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Читай і пиши про СВОЄ місто

Виходить з 4 листопада 1995 року
Зони міста за Генпланом
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«Ви запитували – я відповідаю»
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Міські комунальні підприємства

Вишгород: у вірному руслі
Анатолій Присяжнюк і Олександр
Приходько відповідають на
запитання журналістів
У вівторок, 15 березня ц. р., у малому залі засідань райдержадміністрації у Вишгороді відбулася нарада. Головував губернатор Київщини
— Анатолій Присяжнюк, взяли участь:
перший заступник голови Київоблдержадміністрації Ярослав Москаленко, керівники служб КОДА, голова Вишгородської райдержадміністрації Олександр
Приходько,
Вишгородський
міський
голова Віктор Решетняк, представники місцевих підприємств і громадських
організацій. Йшлося про підготовку до
проведення у м. Вишгороді 31 липня ц.
р. етапу чемпіонату світу «Формули-1 на
воді-2011».
Вікторія ШМИГОРА
ФОТО – Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

Міжнародні змагання — захід державного рівня, транслюватиметься на сотню країн і
розрахований на 100 тис. глядачів і мільйони
телевболівальників. Місто Вишгород і Виш-

Формула-1 на воді
городський район стануть обличчям держави. Тож на нараді обговорювали:
реконструкцію та капітальний ремонт
приміщень Вишгородської центральної районної лікарні, придбання медичного обладнання та засобів діагностики,
благоустрій міста Вишгорода, реконструкцію та озеленення вул. Набережної та
упорядкування прилеглих територій, парків,
скверів, готелів,
демонтаж та перенесення лінії електропередач 10 кіловольт в кабельні мережі
з установкою додаткової трансформаторної
підстанції 10 — 0,4 кВт,
очищення ставків і озеленення набережної Київського водосховища,
встановлення пам’ятника покровителям міста Вишгорода, святим Борису і Глібу
на центральній площі міста (біля адмінбудинку),

Віктор Решетняк
розповідає
журналістам,
як облаштують
набережну
облаштування пішохідної зони, скейтпарку (із навісом чи у
Під час наради
комплексі із Льодовим
палацом) та велодоріжок, комплексний благоустрій прилеглої території частини дороги від вулиці Набережної до в’їзду на територію ГАЕС.
Створено робочу групу із залученням обласної, районної та місцевої влад. Із квітня
щосуботи у Вишгороді відбуватимуться толоки із благоустрою міста.
Голова Київської облдержадміністрації
повідомив, що для проведення у Вишгороді
етапу «Формули-1 на воді» необхідно залучити 60-80 млн грн, і це практично будуть небюджетні кошти.
Розраховують на меценатів, і вже є з десяток фірм-спонсорів. Анатолій Присяжнюк
зазначив, що усе, зроблене при підготовці
до чемпіонату, залишиться у місті, тож справою честі усіх місцевих підприємств є участь
у підготовці до змагань.

Далі на стор. 12

Журналісти «атакували» Київську ГЕС
Весняна повінь — прогнози

15 березня Київські ГЕС і ГАЕС опинилися під пильною увагою представників
четвертої влади — столичної преси, майже всіх телеканалів та місцевих видань.
Марія КУЗЬМЕНКО
ФОТО — Юлія ТІХОНОВА

Брифінг для журналістів організували
Київська облдержадміністрація, голова якої
Анатолій Присяжнюк прибув особисто, ВАТ
«Укргідроенерго» на чолі з Героєм України, головою правління товариства Семеном
Поташником, Міністерство екології та природних ресурсів і державне управління «Укрводгосп», перші керівники яких Микола Злачевський та Василь Сташук мали відповісти
на запитання.
Але спочатку журналістам показали нижній та верхній б’єфи і пояснили, що сповзати
пологими схилами до води за цікавими кадрами з важкою апаратурою небезпечно —
хто буде рятувати? Але найбільш відважних
це не зупинило, і начальник охорони мусив
кожного сміливця супроводжувати до гурту
журналістів.

А вони часу не гаяли. Грунтовно відповідали на всі їхні запитання в. о. головного інженера Каскаду Київських ГЕС Василь Гринь,
в. о. директора Київських ГЕС і ГАЕС Олег
Урманов, голова правління, міністр та голова
«Укрводгоспу» — біля парапету на верхньому
б’єфі поставили стіл, а на ньому — мікрофони. Стінки б’єфа підпирали льодяні глиби.
Кадри були ефектні, на тлі водосховища,
що поступово прокидалося від зимового сну,
керівники-енергетики пояснювали, що з початком повені не очікується цієї весни замору
риби. А це, між іншим, вже трапилося на найбільшому в Європі Кременчуцькому водосховищі, про що встигли розповісти телеканали.
Про рибу взагалі було чимало запитань.
Ще свіжі у пам’яті події минулорічної весни,
коли лід Київського водоймища прасували
три криголами. Але вже після того, як під ним
загинуло чимало риби.
Про це більш докладно говорив голова
правління енергетичної компанії Семен Поташник. Між іншим, на запитання 5-го телеканалу: «Що важливіше: врятувати рибу і нерест
чи людей?» — він відповів:
— Дуже важливо насамперед забезпечи-

www.vyshgorod.osp-ua.info

ти безаварійний пропуск величезних обсягів води через
гідростанції, не допустити затоплення сіл. Не забуваймо, що
в Дніпровському каскаді — 26
водозаборів, які забезпечують
питною водою 30 мільйонів людей. Щодо збереження рибних
запасів, то про це мають дбати
відповідні служби водного господарства — штучно подавати
повітря через ополонки, мати
криголами, прорубувати на
водоймах канали. «Все це —
справа рук людських», — підсумував Семен Ізрайльович.
А щодо задухи риби на Кременчуцькому
водосховищі — пообіцяв розібратися міністр
екології і не просто оголосити винним догани, а притягти їх до кримінальної відповідальності.
Журналістів детально ознайомили із графіками проходження повеневих вод — кожної
секунди через агрегати київського гідровузла пропускається 15 тисяч кубометрів води.
Каскадне регулювання води запобігає руйнуванню енергоспоруд, адже між верхнім і
нижнім б’єфами — 10-метрова висота. Воду
почали поступово спускати ще з вересня і вже
опустили на 80 см. Після 15 травня очікується
пік повені з верхів’їв Дніпра, Десни — тобто з
Росії та Білорусі. І тільки у червні вода зупиниться на проектній відмітці — 103 см.
Всі станції каскаду готові до пропуску повеневих вод. Цієї весни паводок розпочався
у зв’язку з різким потеплінням — запевняли
енергетики. Помилок минулого року не буде.
Природа, як відомо, завжди вносить корективи у плани людей. В Україні вже весна,
а в Росії та Білорусії — сніжить, тріщать морози, і ще не скресла крига на Дніпрі та Десні…

Електронна адреса: ngvyshgorod@ukr.net
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Вітаємо!

На пульсі
благоустрою міста
Вітаємо працівників житлово-комунального
господарства і побутового обслуговування населення з
нагоди професійного свята!
Завдяки вашій праці в оселі
вишгородців потрапляє тепло і
вода, газ та світло, а на вулицях
міста чисто й затишно. Ви постійно та ретельно розв’язуєте
міські проблеми, тримаєте руку
на пульсі благоустрою міста.
Досить символічно, що ваше
свято навесні, коли пробуджується природа, і місто оживає
після зими. Дякуємо вам за щоденну копітку роботу і зичимо
міцного здоров’я, благополуччя
та родинного затишку!
Вишгородський міський голова
Віктор РЕШЕТНЯК,
міська рада, міськвиконком,
редакція газети «Вишгород»

а-Фішка

Загальноміські
толоки
14 березня розпочався
двомісячник із благоустрою,
до якого може долучитися кожен свідомий вишгородець.
Якщо ви — патріот свого міста, порядна і відповідальна
людина, ви не розкидаєте навкруги сміття. На жаль, воно
накопичується і особливо
примітне після того, як зійде
сніг.
Приходьте на загальноміські
толоки — прибирання від сміття:
2 квітня — узбіч доріг (вул.
Набережна і Н. Шолуденка);
9 квітня — газонів, схилів,
бетонних парапетів (Київське
водосховище, лісосмуги);
16 квітня — схилів біля зливового стоку (вул. Набережна, 2,
4, 4-а, 8, 12, ресторан «Вишгород»).
Шановні вишгородці, керівники установ, організацій,
підприємці!
Час усім миром прибрати
підвали та горища, засмічені недопалками «козирки» на ганках
під’їздів та закидані пляшками
«галявини» під вашими балконами! Тільки спільними зусиллями
ми зможемо облагородити наше
місто, наблизити до європейського рівня, адже кожен куточок
Вишгорода: вулиці, подвір’я, територія навкруги підприємств –
це його обличчя.
Ми на шляху до статусу міста обласного значення. Влітку
Вишгород чекає сотні тисяч гостей на міжнародну «Формулу-1
на воді», тому давайте разом,
засукавши рукави, візьмемось
до облаштування нашого міста.
Завчасно звертайтеся по реманент та техніку для вивезення
сміття після прибирання навкруги своїх будинків. Телефон диспетчера КПЖ і КГ (04596) 25049. Контактні телефони міських
депутатів є на дошці оголошень
у міськраді, на третьому поверсі
адмінбудинку.
Вишгородський міський голова
Віктор РЕШЕТНЯК
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19 березня

Аварії

Рік при владі

«Фукусіма-1» та
Чорнобильська
АЕС — різні
«Вибух на території першого реактора атомної електростанції в префектурі Фукусіма не повторить долю
Чорнобильської АЕС, — вважає заступник генерального
директора Чорнобильського
центру з проблем ядерної
безпеки, радіоактивних відходів і радіоекології Валерій Глигало. — В Японії діють
реактори сучасного типу. Усі
продукти розпаду утримає контейнмент (захисна оболонка
реактора), можливі лише газоподібні викиди».
Реактори на Японській АЕС
розраховані для зони з підвищеною сейсмоактивністю. Навіть якщо вивільниться незначна
частина радіоактивного матеріалу, шкідливість для довкілля
буде меншою, ніж у чорнобильській катастрофі.
Адже на Чорнобильській
стався ядерний вибух.
Проте в Японії може статися
лихо, коли велика кількість радіоактивного матеріалу потрапить назовні.

Соціум

2011 року

Результати будуть позитивними

«Яким був цей рік? Сказати,
що він був складним, напевно,
нічого не сказати. Рік був дуже
непростим і для уряду, і для наших людей, для всієї країни і в
цілому для світу теж», — оцінив
минулий рік прем’єр-міністр
України Микола Азаров.
За 2010 рік темпи зростання промислового виробництва
зросли до 11,2%, а ВВП — до
4,2%. Реальна заробітна плата

Землевпорядкування
Потреба встановлювати межу турбувала землевласників із давніх-давен.
Цю функцію виконують землевпорядники. Коли з’явилися перші представники
цієї найдавнішої професії, достеменно
невідомо. Але у давньому Єгипті ця професія точно існувала.
Землевпорядник й нині є професією,
яка потрібна як на селі, так і в місті. У Києві в кожному районі є землевпорядна
служба. Це вона визначає на місцевості
межі землекористування та наносить їх
на карту.
Згідно з Указом Президента від 11
грудня 1999 року, День землевпорядника відзначається в другу суботу березня.
Це свято можуть вважати своїм також
топографи, геодезисти й маркшейдери,
для кого карта, теодоліт, нівелір чи кіпрегель є знаряддям виробництва.
Із земельними запитаннями ми звернулися до заступників Вишгородського міського голови Андрія Пещеріна та
Олексія Данчина.
Розмовляла Вікторія ШМИГОРА

— Про площу міста вишгородці вже

Коротко про різне

В Україні
Національна комісія регулювання
електроенергетики (НКРЕ) 17 березня
ц.р. розглянула питання щодо цін і тарифів на газ та електроенергію. Із 1-го
лютого вона вже підвищила тарифи на
електроенергію для населення на 30%,
а з 1-го серпня 2010 року ціни на газ
для населення виросли на 50%. Із квітня 2011 року можливе двократне збільшення ціни на електроенергію. Наступне
підвищення на 39% очікується з серпня
2011 року.
Квартири за несплату боргів за
житлово-комунальні послуги забиратимуть у багатих, оскільки вони – найбільші
боржники. Про це заявив віце-прем’єрміністр – міністр регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального
господарства Віктор Тихонов. Аналіз по
областях свідчить, що боржники, як правило, заможні люди, – відзначив міністр.
Вартість бензину в Україні зросла
на 40-50 копійок і впритул наблизилася
до 10 грн. за літр. Обсяг неякісного пального становить майже 30% від загального ринку нафтопродуктів.
Жіноча збірна України з легкої атлетики виграла срібну медаль в естафеті

Вишгород

зросла на 10,2%. Збільшились
капіталовкладення і депозити населення — більш ніж на 60 млрд.
грн.
Соціальні витрати бюджету
тільки загального фонду зросли
більш ніж на 40 млрд. за один рік,
на 34,5% — витрати на соціальний захист населення.
Удвічі зменшилася кількість
пенсіонерів, які отримували пенсію до 800 грн.
Збільшилось внутрішнє виробництво, зокрема свинини
— на 30%, цукру — на 21,5%, соняшникової олії — на 8%.
«Через кілька років Україна нічого завозити з імпорту не буде
з таких продуктів. Все будемо у
себе виробляти в достатній кількості», — пообіцяв Микола Азаров.
Уперше за 20 років уряд зважився реформувати податкову
систему.
При цьому глава уряду звернув увагу на зменшення кількості
податків з 29 до 19 загальнодержавних, місцевих — з 14 до 4.
Також прем’єр-міністр пообі-

цяв, що «через кілька років у нас
будуть найнижчі податки — 16%».
«Жити в епоху змін складно, а
проводити ці зміни, нести відповідальність за ці зміни, повірте,
ще складніше, — підсумував свій
виступ Микола Азаров. — Тому
ми вдячні за будь-яку об’єктивну,
конструктивну критику, за будьяку підказку, за будь-яку допомогу. Ми, безумовно, проти того,
що в країні нагнітається ситуація
безнадійності, у людей вибивається грунт з-під ніг. Я хочу сказати — будьте впевнені, ми знаходимося на правильному шляху,
йдемо впевненим і правильним
курсом — і ,безумовно, результати будуть позитивними».

Думки експертів
Політолог Ігор ПОПОВ:
— Якщо провалиться програма реформ і падатиме рівень добробуту населення — це приведе
до появи нових вуличних лідерів,
справжніх польових командирів,
і з них уже може сформуватися
серйозна вулична опозиція.

Лідер «Громадянської пози-

ції» Анатолій ГРИЦЕНКО:
— Чим більше влада тисне
на суспільство, тим вірогідніше
швидше об’єднання колись непримиримих опозиціонерів. Втім,
поки далі розмов справа не йде, а
спільних акцій усіх так званих демократичних сил немає.

Лідер Народного руху України
Борис ТАРАСЮК:
—Українські національні патріотичні сили, а точніше “гетьманчики” цих політичних сил, не
відчувають своєї відповідальності
перед суспільством, перед Україною, перед її народом. Головним
у них те, що засліплює очі і розум,
є власні політичні амбіції.

Політолог Володимир
ФЕСЕНКО:
— Цей уряд більш політично
однорідний, ніж усі попередні.
Вже рік як немає конфлікту між
Президентом і прем’єром. Президент усе вирішує, уряд — виконує. Сам же Азаров — постать
рівновіддалена від різних груп
впливу. У той же час після адміністративної реформи зросла роль
віце-прем’єрів.

Генплан передбачає 10 основних зон, реальні зміни
насамперед залежать від статусу міста
прочитали
у інтерв’ю з
Вишгородським міським
головою. Будь
ласка, розкажіть, скільки і
яких зон у нашому місті має
бути за Генпланом?
— За Генпланом їх більше
20-ти, зокрема
— до десятка основних (багатоповерхових

і малоповерхових забудов, приватні садиби
та громадські місця, промислова зона, зона
відпочинку), а всі решта — функціональні.
Так, зовсім скоро заплановано облаштувати вул. Набережну під зону відпочинку,
адже це — в’їзд до міста, його обличчя. Малі
промислові зони переноситимуться у 38
квадрат (за автотрасою Київ — Димер, поряд із підприємством «Хенкель-Баутехнік»
– ред.).
— Наскільки раціонально на сьогодні
використовуються міські землі? Чи є у
міськраді посада землевпорядника?
4 x 6 км на Чемпіонаті світу, який завершився в Ханти-Мансійську (Росія).

У районі
Минула субота (12 березня)
була досить продуктивною для працівників органів державної влади та
місцевого самоврядування району.
На колегії районної ради обговорили
22 питання, що виносяться на розгляд
6-ї сесії районної ради VІ скликання 17
березня.
Мали розглянути й питання «Про клопотання щодо віднесення міста Вишгорода до категорії міст обласного значення». Як висловився Вишгородський
міський голова Віктор Решетняк, «місто
виросло із своїх штанців». Але, за словами депутатів районної ради, це питання
ще не зовсім підготовлене, а тому розглядатиметься на наступній сесії.
На семінар-нараді за участю голови
РДА Олександра Приходька, працівників місцевих рад, керівників підприємств
та організацій району йшлося про перевезення пільгових категорій населення
за талонною системою. Передбачалося
видавати на місяць 6 проїзних (в обидва
кінці) талонів на одну особу (див. стор. 5
газети «Вишгород» № 10 від 05.03.2011
р). Таку пропозицію ініціювали перевізники. Її підтримали в РДА, за прикла-

—
Міські землі використовуються зараз
достатньо
ефективно,
наскільки це
можливо. Але
центр нинішнього
Вишгорода забудовувався як
селище для
будівельників
Київської ГЕС — були не вулиці, а міжбудинкові проїзди. Про нинішню кількість машин
тоді і не мріяли, наперед не запланували.
Можна сказати, майже по всьому місту не
дотримані нормативні відстані від будинку
до проїжджої частини вулиці, ширина самої
дороги, недоладно розташовані деякі будинки, не кажучи вже про інженерну інфраструктуру.
З приводу міського землевпорядника:
до 20 березня проводимо конкурс на заміщення цієї посади. Робота відповідальна,
тому відбір — ретельний.
— Чи буде переформатування (пере-

планування житлових) кварталів міста із
врахуванням сучасних навантажень на
мережі?
— Все залежить від міського бюджету.
Очікувана багатьма заміна «хрущовок» (га-

дом застосування талонів у деяких містах області. Перший заступник голови
РДА В’ячеслав Савенок запевнив, що
при цьому у нашому районі жодним чином не порушуватимуться конституційні
права пільговиків.
Директор ТОВ «АвтоЛайн» Олександр Балуєв наголосив на тому, що
держава все менше відшкодовує коштів
на перевезення пільговиків, а затрати на
пальне, запчастини, оплату праці підвищуються. А підприємство й досі не має
власної бази, не вирішується питання
виділення земельної ділянки.
Головний бухгалтер управління праці
РДА Тамара Єрема оприлюднила статті
закону про транспорт і повідомила про
можливе застосування соціальних карток або талонів.
Проти талонної системи виступили
військовий пенсіонер Герман Ковальчук, заступник голови міської та районної рад ветеранів Сергій Лагуненко, які
звернулись до керівників району з проханням віднайти інше, конструктивніше
рішення, яке б задовольняло й перевізників, і пільговиків.
На колегії РДА, що відбулася цього ж дня, розглядалися питання про
виконання районного бюджету за 2010
рік, стан готовності сільгоспформувань
району до весняно-польових робіт, підготовку до весняної повені та льодоходу.

Начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту
населення РДА Олексій Бурикін оцінив
підготовку як задовільну. Зокрема, в
Ірпінському міжрайонному водогосподарському управлінні створено три, а в
Дніпровському басейновому управлінні — п’ять аварійних бригад. Із дев’яти
існуючих дамб в районі потребує суттєвої реконструкції Пірнівсько-Жукинська.
Відповідальні особи отримали розпорядження голови РДА, де визначені терміни закінчення підготовчих робіт, в селах
створені при сільрадах групи нагляду
щодо підготовки матеріально-технічних
засобів.
У місцевих осередках Партії регіонів пройшли чергові збори, тема яких —
співпраця з органами виконавчої влади
на місцях, звіт про виконану роботу й
плани на майбутнє. Одне з основних завдань — активна участь регіоналів у весняному благоустрої.
17 березня ц. р. відбулась 6 сесія
Вишгородської районної ради ХІ скликання, на якій розглянуто 21 питання
порядку денного. У «Різному» слухали
голову Київського обласного фонду підтримки індивідуального житлового будівництва на селі Людмилу Гутніченко
про обласну програму «Власний дім» –
кредитування житла під 3% річних.
Докладніше – у наступному номері.

даємо, Вишгород міг би стати пілотним містом у цій програмі) на будинки з квартирами
сучасного планування буде не так швидко,
як хотілося б. Цьому є різні об’єктивні причини, зокрема і законодавчі (після знесення
старих будинків власники квартир отримують відповідну кількість метрів, а не кімнат,
тобто метраж трикімнатної квартири у старому житловому фонді приблизно дорівнює
площі однокімнатної, ще й доплачувати доведеться).
Програма «Доступне житло» передбачає
30 % участь держави (70 % сплачує майбутній власник квартир — із своїх коштів чи за
рахунок банківських кредитів), і це один із
перспективних напрямків роботи щодо забезпечення житлом працівників бюджетної
сфери.
Гадаю, реальні зміни у Вишгороді залежать багато у чому від статусу міста. Обласне підпорядкування — це зовсім інші фінансові потоки, ніж зараз, а відповідно — інші
фінансові можливості.

