТО — архів музею, спеціально для «Вишгорода»

У ніч на 20 вересня війська 38-ї армії
генерала Н. Чібісова почали форсування
Дніпра в районі Сваром’я, Старосілля,
Осещини. Спроба відразу не вдалася —
тут ворог устиг створити міцну оборону.
Північний фланг першої лінії німецької
оборони проходив через рубіж Вишгород-Пуща-Водиця. На фортифікаційні
роботи німці зганяли місцеве населення
та привозили військовополонених. Але
останніх було не так багато — більшість
їх до цього часу загинули у київських
концтаборах.
Перед командиром 167-ї Червонопрапорної Сумської дівізії генерал-майором
О. Мельниковим командування поставило
чітке завдання — захопити плацдарм на
правому березі Дніпра в районі Вишгорода,
утримувати його до підходу головних сил, а
надалі — розширити і заволодіти опорним
пунктом, яким був Вишгород.
У ніч з 22 на 23 вересня передовий І-й
батальйон майора О. Шевцова на плотах,
рибальських човнах та інших підсобних
засобах почав форсування Дніпра в районі Старосілля — острова Речиця, що біля
Вишгорода. Німці не передбачали переправи радянських військ у цьому районі, бо
правий берег тут домінував над лівим на 5080 м, крім того — він був міцно укріплений.
Батальйон без втрат успішно переправився
до острова і відразу почав окопуватись. Відстань від острова до берега — менше, ніж
300 м. Зрозуміло, що ранком німці виявили
присутність радянських військ і весь наступний день пробували вибити їх із плацдарму.
Вранці 24 вересня лейтенант М. Потапенко зі своїми бійцями пішов через другу
протоку північніше Вишгорода в районі цегляного заводу. Вони були помічені німцями, але під шаленим обстрілом убрід досягли берега та змогли окопатись. Наприкінці
дня, після німецьких атак, що часто переходили в рукопашну, в живих залишилось
лише троє десантників. Але з настанням
темряви їм на допомогу підійшла зведена
рота ст. лейтенанта І. Очеретька. До групи
входили три взводи під командуванням ст.
лейтенанта М. Захарчука, лейтенантів Є.
Добровольского та П. Орещенка.
За підтримки мінометників із острова
бійці Захарчука та Добровольського захопили бараки біля цегляного заводу і відсікали безперервні атаки противника, коригуючи сигнальними ракетами та по рації вогонь
мінометних рахунків.
Радянські солдати стояли на смерть: у
взводах залишалось по 8-12 бійців. У ніч з
26 на 27 вересня майор О. Шевцов направив на підкріплення третю роту на чолі з
лейтенантом Д. Ходаком. 28 вересня після
тривалих атак ворога ст. лейтенант Захарчук, який був за командира після загибелі
Потапенка та важкого поранення Очеретька, доповів на острів О. Шевцову про складні умови десанту, про загибель лейтенанта
Ходака, назвав імена живих та загиблих,
достойних нагород, а також повідомив

Музей

Вишгород

Світ очима дітей прифронтової Донеччини
8 до 16 років із с. Прелесне Слов’янського
району Донецької області.
На Донеччині і зараз, під час АТО, діти
живуть, навчаються, грають та малюють. Військові дії не затьмарили душу і віру в майбутнє. Техніка художнього набивання, якою виконані роботи, є водночас і геніальна, і проста.
Розвиває творче мислення, естетичний смак,
увагу, координацію рухів.
Із задоволенням учасники студії «Синій
птах» створюють різнокольоровими нитками
краєвиди рідного села, тварин, а також улюблених казкових героїв. З добром у душі в
своїх роботах висловлюють почуття, показу-

ють, чим живуть і чим цікавляться.
Картини цікаві, відверті, в кожній із них
яскраво виражена манера юного автора.
А ще вони — серйозні і смішні, іноді наївні,
але завжди щирі і сповнені почуття радості,
яку дарує творчість. Якщо діти розуміють,
що справжнє мистецтво і справжнє життя
будуються за законами краси, то виростуть
душевно багатими людьми, гідними громадянами, хорошими батьками.
На відкритті виставки були присутні учні
шкіл с. Нові Петрівці, працівники музею,
представники засобів масової інформації.
На презентації виступили директор Націо-

нального музею-заповідника «Битва за Київ
у 1943 році», начальник управління культури
Донецької обласної державної адміністрації
Аліна Певна, учасник АТО Денис Альохін,
який пішов на фронт добровольцем, депутат
Київської обласної ради, директор Вишгородської гімназії «Інтелект».
Організатори виставки: Донецька ОДА,
Київська ОДА, Національний музей –заповідник «Битва за Київ у 1943 році», Донецький
обласний художній музей, ВМГО «Соціальний
вектор».
Виставка експонуватиметься до 30 жовтня 2015 року.

умовні координати ділянок зосередження
сил противника.
Захарчук дізнався, що на допомогу залишкам роти вже готується підрозділ 520ого стрілецького полку. Але німець вкотре
пішов в атаку, що скоро перейшла в рукопашну. Залишки десанту загинули майже
всі. Сам Микола Захарчук також вважався
загиблим. Звання Героя Радянського Союзу йому було присвоєно посмертно. Мати
отримала похоронку.
Але ст. лейтенант не загинув. Важко пораненим він потрапив у німецький полон.
Пройшов тортури німецьких концтаборів.
Після закінчення війни був депортований у
Радянський Союз і, як ст. лейтенант, який
був у полоні, направлений до радянського
фільтраційного табору на Соловецькі острови (як зрадник).