Наше місто

Вишгород

Розмовляла Вікторія ШМИГОРА

— Який нині стан житлового фонду
міста?
— Із 86-ти багатоповерхівок близько
третини введені в експлуатацію до 1981
р. Майже 70 % житлового фонду протягом
15 років не ремонтувалось. Капітального
ремонту потребують дахи, технічні приміщення, міжпанельні стики, внутрішньобудинкові мережі опалення, каналізації,
гарячого та холодного водопостачання,
сантехнічне та електрообладнання, ліфти
та під’їзди.
Та, попри всі негаразди, робота просувається, ми працюємо на благо міста.
Відчуваємо постійну підтримку міського
голови Віктора Решетняка.
Але реконструкція та поточні ремонти
вимагають фінансування, додаткових витрат, тож шукаємо інвесторів. КЖГ потребує значних фінансових вкладень.
— Чи вважаєте ви житлово-комунальні тарифи на ЖКГ економічно обґрунтованими? Що можна зробити,
аби їх зменшити, і взагалі — чи це можливо?
— Ні для кого не секрет, що КПЖ і КГ
— неприбуткове підприємство, ми працюємо з рентабельністю від 5% до 15%.
Зараз, згідно з Постановою Кабінету Міністрів України № 560, тарифи оплати за
житло розраховуються однаково на всі
будинки. До складових входять: заробітна
плата тих, хто надає послуги, та витратні

матеріали. Зараз
тарифи не
перевищують затрати — і
це впливає
на якість та
обсяги послуг. Нині
працюємо
над
розрахунками,
відповідно до Постанови КМУ № 529 — окремо на
кожний будинок залежно від його стану
тощо (тобто у старому і новому житловому
фонді оплата за квартиру відрізнятиметься).
Якщо тариф економічно не обґрунтований, то комунальники не можуть сповна
надавати послуги. А із зростанням вартості енергоносіїв зростають і витрати.
Ми поки що не бачимо шляхів зменшення
плати.
— З якою періодичністю та за рахунок яких джерел капітально ремонтують будинки (дахи, внутрішні інженерні
мережі тощо)?
— Капітальний ремонт здійснюється
раз у 25 років — із заміною комунікаційних
мереж, дахів і усіх конструктивних елементів. Через нестабільне фінансове становище масштабні ремонти не проводимо.
Минулого року з міського бюджету було
виділено 505 тис. грн на капітальний ремонт гуртожитку, де провели часткову реконструкцію, усунули проблемні моменти.
— А хто виконує поточні ремонти будинків?
— Ми створили будівельну групу, де є
й бригада малярів. Вони білять під’їзди,
фарбують вікна, ремонтують вхідні двері
тощо. Але ми неспроможні власними силами охопити такий масштаб робіт.
— Скільки комунальників займа-
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ються благоустроєм
міста?
— У нас
діють
два
підрозділи:
комунальних послуг та
благоустрою.
Вулиці прибирають 74
двірники. За
будь-якої погоди
вони
починають
роботу о шостій тридцять. Мабуть, жителі
міста помітили, що цієї зими біля житлових
будинків доріжки були розчищені від снігу,
ретельно прибиралися прибудинкові території та вулиці міста.
Робочого інвентарю вистачає, зокрема
і контейнерів для сміття (в середньому за
рік систематично замінюємо до 40 пластикових баків, які згорають через незагашені недопалки). І в будні, і в свята позмінно
працюють три сміттєвози.
— Об’єднання співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) за нинішнього стану КЖГ — це вихід?
— Створення ОСББ — справа складна.
Практика свідчить, що через нестабільне
фінансове забезпечення ЖЕКів – це вихід
для того, щоб підтримувати життєдіяльність будинку. Нині у Вишгороді близько
10 об’єднань співвласників багатоквартирних будинків. Хоча кілька таких осередків через різні об’єктивні причини хочуть
знову повернутись до ЖЕКу.
***
Стосовно кількості необхідних коштів для роботи міських комунальників
тільки у плановому, а не аварійному
режимі, та за що варто взятися першочергово розповідає заступник міського
голови Олександр РОСТОВЦЕВ:
— Щорічно міська рада затверджує

повідь на ваше запитання. Найближчим часом Михайло Павлович Шененко її підготує і через
адміністрацію форуму надасть
необхідну вам інформацію».
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програму розвитку житлово-комунального господарства (ЖКГ), приблизно 25
млн грн передбачає на усунення найсерйозніших недоліків у житлово-комунальній
сфері. Але, на жаль, коштів у бюджеті міста
не вистачає. Тут ми дуже розраховуємо на
статус міста обласного підпорядкування і
сподіваємося, що відповідні рішення районної й обласної рад просунуть це питання якнайшвидше.
Необхідні значні дотації й субвенції у
житлово-комунальне господарство. Перш
за все треба привести до ладу дахи будинків та реконструювати інженерні комунікації.
Головне завдання системи ЖКГ —
реалізація державної політики у сфері
надання населенню та підприємствам
послуг з постачання води, газу, електроенергії,
теплозабезпечення,
якісне обслуговування житлового фонду.
Переважна частина ЖКГ України створена
й активно експлуатується іще з радянських
часів, і з того часу не зазнавало ніяких змін.
Деякі мешканці будинків, зокрема й у Вишгороді, стали самостійно впроваджувати
енергозберігаючі технології, встановлювати лічильники на воду, газ, укладати договори на прибирання прибудинкової території та вивезення сміття з приватними
компаніями, за власний рахунок ремонтувати та утеплювати під’їзди, благоустроювати та озеленювати подвір’я, створюють
об’єднання співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ).
Щиро вітаємо комунальників із професійним святом!
Завдяки вашій роботі забезпечується повсякденна діяльність підприємств, установ і організацій соціальної
сфери міста. Саме ви створюєте затишок і комфорт, гарний настрій у людей. Бажаємо вам і вашим близьким
міцного здоров’я, благополуччя і щастя, нових успіхів у праці на благо вишгородської громади!

Запитай мера

Громада — міська влада
Так називається рубрика на головній сторінці «Вишгородського форуму» (vforum.com.ua). І вишгородці
запитують, міський голова Віктор Решетняк відповідає, а ми публікуємо
відповіді для тих, у кого немає можливості прочитати це в Інтернеті.
Коли змусять ЖЕК укласти договори із зазначенням переліку послуг та їх
вартості, а також із зазначенням критеріїв якості?
— У договорі «Про надання послуг з
утримання будинків і споруд та прибудинкових територій» вказано, що послуги
надаються відповідно до затвердженого
рішення органу місцевого самоврядування, КОПІЯ ЯКОГО ДОДАЄТЬСЯ ДО ДОГОВОРУ, в якому вказано перелік послуг та
їх вартість. Якщо з будь-яких причин ви не
маєте цієї копії, звертайтеся до КПЖ і КГ –
вам її обов’язково нададуть. Якщо працівники КПЖ і КГ відмовлятимуться її надавати, що малоймовірно, прошу повідомляти
особисто мені або заступнику з комунальних питань Олександру Ростовцеву.
Які існують програми із здешевлення тепла? І які терміни?
— У 2009 році була складена програма
«Впровадження новітніх технологій по утепленню будинків для енергозбереження
в житловому фонді в м. Вишгорода» для
здешевлення тарифу на опалення, але, на
жаль, проект залишився непрофінансованим з Держбюджету. Бюджет міста не
може покривати таких великих витрат.
Чому немає програми встановлення лічильників тепла у квартирах? Для
звичайних «панельок» це актуально.
— Зараз мешканці за власним бажанням та за власний рахунок встановлюють
прилади обліку енергії в квартирі у відповідності до проекту.
? Чому балкон включають в опалювальну площу? Причому — не весь, а
частину?
— Здивований вашим запитанням, тож
звернувся по роз’яснення до директора
КПЖ і КГ. Відповідь однозначна — БАЛ-
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Дім, який обслуговує ЖЕК

Комунальне господарство
День працівників житлово-комунального господарства і побутового
обслуговування населення відзначається в Україні, згідно з Указом
Президента України, у третю неділю березня як професійне свято.
Про роботу і проблеми КПЖ і КГ міської
ради редакції докладно розповів начальник цього підприємства Михайло
ШЕНЕНКО.

19 березня

КОНИ НЕ ВХОДЯТЬ В ОПАЛЮВАЛЬНУ
ПЛОЩУ. Можливо, тут якась помилка, та,
якщо вам нараховують плату за опалення
балконної площі, підійдіть з цими документами до «Тепломережі» та КПЖ і КГ. (За інформацією КПЖ і КГ: 0, 3 балконів і терас
і 0,5 лоджій почали враховувати у загальну площу квартири відповідно до Декрету
КМУ від 15.12.1992 р. № 11-92 «Про зміну
порядку оплати за користування жилим
приміщенням». Коефіцієнти 0, 3 і 0,5 вирахувала БТІ і передала КПЖ і КГ переліки по
кожному будинку.
Ймовірно, відповідний законодавчий
акт з’явився після того, як мешканці багатоповерхівок масово почали «збільшувати» кімнати і кухні за рахунок балконів,
виносити туди батареї опалення. Вища
влада вирішила «боротися» з цим явищем
по-радянськи і розв’язала цю проблему за
рахунок усіх мешканців порівну, зокрема й
тих, у кого балкон навіть не засклений —
ред.)
А ВІЗ І НИНІ ТАМ. У мене таке запитання: живу на вул. Н. Шолуденка,
6-Б, у платіжках від КПЖ і КГ окремим
рядком — плата за ОПАЛЕННЯ…Хто з
нашого керівництва може чітко відповісти, за що я плачу влітку та на якій
підставі?...
Запитую вдруге, бо вперше (серпень
2010) отримав таку відповідь:

?

«Я дав доручення директору КПЖ і КГ
підготувати змістовну та обгрунтовану від-

— Згідно з рішенням органу
місцевого самоврядування «Про
порядок розрахунку та затвердження тарифу на опалення та
гаряче водопостачання в будинках з даховими котельнями» мешканці сплачували 0,46 грн за 1 кв.
м. в неопалювальний період за
обслуговування котельні. Згідно з
новим рішенням в неопалювальний період платити за теплопостачання не
потрібно.
Президент підписав Закон України
«Про внесенння змін в деякі законодавчі акти України стосовно вдосконалення законодавства про заборону ігорного бізнесу в Україні».
Верховна Рада України 22 грудня 2010
года прийняла цей закон, яким вносяться зміни у Закон України «Про заборону
грального бізнесу в Україні». Змінами передбачено, що застосування фінансових
санкцій здійснюється за рішенням суду,
прийнятим за позовом органів міліції і/
чи органів державної Податкової служби.
Карний кодекс України доповнений статтею 203-2 такого змісту: “Заняття гральним бізнесом карається штрафом від
десяти до п’ятдесяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
2. Ті ж дії, якщо вони вчинені особою,
раніше судимою за заняття гральним бізнесом, — караються обмеженням волі
терміном до п’яти років”.
Тому приєднуюсь до запитання Олени:
«Чому у Вишгороді безпроблемно працюють салони гральних автоматів? Куди дивиться міська влада? ПРИБЕРІТЬ ЦЮ ЗАРАЗУ ІЗ НАШОГО МІСТА!
— Буду відвертий, підпільний гральний
бізнес у місті — це наш постійний головний біль. Здавалося б, є Закон України
«Про заборону грального бізнесу в Укра-

?

їні», правоохоронні органи, але надприбутки від «одноруких бандитів» (гральних
автоматів) спонукають ділків до бурхливої
підпільної діяльності. Що міською владою
зроблено для їх ліквідації?
За моїм дорученням секретар адмінкомісії перевірив дотримання законодавства
в сфері грального бізнесу. Виявлено та задокументовано незаконне функціонування
залів гральних автоматів на пр. І. Мазепи,
13/9 та пр. І. Мазепи, 9 у м. Вишгороді. Зокрема, на час перевірки у приміщенні на
пр. І. Мазепи, 13/9 знаходилося 22 гральних автомати та одна електронна рулетка.
Матеріали щодо порушення законодавства направили до правоохоронних органів.
За результатами перевірки прокурором району порушено кримінальну справу за фактом господарської діяльності,
забороненої законодавством України, у
букмекерській конторі «Фішка», за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 203 КК
України. Гральні автомати прокуратурою
Вишгородського району вилучено. Матеріали перевірки передано до юридичного
відділу ДПІ у Вишгородському районі для
підготовки позову до суду щодо застосування штрафних санкцій.
Але ці заходи не завжди є дієвими, і
гральний бізнес іноді відновлює свою діяльність. На жаль, міська рада може тільки
звертатись до правоохоронних органів з
проханням вжити відповідних заходів для
припинення незаконного функціонування
грального бізнесу. Тому, я сподіваюсь, що
вони якомога швидше відреагують та забезпечать у межах своїх повноважень виконання вимог закону про заборону грального бізнесу в Україні.
Продовжується робота щодо виявлення місць, де функціонують гральні автомати, згідно з чинним законодавстом вживаємо відповідних заходів. Якщо вам відомо
про підпільну роботу гральних автоматів,
просимо повідомляти міську раду за тел:
(04596) 54-203. Вдячний усім за небайдужість до проблем міста.
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Календар

Цей день в історії
19 березня
1917 — у Києві відбулося
Свято Свободи (одна з найбільших національних маніфестацій
в історії України)
1958 — у Страсбурзі відкрито перше засідання Європарламенту
Іменини: Аркадій, Федір,
Теофіл (Феофіл)
20 березня – Всесвітній
день Землі; День працівників
житлово-комунального
господарства і побутового
обслуговування населення;
День весняного рівнодення
1933 — введено в дію радіомовну станцію ім. Комінтерну
(тоді — найбільша в світі)
1956 — Туніс здобув незалежність
2003 — початок війни в Іраку
Іменини: Василь, Євген,
Єфрем, Омелян, Павло
21 березня – Всесвітній
день поезії; Міжнародний
день боротьби за ліквідацію
расової дискримінації; Міжнародний день людини з синдромом Дауна; Міжнародний
день лялькаря; Міжнародний
день сну; Кримські татари
святкують Наврез-байрам
Іменини: Дементій, Лазар,
Опанас
22 березня – Всесвітній
день водних ресурсів; День
Балтійського моря
1675 — король Англії Карл II
заснував Королівську обсерваторію в Грінвічі. Меридіан, що
проходить через обсерваторію,
був принятий за точку відліку
довготи
1895 — початок публічної демонстрації кіно
1935 — Персія стала офіційно називатися Іраном
1989 — у випробувальному
польоті літака Ан-225 «Мрія»
встановлено 109 світових рекордов
Іменини: Акакій, Валент,
Валерій, Гай, Євтух, Ілля, Іван,
Іраклій, Кирило, Клавдій, Леонтій, Микола, Олександр, Северин, Тарас, Теофіл (Феофіл)
23 березня – Всесвітній
день метеоролога; Всеукраїнській день працівників культури та аматорів народного
мистецтва
1903 — брати Райт запатентували перший літак
1921 — місто Олександрівськ перейменували на Запоріжжя
Іменини: Анастасія, Василиса, Віктор, Галина, Денис, Купріян, Клавдій, Кіндрат, Леонід,
Ніка, Никифор, Павло, Папій,
Федора
24 березня – Всесвітній
день боротьби з туберкульозом; День фтизіатра
1882 — німецький бактеріолог Р. Кох відкрив збудника туберкульозу, паличку Коха
1896 — в Афінах відкрито
перші Олімпійські ігри
1918 — Центральна Рада
проголосила українську мову
державною
Іменини: Софрон, Юхим
25 березня – День служби
безпеки України
1857 — уперше сфотографовано сонячне затемнення
1957 — у Римі чільники Бельгії, Німеччини, Франції, Італії,
Люксембурга і Нідерландів
уклали договір про утворення Європейської економічної
спільноти
1998 — у Нью-Йорку американці Марко й Роберта Грісволд
встановили світовий рекорд
тривалості поцілунку (29 годин
без перерви)
Іменини: Григорій, Семен

Дата

2011 року
22 березня — День водних ресурсів
Цей день започаткований ООН на конференції з охорони довкілля, що відбулася в 1992 році в Ріо-де-Жанейро (Бразилія). Отже, всього 19 років до води
прикута пильна увага усього людства у
зв’язку з нестачею її на планеті.
А вона існує мільйони років. У природі Н2О
— хімічна сполука, що містить розчинені солі
та гази. Вона — неодмінна складова всього
живого. Жоден організм не може існувати
без води. Без їжі людина може витримати 50
днів, без води — не проживе й тижня.
Добова потреба дорослої людини — 3040 г на кілограм живої ваги. Тобто щодня потрібно випивати 2-2,5 літра, у спекотних країнах — до 5. За 60 років людина випиває 50
тонн води. Цілу цистерну!
А яку воду п’ємо ми — мешканці Вишгорода? Про це розповідає директор Вишгородського міського комунального підприємства «Водоканал» Георгій ЧЕБАН: .
— Вода у квартири та офіси вишгородців
надходить із глибини 130-330 метрів (шари
Синеманського та Юрського періодів).Тобто

Дружні міста
У Вишгороді весело зустріли прихід
весни чудовим святом Масляної. Давайте дізнаємося, як змінилося життя у
дружніх містах з приходом нового року
та весняної пори.
Підготувала Олена ПЛОТНІКОВА

У німецькому Льорраху вже вдруге проходять Дні України. У великій і різноманітній програмі – художні та книжкові вистав-

У кожній краплині — життя

це — артезіанська, що перебуває між двома
шарами водонепроникних порід під гідростатичним тиском. Буріння спричиняє підйом води на поверхню, до резервуару, по
трубах.
Якість відповідає встановленим стандартам, її постійно контролює районна санепідемстанція. Адже не секрет, що брудна, неякісна вода негативно впливає на здоров’я
людини.
Територія насосної станції — зона особливого санітарного контролю. Постійно
стежимо за станом обладнання, труб. На
жаль, у міській водній і каналізаційній мережах (а їх протяжність становить 119 кілометрів) вони на 80 % зношені і потребують заміни.
Аварійні ділянки відновлює відповідна
служба «Водоканалу». А заміна мереж відбувається за кошти бюджету, в якому, на жаль,
немає їх достатньої кількості.
Втім, громада міста самостійно може визначити той чи інший фронт робіт, укласти
договір із спеціалізованою організацією.

Нині труби виготовляють із високоміцних поліматеріалів, які практично не іржавіють. А
відтак вода по них надходитиме кришталево
чистою.
Середня норма споживання — 225 літрів
на людину на добу, по лічильниках споживачі
витрачають вдвічі менше. Однак тариф встановлюється незалежно від норми. У нього
закладені всі витрати «Водоканалу». Тариф
залежить і від вартості енергоносіїв. Востаннє тариф на воду змінювався у жовтні 2009
року. Підвищення вартості енергоносіїв з 1
лютого поточного року, а також мінімальної
зарплати з 1 березня, безумовно, внесуть
корективи і в оплату за воду.
У перспективі підприємство матиме й
оновлену водомережу, і нові очисні споруди,
проект яких у стадії розробки. Однак реально втілити у життя намічене допоможе зміна
статусу міста на місто обласного значення,
що дасть можливість більше коштів витрачати на покращення якості комунальних послуг. А це — головний принцип роботи водокомунального господарства.

Зустріч весни
навал Фастнахт (свято блазнів») пройшло
в Льорраху. На участь у карнавальній ході
по місту було заявлено понад 90 груп, це
майже 2,5 тисячі «блазнів». Такі заходи пройшли в половині міст Німеччини. Глядачі
пішли додому не з порожніми руками: учасники карнавалу кидали з карет і возів цукерки та квіти.
У старовинному місті Суздалі (Росія)
із 23 по 27 лютого відбувся XVI Відкритий

із проблемних сімей. На ці заходи виділено
149 920,00 злотих.
В естонському містечку Раквере за
сприяння музичного фонду пройшов фести-

Російський фестиваль анімаційного кіно.
Суздальський фестиваль – єдиний професійний форум аніматорів Росії і проводиться за підтримки Міністерства культури РФ.
Цього разу організаторам довелося відбирати фільми для конкурсного показу із 160
робіт. У результаті журі та глядачі побачили 77 анімаційних фільмів. Журі фестивалю
очолив метр вітчизняної анімації, мультиплікатор і режисер Едуард Назаров.

Дні України в Льорраху
ки, музичні та кулінарні зустрічі, доповіді
й виступи на тему: Україна серед української і німецької аудиторій. На відкритті у
художній експозиції представлені роботи
українського художника Івана Батечка – кольорова літографія й графіка, мистецтвознавця Бальзака Ларго, української художниці і мандрівниці Ядвіги Матевської.
Дні України продовжилися в приміщенні
старої адміністрації міста Леррі, де Штеффі
Місяць розповів про політичне і культурне
життя України. У міській бібліотеці пройшла
виставка українських книжок. Завершив
захід День української кухні й пісні. Гостей
пригощали борщем, варениками, українськими закусками під українське пиво.