линського повністю оволодів цегляним заводом та розширив плацдарм на правому
березі Дніпра біля Вишгорода до 800 метрів
по фронту та 500 метрів углиб. Особливо
відзначилися при цьому бійці рот ст. лейтенанта О. Петропавлова та Б. Катишева.
Крок за кроком плацдарм розширювався.
У ніч з 18 на 19 жовтня почався рішучий штурм Вишгорода. 19 жовтня по його
території був проведений сильний бойовий
вогонь мінометних і гарматних артстволів,
«катюш». Біля 10-ї години ранку радянські
бійці захопили пагорб біля церкви св. Бориса та Гліба. Німці провели декілька контратак, але повернути цей важливий об’єкт не
змогли. (Я ще пам’ятаю зруйновану церкву
Бориса та Гліба свого дитинства. На її обгорілих стінах можна було побачити залишки чудових фресок зі слідами від снарядів

города — і залишки німецьких військ було
остаточно ліквідовано, а Вишгород звільнено.
Село являло собою жахливу картину.
Із 609 хат не вцілила жодна. Місцеві жителі розповідали, що довоєнний Вишгород
стояв на пагорбах понад Дніпром. Під час
артпідготовки радянська артилерія знищила хати повністю. Селяни, до речі, разом із
німцями та вцілілим скарбом і домашніми
тваринами ховались по ярах. Значні втрати
були і серед місцевих. Тут варто згадати і
діяльність сумнозвісних польових військкоматів, що інколи забирали навіть хлопців,
яким ще не виповнилось 18 років.
За звільнення Вишгорода 36 бійців та
командирів РСЧА було нагороджено високим званням Героя Радянського Союзу. Сім
із них — посмертно.
Але для радянських військ визволення
Вишгорода далося важкою ціною. Зі слів
очевидців тих далеких подій — трупами наших солдатів, як греблею, було перекрито
Дніпро між островами та берегом. Військові
похоронні команди не встигали ховати загиблих, тому їм на допомогу мобілізували
підлітків та жінок. Убитих німців взагалі не
ховали, а інколи навіть не збирали. Бо сапери розміновували лише дороги і фронт
ішов далі, а поля навколо Вишгорода залишались заміновані.
Саме у Вишгороді виловлювали трупи затонулих наших бійців із Дніпра, коли
вони піднялися, і течія понесла їх на Київ.
У Вишгороді десь під пагорбами їх і хоронили вночі під охороною, не допускаючи місцевих, щоб приховати втрати. Земля була
вже мерзла. Сапери робили траншеї, куди й
скидали мертвих. Червоноармійських книжок не збирали, та і що від них після води
лишилось. А особистих жетонів на той час
уже не давали.
Всі ці солдати до цього часу вважаються
безвісти зниклими, та і місця цих прихованих поховань до цього часу не знайдені. Вся
земля навколо Вишгорода не лише у шрамах від воронок та окопів, вона встелена
трупами та смертоносним залізом. Гуляючи
вишгородськими лісами та полями, ми навіть не підозрюємо, що наступаємо не на
горбочок, а насправді – на солдатську каску…
Тільки тоді можна належним чином
вшанувати пам’ять визволителів Вишгорода, коли буде розшукано і поховано як слід
останнього із загиблих солдатів, на чиїх могилах, як гриби, ростуть дачі можновладців,
ресторани, бензоколонки та інші будівлі.
Вже багато років розшукують загиблих
пошукові загони Київської області. Саме
дякуючи Київському обласному благодійному фонду «Пошук» і за сприяння Вишгородського міського голови Віктора Решетняка на святому місці для всіх вишгородців
— братській могилі в центрі міста — в 2013
році з’явилось ще одне ім’я — Героя Радянського Союзу Б. Катишева.
…Пам’ять – це міст, що духовно пов’язує
покоління. Одним із головних напрямів патріотичного виховання є пам’ять про подвиг
дідів та прадідів, повага до їхніх могил, бо
вся наша земля – це одна суцільна братська могила.

«Є в пам’яті миттєвості війни»
21 жовтня 1943 року звільнено м. Вишгород

То були жорстокі і важкі часи. Нікого не
цікавило, ЯК людина потрапила в полон,
особливо ст. лейтенант, який мав табельну
зброю. Вдруге М. Захарчуку було вручено
нагородні документи про присвоєння звання Героя Радянського Союзу в 1949 році,
після звільнення.
…У той час, коли 615-й полк вів бої за
утримання плацдарму біля цегельного заводу, сапери дивізії переправили на острів
Речиця 465-й стрілецький полк і два дивізіони 576-го артилерійського полку. Одним із
перших під гарматним та мінометним вогнем противника переправив свої гармати
на острів розрахунок лейтенанта Ю. Кургузова. Вогонь його гармат знищив 4 вогняні
точки, 120 солдатів та офіцерів противника.
Під час 7-ї контратаки лейтенант Кургузов
загинув смертю хоробрих. Герой Радянського Союзу (посмертно) Ю. Кургузов похований у с. Лебедівка. Його ім’ям названо
вулицю в м. Вишгороді.
…У ніч з 29 на 30 вересня батальйон
капітана 520-го стрілецького полку М. По-

і куль, а під ногами в купі сміття — знайти
і старовинні монети та гільзи від патронів).
Враховуючи те, що очистити південь
Вишгорода від німців не вдалося, а в районі Лютежа треба було розширювати плацдарм, за наказом командуючого 38-ї армії
К. Москаленка два стрілецькі полки (465-й
та 615-й) було перекинуто на Лютізький
плацдарм. У Вишгороді залишився лише
520-й полк. Німець кинув значні сили, щоб
відвоювати село. Для цього частина військ
Вермахту була знята з-під Києва та Лютежа. Але ворогу не вдалося відкинути радянські війська із займаних позицій.
Третього листопада 1943 року з Лютізького плацдарму почався наступ на Київ і
рано-вранці шостого листопада столицю
України було звільнено.
Вишгород фактично звільняли двічі. 4
листопада під час наступу на Київ ворог
був вибитий із села. Але в тилу, у Вишгороді, залишилась значна частина німців, що
вціліли після штурму. Вже після звільнення
Києва війська РСЧА повернулись до Виш-