Вишгород

Проводи російської зими – Масляна
У рамках фестивалю також відбувся 2-й

Міжнародний конгрес «Анімаційна індустрія: технології, продюсування, прокат, навчання».
Місто активно готується до весни та
Масляної. 6 березня в Суздалі –проводи
російської зими. Масляну відзначатимуть у
Музеї дерев’яного зодчества. Вийдуть змагатися в поєдинку, помірятися «силушкою
молодецькою» богатирі, учасники військово-історичного клубу «Кітеж-град» (Володимир).
У Польщі міста потерпають від повені. У
Вишкові створено Центр соціального за-

Панк-фестиваль в Раквере
валь «Майстри Академії» – творчі змагання
виконавців академічного співу консерваторій та філармоній Естонії.
Жінкам присвячено концерт «Ти – найкраща». Шість років поспіль представниць
прекрасної статі вітають оперні квартети, гітаристи та виконавці поп-музики – Тамберг,
Лідія Остер, Ханс.
Театр Раквере та організація Народна
школа провели театральний шкільний фестиваль, у якому взяли участь 17 навчальних
закладів міста. Перший такий фестиваль
відбувся в театрі студентів у 1982 році. Завдяки місцевій владі та чудовій організації
шкільний театр досить популярний серед
мешканців, де кожен може взяти участь. Театральні трупи з Раквере влаштовують тури
по всій Естонії.
Досить неординарним явищем є фестиваль «PUNK» наприкінці лютого. Цей перший
у світі фестиваль пісні-панк в естонському

безпечення потерпілих від повені на річці
Буг. Громадяни, що перебувають у скрутно-

Традиційний бал-маскарад;
У переддень європейських карнавалів і Дня святого Валентина 5 лютого 2011
в Льорраху пройшов традиційний балмаскарад. Гості в оригінальних костюмах
слухали живу музику, пригощалися із шоколадного фонтана з фруктами.
Кілька святкових днів перед постом
у Німеччині називаються Фастнахт (нім.
Fastnacht – пісна ніч). Із 5 по 8 березня кар-

му фінансовому становищі, отримають соціальну допомогу.
Влада Вишкова у лютому підписала
контракт з благодійними організаціями
щодо профілактики соціальних патологій
серед населення міста.
Завдання програми – соціальна терапія
та профілактичні заходи, харчування дітей
у центрах місцевої громади, вирішення питань, пов’язаних із вживанням алкоголю підлітками і дорослими, зокрема й реалізація
позашкільних спортивних і профілактичних
проектів, які сприяють здоровому способу
життя. Обговорювалася організація літнього та зимового відпочинку дітей та молоді

Едуард Назаров – мультиплікатор і режисер
Відкритого Російського фестивалю
анімаційного кіно
містечку проводиться вже втретє. Десятки
виконавців з Естонії та закордону – нагороджені цінними призами та дипломами.
У Македонії також Масляна. В перші дні
березня у Делчево пройшли масові ігрища.
На околиці міста дорослі та малеча традиційно катаються на санках з гірки, ласують
свинячими ніжками та булочками із вершками, виготовляють із кісточок іграшки для
дітей. На центральній площі міста – різнобарвний карнавал.
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Телепрограма

19 березня

2011 року

5

09.00 Підсумки тижня
09.45 Друга смуга
10.00 “Легко бути жінкою”
11.10 Шеф-кухар країни
12.00 Новини
12.20 Право на захист
12.45 Армія
13.10 Наша пісня
13.45 Т/с “Вічний поклик”
15.00 Новини
15.15 Euronews
15.25 Діловий світ
15.35 Рік роботи уряду:
поворот до нової якості
життя. Прес-конференція
М.Я. Азарова
17.00 Т/с “Атлантида”
17.55 Вікно в Америку
18.15 Друга смуга
18.20 Новини (із
сурдоперекладом)
18.45 Діловий світ
19.00 Небо починається на
землі
19.40 Чоловічий клуб
20.40 Сільрада
20.55 Офіційна хроніка
21.00 Підсумки дня

06.05 М/ф “Зачарований
хлопчик”
06.55, 07.10, 07.50, 08.05,
09.10 «Сніданок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 17.00,
19.30, 23.35 «ТСН»
07.25 Мультфільм
09.25 «Смакуємо»
10.00 Х/ф “Племіннички в
Єгипті”
11.30 “Анатомія слави”
12.25 “Велике перевтілення”
13.10 Х/ф “Нестримні”
17.15 “Шість кадрів”
17.45 Х/ф “Випадковий
попутник”
20.10 “Зірка+зірка-2”
22.10 Т/с “Інтерни”
22.35 Т/с “Маргоша - 4”
00.00 Х/ф “Злочини
пристрасті”
01.55 Х/ф “Випадковий
попутник”
05.25 Т/с “Руда”

05.30 Служба розшуку дітей
05.40 Світанок
06.20 Ділові факти
06.45 Світанок
07.35 Ділові факти
07.40 Факти тижня з
Оксаною Соколовою
08.45 Факти. Ранок
09.30 Т/с “Солдати-15”
12.45 Факти. День
13.00 Т/с “Солдати-15”
14.00 Анекдоти поукраїнськи
14.20 Х/ф “Поліцейський із
Беверлі Хіллз-2”
16.40 Х/ф “Із Парижа з
любов’ю”
18.45 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні новини з
Костянтином Стогнієм
20.10 Т/с “Хіромант-2”
22.30 Факти. Підсумок дня
22.45 Свобода слова з
Андрієм Куликовим
00.55 Надзвичайні новини з
Костянтином Стогнієм
02.00 Провокатор
03.05 Факти

06.00, 07.00, 09.00 «СТНтижневик»
06.30 «У центрі уваги»
07.30, 08.40, 10.05, 02.30
«Музична програма»
08.00 «СТН-спорт-тижневик»
09.30, 03.25 «Столиця»
10.15 «Файна садиба»
11.05 «Дзеркало історії»
11.40 «Мультфільми»
13.20 «Столиця. Підсумки
тижня»
14.50 «Міська варта»
15.00, 17.00, 21.00, 23.00,
01.00, 03.00 “Столичні
телевізійні новини”
15.10 “В гостях у Д.Гордона”
К.Новикова
16.10 “У центрі уваги”
17.15 Х/ф “Небесний
тихохід”
19.00 “Баскетбол. Українська
Суперліга. БК”Київ” МБК”Миколаїв”
20.50 “Міська варта”
21.25 “В гостях у Д.Гордона”
Л.Ярмольник
22.25 “Дзеркало історії”

05.50 «Документальний

05.00 Руйнівники міфів
05.45 Kids ‘Time
05.50 М/с “Сімейка Адамсів”
06.15 «Бізнес+»
06.15 М/с “Зоряні Війни:
06.20 Т/с «Комісар Рекс»
Війни Клонів”
06.55 Kids ‘Time
08.05 «Танці з зірками»
07.00, 07.10, 07.40 «Підйом»
12.55 “Битва екстрасенсів. 07.05 Смішарики
Боротьба континентів”
07.30, 09.00, 19.00, 00.35
15.00 “Давай одружимося” Репортер
09.10 Х/ф «Літні ігри»
17.00 “Паралельний світ”
11.25 Т/с “Курсанти”
18.00, 22.00 “Вікна-Новини” 14.00 Т/с “Татусеві дочки”
14.45 Teen Time
18.10 “Неймовірна правда
14.50 Т/с «АйКарлі»
про зірок”
15.45 Teen Time
19.10 “Національне талант- 15.50 Т/с «Останній акорд»
16.55 Т/с “Татусеві дочки”
шоу “Танцюють всі!-2”
17.55 Т/с “Вороніни”
22.20 “Паралельний світ”
19.15 Спортрепортер
23.20 Т/с “Доктор Хаус”
19.35 Батьки і діти
20.35 Т/с “Вороніни”
22.40 Новий погляд
РЕМОНТ
23.40 Т/с “Межа”
ТЕЛЕВІЗОРІВ вдома 00.55 Спортрепортер
Тел.: (04596)22-166,
01.05 Служба розшуку дітей
01.10 Новий погляд
(068)198-99-07
01.55 Х/ф “Вперед!”

06.30 «Ранок на 5-му»
09.10, 22.15, 23.30, 02.40,
04.15 «Бізнес-час»
09.25, 00.30, 03.30
«Автопілот-новини»
09.35, 13.20, 14.20
«5 елемент»
10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 20.30, 03.00 «Час
новин»
10.30, 11.30, 12.30
«Спільний проект «5 каналу»
та інформаційного агентства
УНІАН «Прес-конференції у
прямому ефірі»
15.20, 16.20 «Час інтерв’ю»
17.25, 04.40 «Територія
закону»
18.30, 23.40, 04.30
«Київський час»
19.25, 01.15, 05.15 «Час:
важливо»
21.00, 02.00 «Час»
21.50, 03.40 “Народний
контроль”
23.55, 02.55, 04.25 “Огляд
преси”

06.05 Журфікси
06.30 Голос віруючого
07.00, 18.40, 23.25 24
години. Бізнес
07.30 «Життя зі знаком +»
08.00, 18.55 Скромна
чарівність сучасних
технологій
08.30, 19.45 Вода - лінія
життя
09.00 Хіт-парад дикої
природи
11.05 Дитинство в дикій
природі
12.15 Погляд у майбутнє
15.50 Калейдоскоп дикої
природи
16.35 Еєнгуї, Бог сну
18.30, 20.30, 23.15, 3.00 24
години
18.45, 20.50, 23.30 «Життя»
20.15, 23.40 Сильні світу
цього
21.10 Хіт-парад дикої
природи
22.10 Ровесники землі
00.00 Таємниці долі
03.10, 5.30 Диваки

06.30, 07.10, 07.35, 08.10,
08.35 «З новим ранком»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
09.00, 12.00, 18.00 Новини
09.10 Т/с «Повернення
Мухтара-2»
10.05 Т/с «Експерти»
12.15 «Знак якості»
13.00 «Здоровенькі були»
13.55 «Детективи»
14.35 Т/с «Вулиці розбитих
ліхтарів - 9»
16.30 «Чекай на мене»
18.10 Прем’єра «Всі свої»
19.00 Т/с «Обручка»
20.00 Подробиці
20.30 Т/с «П’ята група
крові»
22.33 «Команда мрії»
23.30 «Дві кінські сили»
00.00 Д/ф «Бермудський
трикутник. Лігво диявола»
00.55 Х/ф «Іноземець»
02.40 Д/с «Всесвітній
мандрівник»
03.30 Д/с «Походи в дикий
світ»

6.00 Срібний апельсин
6.50 Події
7.10 Т/с «Єфросинія-2»
8.20 Т/с «Слід»
9.00 Х/ф «Глухар у кіно»
11.00 Т/с «Маруся.
Повернення»
12.00 Т/с «Тайга. Курс
виживання»
13.00 Нехай говорять
14.00 Т/с «Слід»
15.40 Щиросердне зізнання
16.10 Федеральний суддя
17.00 Події
17.15 Критична точка
18.00 Т/с «Єфросинія-2»
19.00 Події
19.20 Т/с «Маруся.
Повернення»
20.15 Т/с «Глухар.
Повернення»
22.15 Х/ф «Перший лицар»
1.05 Х/ф «Василіск. Цар
змій»
2.30 Щиросердне зізнання
3.00 Т/с «Безмовний свідок»
3.30 Події
3.50 Критична точка

3.55 НТВ вранці
7.40 Ти не повіриш!
8.35, 14.35, 15.30, 17.35
Надзвичайна подія
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
22.15 Сьогодні
9.25 Живуть же люди!
10.00 До суду
11.00 Суд присяжних
12.40 Програма максимум
13.40 Російські сенсації
16.05 Дачники
16.35 Т/с «Повернення
Мухтара-2»
18.35 Година суду
19.20 Т/с «Правила угону»
20.20 Т/с «Брат за брата»
22.40 Т/с «Учитель в
законі-2»
23.40 Чесний понеділок
0.35 Т/с «Правило
лабіринту»
2.25 Шаховий огляд

05.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 04.00 Новини
05.05 «Доброго ранку»
09.15 «Контрольна
закупівля»
09.40 «Жити здорово!»
10.55 «ЖКГ»
12.15, 02.15 «Модний
вирок»
13.15, 01.30 «Детективи»
14.00 Інші новини
14.20 «Зрозуміти.
Пробачити»
15.20 «Хочу знати»
15.55 “Смак життя”
16.55 “Федеральний суддя”
18.15, 00.55 «Слід»
19.00, 04.05 «Давай
одружимося!»
20.00 “Чекай на мене”
21.00 “Час”
21.30 Т/с “Відплата”
22.35 “Василь Сталін. Син
за батька”
23.45 Нічні новини
00.00 “Проти ночі”
03.10 “Нехай говорять”

04.50 Х/ф «Петля»
08.20 «Правда життя» Точка
азарту
09.00 Т/с «NCIS: полювання
на вбивцю»
10.00 Т/с «Закон і порядок»
11.00 Т/с «CSI: Лас-Вегас»
12.00 Т/с «Детективи»
12.35 Т/с «Марш Турецького
- 3»
14.40 Т/с «Боєць - 2.
Народження легенди»
15.35 Х/ф «Війна»
17.00 Х/ф «Вигідний
контракт»
18.30 «Агенти впливу»
19.00 «Свідок»
19.20 Т/с “Боєць - 2.
Народження легенди”
20.20 Т/с “CSI: Лас-Вегас”
21.30 “Свідок”
22.00 Т/с “NCIS: полювання
на вбивцю”
23.00 Т/с “Закон і порядок”
00.00 Т/с “Детективи”
00.30 “Свідок”
01.00 Х/ф “Планета
раптора”

08.00 «Мультик з Лунтіком»
08.35 «Малята-твійнята»
09.00 «Єралаш»
09.10 «Модний вирок»
10.05 Т/с «Хто у домі
господар»
11.00 «Щоденник Ukrainian
Fashion Week»
11.10 «Щастя є»
12.00 «Єралаш»
12.20 «Звана вечеря»
13.15 «Давай одружимося»
14.10 «Теорія зради»
15.05 «Твою маму!»
15.35 Т/с «Хто у домі
господар»
16.30 Т/с «Інститут
шляхетних панянок»
17.25 «Єралаш»
17.40 «Одна за всіх»
18.05 Т/с «Іграшки»
18.35 Т/с «Універ»
19.30 «Дім-2»
20.30 Т/с «Універ»
21.00 Т/с «Реальні пацани»
22.00 «Теорія зради»
23.00 «Щоденник Ukrainian
Fashion Week»

09.50 Друга смуга
10.05 “Легко бути жінкою”
11.10 В гостях у Д. Гордона
12.00 Новини
12.10 Діловий світ
12.20 Хай щастить
12.40 Світло
13.10 Темний силует
13.20 Книга. ua
13.50 Т/с “Вічний поклик”
15.00 Новини
15.15 Euronews
15.35 Т/с “Зона”
16.20 Нащадки
16.40 Т/с “Атлантида”
17.25 Т/с “Право на захист”
18.15 Друга смуга
18.20 Новини (із
сурдоперекладом)
18.45 Діловий світ
19.00 Про головне
19.40 Чоловічий клуб
20.55 Офіційна хроніка
21.00 Підсумки дня
21.50 “За гідну працю в
Україні”
22.55 Трійка, Кено,
Максима

06.05 «Служба розшуку
дітей»
06.10 Т/с “Тільки кохання”
06.55, 07.10, 07.50, 08.05,
09.10 «Сніданок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 17.00,
19.30, 23.30 «ТСН»
07.25 Мультфільм
10.00 «Сімейні драми»
10.55 “Не бреши мені”
11.55 Т/с “Тільки кохання”
12.45 Т/с “Маргоша - 4”
13.40 Т/с “Ведмежий кут”
14.35 “Сусідські війни”
15.20 Х/ф “Шалена баба”
17.15 “Шість кадрів”
17.55 “Сімейні драми”
18.45 “Не бреши мені”
20.10 “Міняю жінку - 3”
21.30, 22.05 Т/с “Інтерни”
22.30 Т/с “Маргоша - 4”
03.50 Т/с “Руда”
05.20 Т/с “Ведмежий кут”

05.25 Факти
05.40 Світанок
06.25 Ділові факти
06.45 Світанок
07.30 Під прицілом
08.45 Факти. Ранок
09.35 Надзвичайні новини з
Костянтином Стогнієм
10.35 Т/с “Опери. Хроніки
відділу убивств”
12.40 Анекдоти поукраїнськи
12.45 Факти. День
13.00 Під прицілом
14.00 Анекдоти поукраїнськи
14.05 Т/с “Хіромант-2”
16.25 Т/с “Опери. Хроніки
відділу убивств”
18.45 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні новини з
Костянтином Стогнієм
20.10 Т/с “Хіромант-2”
22.35 Факти. Підсумок дня
22.50 Х/ф “Діамантові
собаки”
00.45 Надзвичайні новини з
Костянтином Стогнієм

06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
15.00, 17.00, 19.00, 21.00,
23.00, 01.00, 03.00 “Столичні
телевізійні новини”
06.30 “У центрі уваги”
07.25, 08.40, 10.05, 02.30
“Музична програма”
09.30, 19.30, 03.25
“Столиця”
10.15 “Повнота радості
життя”
11.05 “Дзеркало історії”
11.40 “Мультфільми”
13.20 “В гостях у Д.Гордона”
М.Джигурда
14.50 “Міська варта”
15.10 “В гостях у Д.Гордона”
Л.Ярмольник
16.10 “У центрі уваги”
17.15 Х/ф “Валерій Чкалов”
19.20 “Міська варта”
20.00 “В гостях у Д.Гордона”
М.Джигурда
21.25 “В гостях у Д.Гордона”
Л.Ярмольник
22.25 “Дзеркало історії”
23.25 “Міська варта”
23.30 Х/ф “Валерій Чкалов”

06.05 “Бізнес+”
06.10 Т/с “Кулагін та
Партнери”
06.35 Т/с “Комісар Рекс”
09.35 Х/ф “Час щастя”
11.50 “Нез’ясовно, але
факт”
12.50 “Битва екстрасенсів”
13.55 “Моя правда. Ілля
Резнік: біла ворона шоубізнесу”
15.00 “Давай одружимося”
17.00 “Паралельний світ”
18.00, 22.00 “Вікна-Новини”
18.10 “Неймовірна правда
про зірок”
19.15 “Правила життя.
Супермаркети: територія
гіпнозу”
20.20 “Наукове
середовище. Пігулка від
старості”
22.20 “Паралельний світ”
23.20 Т/с “Доктор Хаус”

05.05 Руйнівники міфів
05.45 Kids ‘Time
05.50 М/с “Зоряні війни:
Війни клонів”
06.55 Kids ‘Time
07.00, 07.10, 07.40 “Підйом”
07.05 Смішарики
07.30, 09.00, 19.00, 00.40
Репортер
09.10 Х/ф “Остін Пауерс у
фільмі “Золотий орган”
11.20 Т/с “Курсанти”
13.40 Т/с “Татусеві дочки”
14.50 Teen Time
14.55 Т/с «АйКарлі»
15.50 Teen Time
15.55 Т/с «Останній акорд»
16.55 Т/с “Татусеві дочки”
17.55 Т/с “Вороніни”
19.15 Спортрепортер
19.35 Знову разом
20.40 Т/с “Вороніни”
21.40 Хочеш? Співай!
22.40 Т/с “Щасливі разом”
23.40 Т/с “Межа”
00.55 Спортрепортер
01.05 Х/ф “Історія про нас”
02.30 Зона ночі Культура

06.30 “Ранок на 5-му”
09.10, 22.15, 23.30, 02.40,
04.15 “Бізнес-час”
09.25, 00.30, 03.30
“Автопілот-новини”
09.35, 13.20, 14.20 “5
елемент”
10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 20.30, 03.00 “Час
новин”
10.30, 11.30, 12.30
“Спільний проект «5 каналу»
та інформаційного агентства
УНІАН “Прес-конференції у
прямому ефірі”
15.20 “Не перший погляд”
16.20 “Мотор-ТБ”
17.25, 04.40 “Народний
контроль”
18.30, 23.40, 04.30
“Київський час”
19.25, 01.15, 05.15 «Час:
важливо»
21.00, 02.00 «Час»
21.50, 03.40 «На межі»
23.55, 02.55, 04.25 «Огляд
преси»

06.00, 7.00, 18.30, 20.30,
23.15 24 години
06.10, 18.45, 23.30 «Життя»
06.30 Голос віруючого
07.10, 18.40, 23.25 24
години. Бізнес
07.20 «Життя зі знаком +»
08.00, 18.55 Скромна
чарівність сучасних
технологій
08.30, 19.45 Вода - лінія
життя
09.00 Хіт-парад дикої
природи
10.55, 16.50 Життя серед
життя
11.20, 17.30 Це потрібно
знати
12.15 Погляд у майбутнє
16.30, 3.10, 5.20 Диваки
20.15, 23.40 Сильні світу
цього
20.50 Хіт-парад дикої
природи
21.50 Ровесники землі
22.55 Живе багатство
України
00.00 Таємниці долі

04.55 Т/с «Вулиці розбитих
ліхтарів - 9»
06.30, 07.10, 07.35, 08.10,
08.35 “З новим ранком”
07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
09.00, 12.00, 18.00 Новини
09.10 Т/с “Повернення
Мухтара-2”
10.05 Т/с “Експерти”
12.15 “Знак якості”
13.00 “Здоровенькі були”
14.00 “Судові справи”
15.00 Т/с “Вулиці розбитих
ліхтарів - 9”
17.00 Т/с “Спальний район”
18.10 “Всі свої”
19.00 Т/с “Обручка”
20.00 Подробиці
20.30 Т/с “П’ята група крові”
22.33 “Гаряче крісло”
23.25 Д/ф “Моя країна”
00.05 Д/ф “Останній дубль.
Залишитись живим”
01.05 Х/ф “Над законом”
02.50 Телевізійна Служба
розшуку дітей
02.55 Д/с “Всесвітній
мандрівник”

6.00 Срібний апельсин
7.00 Події
7.10 Т/с»Єфросинія-2»
8.20 Т/с «Слід»
9.00 Т/с «Глухар.
Повернення»
11.00 Т/с «Маруся.
Повернення»
12.00 Т/с «Тайга. Курс
виживання»
13.00 Нехай говорять
14.00 Т/с «Слід»
15.40 Щиросердне зізнання
16.10 Федеральний суддя
17.00 Події
17.15 Критична точка
18.00 Т/с «Єфросинія-2»
19.00 Події
19.20 Т/с «Маруся.
Повернення»
20.15 Т/с «Глухар.
Повернення»
22.15 Т/с «Слід»
23.50 Т/с «Тюдори»
1.00 Х/ф «Перший лицар»
3.15 Щиросердне зізнання
3.40 Події
4.00 Критична точка

3.55 НТВ вранці

05.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 04.00 Новини
05.05 “Доброго ранку”
09.15 “Контрольна
закупівля”
09.40 “Жити здорово!”
10.55 «ЖКГ»
12.15, 02.15 «Модний
вирок»
13.15, 01.30 «Детективи»
14.00 Інші новини
14.20 «Зрозуміти.
Пробачити»
15.20 «Хочу знати»
15.55, 21.30 Т/с “Відплата”
16.55 “Федеральний суддя”
18.15, 00.55 “Слід”
19.00, 04.05 “Давай
одружимося!”
20.00, 03.10 “Нехай
говорять”
21.00 «Час»
22.35 «Свідки»
23.45 Нічні новини
00.00 «Проти ночі»

06.00, 17.05 Х/ф “Вигідний
контракт”
07.05, 15.35 Х/ф “Війна”
08.40 “Свідок”
09.00 Т/с “NCIS: полювання
на вбивцю”
10.00 Т/с “Закон і порядок”
11.00 Т/с “CSI: Лас-Вегас”
12.00 Т/с “Детективи”
12.40 Т/с “Оперативний
псевдонім - 2”
14.35 Т/с “Боєць - 2.
Народження легенди”
18.30 “Речовий доказ”
Державний кордон
19.00 «Свідок»
19.20 Т/с «Боєць - 2.
Народження легенди”
20.20 Т/с “CSI: Лас-Вегас”
21.30 “Свідок”
22.00 Т/с “NCIS: полювання
на вбивцю”
23.00 Т/с “Закон і порядок”
00.00 Т/с “Детективи”
00.30 “Свідок”
01.00 Т/с “Оперативний
псевдонім - 2”
02.40 «Речовий доказ»

08.00 «Мультик з Лунтіком»
08.35 «Малята-твійнята»
09.00 «Єралаш»
09.10 «Модний вирок»
10.05 Т/с «Хто у домі
господар»
11.00 «Щоденник Ukrainian
Fashion Week»
11.10 «Щастя є»
12.00 «Єралаш»
12.20 «Звана вечеря»
13.15 «Давай одружимося»
14.10 «Теорія зради»
15.05 «Твою маму!»
15.35 Т/с «Хто у домі
господар»
16.30 Т/с «Інститут
шляхетних панянок»
17.25 «Єралаш»
17.40 «Одна за всіх»
18.05 Т/с «Іграшки»
18.35 Т/с «Універ»
19.30 «Дім-2»
20.30 Т/с «Універ»
21.00 Т/с «Реальні пацани»
22.00 «Теорія зради»
23.00 «Щоденник Ukrainian
Fashion Week»