Вибори 25 жовтня

Вишгород

22 жовтня
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2015 року

Вірити! Не можна зневіритись
Сергій КОБА, кандидат на посаду
Вишгородського міського голови
Мене часто на зустрічах мешканці
міста запитують: «А що ти зробив для
Вишгорода?» Так, я не відкривав у місті
дитячих майданчиків, не встановлював
лавочки, не спонсорував розважальних
заходів. Я працював на національному
рівні.
Коли спалахнула Революція у грудні
2013 року, я виступив одним із засновників
та лідерів громадського руху Автомайдан.
Перешкоджав правоохоронним органам та
високопосадовцям зазіхати на волю народу. Систематично проводив протестні акції,
керував одним із наймасштабніших заходів
— «Поїздкою у Межигір’я». Разом із активістами Автомайдану постійно підтримував
Майдан.
Я закликав людей до рішучих дій і одним із перших рушив на вулицю М. Грушевського. Це був вирішальний крок на шляху
до повалення режиму Януковича.
У зв’язку із загрозою моєму життю та
постійним переслідуванням правоохоронними органами, а також оголошенням мене
у всеукраїнський розшук МВС, я був змушений виїхати за кордон. Там продовжив свою
революційну діяльність, організувавши ряд
акцій на підтримку Майдану, зібравши багато допомоги і об’єднавши українські діаспори в різних країнах. Я також систематично
висвітлював приховану діяльність і статки
українських олігархів, причетних до партії
регіонів за кордоном.
Після зняття арешту і повернення до
України я оголосив зі сцени Майдану про
перехід в опозицію до нової влади і жорсткий контроль її діяльності з боку громади.
Ініціював численні люстраційні акції, які
завдяки зусиллям моєї команди Автомайдану привели до прийняття важливих законопроектів; порушень кримінальних справ

проти злочинних дій нечистих на руку чиновників; усунення з посад можновладцівкорупціонерів; прийняття Верховною Радою
Закону «Про очищення влади (люстрацію)»
(заблокувавши урядовий квартал і оголосивши від імені народу ультиматум про
штурм будівлі Парламенту у разі провалу
голосування за цей доленосний Закон).
Моє рішення балотуватись на посаду
Вишгородського міського голови не було
спонтанним. Це виважений крок. Так, після
того, як я не продався і вирішив боротись за
справедливість, на мою адресу вилили чимало бруду по телебаченню, в інтернеті та
в друкованих ЗМІ… Я не маю власних засобів масової інформації, аби відповідати на
ці закиди та піаритись. Але щиро вірю, що
вишгородці розумніші, ніж ті, хто купується на брехню. Я зможу працювати заради
добробуту вишгородців. Для мене це місто
рідне, оскільки я тут живу і працюю, тут мої
рідні та друзі.
Зараз 21 століття. Треба відходити від
старих принципів бюрократії.
Треба, щоб сама влада перестала бути
привабливою для корупціонерів, а була прозорою, з жорстким контролем зі сторони
громади. Потрібно позбавляти депутатство
будь-якої привабливості в плані збагачення
та можливості лобіювати власні інтереси.
Депутат — це слуга народу, виконавець
його волі!
Я — відкрита людина. Цього чекаю і від
оточуючих. Тому обов’язково вимагатиму
від депутатів звітності, звітуватиму й сам.
Треба, щоб кожен фахівець, чи то директор ЖЕКу, чи керівник навчального закладу, чи працівник виконавчого апарату
міськради, який несе відповідальність за
певну ділянку роботи, володів відповідними
знаннями і мав бажання працювати. Тоді він
зможе швидко вирішити нагальні питання.
Я переконаний: якщо ефективно розпоряджатись ресурсами громади, то у місті за

досить короткий період можна навести лад.
Головне — вести прозору діяльність. А також дуже важливо запитувати вишгородців
про найбільш гострі питання — і вирішувати
їх. Зрештою, мер — це не лише господарник, а й лідер громади, який спілкується з
мешканцями, знає їхні потреби, сприймає
цікаві ідеї та залучає найбільш активних до
управління містом.
Я чітко усвідомлюю нашу найбільшу помилку після Революції Гідності: ми не взяли
владу в свої руки. Більшість із тих, хто були
основними рушіями перемоги над режимом
Януковича, повернулись до буденного життя, поклавши надії на тогочасних опозиціонерів, які мали б почати нарешті працювати,
зважаючи, якою ціною люди привели їх до
влади. Тепер я стовідсотково переконаний в
тому, що, окрім нас, молодих рішучих патріотів, немає на кого сподіватись. Ми повинні
ставати за штурвал нашої країни і робити
зміни. І на прикладі свого рідного Вишгорода хочу показати всій країні, що таке реальні зміни. Що таке відкритість і справедливість! Що таке прозорість і професійність!
Прагну знову запалити ваші серця і дати

Автобіографія
Я, Коба Сергій Олександрович, народився 12 липня 1984 року в місті Вишгороді
Київської області (Україна).
Із відзнакою закінчив Вишгородську
спеціалізовану школу «Сузір’я».
Вищу освіту здобув у Національному
авіаційному університеті. За спеціальністю
— інженер з комп’ютерних систем. Навчався на військовій кафедрі, був командиром.
Маю звання лейтенанта.
Приватний підприємець. Працюю у сфері інноваційних комп’ютерних технологій.
Ініціював створення батальйону забезпечення фронту «Автомайдан».
На сьогодні – голова ГО «ГР АвтоМайдан».
вам упевненість! Упевненість у завтрашньому дні. Упевненість в тому, що зміни почались і все було недарма. Можливо, хтось
сприйме це за популізм. Але я хочу повернути людям віру.
Я прошу вас 25 жовтня прийти на місцеві вибори та підтримати мене — № 7.
Ми не маємо права зневірюватись.