7.40 Кулінарний поєдинок
8.35, 14.35, 17.35, 2.25
Надзвичайна подія
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
22.15 Сьогодні
9.25 Їмо вдома!
10.00 До суду
11.00 Суд присяжних
12.40, 20.25 Т/с «Брат за
брата»
15.30 Головна дорога
16.05 Дачники
16.35 Т/с «Повернення
Мухтара-2»
18.35 Справи сімейні
19.25 Т/с «Правила угону»
22.40 Т/с «Учитель в
законі-2»
23.40 Таємнича Росія
0.35 Т/с «Правило
лабіринту»

детектив»
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09.00 Підсумки дня
09.25 На зв’язку з урядом
09.50 Друга смуга
10.05 “Легко бути жінкою”
11.10 В гостях у Д. Гордона
12.00 Новини
12.20 Кордон держави
12.35 Крок до зірок.
Євробачення
13.25 Т/с “Вічний поклик”
14.30 Новини
14.45 Euronews
14.55 Діловий світ
15.05 Парламентські
слухання у Верховній Раді
України
18.15 Друга смуга
18.20 Новини
19.00 Про головне
19.40 Чоловічий клуб
20.55 Офіційна хроніка
21.00 Підсумки дня
21.25 Світ спорту
21.30 Діловий світ
21.45 Досвід
22.45 Мегалот
22.50 Суперлото, Трійка,
Кено

06.05 «Служба розшуку
дітей»
06.10 Т/с “Тільки кохання”
06.55, 07.10, 07.50, 08.05,
09.10 «Сніданок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 17.00,
19.30, 23.35, 01.30 «ТСН»
07.25 Мультфільм
10.00 «Сімейні драми»
10.55 “Не бреши мені”
11.55 Т/с “Тільки кохання”
12.45 Т/с “Маргоша - 4”
13.45 Т/с “Ведмежий кут”
14.45 “Шість кадрів”
15.15 Х/ф “Ваша зупинка,
мадам”
17.15 “Шість кадрів”
17.55 “Сімейні драми”
18.45 “Не бреши мені”
20.10 “Шоу на два мільйони”
21.05, 21.45, 22.10 Т/с
“Інтерни”
22.35 Т/с “Маргоша - 4”
00.00 Х/ф “Шалена баба”
03.45 Т/с “Руда”
05.20 Т/с “Ведмежий кут”

05.15 Служба розшуку дітей
05.25 Факти
05.40 Світанок
06.25 Ділові факти
06.45 Світанок
07.30 Провокатор
08.45 Факти. Ранок
09.30 Надзвичайні новини з
Костянтином Стогнієм
10.30 Т/с “Опери. Хроніки
відділу убивств”
12.40 Анекдоти поукраїнськи
12.45 Факти. День
13.00 Провокатор
14.00 Т/с “Хіромант-2”
16.25 Т/с “Опери. Хроніки
відділу убивств”
18.45 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні новини з
Костянтином Стогнієм
20.10 Т/с “Хіромант-2”
22.30 Факти. Підсумок дня
22.45 Х/ф “Блекджек”
01.05 Надзвичайні новини з
Костянтином Стогнієм
02.10 Т/с “Загін-4”
03.00 Факти

06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
15.00, 17.00, 19.00, 21.00,
23.00, 01.00, 03.00 “Столичні
телевізійні новини”
06.30 “У центрі уваги”
07.25, 08.40, 10.05, 02.30
“Музична програма”
09.30, 19.30, 03.25
“Столиця”
10.15 “Повнота радості
життя”
11.05 “Дзеркало історії”
11.40 “Мультфільми”
13.20 “В гостях у Д.Гордона”
М.Джигурда
14.50 “Міська варта”
15.10 “В гостях у Д.Гордона”
Л.Ярмольник
16.10 “У центрі уваги”
17.15 Х/ф “Одного разу
влітку”
19.20 “Міська варта”
20.00 “В гостях у Д.Гордона”
М.Джигурда
21.25 “В гостях у Д.Гордона”
В.Етуш
22.25 “Дзеркало історії”
23.25 “Міська варта”

06.00 “Бізнес+”
06.05 Т/с “Кулагін та
Партнери”
06.30 Т/с “Комісар Рекс”
08.30 Х/ф “Єрмак”
11.50 “Нез’ясовно, але
факт”
12.50 “Битва екстрасенсів”
13.50 “Правила життя.
Супермаркети: територія
гіпнозу”
15.00 “Давай одружимося”
17.00 “Паралельний світ”
18.00, 22.00 “Вікна-Новини”
18.10 “Неймовірна правда
про зірок”
19.05 “Зіркове життя.
Невідомі діти відомих
батьків”
00.05 “Російські сенсації.
Примадонна. Битва за
щастя”
21.05 “Російські сенсації.
Загнати артиста”
22.20 “Паралельний світ”
23.20 Т/с “Доктор Хаус”

05.05 Руйнівники міфів
05.50 Kids ‘Time
05.55 М/с “Зоряні війни:
Війни клонів”
06.55 Kids ‘Time
07.00, 07.10, 07.40 “Підйом”
07.05 Смішарики
07.30, 09.00, 19.00, 00.35
Репортер
09.10 Х/ф “Самогубство у
коледжі”
11.20 Т/с “Курсанти”
13.40 Т/с “Татусеві дочки”
14.50 Teen Time
14.55 Т/с «АйКарлі»
15.50 Teen Time
15.55 Т/с «Останній акорд»
16.55 Т/с “Татусеві дочки”
17.55 Т/с “Вороніни”
19.15 Спортрепортер
19.35 Здрастуйте, я - ваша
мама!
20.40 Т/с “Вороніни”
21.40 Зроби мені смішно
22.35 Т/с “Щасливі разом”
23.35 Т/с “Межа”
00.50 Спортрепортер
01.00 Служба розшуку дітей

06.30 “Ранок на 5-му”
09.10, 22.15, 23.30, 02.40,
04.15 “Бізнес-час”
09.25, 00.30, 03.30
“Автопілот-новини”
09.35, 13.20, 14.20
“5 елемент”
10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 20.30, 03.00
“Час новин”
10.30, 11.30 “Спільний
проект «5 каналу» та
інформаційного агентства
УНІАН “Прес-конференції у
прямому ефірі”
12.15 «Cканер»
15.20 «Здорові історії»
16.20 «Арсенал»
17.25, 04.40 «Вільна гавань»
18.30, 23.40, 04.30
“Київський час”
19.25, 01.15, 05.15 «Час:
важливо»
21.00, 02.00 «Час»
21.50, 03.40 «Акцент»
23.55, 02.55, 04.25 «Огляд
преси»

06.00, 7.00, 18.30, 20.30,
23.15, 3.00 24 години
06.10, 18.45, 20.50, 23.30
«Життя»
06.30 Голос віруючого
07.10, 18.40, 23.25 24
години. Бізнес
07.20 «Життя зі знаком +»
08.00, 18.55 Скромна
чарівність сучасних
технологій
08.30, 19.45 Вода - лінія
життя
09.00 Хіт-парад дикої
природи
10.55, 16.50 Життя серед
життя
11.20, 17.30 Це потрібно
знати
12.15 Погляд у майбутнє
15.00 Служба розшуку дітей
16.30, 3.15, 5.20 Диваки
20.15, 23.40 Сильні світу
цього
21.10 Хіт-парад дикої
природи
22.10 Ровесники землі
00.00 Таємниці долі

04.55 Т/с «Вулиці розбитих
ліхтарів - 9»
06.30, 07.10, 07.35, 08.10,
08.35 “З новим ранком”
07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
09.00, 12.00, 18.00 Новини
09.10 Т/с “Повернення
Мухтара-2”
10.05 Т/с “Експерти”
12.15 “Знак якості”
13.00 “Здоровенькі були”
14.00 “Судові справи”
15.00 Т/с “Вулиці розбитих
ліхтарів - 9”
17.00 Т/с “Спальний район”
18.10 “Всі свої”
19.00 Т/с “Обручка”
20.00 Подробиці
20.30 Т/с “П’ята група крові”
22.33 “Розбір польотів”
23.25 “Побачення у темряві”
00.25 Д/ф “Зіркові
захоплення. Чоловічі
задоволення”
01.20 Телевізійна Служба
розшуку дітей
01.25 Х/ф “Всупереч
смерті”

6.00 Срібний апельсин
6.50 Події
7.10Т/С «Єфросинія-2»
8.20 Т/с «Слід»
9.00 Т/с «Глухар.
Повернення»
11.00 Т/с «Маруся.
Повернення»
12.00 Т/с «Тайга. Курс
виживання»
13.00 Нехай говорять
14.00 Т/с «Слід»
15.40 Щиросердне зізнання
16.10 Федеральний суддя
17.00 Події
17.15 Критична точка
18.00 Т/с «Єфросинія-2»
19.00 Події
19.20 Т/с «Маруся.
Повернення»
20.15 Т/с «Глухар.
Повернення»
22.15 Т/с «Слід»
23.50 Т/с «Тюдори»
1.00 Х/ф «Список контактів»
2.45 Т/с «Безмовний свідок»
3.30 Події
3.50 Критична точка

3.55 НТВ вранці
7.40 Квартирне питання
8.35, 14.35, 17.35
Надзвичайна подія
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
22.15 Сьогодні
9.25 Російська начинка
10.00 До суду
11.00 Суд присяжних
12.40, 20.20 Т/с «Брат за
брата»
15.25 Увага, розшук!
16.05 Таємниці розвідки
16.35 Т/с «Повернення
Мухтара-2»
18.35 Година суду
19.20 Т/с «Правила угону»
22.40 Т/с «Учитель в
законі-2»
23.40 Таємнича Росія
0.35 Т/с «Правило
лабіринту»
2.25 Шаховий огляд

05.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 04.00 Новини
05.05 “Доброго ранку”
09.15 “Контрольна
закупівля”
09.40 “Жити здорово!”
10.55 «ЖКГ»
12.15, 02.15 «Модний
вирок»
13.15, 01.30 «Детективи»
14.00 Інші новини
14.20 «Зрозуміти.
Пробачити»
15.20 «Хочу знати»
15.55, 21.30 Т/с “Відплата”
16.55 “Федеральний суддя”
18.15, 00.55 “Слід”
19.00, 04.05 “Давай
одружимося!”
20.00, 03.10 “Нехай
говорять”
21.00 “Час”
22.35 Середовище
прожиття. “Базарний день”
23.45 Нічні новини
00.00 “Проти ночі”

06.00, 17.00 Х/ф “Вигідний
контракт”
07.05, 15.40 Х/ф “Війна”
08.40 “Свідок”
09.00 Т/с “NCIS: полювання
на вбивцю”
10.00 Т/с “Закон і порядок”
11.00 Т/с “CSI: Лас-Вегас”
12.00 Т/с “Детективи”
12.40 Т/с “Оперативний
псевдонім - 2”
14.40 Т/с “Боєць - 2.
Народження легенди”
18.30 “Правда життя”
Фетиші й фетишисти
19.00 «Свідок»
19.20 Т/с «Боєць - 2.
Народження легенди”
20.20 Т/с “CSI: Лас-Вегас”
21.30 “Свідок”
22.00 Т/с “NCIS: полювання
на вбивцю”
23.00 Т/с “Закон і порядок”
00.00 Т/с “Детективи”
00.30 “Свідок”
01.00 Т/с “Оперативний
псевдонім - 2”
02.40 «Речовий доказ»

08.00 «Мультик з Лунтіком»
08.35 «Малята-двійнята»
09.00 «Єралаш»
09.10 «Модний вирок»
10.05 Т/с «Хто у домі
господар»
11.00 «Щоденник Ukrainian
Fashion Week»
11.10 «Щастя є»
12.00 «Єралаш»
12.20 «Звана вечеря»
13.15 «Давай одружимося»
14.10 «Теорія зради»
15.05 «Твою маму!»
15.35 Т/с «Хто у домі
господар»
16.30 Т/с «Інститут
шляхетних панянок»
17.25 «Єралаш»
17.40 «Одна за всіх»
18.05 Т/с «Іграшки»
18.35 Т/с «Універ»
19.30 «Дім-2»
20.30 Т/с «Універ»
21.00 Т/с «Реальні пацани»
22.00 «Теорія зради»
23.00 «На добраніч,
мужики!»

09.00 Підсумки дня
09.25 Про головне
09.50 Друга смуга
10.05 “Легко бути жінкою”
11.10 Здоров’я
12.00 Новини
12.20 Аудієнція. Країни від
«А» до «Я»
12.55 Театральні сезони
13.40 Т/с “Вічний поклик”
15.00 Новини
15.15 Euronews
15.35 Т/с “Зона”
16.20 Нащадки
16.40 Т/с “Атлантида”
17.25 Т/с “Право на захист”
18.15 Друга смуга
18.20 Новини
18.45 Діловий світ
19.00 Про головне
19.40 Чоловічий клуб.
Богатирські ігри
20.55 Офіційна хроніка
21.00 Підсумки дня
21.30 Діловий світ
21.45 Глибинне буріння
22.55 Трійка, Кено,
Максима

06.05 «Служба розшуку
дітей»
06.10 Т/с “Тільки кохання”
06.55, 07.10, 07.50, 08.05,
09.10 «Сніданок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 17.00,
19.30, 23.20, 01.25 «ТСН»
07.25 Мультфільм
10.00 «Сімейні драми»
10.55 “Не бреши мені”
11.55 Т/с “Тільки кохання”
12.50 Т/с “Маргоша - 4”
13.50 Т/с “Ведмежий кут”
14.45 “Розкішне життя”
15.40 “Шість кадрів”
15.55 “Шоу на два мільйони”
17.15 “Шість кадрів”
17.55 “Сімейні драми”
18.45 “Не бреши мені”
20.00 “Суперняня”
20.50, 21.30, 21.55 Т/с
“Інтерни”
22.20 Т/с “Маргоша - 4”
23.45 Х/ф “Ваша зупинка,
мадам”
03.40 Т/с “Руда”
05.10 Т/с “Ведмежий кут”

05.25 Факти
05.40 Світанок
06.25 Ділові факти
06.45 Світанок
07.30 Максимум в Україні
08.45 Факти. Ранок
09.30 Надзвичайні новини з
Костянтином Стогнієм
10.30 Т/с “Опери. Хроніки
відділу убивств”
12.40 Анекдоти поукраїнськи
12.45 Факти. День
13.00 Під прицілом
14.00 Анекдоти поукраїнськи
14.05 Т/с “Хіромант-2”
16.25 Т/с “Опери. Хроніки
відділу убивств”
18.45 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні новини з
Костянтином Стогнієм
20.10 Т/с “Бригада”
22.35 Факти. Підсумок дня
22.50 Х/ф “Механік”
00.50 Надзвичайні новини з
Костянтином Стогнієм
01.55 Т/с “Загін-4”

06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
15.00, 17.00, 19.00, 21.00,
23.00, 01.00, 03.00 “Столичні
телевізійні новини”
07.25, 08.40, 10.05, 02.30
“Музична програма”
09.30, 19.30, 03.25
“Столиця”
10.15 “Повнота радості
життя”
11.05 “Дзеркало історії”
11.40 “Мультфільми”
13.20 “В гостях у Д.Гордона”
М.Джигурда
14.50 “Міська варта”
15.10 “В гостях у Д.Гордона”
В.Етуш
16.10 “У центрі уваги”
17.15 Х/ф “Двобій”
19.20 “Міська варта”
20.00 “В гостях у Д.Гордона”
А.Шевченко
21.25 “В гостях у Д.Гордона”
Б.Алібасов
22.25 “Дзеркало історії”
23.25 “Міська варта”
23.30 Х/ф “Двобій”
01.25 “Дзеркало історії”

06.10 “Бізнес+”
06.15 Т/с “Кулагін та
Партнери”
06.40 Т/с “Комісар Рекс”
09.40 Х/ф “Єрмак”
11.55 “Нез’ясовно, але
факт”
12.55 “Битва екстрасенсів”
14.00 “Зіркове життя.
Невідомі діти відомих
батьків”
15.00 “Давай одружимося”
17.00 “Паралельний світ”
18.00 “Вікна-Новини”
18.10 “Неймовірна правда
про зірок”
19.05 “Моя правда. Ігор
Петренко. Життя після
смерті”
20.10 “Холостяк”
22.00 “Вiкна-Новини”
22.30 “Холостяк”
23.00 “Холостяк. Як вийти
заміж”
23.55 Т/с “Доктор Хаус”

05.05 Руйнівники міфів
05.45 Kids ‘Time
05.50 М/с “Зоряні війни:
Війни клонів”
06.55 Kids ‘Time
07.00, 07.10, 07.40 “Підйом”
07.05 Смішарики
07.30, 09.00, 19.00, 00.35
Репортер
09.10 Х/ф “Громобій”
11.15 Т/с “Курсанти”
13.35 Т/с “Татусеві дочки”
14.45 Teen Time
14.50 Т/с «АйКарлі»
15.45 Teen Time
15.50 Т/с «Останній акорд»
16.55 Т/с “Татусеві дочки”
17.55 Т/с “Вороніни”
19.15 Спортрепортер
19.35 Смішно, до болю
20.35 Т/с “Вороніни”
21.35 Мрії збуваються
22.40 Т/с “Щасливі разом”
23.40 Т/с “Межа”
00.55 Спортрепортер
01.05 Служба розшуку дітей
01.10 Х/ф “Первісток”
02.35 Зона ночі. Культура

06.30 “Ранок на 5-му”
09.10, 23.30, 02.40, 04.15
“Бізнес-час”
09.35, 13.20, 14.20
“5 елемент”
10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 20.30, 03.00 “Час
новин”
10.30, 11.30, 12.30
“Спільний проект «5 каналу»
та інформаційного агентства
УНІАН “Прес-конференції у
прямому ефірі”
15.20 “Життя в задоволення”
16.20 «Драйв»
16.40 «Трансмісія»
17.25, 04.40 «Акцент»
18.30, 23.40, 04.30
«Київський час»
19.25, 05.15 «Час: важливо»
21.00, 02.00 «Час»
21.30, 00.40 Суспільнополітичне ток-шоу
“РесПубліка з Анною
Безулик”
23.55, 02.55, 04.25 “Огляд
преси”

06.00, 7.00, 18.30, 20.30,
23.15, 3.00 24 години
06.10, 18.45, 23.30 «Життя»
06.30 Голос віруючого
07.10, 18.40, 23.25 24
години. Бізнес
07.15 «Створи собі»
07.20 “Життя зі знаком +”
08.00, 18.55 Скромна
чарівність сучасних
технологій
08.30, 19.45 Вода - лінія
життя
09.00 Хіт-парад дикої
природи
10.55, 16.50 Життя серед
життя
11.20, 17.30 Це потрібно
знати
12.15 Погляд у майбутнє
16.25, 3.15, 5.20 Диваки
20.15, 23.40 Сильні світу
цього
20.50 Хіт-парад дикої
природи
21.50 Дорога на Ельдорадо
00.00 Таємниці долі
03.40 Партизани

06.30, 07.10, 07.35, 08.10,
08.35 “З новим ранком”
07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
09.00, 12.00, 18.00 Новини
09.10 Т/с “Повернення
Мухтара-2”
10.05 Т/с “Експерти”
12.15 “Знак якості”
13.00 “Здоровенькі були”
14.00 “Судові справи”
15.00 Т/с “Вулиці розбитих
ліхтарів - 9”
17.00 Т/с “Спальний район”
18.10 “Всі свої”
19.00 Т/с “Обручка”
20.00 Подробиці
20.30 Т/с “П’ята група крові”
22.33 “Гаряче крісло”
23.25 Д/ф “Винокур і
Лещенко. Історія однієї
дружби”
00.35 Х/ф “В ім’я
справедливості”
02.15 Телевізійна Служба
розшуку дітей
02.20 Д/с “Всесвітній
мандрівник”

6.00 Срібний апельсин
6.50 Події
7.10 Т/с «Єфросинія-2»
8.20 Т/с «Слід»
9.00 Т/с «Глухар.
Повернення»
11.00 Т/с «Маруся.
Повернення»
12.00 Т/с «Тайга. Курс
виживання»
13.00 Нехай говорять
14.00 Т/с «Слід»
15.40 Щиросердне зізнання
16.10 Федеральний суддя
17.00 Події
17.15 Критична точка
18.00 Т/с «Єфросинія-2»
19.00 Події
19.20 Т/с «Маруся.
Повернення»
20.15 Т/с «Глухар.
Повернення»
22.15 Т/с «Слід»
23.50 Т/с «Тюдори-2»
1.00 Х/ф «Попутник-2. Я
чекав тебе»
2.40 Щиросердне зізнання
3.05 Т/с «Безмовний свідок»

3.55 НТВ вранці
7.40 Дачна відповідь
8.35, 14.30, 17.30
Надзвичайна подія
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
22.15 Сьогодні
9.25 Золотий пил
10.00 До суду
11.00 Суд присяжних
12.40, 20.25 Т/с «Брат за
брата»
15.25 Перша передача
16.00 Таємниці розвідки
16.30 Т/с «Повернення
Мухтара-2»
18.35 Справи сімейні
19.25 Т/с «Правила угону»
22.40 Т/с «Учитель в
законі-2»
23.40 Школа лихослів’я
0.30 Т/с «Правило
лабіринту»
2.20 Шаховий огляд

05.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 04.00 Новини
05.05 “Доброго ранку”
09.15 “Контрольна
закупівля”
09.40 “Жити здорово!”
10.55 «ЖКГ»
12.15, 02.15 «Модний
вирок»
13.15, 01.30 «Детективи»
14.00 Інші новини
14.20 «Зрозуміти.
Пробачити»
15.20 «Хочу знати»
15.55, 21.30 Т/с “Відплата”
16.55 “Федеральний суддя”
18.15, 00.55 “Слід”
19.00, 04.05 “Давай
одружимося!”
20.00, 03.10 “Нехай
говорять”
21.00 «Час»
22.35 «Людина і закон»
23.45 Нічні новини
00.00 «Судіть самі»

06.00, 17.05 Х/ф “Вигідний
контракт”
07.05, 15.45 Х/ф “Війна”
08.40 “Свідок”
09.00 Т/с “NCIS: полювання
на вбивцю”
10.00 Т/с “Закон і порядок”
11.00 Т/с “CSI: Лас-Вегас”
12.00 Т/с “Детективи”
12.40 Т/с “Оперативний
псевдонім - 2”
14.40 Т/с “Боєць - 2.
Народження легенди”
18.30 “Легенди карного
розшуку” Країна Чемоданія
19.00 «Свідок»
19.20 Т/с «Боєць - 2.
Народження легенди”
20.20 Т/с “CSI: Лас-Вегас”
21.30 “Свідок”
22.00 Т/с “NCIS: полювання
на вбивцю”
23.00 Т/с “Закон і порядок”
00.00 Т/с “Детективи”
00.30 “Свідок”
01.00 Т/с “Оперативний
псевдонім - 2”
02.35 «Речовий доказ»