Звернення до виборців Трохима Іванова — кандидата на посаду мера міста Вишгорода
Шановні виборці!
Партія «Батьківщина» є однією з найстарших
політичних партій України — має 16-річний стаж.
І сьогодні ми йдемо на вибори оновленою командою. В наших рядах військові й волонтери,
юристи й адвокати, економісти, науковці й програмісти, підприємці й аграрії, вчителі й медики.
Я прошу вас підтримати цих порядних і високопрофесійних людей.
Виборча кампанія ВО «Батьківщина» стала
зразком чесності та прозорості. В своїй більшості
інші партії та кандидати також провели її, як того

вимагає справжня європейська демократія, майже
без всякого «гречкосійства», «троянських подаруночків» та «очорнювання» своїх конкурентів на цих
виборах.
Європейська спільнота пильно стежить за тим,
наскільки український народ дозрів до європейських стандартів демократії. Адже наша держава,
яка обрала європейський шлях розвитку, має в першу чергу дотримуватись правил, за якими живуть
європейські народи. А право кожної людини на вибір
влади шляхом Чесних, Прозорих і Демократичних
виборів є фундаментом, на якому якраз і будується

ЗВІТ
№ з/п

Найменування статті

Сума
(грн)

1.2

Перерахування коштів з накопичувального рахунку виборчого фонду
Перерахування штрафних санкцій виконавцями за укладеними договорами

Найменування статті
Транспортні послуги для реалізації заходів передвиборної агітації (перевезення виборчих листівок, плакатів, технічних засобів та обладнання для ведення передвиборної
агітації, а також інших предметів і матеріалів, пов’язаних із передвиборною агітацією)

-

2.3.1

Оренда будинків і приміщень для проведення публічних дебатів, дискусій, круглих
столів, прес-конференцій стосовно положень передвиборних програм та політичної
діяльності місцевої організації партії, а також для виготовлення матеріалів передвиборної агітації

1000

2.3.2

Усього надійшло коштів на поточний рахунок виборчого фонду (1.1 + 1.2)

68036
68036

2. Використання коштів виборчого фонду

Сума
(грн)

№ з/п

1. Надходження коштів на поточний рахунок виборчого фонду
1.1

справедливе заможне життя європейських країн.
Я — як кандидат у мери нашого міста і лідер
виборчого списку кандидатів у депутати до міської
ради від ВО «Батьківщина» — звертаюсь до лідерів та кандидатів у мери інших політичних сил, що
беруть участь у виборах в нашому місті: підтримати
мою ініціативу й оприлюднити (у ЗМІ та соціальних
мережах) перед виборцями суми коштів, що використані на виборчу кампанію.
З повагою
Трохим ІВАНОВ – кандидат на посаду мера
міста Вишгорода

2.3.3

Оренда обладнання та технічних засобів для ведення передвиборної агітації

-

2.1

Виготовлення матеріалів передвиборної агітації (2.1.1 + 2.1.2 + 2.1.3 + 2.1.4 + 2.1.5):

29848

2.3.4

Оренда приміщень усіх форм власності для проведення зборів громадян та інших
публічних заходів передвиборної агітації

2.1.1

Друкованих матеріалів (плакатів, листівок, буклетів та інших агітаційних матеріалів)

29848

2.3.5

Виготовлення (оренда) рекламних щитів

2.1.2

Відеозаписів

-

2.3.6

Виготовлення (оренда) агітаційних наметів

-

2.1.3

Аудіозаписів

-

2.3.7

Послуги зв’язку (2.3.7.1+2.3.7.2):

-

2.1.4

Предметів, матеріалів (сувенірів, канцтоварів тощо), що містять візуальні зображення назви, символіки, прапора партії

2.3.7.1

послуги електричного зв’язку (телефонного, телеграфного, фототелеграфного, факсимільного, документального зв’язку, мереж та каналів передавання даних тощо)

-

2.1.5

Придбання канцтоварів, паперу, інших предметів і матеріалів для виготовлення матеріалів передвиборної агітації

-

2.3.7.2

послуги поштового зв’язку

-

2.2

Використання засобів масової інформації (2.2.1 + 2.2.2):

11045

21713

2.2.1

Оплата ефірного часу (2.2.1.1 + 2.2.1.2):

-

2.4

2.2.1.1

на телебаченні

-

Інші витрати на передвиборну агітацію (розміщення друкованих агітаційних матеріалів чи політичної реклами на носіях зовнішньої реклами; проведення концертів,
вистав, спортивних змагань, демонстрації фільмів та телепередач чи інших публічних заходів за підтримки місцевої організації партії, а також оприлюднення інформації про таку підтримку тощо)

2.2.1.2

на радіо

-

Усього використано коштів з поточного рахунку виборчого фонду (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)

2.2.2

Публікування агітаційних матеріалів у друкованих засобах масової інформації

11045

Залишок коштів на поточному рахунку виборчого фонду (1.1 + 1.2) – (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)

2.3

Інші послуги, пов’язані з проведенням передвиборної агітації (2.3.1 + 2.3.2 +
2.3.3 + 2.3.4 + 2.3.5 + 2.3.6+2.3.7):

1000

у тому числі: сума штрафних санкцій, перерахованих виконавцями за укладеними
договорами

63606
4430
-

Звіт подано 19 жовтня 2015 року

14

22 жовтня

2015 року

Вишгородська Покрова-2015

Вишгород

Без коріння сохне все живе
Марина КОЧЕЛІСОВА
ФОТО — Андрій МАКСІМОВ,
Олександр КОНОНЕНКО, «Вишгород»

Сьомий Всеукраїнський фестивальконкурс «Вишгородська Покрова» цього
року зібрав у першому відділенні (академічний спів) 7, а у другому (народний спів)
— 8 творчих колективів. І виявився — міжнародним. Тому що приїхали білоруси —
міжпарафіяльний греко-католицький хор
«Прасфара» світлим промінчиком надіслав привіт від сябрів.
Були ті, хто давно вже став музичним другом Вишгорода. Були і гурти, що вперше побували у нашому місті. Слід віддати належне
ініціатору фестивалю — п. Лесі Потіцькій (керівник хору «Коралі»), яка щороку додає все
нові разки до намиста запрошених талантів.
І хоча п. Леся не змогла бути на цьогорічному
дійстві через недугу, за допомогою сучасних
комп’ютерних технологій все ж побачила музичний привіт із собору Вишгородської Богородиці (УГКЦ) й почула «Многая літа» та
«Молитву за Україну» у спільному виконанні
хорів і глядачів (відлуння й оплески дійшли до
Академмістечка).
Віночок співів — духовних, рекрутських,
весільних, солдатських, побутових, козацьких,
повстанських, жартівливих і ліричних — виплітався так привабливо, що вельмишановному
журі ой, як нелегко було визначити переможців. Кожен колектив виконав програму з п’яти
творів: духовний піснеспів, літургія чи молитва, історична пісня (козацька, повстанська чи
стрілецька), твір зі свого етнографічного регіону та твір із репертуару колективу.
В’язанка стрілецьких пісень, віночок обжинкових, духовні псальми — середньовічні
та барокові канти (в обробці Бортнянського,
Вербицького, Стеценка, Ревуцького й Леонтовича) та сільські — з простими словами,
що западають у душу, «Коник» Жоскена де
Пре і сучасна «На Чорнобиль журавлі летіли» (слова Д. Павличка, музика О. Білаша),

Журі:
Софія Майданська (голова) — сценаристка, режисер-постановник і авторка ідеї та лібрето вистав (має вищу літературну і музичну
освіту), заслужена діячка мистецтв України,
член Національної спілки письменників України.
Ольга Поріцька — професор кафедри
музичного мистецтва старший науковий співробітник Інституту мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М. Рильського НАН

«Стоїть гора високая» (слова Л. Глібова,
породили не менш як по троє дітей), — у
музика народна), «Ой, бричка зелена» —
чорних чоботях і наївних намистах, у цупких
записана в с. Біла на Тернопіллі… Манера
спідницях і юпках «у зборку», білих хвартушвиконання, костюми, злагодженість голосів
ках і теплих хустках, у лляних сорочках з руі музичного супроводу — треба було враху- кавами, власноруч гаптованими червоними
вати все, тож музичні
і чорними нитками
о. Петро Жук: «Просимо, щоб нашу піс- (чи від баби-прабаби
судді надовго покинуню-молитву ангели занесли на Донбас – у переданими у спали аудиторію.
серце наших солдат, які стоять в обороні док-материзну), —
***
Поки вельми по- української землі. І перелетіли далі — прине- склали натруджені,
важне журі радилося, сли її тим, у кого в серці щось інше, — щоб засмаглі на ланах і
до глядачів вийшов бі- освятити, навчити, реанімувати.
городах руки на груЯкщо ми як народ зуміли пронести нашу дях і… підняли пласт
лоцерківський хор «Від
серця до серця». «Без автентичну пісню крізь віки, болі і «немоднос- незаяложеного, покоріння сохне все жит- ті» — ми зуміємо животворящою піснею тор- справжньому народтя», — завела солістка кнути всіх, бо пісня — це любов. А любові всі ного співу, який сам
Оксана Керута — без- війни і кордони не гідні встояти»
рветься з грудей.
сумнівна окраса оперЯк сказала голоної сцени світового рівня. Її соло підхопили
ва журі фестивалю Софія Майданська: «Конвисокі жіночі і низькі чоловічі голоси. Пісня
курс «Вишгородська Покрова» із року в рік
загриміла могутнім акордом — хоча викоусе цікавіший, глибший. Сьогодні ми почули
навці стримували звук (церква ж бо!) «Наша високого рівня академічний спів — галичан
слава козацька не на папері писана», — спі(«Чорнобривці»), білорусів. Та наймогутнішивав хор: обличчя з ікон і з сусіднього ринку,
ми були — автентичні гурти.
видовжені і кирпаті носи, біляві, чорняві, русяКоли я чую ці голоси — прадавня історія
ві коси… Жменьку радянщини в оформленні оживає, вкорінена генна пам’ять кожного
(однаковісінькі концертно-народні костюми)
села. Ці жінки, мов амфори давні із землі,
нівелював сам спів — по духу і по змісту нанесуть нам непрочитані письмена сакральної
родний: «Єднаймося, люба родино, хай буде
музики.
довіку єдина свята Україна», «Чом-чом-чом,
Залучайте до неї тих, хто прийшов із
земле моя, так люба ти мені?..» Інші гурти і
фронту. Музика сфер може вбивати, а може
хори підспівували, а на «Реве та стогне Дніпр
— рятувати. Бо, як сказав Піфагор, Всесвіт
широкий» усі встали, як на Державний гімн, і збудований за законами музичної гармонії».
співали, приклавши руки до грудей.
***
Валентина Осипова (гурт «Любисток» із
Призери й переможці творчих змагань
Демидова, Вишгородщина) натхненно про10.10.2015 р.
читала вірш Анатолія Черняхівського — дуже
Академічний спів
співзвучний сьогоднішнім настроям українців
Грамота за участь — зразковий хор «Рата їхньому прагненню віднайти і плекати своє
дуниця» (м. Львів), керівник Н. Манько; хор
коріння.
Київської Православної Богословської АкаМ’яке італійсько-українське «л» — це на- демії, регенти Н. Купчинська, Ю. Мигаль; хор
родний аматорський фольклорно-аутентич«Просвіта» (м. Київ), керівник Р. Марченко;
ний колектив «Надія» з Черкащини. Восьхор «Gaudeamus» Інституту мистецтв Київмеро, з борознами життя на чолі, огрядних
ського університету ім. Б. Грінченка, керівник
жінок, яким так личить слово «матуся» (бо
С. Рябінко.