06.55 Мультфільм
07.05 «Байдиківка»
07.35 «Телепузики»
08.00 «Мультик з Лунтіком»
08.35 «Малята-двійнята»
09.00 «Модний вирок»
09.50 Т/с «Хто у домі
господар»
11.10 «Щастя є»
12.00 «Єралаш»
12.20 «Звана вечеря»
13.15 «Давай одружимося»
14.10 «Теорія зради»
15.05 «Твою маму!»
15.35 Т/с «Хто у домі
господар»
16.30 Т/с «Інститут
шляхетних панянок»
17.25 «Єралаш»
17.40 «Одна за всіх»
18.05 Т/с «Іграшки»
18.35 Т/с «Універ»
19.30 «Дім-2»
20.30 Т/с «Універ»
21.00 Т/с «Реальні пацани»
22.00 «Теорія зради»
23.00 «На добраніч,
мужики!»
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09.00 Підсумки дня
09.25 Про головне
10.05 “Тобі єдиній...”
Концертна програма
11.10 “Віра. Надія. Любов”
12.00 Новини
12.10 Діловий світ
12.20 “Надвечір’я”
з Т. Щербатюк
13.05 Шеф-кухар. Сніданок
13.15 Околиця
13.40 Т/с “Вічний поклик”
15.00 Новини (із
сурдоперекладом)
15.15 Euronews
15.25 Діловий світ.
Агросектор
15.35 Т/с “Зона”
16.20 Нащадки
16.40 Т/с “Антлантида”
17.30 Контрольна робота
18.00 After Live
18.20 Новини
18.40 Магістраль
19.00 Шустер-Live
21.00 Підсумки дня
21.25 Шустер-Live
00.00 ТРК «ЕРА»

06.05 «Служба розшуку
дітей»
06.10 Т/с “Тільки кохання”
06.55, 07.10, 07.50, 08.05,
09.10 «Сніданок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 17.00,
19.30 «ТСН»
07.25 Мультфільм
10.00 «Сімейні драми»
10.50 “Не бреши мені”
11.50 Т/с “Тільки кохання”
12.45 Т/с “Маргоша - 4”
13.45 Т/с “Ведмежий кут”
14.40 “Гроші”
15.35 “Без мандата, без
гламуру”
17.15 “Шість кадрів”
17.55 “Сімейні драми”
18.45 “Не бреши мені”
20.00 “Історія катастроф.
Сакура у диму”
20.50 Х/ф “Центуріон”
22.40 Х/ф “Чорна смерть”
00.25 Х/ф “Роздратований”
04.10 Т/с “Руда”
05.40 Т/с “Ведмежий кут”

05.15 Служба розшуку дітей
05.25 Факти
05.40 Світанок
06.25 Ділові факти
06.45 Світанок
07.30 Стоп-10
08.45 Факти. Ранок
09.35 Надзвичайні новини з
Костянтином Стогнієм
09.55 Т/с “Опери. Хроніки
відділу убивств”
12.20 Анекдоти поукраїнськи
12.45 Факти. День
13.00 Стоп-10
14.00 Т/с “Бригада”
16.25 Т/с “Опери. Хроніки
відділу убивств”
18.45 Факти. Вечір
19.15 Х/ф “Донька якудзи”
21.05 Х/ф “Ікар”
22.55 Х/ф “Імітатор”
01.30 Факти
02.00 Х/ф “Механік”
03.40 Т/с “Мене звати
Ерл-4”

06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
15.00, 17.00, 19.00, 21.00,
23.00, 01.00, 03.00 “Столичні
телевізійні новини”
06.30 “У центрі уваги”
07.25, 08.40, 10.05, 02.30
“Музична програма”
09.30 “Столиця”
10.15 “Повнота радості
життя”
11.05 “Дзеркало історії”
11.40 “Мультфільми”
13.20 “В гостях у Д.Гордона”
А.Шевченко
14.50 “Міська варта”
15.10 “В гостях у Д.Гордона”
Б.Алібасов
16.10 “У центрі уваги”
16.50 “Афіша”
17.15 Х/ф “Випадок у тайзі”
19.20 “Міська варта”
19.30 “Столиця. Підсумки
тижня”
20.50 “Міська варта”
21.25 “В гостях у Д.Гордона”
Б.Алібасов
22.25 “Дзеркало історії”
23.25 “Міська варта”

06.15 “Бізнес+”

06.00, 7.00, 18.30, 20.30,
23.15, 3.00 24 години
06.10, 18.45, 20.50, 23.30
«Життя»
06.30 Голос віруючого
07.10, 18.40, 23.25 24
години. Бізнес
07.15 «Створи собі»
07.20 “Життя зі знаком +”
08.00, 18.55 Скромна
чарівність сучасних
технологій
08.30, 19.45 Вода - лінія
життя
09.00 Хіт-парад дикої
природи
10.55, 16.55 Життя серед
життя
11.20, 17.30 Це потрібно
знати
12.15 Погляд у майбутнє
16.35, 3.10, 5.05 Диваки
20.15, 23.40 Сильні світу
цього
21.10 Хіт-парад дикої
природи
22.15 Полігон
00.00 Таємниці долі

05.00 Т/с “Експерти”
06.30, 07.10, 07.35, 08.10,
08.35 “З новим ранком”
07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
09.00, 12.00, 18.00 Новини
09.10 Т/с “Повернення
Мухтара-2”
10.05 Т/с “Експерти”
12.15 Т/с “Катерина”
18.10 Т/с “Катерина”
20.00 “Подробиці”
20.35 Прем’єра “Вечірній
квартал”
22.33 “Велика політика з
Євгеном Кисельовим”
01.05 Х/ф “Наскрізні
поранення”
02.50 Д/с “Всесвітній
мандрівник”
03.45 Д/с “Походи в дикий
світ”
04.30 Д/с “Всесвітній
мандрівник”

6.00 Срібний апельсин
6.50 Події
7.10 Т/с «Єфросинія-2»
8.20 Т/с «Слід»
9.00 Т/с «Глухар.
Повернення»
11.00 Т/с «Маруся.
Повернення»
12.00 Т/с «Тайга. Курс
виживання»
13.00 Нехай говорять
14.00 Т/с «Слід»
15.40 Щиросердне зізнання
16.10 Федеральний суддя
17.00 Події
17.15 Критична точка
18.00 Т/с «Єфросинія-2»
19.00 Події
19.20 Т/с «Маруся.
Повернення»
20.15 Т/с «Прощавай,
«Макаров»!»
0.10 Х/ф «Біле полотно»
2.10 Щиросердне зізнання
2.40 Т/с «Безмовний свідок»
3.30 Події
3.50 Критична точка
4.30 Нехай говорять

08.00 Шустер-Live
12.30 After Live (За
лаштунками Шустер-Live)
12.55 Глибинне буріння.
Леонід Кравчук
13.50 Феєрія мандрів
14.10 Х/ф “Невідомий
солдат”
15.25 Наша пісня
16.00 Зелений коридор
16.15 В гостях у Д. Гордона
17.20 Королева України
18.00 Золотий гусак
18.35 Віталій та Світлана
Білоножки: Мелодія двох
сердець
21.00 Підсумки дня
21.55 Концертна програма
“Бульвар Гордона”
22.45 Мегалот
22.50 Суперлото, Трійка,
Кено
23.00 ТРК “ЕРА”
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ.
НІЧНИЙ КАНАЛ
01.20 Підсумки дня
02.00 ТелеАкадемія

06.30 Мультфільм “Казка

07.55, 5.10 Зелена варта
08.30, 12.05 Мультфільм
09.00 «Створи собі»
09.05, 20.20, 23.45 24
години. «Світ»
10.10 За сім морів
10.35 Японія очима гурмана
11.10 Телеенциклопедія
11.30, 19.35 Світ тварин
12.15 Погляд у майбутнє
15.00 Калейдоскоп дикої
природи
16.20 Практичне
керівництво екстремального
туриста
16.55 “Pro читання”
17.30 Няньки в дикій природі
18.00 Увага-їжа
18.20 Журфікси
19.00 Жива енциклопедія
20.00 24 години. Бізнес
20.45 Дитинство в дикій
природі
21.50 Х/ф “Конвой через
Атлантику”
00.00 Таємниці долі
02.50, 5.30 Сильні світу
цього
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23.10 “ВусоЛапоХвіст”

05.00 Руйнівники міфів
05.45 Служба розшуку дітей
05.50 Kids ‘Time
05.55 М/с “Зоряні війни:
Війни клонів”
06.55 Kids ‘Time
07.00, 07.10, 07.40 “Підйом”
07.05 Смішарики
07.30, 09.00, 19.00, 00.50
Репортер
09.10 Х/ф “Молодий Шерлок
Холмс”
11.30 Т/с “Курсанти”
14.00 Т/с “Татусеві дочки”
14.50 Teen Time
14.55 Т/с «АйКарлі»
15.50 Teen Time
15.55 Т/с «Останній акорд»
16.55 Т/с “Татусеві дочки”
17.55 Т/с “Вороніни”
19.15 Спортрепортер
19.35 Здрастуйте, я - ваша
мама!
21.35 Інтуїція
23.55 Т/с “Межа”
01.05 Спортрепортер
01.15 Х/ф “Любовний лист”
02.35 Зона ночі. Культура

06.30 “Ранок на 5-му”
09.10, 22.15, 23.30, 02.40,
04.15 “Бізнес-час”
09.35, 13.20, 14.20
“5 елемент”
10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 18.00,
20.30, 03.00 “Час новин”
10.30, 12.30 “Спільний
проект «5 каналу» та
інформаційного агентства
УНІАН “Прес-конференції у
прямому ефірі”
11.15 “Сканер”
15.20 “На власні очі”
16.30 Суспільно-політичне
ток-шоу “РесПубліка з Анною
Безулик”
18.15 “Вікно у Європу”
18.45, 23.40, 04.30
“Київський час”
19.25, 01.15, 05.15 «Час:
важливо»
21.00, 02.00 «Час»
21.50, 03.40 «Вільна гавань»
23.50, 02.55, 04.25 «Огляд
преси»
00.45 «Досягти мети»

3.55 МТВ вранці
7.40 І знову здрастуйте!
8.35, 14.30, 17.35, 2.35
Надзвичайна подія
9.00, 12.00, 15.00, 18.00
Сьогодні
9.25 О. Журбін. Мелодії на
пам’ять
10.00 До суду
11.00 Суд присяжних
12.40 Т/с «Брат за брата»
15.30 Рятувальники
16.05 Таємниці розвідки
16.35 Т/с «Повернення
Мухтара-2»
18.35 Слідство вели...
19.30 Надзвичайна подія.
Розслідування
19.55 Х/ф «Межа»
22.10 Музичний ринг
23.30 Жіночий погляд
0.15 Х/ф «Звинувачений.
Справа майора Барсукова»
1.45 Сеанс Кашпіровського.
Екстрасенси

05.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00 Новини
05.05 “Доброго ранку”
09.15 “Контрольна
закупівля”
09.40 “Жити здорово!”
10.55 «ЖКГ»
12.15 «Модний вирок»
13.15 «Детективи»
14.00 Інші новини
14.20 «Зрозуміти.
Пробачити»
15.20, 05.15 «Хочу знати»
15.55 Т/с “Відплата”
16.55 “Федеральний суддя”
18.15 “Поле чудес”
19.05 “Давай одружимося!”
20.00 “Нехай говорять”
21.00 “Час”
21.30 “Клуб Веселих та
Кмітливих” Вища ліга
23.50 Х/ф “Божевільна
допомога”
02.55 Х/ф “Слід дощу”
04.25 “Чекай на мене”

06.00 Х/ф “Вигідний
контракт”
07.05 Х/ф “Війна”
08.40 “Свідок”
09.00 Т/с “NCIS: полювання
на вбивцю”
10.00 Т/с “Закон і порядок”
11.00 Т/с “CSI: Лас-Вегас”
12.00 Т/с “Детективи”
12.40 Т/с “Оперативний
псевдонім - 2”
14.30 Т/с “Боєць - 2.
Народження легенди”
15.30 Х/ф “Син за батька”
17.00 Х/ф “Один із нас”
19.00 «Свідок»
19.20 Т/с «Боєць - 2.
Народження легенди”
20.20 Т/с “CSI: Лас-Вегас”
21.30 “Свідок”
22.00 Т/с “NCIS: полювання
на вбивцю”
23.00 Т/с “Закон і порядок”
00.00 Т/с “Детективи”
00.30 “Свідок”
01.00 Т/с “Оперативний
псевдонім - 2”
02.40 «Речовий доказ»

06.55 Мультфільм
07.05 «Байдиківка»
07.35 «Телепузики»
08.00 «Мультик з Лунтіком»
08.35 «Малята-двійнята»
09.00 «Модний вирок»
09.50 Т/с «Хто у домі
господар»
11.10 «Щастя є»
12.00 «Єралаш»
12.20 «Звана вечеря»
13.15 «Давай одружимося»
14.10 «Теорія зради»
15.05 «Твою маму!»
15.35 Т/с «Хто у домі
господар»
16.30 Т/с «Інститут
шляхетних панянок»
17.25 «Єралаш»
17.40 «Одна за всіх»
18.05 Т/с «Іграшки»
18.35 Т/с «Універ»
19.30 «Дім-2»
20.30 Т/с «Універ»
21.00 Т/с «Реальні пацани»
22.00 «Теорія зради»
23.00 «На добраніч,
мужики!»

06.00, 07.00 “Столичні
телевізійні новини”
07.25 “В гостях у Д.Гордона”
Л.Ярмольник
09.10 “Бізнес-ситуація”
09.50 “Смак успіху”
10.25 «Клуб 700»
11.00 «Файна садиба»
11.30 «Мультфільми»
12.00 «Музична програма»
12.55 “Повнота радості
життя”
13.25 “Голос Перемоги”
13.45 “Час відповідей”
14.30 “Столиця. Підсумки
тижня”
16.20 Х/ф “Васса
Желєзнова”
18.20 “В гостях у Д.Гордона”
М.Джигурда
21.00, 01.00, 03.20 “СТНтижневик”
21.30 Х/ф “Заради життя”
23.20 “Столиця. Підсумки
тижня”
00.30 “Файна садиба”
01.30 Х/ф “Васса
Желєзнова”

05.10 “Наші улюблені

03.15 Х/ф “Роздратований”

05.50 Факти
06.25 Мультфільми
07.40 Козирне життя
08.10 Х/ф «Космічний
джем»
10.00 Чудо-люди
11.05 Люди, коні, кролики
і...домашні ролики
11.40 Квартирне питання
12.40 Х/ф “Поліцейський із
Беверлі Хіллз-3”
14.50 Ти не повіриш!
15.45 Під прицілом
16.45 Провокатор
17.45 Максимум в Україні
18.45 Факти. Підсумок дня
19.00 Наша Russia
20.00 Жіноча логіка
21.00 Х/ф «Відчайдушний
месник»
23.20 Т/с “Рюріки”
23.45 Х/ф “Ікар”
01.30 Х/ф “Імітатор”
03.30 Х/ф “Ідеальне
пограбування”

05.25 «Велика політика з
Євгеном Кисельовим»
07.25 «Найрозумніший»
09.10 «Наші»
10.00 “Україно, вставай!”
10.40 “Попелюшка для
Баскова”
11.20 “Вирваний з натовпу”
12.00 “Позаочі” В.Ющенко
13.15 Х/ф “Операція “И” та
інші пригоди Шурика”
15.15 “Спецпроект.
Майдан’s. Початок”
16.10 “Вечірній квартал”
18.05 “Розсмішити коміка”
19.00 «Майдан’s»
20.00 Подробиці
20.30 «Майдан’s»
22.00 «Що? Де? Коли?”
23.05 Х/ф “Погані хлопці - 2”
01.45 “Попелюшка для
Баскова”
02.15 Х/ф “Операція “И” та
інші пригоди Шурика”

6.00 Срібний апельсин
6.50 Події
7.10 Х/ф «Шпигун по
сусідству»
9.00 Х/ф «Біле полотно»
11.00 Ласкаво просимо
12.00 Т/с «Прощавай,
«Макаров»!»
14.00 Т/с «Катя.
Продовження»
17.00 Народна зірка-4
19.00 Події
19.20 Народна зірка-4
19.35 Т/с «Смак граната»
20.30 Х/ф «Помста без
права передачі»
22.30 Т/с «Дорожній
патруль-3»
0.30 Х/ф «Крила ангела»
3.30 Події
3.50 Х/ф «Шпигун по
сусідству»
5.15 Срібний апельсин

7.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00 Сьогодні
7.20 Усесвітня картинна
галерея з тітонькою Совою
7.30 У зоні особливого
ризику
8.00 Головна дорога
8.30 Живуть же люди!
9.25 Їмо вдома!
10.00 Російська начинка
10.30 Суд присяжних.
Головна справа
12.25 Кулінарний поєдинок
13.20 Квартирне питання
14.20 О. Журбін. Мелодії на
пам’ять
15.25 Розлучення поросійськи
16.20 Очна ставка
17.15 Наші
18.30 Професія — репортер
19.00 Програма-максимум
20.00 Російські сенсації
20.55 Ти не повіриш!
11.50 Останнє слово
22.50 Т/с «Повернення
Мухтара-2»
0.45 Нереальна політика

06.00, 10.00, 12.00 Новини
06.10 “Генії та лиходії”
06.35 Х/ф “Хроніка ночі”
08.05 “Грай, гармонь
улюблена!”
08.50 “Розумниці й
розумники”
09.40 «Слово пастиря»
10.15 «Смак»
10.50 «Смак життя»
12.15 Середовище
прожиття. “Розплата за
зв’язок”
13.25 “Олексій Булдаков.
“Ну ви, блін, даєте!”
14.30 Х/ф “Особливості
національного полювання у
зимовий період”
16.05 “Юхим Шифрін.
Людина-костюм”
17.20 Т/с “Загальна
терапія”
19.25, 21.15 «Фабрика
зірок»
21.00 «Час»
22.15
«ПрожекторПерісХілтон»
23.00 «Що? Де? Коли?”

про царя Салтана”
07.25 “Справжні лікарі”
08.15 “Світське життя”
09.05 «Хто там?»
10.00 «Шість кадрів»
10.40 «Велике
перевтілення»
11.25 «Анатомія слави»
12.20 «Мій зможе»
13.50 «Суперняня»
15.00 «Сусідські війни»
15.55 Х/ф «Без обличчя»
18.30 «Гроші»
19.30 «ТСН»
20.00 Х/ф “Проїзний
квиток”
23.30 “Зірка+зірка-2”
01.45 Х/ф “Чорна смерть”

06.20 Т/с “Кулагін та
Партнери”
06.45 Т/с “Комісар Рекс”
08.45 Х/ф “Перше правило
королеви”
13.30 Х/ф “Сьоме небо”
18.00 “Вiкна-Новини”
18.10 Х/ф “Кавказька
полонянка, або Нові
пригоди Шурика”
20.00 “Україна має
талант!-3”
22.00 “Вiкна-Новини”
22.40 “Україна має
талант!-3”

05.50 Х/ф “Кіт у капелюсі”
07.05 Х/ф “Молодий
мультфільми”
Шерлок Холмс”
06.20 Х/ф “Людина нізвідки” 09.00 Клуб Disney: М/с
“Доброго ранку, Міккі!”
07.50 “Караоке на Майдані”
09.40 Клуб Disney: М/с
08.50 “Їмо вдома”
“Дональд Дак”
10.00 Інтуїція
09.55 “ВусоЛапоХвіст”
11.10 Мрії збуваються
10.40 М/ф “Пінгвіни
12.15 Співай, якщо можеш
13.25 Файна Юкрайна
Мадагаскару”
14.00 Даєш молодь
11.50 “Україна має
15.05 Скеч-шоу “Красуні”
16.10 Зроби мені смішно
талант!-3”
17.10 Х/ф “Гаррі Поттер і
14.50 “Неймовірна правда
Орден Фенікса”
20.00 Замок страху
про зірок”
21.00 Хто проти блондинок?
17.10 Х/ф “Кавказька
22.05 Х/ф “Війна наречених”
23.55 Спортрепортер
полонянка, або Нові
00.00 Х/ф “Дзвінок”
пригоди Шурика”
02.10 Зона ночі. Культура
02.15 Де ти, Україно?
19.00 “Танці з зірками”
03.05 Зона ночі
22.50 “Смішні люди”
03.10 Хто гоїв рани
козакам?
23.50 “Танці з зірками.
03.25 Рідні стіні
Підсумки голосування”
03.40 Університети

06.00 “Легенди
бандитського Києва”
06.25 М/ф “Ну, постривай!”
07.00 Т/с “Інспектор
Деррік”
09.25 Х/ф “Один із нас”
11.30 “Речовий доказ”
Державний кордон
12.00 Х/ф “Три дні на
роздуми”
15.05 Х/ф “Коли
запізнюються до РАГСу”
17.00 Т/с “Каменська - 3”
21.00 Х/ф “Чорта з два”
22.50 Х/ф “На лінії вогню”
01.20 Т/с “Інспектор
Деррік”
02.20 “Речовий доказ”
04.20 “Правда життя”
05.05 “Агенти впливу”

07.00, 08.00, 09.00, 10.00,
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
20.00, 21.00 “Час новин”
07.20, 08.20, 21.50, 00.30,
01.50 “Тема тижня”
07.40, 08.50, 21.40, 23.30,
04.15 “Бізнес-час”
09.25 “На власні очі”
09.50, 00.45 “Досягти мети”
10.15 “Здорові історії”
10.35 “Не перший погляд”
11.35 “Технопарк”
12.15 “Вікно в Європу”
13.20 «Драйв»
14.10 «Страва від шефа»
14.25 «Гра долі»
15.20 “Зверни увагу з
Тетяною Рамус”
16.20 “Арсенал”
17.30, 04.40 “Феєрія
мандрів”
18.10 “Хроніка тижня”
19.30, 20.30, 01.20, 02.20,
05.15 “Час інтерв’ю”
21.20 “Машина часу”
22.00, 03.40 “Територія
закону”