України, член Всеукраїнської музичної спілки.
Ганна Гаврилець — доцент Національної
музичної академії ім. П. І. Чайковського, заслужена діячка мистецтв України, лауреат
Державної премії ім. Тараса Шевченка.
Отець Петро Жук — ректор Київської
Трьохсвятительської духовної семінарії УГКЦ,
голова катехитичної комісії Київської архиєпархії УГКЦ, випускник Папського Салезианського Університету (м. Рим, Італія), кандидат
філософсько-богословських наук.

Катерина Божко — музичний оглядач
НРКУ «Культура», фольклорист, заслужена
діячка мистецтв України.
Віктор Степурко — доцент Національної
академії керівних кадрів культури та мистецтв, заслужений діяч мистецтв України, лауреат Державної премії ім. Тараса Шевченка.
Ніна Михайлишин — художній керівник
Київського обласного центру народної творчості (як завжди, у народному вбранні та у
гарному гуморі).

ІІІ місце — вокальна група «Чорнобривці»
(м. Львів), керівник В. Чучман.
ІІ місце — квартет собору Воскресіння
Хрестового УГКЦ (м. Київ), керівник Х. Гарбуз.
І місце — міжпарафіяльний греко-католицький хор «Prasfara» (Білорусь), керівник
М. Янушкевіч.
Народний спів
Грамота за участь — народний хор «Вишгород», керівник І. Якубовська; народний
аматорський хор «Від серця до серця» (м.
Біла Церква, Київська область), керівник В.
Клюєв; народний аматорський фольклорнообрядовий ансамбль «Білівчанка» (с. Біла,
Чортківський район, Тернопільська область),
керівники Н. Огірка, Л. Червінська; а також
наші талановиті земляки — гурт «Любисток»
(с. Демидів, Вишгородський район, Київська
область).
ІІІ місце — народний аматорський фольклорний колектив «Живиця» (Борівський
селищний Будинок культури, Фастівський
район, Київська область), керівник Н. Шевченко.
ІІ місце — народний аматорський фольклорно-аутентичний колектив «Надія» (с.
Мойсівка, Драбівський район, Черкаська область), керівник С. Лисенко.
І місце — фольклорний гурт «Гречаники»
(смт Велика Димерка, Броварський район,
Київська область), керівник В. Половко.
Спеціальні нагороди
Нагорода від голови Вишгородської РДА
Олександра Горгана, грамота і премія глядацьких симпатій — народний аматорський
хор «Від серця до серця» (м. Біла Церква,
Київська область), керівник В. Клюєв; народний аматорський фольклорно-обрядовий
ансамбль «Білівчанка» (с. Біла, Чортківський
район, Тернопільська область), керівники Н.
Огірка, Л. Червінська.
Відзнака від парафіян собору Вишгородської Богородиці — зразковий хор «Радуниця» (м. Львів), керівник Н. Манько.

Фестиваль «Вишгородська Покрова» заснований хором «Коралі», громадою собору Вишгородської Богородиці
УГКЦ за участі благодійної спільноти
«Лицарі Колумба» та Вишгородського
осередку НСОУ Пласт. Організатори
— Вишгородська міська рада, міський
центр творчості «Джерело». Інформаційна підтримка — газета «Вишгород»,
ТРК «ВишеГрад», Вишгородська редакція районного радіомовлення.

Більше фото — див. на сайті газети www.vyshgorod.in.ua

Вибори 25 жовтня

Вишгород

22 жовтня

ЧОМУ «ОБ’ЄДНАННЯ «САМОПОМІЧ»?

15

«Будь собою. Обирай свідомо»

НЕЗАЛЕЖНА
ВІД ЗОВНІШНІХ ВПЛИВІВ ПАРТІЯ

«Самопоміч» не залежить від тих чи інших київських
партійних босів чи олігархів. На Вишгородський осередок не спускали людей згори, він формувався із місцевих активістів. Тому громаді буде з кого напряму спитати
за результати.

КОНКРЕТНА ПРОГРАМА ДІЙ

«Самопоміч» іде на місцеві вибори з програмою реальних
дій, яку готова реалізувати за наступні п’ять років.

СУТТЄВЕ ОНОВЛЕННЯ ВЛАДИ

«Самопоміч» вперше бере участь у місцевих виборах
у всіх областях України. Серед кандидатів — більшість
людей, які ніколи не були депутатами.

ВІДКРИТІ СПИСКИ

«Самопоміч» — єдина з політичних партій, яка виставила
свій список кандидатів на попереднє обговорення
громадськості.

РЕАЛЬНИЙ УСПІШНИЙ ДОСВІД

«Самопоміч» зібрала в списки до місцевих рад людей, за
якими справжній успіх – в громадській сфері, управлінні,
освіті, медицині та інших сферах.