06.30 «Мультик з Лунтіком»
07.05 «Малята-двійнята»
07.30 Мультфільм
07.40 «Байдиківка»
08.10 «Телепузики»
08.35 «Малята-двійнята»
09.00 «Мультик з Лунтіком»
09.35 «Єралаш»
10.00 Т/с «Хто у домі
господар»
10.55 «Єралаш»
11.30 «Їж та худни»
12.00 «Крокодил»
12.55 «Одна за всіх»
13.25 «Нереальні предки»
14.20 Т/с «Хто у домі
господар»
15.15 Х/ф «Випадковий
чоловік»
17.00 «Єралаш»
17.35 «Інтуїція»
18.30 Т/с «Універ»
19.30 «Дім-2»
20.30 Т/с «Універ»
23.00 Т/с «Реальна кров»
00.00 «На добраніч,
мужики!»
00.55 «Дім-2» Спецвипуск

НЕДІЛЯ 27 БЕРЕЗНЯ 2011 РОКУ

8

19 березня

Телепрограма

2011 року

Вишгород

Продам 3-кімнатну
квартиру
в Димері —
62 кв. м, 2/5 п.
Тел: (097) 108-99-82

06.40 Квартирне питання
07.35 Анекдоти поукраїнськи
07.55 Т/с “Рюріки”
08.20 Х/ф “Як Майк-2:
Стрітбол”
10.35 Ти не повіриш!
11.30 Козирне життя
11.55 Інший футбол
12.25 Стоп-10
13.25 Х/ф “Донька якудзи”
15.30 Наша Russia
16.30 Чудо-люди
17.35 Жіноча логіка
18.45 Факти тижня з
Оксаною Соколовою
19.45 Х/ф “Пароль “Рибамеч”
21.45 Х/ф “Блейд-2”
00.00 Голі та смішні
01.15 Х/ф “Відчайдушний
месник”
03.00 Інтерактив. Тижневик
03.15 Х/ф “Ідеальне
пограбування”

09.30 “Навчайся з нами”
09.50 «Ділова кухня»
10.25 «Клуб 700»
11.00 «Смак успіху»
11.30 «Актуальна тема»
11.45 «Мультфільми»
12.00 «Музична програма»
12.55 “Блага звістка з
Р.Реннером”
13.30 “Актуально - насущно”
13.45 “Голос Перемоги”
14.30 “Мультфільми”
15.00 “Знайомство із
кінофільмом “Заграва”
16.10 “Золота 10-ка
М.Поплавського”
17.10 Х/ф “Першодрукар
Іван Федоров”
18.05 Х/ф “Комендант
пташиного острова”
19.10 “Кроки влади”
19.50 “Гаряча лінія “102”
20.25 “Спецпідрозділ
“Чорний квадрат”
21.00 “СТН-спорт-тижневик”
21.25 “Старе добре кіно: Х/ф
“Аршин Мал Алан”
23.25 “Мультфільми”

05.45 «Наші улюблені
05.55 Х/ф “Такер: Людина і
мультфільми»
його мрія”
06.50 Х/ф «Іван Бровкін на
07.45 Церква Христова
цілині»
08.00 Запитайте у лікаря
08.50 «Їмо вдома»
08.30 Клуб Disney: М/с
10.00 «Неймовірні історії
“Доброго ранку, Міккі!”
кохання»
09.10 Клуб Disney: М/с
11.00 “Караоке на Майдані” “Дональд Дак”
12.00 “Холостяк”
09.35 Даєш молодь
14.50 “Російські сенсації.
10.20 Замок страху
Примадонна. Битва за
11.25 Хто проти блондинок?
щастя”
12.30 Кліпси
15.55 “Зіркове життя.
12.55 Шоуманія
Невідомі діти відомих
13.40 Ексклюзив
батьків”
14.30 Аналіз крові
16.55 “Моя правда. Ігор
15.10 Info-ШОК
Петренко. Життя після
16.15 Т/с “Вороніни”
смерті”
18.00 Х/ф “Війна наречених”
18.00 “Містичні історії з
20.00 Співай, якщо можеш
Павлом Костіциним”
21.10 Х/ф “Казки на ніч”
19.00 “Битва екстрасенсів. 23.10 Скеч-шоу “Красуні”
Боротьба континентів”
23.50 Спортрепортер
21.00
світла”
Ела”
В сХ/ф
т а н“Крапля
овле
ен
н н я д р а23.55
й в еХ/ф
р ів
і в“У
, долині
у с у н ен
е
ння
02.10
по
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м и л о к . Д о п о м ога
о
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п і дночі
б оКультура
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К.
Тел: (0
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6 6 ) 02.15
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2 1 -Четверта
35
3 5 - 0 1хвиля
03.30 Зона ночі
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06.40, 03.20 “Технопарк”
07.00, 08.00, 09.00, 10.00,
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
20.00 “Час новин”
07.20, 07.50, 00.30, 01.50,
02.50 “Тема тижня”
07.40, 08.50, 21.45, 23.30,
04.15 “Бізнес-час”
08.25 «Бістро-ТБ»
09.50 «Досягти мети»
10.15 «Яппі»
10.35 «Феєрія мандрів»
11.15 «Трансмісія»
11.30 «ДМБ»
12.20 «Життя цікаве»
13.20 «Мотор-ТБ»
14.10 “Страва від шефа”
14.25 “Гра долі”
15.20, 16.20, 19.30, 20.30,
01.20, 02.20 «Час інтерв’ю»
17.20 «Палата»
17.30, 04.40 “Не перший
погляд”
18.20 “Машина часу”
21.00, 05.15 “Час: підсумки”
22.00, 03.40 “Велика
політика”

06.20 Д/с «Найнебезпечніші
тварини світу»
07.10 “Доки всі вдома”
08.00 “Формула любові”
09.00 Неділя з “Кварталом”
09.30 “Школа доктора
Комаровського-3”
09.55 Неділя з “Кварталом”
10.00 “Ранкова пошта з
Пугачовою і Галкіним”
10.45 Неділя з “Кварталом”
10.50 “Смачна ліга з
А.Заворотнюк”
11.45 Неділя з “Кварталом”
11.45 “Орел і Решка”
12.45 “Майдан’s”
13.30 Неділя з “Кварталом”
13.45 “Майдан’s”
15.25 Неділя з “Кварталом”
15.40 “Розсмішити коміка”
16.35 «Вечірній квартал.
Спецвипуск”
17.50 Неділя з “Кварталом”
18.00 Х/ф “Тиха вирва”
20.00 Подробиці тижня
20.55 Х/ф “День відчаю”
23.00 Х/ф “Сукупність
брехні”

6.00 Срібний апельсин
7.00 Події
7.20 Народна зірка-4
10.00 Т/с «Дорожній
патруль-3»
12.00 Т/с «Прощавай,
«Макаров»!»
14.00 Х/ф «Помста без
права передачі»
16.00 Т/с «Катя.
Продовження»
18.00 Т/с «Смак граната»
19.00 Події
19.20 Т/с «Смак граната»
20.20 Т/с «Дорога моя
людина»
22.20 Футбольний уїк-енд
23.30 Х/ф «Важка мішень»
1.20 Щиросердне зізнання
1.50 Х/ф «Крила ангела»
3.40 Події
4.00 Х/ф «Митниця»
5.20 Срібний апельсин

7.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00 Сьогодні
7.20 Чи знають росіяни
російську?
7.25 Огляд
7.55 Їх норов
8.30 Авіатори
9.25 Перша передача
9.55 Увага, розшук!
10.30 Х/ф «Сім’я вурдалак»
12.25 Бенкет на весь світ
13.25 Дачна відповідь
14.25 Золотий пил
15.25 Історія всеросійського
обману
16.201 знову здрастуйте!
17.20 Надзвичайна подія
19.00 Щиросердне зізнання
19.45 Центральне
телебачення
20.50 Т/с «Глухар»
0.30 Х/ф «Пастка»
2.10 Футбольна ніч

06.00, 10.00, 12.00 Новини
06.10 Х/ф “Високосний рік”
07.40 “Смак”
08.20 “Армійський магазин”
09.10 “Здоров’я”
10.10 “Непутні нотатки”
10.30 “Доки всі вдома”
11.25 “Фазенда”
12.10 “Фатальна роль
Олександра Фатюшина”
13.10 Х/ф “Ліки проти
страху”
14.50 Т/с “Брежнєв”
18.50 “Жорстокі ігри” Новий
сезон
21.00 «Час»
22.00 «Велика різниця»
23.05 «Шоу ні бе, ні ме»
23.45 «Познер»
00.45 Х/ф «Успіх»
02.15 Х/ф “Невідправлений
лист”
03.50 “Грай, гармонь
улюблена!”
04.25 “Хочу знати”

06.30 «Мультик з Лунтіком»
07.05 «Малята-двійнята»
07.30 Мультфільм
07.40 «Байдиківка»
08.10 «Телепузики»
08.35 «Малята-двійнята»
09.00 «Мультик з Лунтіком»
09.35 «Зоофактор»
10.00 Т/с «Хто у домі
господар»
10.55 «Єралаш»
11.35 «Бабуни & дідуни»
12.00 «Comedy Woman»
12.55 «Одна за всіх»
13.55 Т/с «Хто у домі
господар»
14.50 «Гола правда»
15.15 Х/ф «Правда про кішок
та собак»
17.00 «Єралаш»
17.35 «Інтуїція»
18.30 Т/с «Реальні пацани»
19.30 «Дім-2»
20.30 Т/с «Реальні пацани»
22.00 «Нереальні предки»
23.00 Т/с «Реальна кров»
00.00 «На добраніч,
мужики!»

09.05 Як це?
09.30 Хто в домі хазяїн?
10.00 Крок до зірок.
Євробачення
10.55 Доки батьки сплять
11.20 Так просто!
MADHEADS
11.45 Шеф-кухар країни
12.40 Х/ф “Невідомий
солдат”
15.20 Золотий гусак
15.45 Ближче до народу
16.15 В гостях у Д. Гордона
17.20 Діловий світ. Тиждень
17.55 Спецпроект “Про що
кіно?” Х/ф “Кенді”
21.00 Підсумки тижня
21.40 Точка зору
22.10 Фольк-music
22.55 Трійка, Кено,
Максима
23.00 ТРК “ЕРА”
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ.
НІЧНИЙ КАНАЛ
01.20 Підсумки тижня
02.05 Хокей. Чемпіонат
світу серед юніорів. Україна
- Бельгія

06.50 Мультфільм “Шайбу,
шайбу!”
07.10 Х/ф “Повернення в
Гайю”
08.40 Мультфільм
“Чебурашка”
09.05 “Лото-забава”
10.00 «Ремонт +»
10.50 «Смакуємо»
11.25 «Розкішне життя»
12.20 «Міняю жінку - 3»
13.45 «Шість кадрів»
15.00 Х/ф «Проїзний квиток»
18.30 “Особиста справа.
Бережіть автомобілі”
19.30 «ТСН-тиждень»
20.10 «Мій зможе»
21.30 “Велика різниця поукраїнському”
22.45 “Світське життя”
23.40 “ТСН-тиждень”

05.50, 2.50, 4.10 Диваки
06.20 «Pro читання»
07.10 Клуб 700
07.35 Клуб Суперкниги
08.00 Телеенциклопедія
08.35 Японія очима гурмана
09.00 “Створи себе”
09.40 Практичне
керівництво
екстремального туриста
10.05, 20.50 Дитинство в
дикій природі
11.05 Няньки в дикій
природі
11.40 Мультфільм
12.15 Погляд у майбутнє
15.00 За сім морів
15.30 Жива енциклопедія
16.40, 19.00 Світ тварин
17.05, 21.55 Х/ф “Конвой
через Атлантику”
19.40 Калейдоскоп дикої
природи
20.00, 5.00 Зелена варта
20.35, 23.45 24 години.
“Світ”
00.00 Таємниці долі
03.15 Інші землі

ТЕХНІЧНИЙ ЛІЦЕЙ розпочинає роботу
ПІДГОТОВЧИХ КУРСІВ для вступників
до 8 та 10 класів.
Заняття відбудуться
22-23 БЕРЕЗНЯ З 10:00
у приміщенні технічного ліцею
(вул. Симоненка, 3-а).
Довідки за телефоном: 22-341 та на сайті:
www.Liceumkpi.at.ua

Лікув
ва
а н н я в ір
і р у с ів
ів

06.00 “Легенди
бандитського Києва”
06.25 М/ф “Казка про попа
та наймита його Балду”
06.50 М/ф “Вовка в
тридев’ятому царстві”
07.10 Т/с “Інспектор Деррік”
09.30 Т/с “Каменська - 3”
11.30 “Легенди карного
розшуку” Країна Чемоданія
12.00 «Агенти впливу»
12.30 «Бушидо. Східні
єдиноборства”
15.00 Т/с “Каменська - 3”
17.00 Х/ф “Чорта з два”
19.00 Х/ф “Погані хлопці”
21.20 Х/ф “Здатна на все”
23.40 Х/ф “Повсталі з
попелу”
01.20 Х/ф “Погані хлопці”
03.15 “Речовий доказ”

Підприємству на
постійну роботу
потрібні вантажники.
Тел: (067) 321-42-27

Продуктовий супермаркет

«ВИШНЕВИЙ»
(м. Вишгород, вул. В. Симоненка, 7)

працює ЦІЛОДОБОВО
Коротко про різне

У світі
11 березня у Японії сталася катастрофа. Загинули 3 767 чоловік, 7 845 — вважаються зниклими
безвісти (серед них 40 українців) після землетрусу
(найпотужніший в історії Японії) та цунамі. У районі,
де розташовані атомні електростанції “Фукусіма-1” та
“Фукусіма-2”, зафіксували підвищення рівня радіації.
На цих АЕС не працюють системи охолодження шести реакторів. Влада розширила зону безпеки навколо
КОНДИЦІОНЕРИ LG, Carrier, Chigo,
станцій до 20 кілометрів, через загрозу опромінення
Cooper&Hunter, Neoclima, Panasonic,
свої домівки залишили близько 200 тисяч японців.
ВОДОНАГРІВАЧІ Electrolux.
Науковці прогнозують, що Японію труситиме іще
Продаж, доставка, допомога в
щонайменше місяць. 91 країна (зокрема й Україна) заустановці.
пропонували Японії гуманітарну допомогу.
www.system-a.com.ua
Цунамі, яке зруйнувало береги Японії, загрожує й
тел: (044) 440-00-66,
іншим країнам Тихоокеанського регіону — США, Мек(044) 440-98-29, (067) 245-04-80
сиці, Гавайським та Курильським островам.
Землетрус силою 8,9 бала за шкалою Ріхтера, який
ВИШГОРОДСЬКА СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА
стався в Японії 11 березня, призвів до зсуву осі Землі
«СУЗІР’Я»
на 15 сантиметрів, тривалість земної доби скоротилаз поглибленим вивченням двох іноземних мов
і природничо-математичних дисциплін
ся на 1,7 мікросекунди.
ОГОЛОШУЄ
Землетруси перенеслися із Японії у Росію та Греконкурсне приймання дітей (учнів) до 1-го та 10-го
цію. Підземні поштовхи силою 4,9 бала зафіксували в
класів. Співбесіда з майбутніми першокласниками відАмурській області Росії. Жертв і постраждалих там небудеться з 22 березня по 24 березня 2011 року
має. Крім того, землетрус магнітудою 4,6 бала зафіксуза встановленим графіком.
вали в Іонічному морі. Епіцентр поштовхів був між двома
Додаткова інформація за тел: 5-39-67
Адміністрація школи грецькими островами, за 300 кілометрів від Афін.
Німеччина після інцидентів на японській атомній
Конкурс на заміщення вакантної посади головного
електростанції «Фукусіма-1» тимчасово зупинила 7
спеціаліста з інформаційних технологій
своїх АЕС та припинила рейси в Токіо провідної авіаВишгородського районного суду Київської області
Вимоги до кандидатів:
компанії Європи — німецької Lufthansa.

Повна вища освіта відповідного професійного спрямування з освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра, стаж роботи на державній службі в судових органах
України не менше 2 років або загальний стаж роботи за фахом не менше 3 років, вільне володіння державною мовою.
Додаткова інформація за адресою: Вишгород, вул.
Кургузова, 7, к. № 3, щоденно з 9-00 до 15-00.
Документи приймаються протягом 30 календарних днів
з дня опублікування оголошення.

В Україні
У зв`язку з критичною ситуацією на атомній електростанції «Фукусіма» у Японії держкомпанія “Енергоатом” посилила контроль над основними і допоміжними
установками електростанцій і мереж України. Керівний

Безкоштовні оголошення
П Р О Д А М
великий 3-рівневий гараж, «Лісний». Тел: (067) 904-80-55
резину б/в, «Brilliant» 175/80 R 14
дитячий візок, б/в, недорого.
Тел: (04596) 53-8-53, (098) 249-87-32
Тел: (097) 75-50-191
З Д А М

гараж, кооператив «Автомобіліст».
Тел: (04596) 53-8-53, (098) 249-87-32

І Н Ш Е
Ремонт, встановлення, перетяжка
Автоелектрик. Генератори,
дверей, шпалери, відкоси.
стартери, комп’ютер та інше.
Тел: (093) 451-63-04
Тел: (067) 760-66-90
Встановлення дерев’яних дверей, Сантехнічні, зварювальні роботи,
МДФ, гіпсокартон, ламінат.
електрика, ламінат, вагонка.
Тел: (060) 277-07-17, (067) 889-21-26
Тел: (067) 945-06-40
ТУТ МОЖЕ БУТИ ВАША РЕКЛАМА. КУПУЙТЕ ГАЗЕТУ «ВИШГОРОД»
склад «Енергоатому» зобов`язали цілодобово чергувати у телефонному режимі. У години максимальних навантажень заборонили оперативне перемикання, виведення на поточний ремонт і випробування
установок, що може створити загрозу знеструмлення. Посилили також режим охорони об’єктів.
Фонд державного майна продав компанії «ЕСУ» (Київ, дочірня австрійського інвестиційно-фінансового консорціуму EPIC) 92,79% акцій
телекомунікаційної компанії «Укртелеком» за 10,575 млрд гривень.

КОЛО жінки

Вишгород
Літературна вітальня

19 березня

21 березня — Всесвітній день поезії
Зоря ясна, зоря моїх степів.
Рожеве впізнаю її вітрило
Крізь круговерті безміру світів,
Немов дитинства лагідне розкрилля,
Горить зоря, зоря моїх степів.
Зове за хвойні овиди поліські
Зірчасте сяйво — листям яворів,
Та блиском рос, та поскрипом колиски...
Ясна зоря, зоря моїх степів.
Завжди ранкова, яра, непогасна,
Щоб шлях мій не курився — променів,
Горить над серцем, простором і часом
Зоря ясна, зоря моїх степів.
***

Весняне
Віктор КУЧЕРУК

Коли ще тільки у садах дерева
Розбудить теплий дотик промінця,
Жага кохання — повінь березнева, —
Вривається нестримно у серця.
Чуття шумлять, як діти гомінливі,
В душі звучить невіданий мотив.
Чекаємо ми всі нетерпеливо
В житті буденнім незбагненних див.
Навкруг струмує вічності напруга.
Нам власна доля зовсім неясна.
Іще край поля селянин без плуга,
А в наших душах оранка — весна!..
***
Уперто випрасовуючи в полі
Скуйовджені заметами сніги, —
Летять вітри за далеч виднокола,
Бентежачи безжально навкруги
Яри похмурі і веселі схили,
Струмки іржаві й гребені ріллі...
Тремтять вітрів від втоми дужі крила,
Теплом слабим торкаючись землі.
Вітрів весняних — відчуваю запах,
Вітрів весняних — бачу скрізь сліди:
Полощуть верби волохаті лапи,
Згинаючись під вітром до води.
Вбираючи у груди ледь вловимі
Бажані тілу пахощі весни,
Край неба підпираючи плечима,
Всміхаються кремезні ясени.
Гудуть вітри навальні та вологі
Не зупиняючись — весь день у грі.
Понуро мочать у калюжах ноги
Уздовж рудих обочин снігурі.
Суглоби розминаючи на вітрі,
Коцюрбляться скрипучі явори.
І бризки сонця теплі і привітні
Вкривають березневі вечори.
***

Рідний край

Іван ГОНЧАР,
с. Гаврилівка

Усе тут рідне і для серця звичне,
Усе тут ніжне, любе і просте.
Воно мене щодня у простір кличе,
Воно щодня в єстві моїм росте.
Пахтить земля, приємно так, легені
Вдихають дуже свіжий аромат.
Ліси, поля, луги, сади зелені —
І в серці ніжно теж розквітнув сад.
Ірпінь-ріка, як синьо-світла стрічка,
Веселка он із неї воду п’є.
Моя маленька Шевелуха-річка
Її приймає у русло своє.
О, краю мій! Прекрасний і величний,
Для мене ти, мій рай постійно-вічний.
***

Привіт тобі

Микола АВРАМЕНКО,
с. Литвинівка

Привіт тобі, нене — малиновий раю!
Вишневим садочкам, тополям струнким,
Тобі моя юність — зелений розмаю,
Білявим садочкам і травам м’яким.
Тобі — моє поле із колосом повним,
Берізкам зеленим і схилам крутим,
Ніколи ні з чим я тебе не зрівняю,
Мій краю коханий, ні з яким другим.
Хіба де Дніпро є, чи Київ весняний?
Цвітуть де каштани, як в нашім краю?
Чи сонечко світить, чи буря нагряне,
Тебе, Україно, я щиро люблю.

Зоря степів

Олександр ДРОБАХА

Зоря мені насниться, мов пшениця
Хлюпне крізь далі простору й років.
Над серцем уночі заколоситься

Повертайся…
Роман РОЮК

Повертайся до мене здалека,
Вже весна на порозі стоїть,
Повертайсь, моя біла лелеко,
На озерну прозору блакить.
Повертайся з коханням, теплом,
Так набридла люта зима,
Покружляй над ранковим селом,
Принеси нам удачі й добра.
Оселись на старому млині,
Приведи малих бусленят,
Щоб вони, як і ти, навесні
Пам’ятали дорогу назад.
Пам’ятали, що тут рідний край,
Що свята для усіх ця земля,
Прилітай же скоріш, прилітай,
На порозі чекає весна!
***

Перший весняний подих

Валерія КОЛЬВАХ,
учениця коледжу Інституту
народного господарства

2011 року

9

Вітаємо!

Вітання з ювілеєм!
У неділю відзначає ювілей
наша подруга — Людмила
Іванівна Толстова.
У 60-і роки минулого століття, коли розпочалось спорудження Київської комсомольської ГЕС, вона вела геологічний
нагляд за спорудами гідростанції і житловими будинками, випробувала енергооб’єкти на
міцність, брала активну участь
у громадській роботі як член
комітету комсомолу і власними
руками, як сотні інших юнаків і
дівчат, зводила перший у місті
комсомольський гуртожиток.
Ми поруч із нею — десятки
років і дорожимо цією дружбою.
Дорога Людмило! Вітаємо!