Юрій Дрьомін

2015 року

Тетяна Бражнікова

Голосуйте за відповідальність та чесність
Віталій Кравчук — кандидат у депутати Вишгородської міської ради по виборчому округу № 25 та за № 10 у бюлетені для
голосування по вул. Симоненка, 4, 4-а, 4-в, 6, пр-ту Шевченка, 3 та
кандидат у депутати Вишгородської районної ради по виборчому
округу № 6 та за № 10 у бюлетені для голосування по вул. Гриненка, Луговій, Т. Шевченка, пров. Дніпровському, пл. Т. Шевченка, 3,
вул. Симоненка, 1, 1-а, 1-б, 2, 3, 4, 4-а, 4-в, 5, 6, 7, 8, вул. Київській,
18, вул. Кургузова, 4, 10.
Шановні виборці!
Передвиборчі перегони добігають кінця. Вже за кілька днів ми
оберемо нову владу. Я дуже сподіваюся, що керувати нашим Вишгородом буде команда порядних, ініціативних людей, фахівців своєї
справи, які справді вболівають за своє місто, а не йдуть до влади заради грошей.
Мені дуже прикро спостерігати за тим «бумом» із благоустрою,

Горять торфяники

який розпочався разом із передвиборчими перегонами. В місті встановлюють лави, висаджують дерева, ремонтують під’їзди тощо. З
одного боку, все це дуже добре, бо зробити щось для Вишгорода —
обов’язок кожного з нас. Але чому більшість кандидатів і депутатів
роблять це тільки напередодні виборів? Я вважаю, що все потрібно
робити в свій час. Саме тому йду на вибори, аби вирішувати проблеми
людей вчасно, а не в «останній день» для своєї зацікавленості.
Я все життя мешкаю у Вишгороді, добре знаю людей, які живуть
зі мною на одному окрузі, їхні проблеми, питання, які потрібно вирішувати на окрузі. Не хочу говорити, що я зроблю все і одразу, але мої
особисті якості дають мені впевненість, що впораюся і буду корисним
для кожного. Голосуйте за відповідальність та чесність — № 10 у виборчому бюлетені.
Кандидат Віталій КРАВЧУК

Дощ пожежі не зарадив

ПОГОДА

Димову завісу трохи осадив дощ. Навколо Києва не припиняють горіти торфяники, і
димова завіса над столицею не розсіюється.
20 осередків займання на площі 119 гектарів. Торфовища під Києвом намагаються загасити з минулого тижня. Пожежники чекали
на дощ, але коли він пішов – дихати легше не
стало.
Пожежники в диму ходять від одного осередку займання до іншого, тягнучи за собою шланги. Лише коли вода цілком заливає поверхню,
дим ніби зникає.
«Торф сам не горить, його хтось підпалює.
Всі землі розпайовані. Їхнім власникам до цих
земель байдуже. Приїхав, траву підпалив і поїхав», – скаржаться у ДСНС.
Холодні опади мають швидко остудити дим, і
він уже не полетить на столицю і не понесе туди
шкідливі речовини. Синоптики обіцяють дощі до
кінця тижня. Але навіть із ними загасити всі торфяники найближчими днями не вдасться.

Олексій Поліщук: «Разом з вами»

Депутатські будні
Ставши депутатом Вишгородської міської ради у 2010
році, відразу розпочав із підтримки дій Решетняка Віктора Олександровича, спрямованих на розвиток Вишгорода. Одним із пріоритетів, які я визначив для себе, — це
розв’язання конкретних проблем міста та допомога сім’ям
і дітям, які її потребують.
Після того, як прийняли новий закон про вибори, я визначив для себе будинок, в якому взагалі не було депутата, — вул.
В. Симоненка, 4-в. Порадившись із чинним депутатом-мажоритарником Віталієм Кутаф’євим, я прийняв рішення спільно
вирішити питання, що накопичилися впродовж останніх п’яти
років у будинках по 25 територіальному округу.

Я щоденно проводив зустрічі з активістами, приходив до
виборців у гості, щоб познайомитися ближче та дізнатися проблеми кожної родини. А люди в нас дуже щирі та креативні
— тож вийшли справжні робочі наради на місцях.
До мене звернулися в депутатську приймальню на вул. В.
Симоненка, 4-в лише за вересень-жовтень понад 200 мешканців прилеглих будинків. Люди залишали свої пропозиції, клопотання та скарги. Деякі з них уже вдалося вирішити.
Так, на вул. В. Симоненка, 4-в, 4-а, 6 облаштовано 3 дитячі майданчики (завезено пісок, пофарбовано та відремонтовано гойдалки і лавочки, зроблено парканчик біля дитячого
майданчика); зроблені дорожня розмітка (зебра) та місця для
паркування автомобілів; три суботи поспіль проводились загальнобудинкові толоки (суботники): згрібали листя, збирали
та вивозили сміття, в тому числі будівельне.
На прибудинковій території буд. №№ 4, 4-а, 4-в і 6 на вул.
В. Симоненка пофарбовано бордюри. А на пішохідній доріжці та біля дитячого майданчика на вул. В. Симоненка, 4, 6
з’явилося додаткове освітлення.
Нові вікна встановлено у чотирьох під’їздах буд. 6, а на
прибудинкових територіях вул. В. Симоненка, 4 і 4-а розпочато
роботи з озеленення (посаджено дерева). На вул. В. Симоненка, 4-а біля двох під’їздів встановлено урни для сміття, у двох
під’їздах зроблено ремонт вхідних груп і на перших поверхах.

Навколо буд. 4 на вул. В. Симоненка кроновано (зроблено
обрізку) восьми дерев, а у двох під’їздах цього будинку завершено ремонт вхідної групи.
Як міський депутат — із чистим сумлінням готовий відповісти за кожну виконану справу. Як частина міської спільноти — завжди готовий допомогти. Як людина я впевнений, що
прозорість та чесність — найголовніше у роботі представника вишгородської
громади.
Можу вас запевнити, що всі
питання, які неможливо
вирішити у короткий
термін,
будуть
внесені до відповідних міських
програм — із виділенням коштів із
міського бюджету.
Разом з вами
зробимо Вишгород
найкращим
містом для життя!
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Вибори 25 жовтня