Твій ювілей –
то мудрості пора.
Хай буде вдосталь і в житті,
і вдома
Здоров’я, щастя, злагоди,
добра,
Добробуту і щирої любові!
Подруги та сусідки
Лідія та Євгенія

Прийшов панувати до нас перший господар весни — березень. На вулиці вже потепліло. Із замерзлої землі не видно зеленої
травички. А в лісі з’явилися перші квіти весни — проліски.
Дерева ще голі, та незабаром на них
з’являться бруньки. Туману вранці не видно,
і заморозків нема. День став довгим. Сонечко піднімається вище і все більше обігріває
Чари весни
землю.
Перехожих вже більше, люди з нетерпін- Марійка КЛИМЕНКО,
ням чекають зміни кольорів у природи, а під- учениця 6-Б кл. школи «Сузір’я»
Кучугури вже меншають, тануть,
бадьорює їх дзвінкий спів пташок. Вони часІ біжать скрізь струмки весняні.
тіше стали з’являтися на деревах у пошуках
І вже пташки навколо співають,
смачненьких черв’ячків, які також відчули теІ щось добре на серці мені.
плі дні весни.
То весна взяла дудку чарівну,
Незабаром людей на вулиці, в парку, в лісі
То весна засвітила вогні.
буде море, бо яка ж то радість після довгої,
То весна грає музику дивну,
холодної зими вдихнути весняного свіжого
Тому радісно всім навесні.
повітря! Дерева зазеленіють, заквітнуть сади,
Нехай квіти в серцях розквітають,
засяє зеленими барвами ліс. Лісові звірі виліЗвучить музика всім чарівна.
зуть зі своїх нірок, повертаються з вирію птаЛюди горя і лиха не знають,
хи. Все оживе, розквітне, розпуститься — це
І навколо буяє весна.
ж прийшла весна!

Дівчина з народною піснею в серці
Із дитинства нас навчали любити свою Батьківщину. Справжні почуття проявляються в
духовному багатстві людини, в її ставленні до
мови, традицій, історії. Душа патріота — і в народній пісні.
Олена ПЛОТНІКОВА,ФОТО Геннадія ЧЕРНЯВСЬКОГО

Юля Каталагіна з дитинства була обдарованою
дівчинкою, у школі вчилася добре. Проте справжнє
натхнення проявляла в музичній школі, яку закінчила з відзнакою.
За велінням долі її талант помітила нинішня
солістка Національної філармонії України Тетяна
Школьна, яка запросила Юлю до себе у ансамбль
народної музики «Первоцвіт». Із того часу супутницею дівчинки по життю стала народна пісня. Саме її
прославляє Юля на багатьох фестивалях та конкурсах у рідному Вишгороді, інших регіонах України та
за кордоном.

Народне мистецтво

Попри талановиті перспективи на співочій ниві,
дівчина вирішила присвятити себе викладанню вокалу — плекати народну пісню в дітях.
Зараз Юля вчителює у вишгородському Будинку культури «Енергетик», практикує викладання народного співу у Київському палаці дітей та юнацтва,
співає у гурті «FARTuno».
Вона — людина сильної волі та вдачі. Коли померла мати, Юлі виповнилося лише 20 років. Проте
вона не втратила надії на краще, здолала біль, знайшла сили робити добро.
Створивши колектив «Астерія», дівчина не зупиняється на досягнутому — в цьому році вступає на
вокальний факультет Національного педагогічного
університету ім. М. Драгоманова, щоб стати кваліфікованим фахівцем з вищою музичною освітою.
ЇЇ учениць уже знають у Вишгороді та районі. Під
Юліним керівництвом 12 дівчат різного віку, які також захоплюються співом, готові присвятити улюбленій справі весь свій вільний час.

Обереги
Це — людина неймовірно світла, із відкритою душею та чистим серцем, тендітна дівчинка, яка несе у собі оберіг народної пісні та віру в
силу мистецтва.
У День працівника культури хочу побажати, щоб у кожній людині
розвивалися талант і бажання творити, ніколи не згасала українська
пісня, щоб у нашому народі завжди були ті, хто усе життя плекатиме
українську мову, пісню та навчатиме цьому інших.

«Для цього потрібен духовний стрижень»

Одинадцятий рік поспіль в Україні відзначається Всеукраїнський день працівників культури та аматорів народного
мистецтва, який до переліку інших професійних свят запроваджено Указом Президента України у березні 2000-го. Зерна
духовного збагачення, засіяні на просвітницькій культурній ниві, проростають у
людських душах, а особливо в підростаючого покоління, любов’ю й повагою до
кращих традицій нашого народу.
Вікторія ШМИГОРА
ФОТО — автора

Вишгородщина славиться аматорами народної творчості. Одна з майстрів
вишивки — Валентина Котенок, з нагоди
власного ювілею представила свої роботи
у Благодійному фонді святої Ольги.
Валентина Петрівна — вольова, цікава
і приємна жінка, яка присвятила своє життя рідним і улюбленій справі. Народилась
у сім’ї військовослужбовця, тому часто
переїжджали. Попри це, їхня оселя зажди
була прикрашена вишивками, адже це
ремесло передавалось із покоління в по-

Зараз на заслуженому відпочинку.
Протягом п’яти років ділиться досвідом й переймає
новинки у Спілці майстрів народної вишивки. Якось відвідала одну з виставок, де й
познайомилась із її керівником Оленою Кольвах. Відтоді
активно бере участь у всіх заходах спілки.
Не злічити робіт, створених умілими руками Валентини Петрівни. Вишукані
картини — вишиті хрестиком,
ляльки-мотанки,
барвисті
сорочки та рушники, прекрасні ікони створені бісеОльга Мельник: — Нехай ця скринька ніколи не буде
ром, кумедні їжачки та кури,
порожньою...
виплетені гачком... У кожнокоління. Любов до вишивання прививала
му — щось своє, неповторне,
матуся, і п’ятирічна Валя вчилася класти тепле та світле, створене щедрою душею
свої перші хрестики.
рукодільниці.
Отримавши технічну освіту, Валентина
За словами майстрині, вишивати ікоПетрівна працювала на Каскаді ГЕС інже- ни і рушники почала з часом, бо це спранером-електриком, потім — на заводі «Ка- ва серйозна і потребує певного духовного
рат», останніх 13 років — у військкоматі. стрижня. Відвідувачі, особливо жінки й ді-

вчата, подовгу задивлялися у її неповторні
вишивки. Візерункові композиції майстриня добирає на основі традиційних елементів, але своєрідно їх трактує, зігріває
кожен хрестик теплотою серця і рук, наповнює щирим натхненням…
Привітати і підтримати Валентину Котенок прийшли рідні та друзі.
Дует вишгородського хору «Ветеран»
Марина Степура і Тамара Шевченко — подарували ювілярці віночок українських народних пісень. Завітала на виставку спеціаліст гуманітарного відділу Вишгородської
міської ради Ольга Мельник. Вона висловила захоплення роботами та найкращі
побажання ювілярці й вручила скриньку
для рукоділля та подяку міського голови Віктора Решетняка за активну участь
у міських культурно-мистецьких заходах,
збереження і примноження народних традицій. Президент Благодійного фонду Володимир Малишев пошанував вишивальницю подякою і пам’ятним подарунком.
Захід відбувся за підтримки Громадської ради при Вишгородській РДА та особисто Анатолія Гальчука (голови Громадської ради).

19 березня

Здоров’я

«Ситий
туберкульозом
не хворіє»
24 березня — Всесвітній
день боротьби з туберкульозом. Ця грізна хвороба —
давній і небезпечний ворог
людства. Нині третина населення земної кулі (понад 2
мільярди людей) інфіковані
паличкою Коха.
Валентина КАШКА,
старша медсестра ВРОТЧХ

За останні 10 років на туберкульоз захворіли майже 90
млн чоловік, близько 30 млн померло. Для найближчих трьох
поколінь, вважають вчені, ця
хвороба є реальною загрозою.
Найвразливіші — найбідніші,
котрим загрожує ще й багато інших хвороб, спричинених
злиднями та недоїданням.
Зріс ризик зараження й серед медиків. Туберкульоз уже
не соціальна хвороба, бо часто
пацієнти — не бомжі, а працездатні, донедавна здорові люди.
На захисні сили організму
впливає цілий ряд факторів.
Насамперед — якість харчування. Сита людина туберкульозом не хворіє, — кажуть у
народі. Паління і вживання алкоголю знижують захисні сили
організму.
Негативно діють і гормональні препарати.
Щоб запобігти захворюванню на туберкульоз, кожен має
загартовувати свій організм
змалечку, робити щеплення і
пробу Манту раз на рік.
Якщо вона позитивна у дитини або підлітка, їх ретельно
обстежує лікар-фтизіатр. Важливо виявити туберкульоз на
ранній стадії. У поліклініках раз
на рік проводяться профілактичні обстеження за допомогою флюорографії.

Екологія душі
Посадіть срібну піхту —
«кременя» повітря
Усім відомо, що сосновий
ліс, кедрова живиця мають
цілющі властивості. Тож корисну справу роблять ті, хто
висаджує красиву срібну піхту біля дитсадків, шкіл, лікарень…
Катерина ІВАНІВСЬКА

У Вишгороді ці хвойні дерева
25-30 років тому посадили біля
райвиконкому, середньої школи № 3, кінотеатру «Мир».
Із цілющими властивостями
срібної піхти я переконалася на
власному здоров’ї.
Після онкологічної операції мені було нездорово. Якось
біля адмінбудинку після одного з концертів вся площа була
устелена агітлистівками. На
них — хвора мати з маленьким
сином. Вона вмирала. «Як можна топтати таку листівку?», —
подумала я і почала збирати
брудні листівки і носити їх під
срібну піхту. Ця робота тривала
більше години.
Срібна піхта і «душа матері»
мені дуже допомогли. Смолянистий запах здолав страшну
хворобу.
І щоб нам допомагала природна сила, садіть срібну піхту,
яка, як кремінь воду, очищає
повітря і оздоровляє людину.

Спосіб життя

2011 року

Вишгород

У боротьбі за життя

Казуси епідемії
У мальовничому місці, між Димером та
Катюжанкою, в оточенні вікових хвойних
лісів на 7,4 гектара розташоване протитуберкульозне відділення Вишгородської
центральної районної лікарні.
Марія КУЗЬМЕНКО

Раніше там був протитуберкульозний обласний санаторій, в якому лікувались майже
150 жителів Київщини. А з 1983-го він перейшов у підпорядкування районної ЦРЛ і став
відділенням. 1 квітня виповниться 28 років, як
його очолює лікар вищої категорії Василь Петрович Щербак.
Досвідчений фахівець і керівник відповів на
кілька запитань редакції.
— Василю Петровичу! Скільки хворих
перебуває нині у відділенні і чи є тенденція
до збільшення койко-місць у зв’язку з поширенням туберкульозу в Україні?
— Донедавна у нас лікувалося 30 осіб, зараз — наполовину менше. Це пов’язане із реформою у галузі медицини, реорганізацією
протитуберкульозних медичних закладів, що
діятимуть тепер у Боярці, Білій Церкві і, можливо, у Клавдієвому. Тому хворих зараз не
приймаємо.
— Наскільки небезпечний туберкульоз,
і чи можливо його вилікувати сучасними
ліками і методами?
— Паличка Коха досить підступна, пристосовується до середовища і має мультирезистентний характер, тобто дуже важко
піддається лікуванню. Втім, ми навчилися перемагати туберкульоз за спеціально розробленою схемою кількома препаратами, серед
яких обов’язковий — ізоніавід. Стаціонарних

хворих лікуємо безкоштовно. Проте сучасні
медпрепарати — не головне у боротьбі з хворобою. Не менш важливі повноцінне харчування, сприятливий клімат — недарма відділення
розташоване у хвойному лісі. Останнім часом
завдяки увазі райдержадміністрації харчування значно покращилось — витрачаємо близьЛеся ТАТАРЧУК, лікар-епідеміолог
районної СЕС:
— У нашому районі захворюваність на
туберкульоз перевищує середньообласні
показники, що вказує на різке погіршення
епідемічної ситуації. Упродовж 2010 року в
районі зареєстровано 62 випадки захворювань усіма формами туберкульозу (зокрема
60 випадків на туберкульоз органів дихання),
за 2009 рік – 74 випадки. У 2010 році виявлено два випадки захворювань на туберкульоз
органів дихання дітей 16 років, у 2009 – три
випадки (4 р., 5 р., 16 р.).
Але сьогоднішні рівні захворюваності населення району на туберкульоз не є
об’єктивними, тому що на тлі зниження захворюваності залишаються незадовільними показники, які характеризують стан виявлення хворих. Туберкульоз реєструється
дуже пізно, що підтверджується виявленням
захворювань органів дихання з розпадом
легеневої тканини.

діленні створені безпечні умови для роботи
медиків. А взагалі кількість заражених медиків
по Україні сягає 300. Це — чимало. Лікарі —
фтизіатри, середній, молодший медперсонал
у таких відділеннях — самовіддані фахівці. У
нашому — також. Медсестри Любов Тимошенко, Світлана Мигащенко, молодші медсестри Зінаїда Крикун та Галина Миколайчук
по-материнськи ставляться до хворих, завжди
зібрані і привітні, добросовісні й відповідальні.
Втім, так можна сказати про багатьох співробітників. Недарма ті хворі, які лікувались в інших медичних закладах, у нас почувають себе
як удома і швидше виліковуються. Хоча сучасні форми туберкульозу дуже важко піддаються
лікуванню.
— Шкода, що в районі не буде цього відділення. І хтозна, чи це на краще… Що б ви
хотіли побажати мешканцям міста і району?
— Не хворіти. А якщо протягом двох-трьох
тижнів кашляєте, відчуваєте слабкість, надмірну пітливість — негайно звертайтеся до
лікаря. Гаяти час — неприпустимо й надто дорого для здоров’я.

ко 10 гривень на добу на хворого. А три місяці
тому було тільки 5. Достатньо маємо й ліків.
— Туберкульоз — заразна хвороба, небезпечна й для обслуговуючого персоналу. Які заходи безпеки діють у відділенні,
і наскільки вони ефективні?
— За час моєї роботи захворіла лише одна
медсестра — це свідчить, що в цілому у від-

Шевченкове свято в «Сузір’ї»
Березень приносить нам тепло, весняний настрій, надії на здійснення найзаповітніших мрій і Шевченкові свята.
Лариса ПАВЛЕНКО,
вчителька української мови та літератури
Вишгородської спеціалізованої школи «Сузір’я»,
вчитель-методист
ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

10

Дні вшанування пам’яті Великого Кобзаря
України, її генія і вірного сина завжди урочисті
і хвилюючі.
Ми маємо нагоду згадати слова поета:

Свою Україну любіть,
Любіть її, во врем’я люте,
В останню тяжкую хвилину
За неї Господа моліть!
У спеціалізованій школі «Сузір’я» на свято
вшанування пам’яті Т. Г. Шевченка з нагоди
197-ї річниці з дня народження та 150-х роковин його смерті запросили праонуку Т. Шевченка (по сестрі Катерині), президента Всеукраїнського благодійного культурно-наукового
фонду поета, письменницю Людмилу Олександрівну Красицьку.
Відрекомендувала гостю старшокласникам
директор школи Світлана Лозицька. Вона, зо-

Майстрині

крема, сказала, що Великий Кобзар не тільки
талановитий поет, а в першу чергу — геніальний син України, пророк свого народу, барометр нашої духовності. Поетичні його твори
сповнені великої любові до народу, співчуття
до його гіркої долі. Краса безсмертного слова

Школа

Шевченка — вічна.
Учениці 9-х класів прочитали твори поета:
Олександра Ягідка — «Тополю», Катерина Панчук — «Перебендю», Юлія Пустовіт — «Немає
гірше, як в неволі», Віка Рокита — уривок із поеми «Княжна».
Праонучці Т. Г. Шевченка дуже сподобалась
емоційна, хвилююча, душевна проникливість
виконання творів її великого предка.
На святі також згадали, що Тарас Григорович любив народну пісню, мав чудовий голос,
знав багато народних пісень, для друзів їх співав, зачаровуючи і приємно дивуючи ще й своїм талантом співця. Анастасія Стефанівська
(учениця 8-А класу) виконала українську пісню
«Ой у вишневому садочку».
А потім до присутніх звернулася гостя —
Людмила Красицька. Розповіла трішки про
себе, зокрема, й про те, що пише дитячі оповідання. Повідала про рід Тараса Шевченка. Вона
влітку часто буває у Моринцях, завжди відвідує
могилу матері Тараса.
Нащадки родичів поета живуть у різних
куточках України, особливо їх багато на Черкащині…
Учні подякували Людмилі Красицькій за цікаву оповідь і вручили їй букет білих троянд.

Ляльковий світ

Саме завдяки іграшкам діти вірять у
дива. Та й кожна гра має сприяти духовному розвитку дитини. В дитинстві кожна дівчинка мріє про чарівну, схожу на принцесу, ляльку. Їх купують і здавна роблять самі:
з ниток, тканини, бутонів квітів, качанів кукурудзи, кори дерев. Багато хто створює
неповторних ляльок — справжні витвори
мистецтва.
Олена ПЛОТНІКОВА
ФОТО Юлії ТІХОНОВОЇ

Лялька — перший кумир дівчаток, перший
еталон краси. Тому не дивно, що 21 березня
в світі відзначають Свято лялькаря. У Вишгороді є своя майстриня — художниця Олександра Косарик. Із дитинства вона захоплюється
лялькарством. В її колекції — чимало неповторних ляльок, зроблених з природних матеріалів (Олександра виготовляє іграшки з усього:
текстиль, тканина, вишивка, аплікації, папір).
Але найбільше вражає її колекція ляльок-ангелів (це — пріоритетний напрямок у творчості
майстрині), деякі з них вона назвала. Найулюбленіші Олександри — «Ангел з рибкою», «Ангел-метелик», «Ангел-птах». Усі вони створюють зачарований світ, в якому панують краса та
гармонія.
Кожна лялька — результат копіткої праці й

натхнення.
У молодої жінки багато й інших творів мистецтва: картини, вишивки, вироби з ниток, картону, пап’є-маше.
Олександру вчила матінка-природа. З чотирьох років дівчинка робила гарні дрібнички з
пелюсток квітів, кори, паличок, пір’я. Дорослішала і вдосконалювала своє вміння.
П’ятнадцятирічна донька Катя також змалку робила іграшки з будь-якого матеріалу. Дівчинка і зараз охоче виготовляє різноманітних
тваринок із ниток. Роздаровує подружкам і
братику, який зараз перебуває в армії. До слова, служить недалеко, у столиці! З мамою частенько відвідують свого солдатика. Женя радіє
за своїх рукодільниць, а сам схильний до більш
чоловічої справи — будівельної. Вважає, що це
також творча робота, дуже потрібна завжди.
Коли щось робиш із любов’ю, то це обов’язково
оцінять люди.
Багато років Олександра працювала художником-оформлювачем у Вишгородському РБК
«Енергетик». Зараз присвячує весь час улюбленій справі.
Має безліч нагород. У 2005 році Олександра
Косарик отримала звання Народного майстра
України. Провела 20 власних міжнародних виставок живопису в Україні та в Росії, є членом
Спілки народних майстрів України.
Часто бере участь у виставках народного

мистецтва у Києві та області. Наприкінці лютого демонструвала свої роботи на Міжнародній
виставці «Модна лялька» у виставковому центрі
столиці.
Частину своїх ляльок Олександра створює
для колекції та виставок, деякі реалізує. Попит — величезний — безліч бажаючих прагнуть
додати до своєї колекції ексклюзивний витвір
мистецтва, де вкладено стільки тепла й любові.
Зараз діти не вірять у Діда Мороза, чарівну
фею. Батькам нема коли читати їм казки. Тому
дуже важливо, щоб були люди, які реанімують
свідомість сучасних дітей, створюють атмосферу доброти, тепла та казки. Можливо, за допомогою ляльок діти зростатимуть людянішими.
Ляльки, врешті-решт, перетворять іграшковий
світ на добрі королівства принців та принцес.
Зі святом вас, лялькарі-чарівники!

Людина

Вишгород
Коротко про різне

У Вишгороді
16 березня у Вишгородському
історичному музеї урочисто відкрили виставку «Вишгород ХІХ – поч. ХХ
ст.». В експозиції також представили історію Будинку Клюкви.
Кожен має змогу заглибитись
у побут вишгородців ХІХ – поч. ХХ
ст. за адресою: м. Вишгород, вул.
Грушевського 1, довідки за телефоном: (04496) 562-19.
17 березня у Вишгородському районному підрозділі ЗАТ «А.Е.С.
Київобленерго» відкрили новий відділ обслуговування споживачів.
Цього ж дня на пл. Т. Шевченка (перед адмінбудинком) відбулося пікетування (організоване КПУ)
з нагоди 20-річчя Всесоюзного референдума й Всеукраїнського опитування 17 березня 1991 року. Місцеві комуністи та літні вишгородці
висловлювались проти сфальсифікованих результатів голосування і
неправомірного розпаду СРСР та
за покращення рівня життя і ставлення до пенсіонерів у нинішньому

Ваші права

суспільстві.
18 березня у Вишгородській
гімназії «Інтелект» відбувся профорієнтаційний квест (гра) в рамках
проекту «ПРОФТУР». Організатор —
студентська проектна група університету «КРОК» (м. Київ) за підтримки обласного управління освіти та
відділу освіти Вишгородської РДА й
обласного центру зайнятості.
Старшокласники
спробували
себе у різних професіях і отримали
інформаційні подарунки.
Того ж дня в басейні Вишгородської районної дитячо-юнацької
спортивної школи відбулися обласні змагання з плавання. Учасники з
Білої Церкви, Броварів, Обухова,
Вишгорода розподілялися на чотири категорії за віком (2000-2003 р.
нар.). Змагання полягали у плаванні
на 50 метрів різними стилями.

Докладніше про все
вищенаведене – у наступному
номері газети «Вишгород».

19 березня

Економія

«Я з вами, я люблю вас,
не сумуйте…»

Як прожити від
зарплати до
зарплати?