Вишгород

Чому я підтримую Виговського та Партію Честі
Підтримує археологічні
розкопки, проводить
міжнародні фестивалі
Олена БРЕЯК,
завідувач відділу краєзнавства Київського
центру охорони та наукових
досліджень
пам’яток
культурної
спадщини управління
культури і туризму Київської облдержадміністрації
Я пропоную виборцям без вагань віддати свій голос на місцевих
виборах 25 жовтня за кандидата на посаду
Вишгородського міського голови Валерія Виговського та його команду.
Він, як ніхто інший, протягом кількох років
намагається піднести статус міста на зовсім
інший рівень — привертає увагу людей до історії літописного Вишгорода, Межигірського
монастиря, підтримує археологічні розкопки,
проводить міжнародні фестивалі й конкурси.
Переконана, що під його керівництвом Вишгород набуде значення культурного, духовно-історичного центру, якого заслуговує, що
принесе додаткові інвестиції, а для всіх мешканців — краще життя у майбутньому.
Валерій Павлович довів, що є людиною
слова. Всі, хто його знають, підтвердять: якщо
він пообіцяв — то зробить. Тому впевнена, що
свою програму, з якою балотується на посаду
мера Вишгорода, він виконає. А кращої програми, аніж у нього, в інших кандидатів немає. Вона охоплює усі основні проблеми міста
і зачіпає інтереси усіх верств населення – від
молоді до літніх і малозабезпечених.

На презентації буклета
про Межигір’я
Ольга ДЯЧЕНКО,
почесна громадянка
Вишгорода
Хоронять таємниці
манускрипти,
На них чужі
заржавілі замки.
Зібрати свідчень
історичні крихти,
Щоб зойкнули,
озвалися віки.
Як описати, вивести правдиво
Спаплюжену сторінку давнини?
У Межигір’ї стогнуть гори сиві,
Минулу славу вкрили бур’яни.
Козацькі душі і кістки — в бетоні,
Набат із древніх храмів завмира.
Хоча б дещицю повернім сьогодні,
Що відпливло за хвилями Дніпра.
Заглиблюватись боляче і гірко
В трагічні й доленосні сторінки.
Доба нам влаштувала перевірку —
Кому й за що сплітаємо вінки.
Хіба рокам гукнути навздогінці,
Що танцювали під чужу дуду.
В Окраїні Москва — без українців!
У душі поселила нам орду.
То хто ми на землі своїй, братове?
Коліна терпнуть з сорому й ганьби.
Коли Вкраїна встане в пісні, в слові?
Ми — українці! Вільні! Не раби!
Нехай ударять з Межигір’я дзвони,
Покличуть горду славу з небуття.
І сторінки — не чорні і червоні,
А сонячні — внучатам у життя!

Патріот України і патріот Вишгорода

Виговський слово тримає

Юрій КОЛОДЗЯН, голова правління ПАТ «Гідромеханізація»,
голова Асоціації роботодавців Вишгородщини
Я у лавах Партії Честі і у команді Валерія Виговського — свідомо. Партія Честі хоче змінити країну — і ми всі
цього хочемо. Валерія Павловича знаю давно — як порядного підприємця, що дав чимало робочих місць вишгородцям, гарного організатора, патріота України та патріота
Вишгорода. На виборах 25 жовтня підтримаю Виговського, тому що вважаю: саме він буде найкращим міським
головою.
Закликаю вишгородців не розмінюватися на бренди
«розкручених» партій та підкупи вікнами і ремонтами, наборами і обіцянками.
Оберіть партію, для якої ЧЕСТЬ — гасло нашого з вами життя. Оберіть мером
Вишгорода щирого українця, людину, що має досвід співпраці з науковцями
та інвесторами, знає проблеми нашого міста і може повернути наше з вами
життя у стабільне й надійне русло, оберіть патріота рідної землі — Валерія
Виговського!

Вікторія МИХАЛЬЧЕНКО,
економіст «Укргідроенерго»
Багато хто зневірився у наших міських керівниках. «Обіцяльників» багато, а
от тих, хто справді тримає своє слово, —
одиниці. Людиною слова знають Валерія
Виговського.
У своїй програмі він пропонує залучати молодь до діяльності міськради, створювати нормальні умови для підприємців.
Не обіцяє «золоті» гори, як дехто, а виходить із нинішніх реалій і пропонує розумні кроки, що можуть
суттєво змінити місто.
Я була на виступі лідера Партії Честі Миколи Маломужа,
коли він приїжджав до Вишгорода, і чула, як він обіцяв, якщо В.
Виговського оберуть мером — залучити до нашого міста вагомі
інвестиції. Я — ЗА.

Він щиро піклується про людей
і буквально живе нашим містом
Лідія ДУБИНА, працівник дитячого
відділення стаціонару Вишгородської ЦРЛ
Перше, що мене вразило при знайомстві
із Валерієм Виговським, — це те, як він піклується про людей. Особливо про молодь, а також про людей похилого віку, які не можуть
дати собі ради.
Він буквально живе нашим містом, прагне зробити його красивішим, комфортнішим
для мешканців. Знаю, що він подобається
багатьом своєю порядністю, принциповістю,
доступністю.
Вишгороду потрібен саме такий мер, який би не кидав слова на
вітер, а разом із громадою надав місту нового дихання. Валерій Виговський якнайкраще підходить на цю посаду, бо має хороші організаторські здібності, вміє тримати слово і головне — опікується людьми.

Сильний керівник,
який мислить стратегічно
Наталія ОНИЩЕНКО, перукар
Нам потрібне перезавантаження влади.
Місту потрібний сильний, принциповий, далекоглядний керівник, який мислить стратегічно,
на десятки років уперед. У Валерія Виговського та його команди є таке бачення.
Вони йдуть до міської ради з реформаторськими ідеями, а місто зачекалося нового
формату.
Вони — на відміну від інших — уже сьогодні заявляють про свою готовність виховувати
спільно з громадою свою зміну — професійну, новаторську, підтягуючи
до влади молодь. Їхня ідея зі створенням Молодіжної ради в міськраді викликає тільки підтримку.
Прийшов час рішучих змін. Тих змін, яких вимагали на Майдані. Тому
віддам свій голос за Валерія Виговського та його команду – Партії Честі.