Цієї березневої
пори минає рік з дня
трагічної
загибелі
вишгородчанки, студентки
Київського
інституту будівництва
та архітектури Олі
Приймак. У січні цього року їй би виповнилося 19. Жахливий, скорботний рік…
Як тяжко пережили
його рідні дівчини —
мама, тато, бабуся,
дідусь, які почорніли
від горя. Всім серцем співчуваємо вам,
дорогі люди! Вшанувати пам’ять незабутньої Олі сонячного березневого дня
прийшли її однокурсники, однокласники,
родичі, знайомі, друзі. Пом’янули Олю у
церкві, де відбулась

Немає жодного місяця,
коли ми не відзначаємо якесь
свято. Інколи в ці дні витрачається більше половини
зарплатні. Тож ми вирішили
запропонувати вам кілька
способів заощадити гроші,
не відмовляючись від свят.

Кредитна карта

панахида, потім – на цвинтарі. Її могила
потопала у квітах. Із надгробка всім нам
посміхалась Оля, щирі очі-зорі якої наче
промовляли: «Я — з вами, я люблю вас,
не сумуйте».
Друзі

нання бюджету у першому півріччі, в порядку,
визначеному Кабміном України, узгодженому
з комітетом з питань бюджету Верховної Ради
України. Однак у 2006 році ця надбавка не виплачувалась.
Пунктом 12. ст. 71 Закону України «Про
Державний бюджет на 2007 рік» призупинена
дія ст. 6 Закону України «Про соціальний захист дітей війни». Рішенням Конституційного
Суду України від 9 липня 2007 року визнані
неконституційними положення п. 12 ст. 71
Закону України «Про Державний бюджет на
2007 рік», і це рішення зворотної дії у часі немає. А тому на період до 9 липня 2007 року не
розповсюджується, і позовні вимоги з 9 липня до 31 грудня 2007 року є обґрунтованими.
Це рішення Конституційного Суду має
преюдиціальне значення для судів загальної юрисдикції при розгляді ними позовів у
зв’язку з правовідносинами, що виникають
внаслідок дій закону, який визнаний неконституційним. Рішення Конституційного Суду є

обо’язковим для виконання на всій території
України, остаточним і не може бути оскарженим.
Відповідно діти війни мають право на
отримання щомісячної доплати в розмірі 30%
мінімальної пенсії за віком. Цей розмір визначається за правилами, передбаченими ст.
26 Закону України «Про загальнообов’язкове
державне пенсійне страхування». Іншого нормативно-правового акта, який би визначав
цей розмір або встановлював інший, — немає.
Орган із сплати пенсій — Пенсійний фонд
України — здійснює свої повноваження через
територіальні управління, які приймають рішення про призначення та перерахунок пенсій за місцем проживання пенсіонерів. Таким
чином, обов’язок з нарахування та виплати
пенсій покладений на управління Пенсійного
фонду України у нашому районі. Якщо він не
виконує положень діючого законодавства,
треба звертатися до суду.

них пішла з місця мерзенної розправи, якою
активні її учасники насолоджувалися, і жодна
не висловила свій спротив, не втрутилася.
Пригадую, як років п’ять-шість тому за
старшокласницями із нашого під’їзду гналися
дівчата віком на два-три роки менші. Школярки не добігли до своєї квартири, заскочили до
мене — і одразу ж у двері почали дзвонити і
стукати переслідувачки, зграйка, даруйте на
слові, пацюченят, які ви-ма-га-ли негайно
подати на розправу «ворогинь». Я дізналася, із якої школи переслідувачки, поговорила
із учителями, для яких не стала відкриттям
агресивність у дівчат: «Вони взагалі б’ються
жорстокіше і нещадніше за хлопців».
Згаданих старшокласниць більше не переслідували, побоялися, либонь, захисту (у
моїй особі). Нинішнє ставлення інтернет-покоління до насильства трохи змінилося: від
втечі — до невтручання, від стороннього споглядання — до зйомки на мобілку і викладання на блог в Інтернеті...
Гадаю, цей фільм треба переглядати у родинах і в класах. Так, це буде шок для... дорослих, але він необхідний. І обговорення гарантую емоційне, тих же дорослих. Тому що
насильства у нашому світі — аж зашкалює...

ненав’язливо переплітаються. Сюжет — невибагливий і простий, як і все геніальне.
Настоятель Дивеєвого монастиря Сергій
(Ігор Верник) зустрічається з однокласниками у Новограді-Волинському через 30 років
після закінчення школи. Спогади, старі фотографії — екскурсія у Брест 1973 року ... На загальному фото — вчителька, очі, як у Мадонни, задивлені в себе і — ЗНАЮТЬ вічне...
Далі: дорога у Рим і поминки на провінційному українському кладовищі. Голос о. Сергія
за кадром — розповідь про апостола Петра,
якого вбили у Римі та розіп’яли вниз головою…
Поклоніння мощам св. Серафима, перепоховання мощів мученика Рафаїла, розстріляного
у 1937-му… Іще одна розповідь — про о. Мелетія (відсидів «від дзвінка до дзвінка», а перед
смертю сказав: «Мовчи і молись більше, час
мовчання і молитви при-йшов»).
Знову голос за кадром: «Євангеліє — концепція життя, по ньому й живи... Не можна
зрозуміти людину без любові». І знову спогади однокласників (і стільки тепла й любові
струменить від кожного!)... .
.. Оптина Пустинь, архімандрит Ілій: «Не
можна зрозуміти людину без любові. Коли
людина просить її зрозуміти — вона просить
любові. Це молитва. А початок премудрості —
страх Божий, налаштування на віру, на життя
по совісті»...
... Папа Римський просить милості Божої.
Голос за кадром: «Весь світ просить любові,
тож любов — більша за світ. Світ може зникнуть, а любов залишиться»...
Цей фільм варто не дивитися, а слухати.
Кожне слово — цитата, Нагірна Проповідь,
звернення Сина Божого до землян... Може,
й добре, що найкращі православні фільми
йдуть уночі — буденне не заважає.

ТЕЛЕекран
Марина КОЧЕЛІСОВА

Клас

Наші ТЕЛЕмас-медіа чи то перебувають у постійній гонитві за рейтингами, чи
то про нас зовсім не високої думки. «Їмо
вдома» під «...-шоу» — так можна охарактеризувати наповнення українського
телеекрану. Плюс кримінал і шаблонні
телесеріали (науково-популярні «Дискавері», «Техно» і «Руйнівники міфів» ба навіть новини маси зазвичай не дивляться).
Слава Богу, на порозі городи, що відволікатимуть народ від ШОУ-телеекранів.
Між тим, на телеекрані є те, що треба дивитись о-бов’яз-ко-во.
Минулі вихідні в студії УТ-1 у передачі
«ПроЩоКІНО» (ведучий Савік Шустер) переглядали естонський фільм «Клас», який, до
речі, більшість молоді й підлітків вже подивилася. Опісля кіносеансу — досить мляве обговорення: «... у нас подібного нема... не може
бути... навіщо таке показувати?..» Тільки насамкінець зачепили реакцію дівчаток: єдина з
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Пам’ять

Якщо дітям війни не платять
надбавку до пенсії…

Згідно зі ст. 6 Закону України «Про соціальний захист дітей війни» (крім тих, на
яких розповсюджується дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії
їх соціального захисту»), до пенсії чи до
довічного грошового утримання або державної соціальної допомоги, що виплачується замість пенсії, — сплачується надбавка у розмірі 30% мінімальної пенсії за
віком. Закон вступив у дію з 1 січня 2006
року.
Разом з тим, Законом України «Про Державний бюджет на 2006 рік» призупинено дію
ст. 6 Закону України «Про соціальний захист
дітей війни». Законом України «Про внесення
змін в Закон України «Про Державний бюджет
на 2006 рік, «що вступив у силу 15 березня 2006 року, внесені зміни в ст. 110 Закону
України «Про Державний бюджет на 2006 рік».
Ними встановлено, що пільги особам, які мають соціальний статус дітей війни, в 2006-му
вводяться поетапно, за результатами вико-

2011 року

Зрозуміти
людину
Тим, кому не спиться, варто подивитися канал «Ера». Після опівночі там ідуть
найкращі фільми фестивалю православного кіно «Покров-2010». Мене найбільше
вразив «Зрозуміти людину» Олександра
Столярова («Ірпінський круг»).
Дві теми кінострічки — земне й небесне —

Простий і доступний механізм заощадження грошей.
Зараз вона може становити до 15 тисяч гривень, чого
цілком достатньо, щоб протягнути до зарплати. Найцікавіше, що вам необов’язково
носити з собою готівку, розплачуватися в торгово-сервісній мережі можна без комісій,
не потрібно щоразу подавати
документи на дозвіл скористатися кредитними коштами.
Проте ви платите високий відсоток за користування кредитними коштами, за оформленням картки треба йти в банк.
Вибираючи кредитну картку, зверніть увагу на ті види
«пластику», які мають пільговий
період, протягом якого на банківські гроші відсоток не нараховується. Головне – повернути
їх до закінчення зазначеного
терміну. Звичайно, це від 30 до
55 днів з моменту трансакції.
Щоб користуватися кредитною
карткою з максимальною вигодою, потрібно розплачуватися
нею в магазинах або інших торговельних точках.

Ломбард
Найдревніший спосіб займу
грошей. Якщо у вас є що-небудь
непотрібне, то за нього можна
виручити гроші. З ними дотягнути до получки, а потім повернути собі заставу, заплативши
ломбарду комісійні. Закласти
можна що завгодно: золото, побутову техніку і навіть автомобіль. При цьому не потрібен код
з податкової і підтвердження
платоспроможності. Проте за
прострочення викупу в ломбарді нараховують штрафні санкції
та знижується оцінка застави.
Вартість грошей з ломбарду — від 0,3 до 1,5% на день. Це
вийде близько 110-550% річних. За місяць набіжать 8-9%,
які треба сплатити у зазначений
термін, інакше вашу річ можуть
просто пустити з молотка.

Кредит готівкою
Від вашого доходу залежатиме сума, яку зможе позичити
вам банк (сума може становити
до 75 тис. грн.). І ніхто не запитуватиме, для чого вам гроші.
Проте вам нарахують високі
проценти за користування грошима, вимагатимуть документ,
який підтвердить вашу платоспроможність.
Не варто спокушатися низькими річними ставками (1-5%)
за користування кредитними
коштами. Будьте певні — з вас
візьмуть додаткові комісійні
(«щомісячні», «за складання договору», «за перевірку документів»). Середня реальна ставка
за готівковими кредитами — 6080% річних.
Тож у вас є вибір: скористатися послугами кредитних
установ, ломбардів та банку чи
відсвяткувати у вузькому родинному колі, не витрачаючи шокуючих сум.

Вишгород: у вірному руслі
тотранспорту, облаштують тротуари.
Міський голова Віктор Решетняк показав журналістам усі «гарячі точки» на місцевості, зокрема, там, де будуть плаваючі
готелі, ігрові майданчики, заклади громадського харчування, біотуалети. Планується розширити й реконструювати дорогу
вздовж Київського моря, побудувати необхідні технічні приміщення. Біля аванпорту
облаштують стоянки для автомобільного
транспорту.
***
Під час брифінгу з журналістами національних і місцевих засобів інформації
Анатолій Присяжнюк відповів на численні
запитання. Зокрема, про те, що заплановано обстеження й очистку водолазами ак-

Лікуємо дерева
Через виділення камеді дерево може загинути.
Але цю хворобу можна попередити або призупинити її розвиток. Треба оберігати штамб і
гілля від механічних пошкоджень, сонячних опіків і морозу; надмірно не удобрювати, зокрема
азотними добривами; зрізи гілок обмазувати
садовим варом або масляною фарбою (на природній оліфі).
Проти камеді садівники-любителі застосовують такий простий, доступний засіб, як листя щавлю — його соком кілька разів натирають
місця, очищені від камеді. Корисно також їх залити слабким розчином марганцю.
Якщо на штамбі утворилось дупло, його ретельно зачищають і дезінфікують трипроцентним розчином мідного купоросу (300 грамів на
10 літрів води) або п’ятипроцентним розчином
залізного купоросу (500 г на 10 літрів води). Потім дупло заповнюють дрібним щебенем або
битою цеглою і замазують сумішшю цементу (одна частина), вапна (одна частина), піску
(шість вагових частин) і води. Невеличке дупло
можна замазати садовим варом.

ДТП НА ПЕРЕХОДІ

11 лютого 2011 року із
16:30 до 18:00 на зупинці
автобуса на вул. Межигірського Спаса та поряд із зупинкою перебували п’ятеро
безпритульних осіб.
Просимо відгукнутися
можливих свідків.
Контактні телефони прокуратури Вишгородського
району: (04596) 22-104, 22012, 22-013.

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 іс-

а-Фішка

Вишгородська міська рада ветеранів

Увага!

ТАЛОН БЕЗПЛАТНОГО ОГОЛОШЕННЯ

(в газеті друкується
не більше 7 слів)

Ваші дані
(в газеті не друкуються)

Посієш вітер —
пожнеш бурю

писати друкованими
літерами

Прізвище __________
Ім’я _______________
Адреса ____________
Телефон___________
Наші рубрики
1. ПРОДАМ
2. КУПЛЮ
3. ОБМІНЯЮ
4. ПОДАРУЮ
5. НАЙМУ
6. ЗДАМ
7. ЗНАЙОМСТВО
8. ІНШЕ

Останній термін подання безкоштовних оголошень - вівторок до 12.00

Відповіді на кросворд
«Кобзар», надрукований
у попередньому номері
Склав Борис РУДЕНКО

По горизонталі: 3. Човни. 6. Хата.
7. Пани. 9. Кір. 12. Гайок. 14. Ігрек. 15.
Верба. 16. Дочка. 18. Танці. 20. БТР. 22.
Уста. 23. Етап. 24. Марія.
По вертикалі: 1. Козак. 2. Дніпр.
4. Рано. 5. Сніг. 8. Садок. 10. Іприт. 11.
Серце. 13. Ква. 14. ІАТ. 17. Коса. 19.
Атас. 20. Базар. 21. Регіт.

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 іс-

нуючими розцінками. Термінові, виділені рамкою оголошення, — платні.

Безкоштовні оголошення
Це інформаційний банк взаємодопомоги для громади міста й району: короткі безкоштовні оголошення в рубриках Продам (1), Куплю (2), Обміняю (3), По-

дарую (4), Найму (5), Здам (6), Знайомство (7), Інше (8).

№ рубрики___________
на «__»_________2011р.

Харків) — за напрямком «Право».
Довідки можна отримати за
адресами: м. Київ, пров. Аскольдів,
3-а, або Хрещатик, 6 (7-й поверх).
Тел: (044) 281-54-47, 281-54-24.
Інформація про НА СБ України
та правила прийому є на офіційному сайті за Інтернет-адресою http.
academu.ssu.gov.ua. Тел. приймальної комісії: (044) 527-76-24.

На дозвіллі

Проект «Міська електричка», запущений у вересні 2009 року, об`єднує
станції
«Троєщина—Київ-Петрівка».
До вересня 2011 року буде 12 станцій: «Дарниця», «Лівобережна», «Троєщина», «Київ-Петрівка», «Сирець»,
«Рубежівська», «Борщагівка», «КиївВолинський», «Караваєві Дачі», «Київ-Пасажирський», «Видубичі» і «Лівий
берег», до травня 2012-го – іще 7: «Київська Русанівка», «Відрадний», «Київ-Дніпровський», «Оболонь», «Зеніт»,
«Вишгородська» і «Либідська». Вартість
проїзду у міській електричці – 2-3 грн.

нуючими розцінками. Термінові, виділені рамкою оголошення, — платні.

19.03.2011 року
ТЕКСТ ОГОЛОШЕННЯ

Абітурієнт-2011!

Розпочато конкурс на вступ
до Національної академії Служби безпеки України (м. Київ) на
факультети:
«Правознавство» — підготовка
юристів із знанням іноземних мов;
«Філологія» — підготовка перекладачів-референтів, а також до Інституту підготовки юридичних кадрів
для СБУ НЮАУ ім. Я. Мудрого (м.

Столиця поряд

23 березня, наступної середи, у Центрі
творчості
«Дивосвіт»
(кінотеатр «Мир») о
12-й год. відбудеться
IV районна конференція юних краєзнавців
«Світ у вишгородських
барвах». Тема: автентичний одяг жителів
вишгородського краю.
Запрошуємо
усіх
охочих.

P.S.

Березень — місяць пробудження природи. Бруньки і перші листочки
та квіти, скресла крига на водоймах, теплий сонячний вітер… Символічно, що і День матері, і Міжнародний день жінки, якому цього року виповнився вік, відзначають навесні.
Кажуть, що навесні народжуються особливо світлі, легкі, сонячні люди. Так,
1 березня народилася Ольга Тірська — активістка нашої міської організації.
Вітаємо із теплою весняною датою ювілярку Ольгу Олександрівну, а в її
особі — усе жіноцтво Вишгорода! Ви будували ГЕС, зводили житло, дитсадки,
спортивні зали, Будинки культури, лікарні і школи. Виховували дітей і навчали
молодь професіям, необхідним для Вітчизни. Ретельно виконували все на своєму робочому місці.
Вам, берегиням роду людського, — низький уклін.

Назва і номер рубрики до тексту оголошення не
входить. Тож ви сміливо можете приносити особисто
чи надсилати до редакції поштою заповнений друкованими літерами талон безкоштовного оголошення із
семи слів (в т. ч. номер телефону). Одне безкоштовне
оголошення друкуватиметься один раз і лише на одне
найменування.
Газету «Вишгород» ви можете придбати в одному
з кіосків «Укрпреси» міста Вишгорода, у поштових відділеннях населених пунктів району чи передплатити.
Пункт передплати у Вишгороді: пл. Т. Шевченка, 2.
Роздрібна ціна одного номера газети «Вишгород» становить 1 грн.
Не баріться передплатити газету з квітня на весь рік.
Передплату здійснюють усі поштові відділення району

Вишгород
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

К

Шукаємо свідків

14 березня близько 18-ї години на
переході від дизель-потяга на вулиці Набережній машина збила жінку років 60ти. Як повідомили в Державтоінспекції
райвідділу внутрішніх справ, одна машина жінку штовхнула, друга переїхала.
Від тілесних ушкоджень жінка померла
на місці. Ведеться слідство.
Шановні вишгородчани!
Перш ніж буде збудовано надземний перехід (а це обіцяють зробити
найближчим часом), будьте пильними.
Переходячи дорогу, не поспішайте. Бережіть своє життя.

Два ювілеї

Весняні дати

ТАЛОН БЕЗПЛАТНОГО ОГОЛОШЕННЯ
19.03.2011 року
ТЕКСТ ОГОЛОШЕННЯ

Ваші дані

О

Кожна рана на дереві ослаблює його ріст
і взагалі негативно впливає на загальний
розвиток. Садівники-любителі по-своєму
лікують ці рани. Одні змащують пошкоджені місця на штамбі дерева сумішшю глини
і коров’яку, інші використовують масляну
фарбу, пластилін, садовий вар. Доцільно
використовувати петролатум — стійкий до
високих і низьких температур. На пошкоджене місце його наносять через 3-4 дні
після обрізування гілок.
Останнім часом лікують рани на деревах й
гетероауксином. Розчиняють два грами у 10 літрах води. Цим розчином змащують чисту мішковину і щільно обв’язують пошкоджене місце.
А щоб вона не висихала, зверху закривають поліетиленовою плівкою.
Надмірне або неправильне обрізування дерев спричиняє виділення камеді — жовтуватої
або коричневої клеєвидної маси. Причина її появи — перезволожений грунт або надмірне внесення в нього органіки. Цим хворіють зазвичай
кісточкові — вишня, слива, абрикос, персик.

Увага!

ваторії водосховища — для максимального
рівня безпеки змагань (швидкість спортивних катерів під час змагань сягає близько
240-260 км на годину). Голова Київоблдержадміністрації запевнив, що подумають і
на перспективу — над розвитком громадського транспорту, розкладом дизель-потяга, розміщенням поряд із «електричкою»
районної автостанції, втіленням у життя мрії
вишгородців про швидкісний трамвай, тролейбусне та водне сполучення із Києвом.
***
Після від’їзду губернатора обласних та
районних керівників уже без журналістів зібрав на нараду перший заступник голови
КОДА Ярослав Москаленко. Як він розповів
згодом, на ній посадовці більш докладно

обговорили усі питання, що стосуються проведення міжнародних змагань. «Ми в деталях розглянули окремо план заходів кожної
обласної та районної структури з підготовки
до чемпіонату, — повідомив він. — Такі наради у Вишгороді віднині я проводитиму щотижня у вівторок. Керівники звітуватимуть
про зроблену роботу та про виконання власних планів підготовки».
До речі, райдержадміністрація і мерія
міста вирішили залучити вишгородську громаду до участі у підготовці до змагань. Відтепер усі охочі можуть надавати владі свої
пропозиції щодо благоустрою Вишгорода в
рамках підготовки до «Формули-1 на воді».
Тел: (04596) 54-443 (відділ внутрішньої політики, преси та інформації апарату РДА),
(04596) 54-203 (приймальня міськради),
(04596) 52-725 (редакція газети «Вишгород», електронна адреса: ngvyshgorod@ukr.
net).

(в газеті не друкуються)

(в газеті друкується
не більше 7 слів)

З

(Початок на стор. 1)
Упродовж декількох днів у Вишгороді
будуть театралізовані дійства, фестиваль
духових оркестрів, виступатимуть фольклорні колективи. Сюди приїдуть мешканці
району, кияни, представники інших регіонів
України, закордонні гості, зокрема всі зарубіжні посольства.
Етап «Формули-1 на воді», запланований на 30-31 липня ц. р. , збігається із
Днем міста. Для зручностей спортсменів,
команд, гостей чемпіонату у Вишгороді
буде оновлено соціальну інфраструктуру,
зокрема, розробляють транспортні схеми
доставки людей на чемпіонат. Ширина проїжджої частини вул. Набережної збільшиться вдвічі, зроблять «кишені» для заїзду ав-

Дім. Сад. Город

Вишгород

№ рубрики___2______
на «26» березня 2011р.

писати друкованими
літерами

А

Формула-1 на воді

Мозаїка

2011 року

ЧОТИРИ
У
ГАРНОМУ
СТАНІ
ВІДЕНСЬКІ
СТІЛЬЦІ
(04596)5-27-25

Р

19 березня

З

12

Прізвище _МЕЛЬНИК_
Ім’я _ПОЛІНА_________
Адреса Б.Хмельницького, 2
Телефон_5-27-25______
Наші рубрики
1. ПРОДАМ
2. КУПЛЮ
3. ОБМІНЯЮ
4. ПОДАРУЮ
5. НАЙМУ
6. ЗДАМ
7. ЗНАЙОМСТВО
8. ІНШЕ
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