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Із Днем знань!
Дорогі учні та батьки! Шановні вчителі!
Щиро вітаю вас зі святом
1 вересня – Днем знань!
У цей день першокласники роблять перший
крок у світ знань. А для
нас, дорослих, 1 вересня
– час спогадів про шкільні роки, наставників-учителів, шкільних друзів,
безтурботне і щасливе
дитинство. Сьогодні в
держави немає важливішого завдання, ніж навчати та виховувати дітей — її майбутнє.
Усім школярам бажаю
провести навчальний рік
плідно та цікаво, здобути нові висоти знань,
зустріти надійних друзів. Нехай цьогорічний
Першовересень
буде
сонячним, несе добрий
настрій у кожну школу,
кожну родину!
Ярослав МОСКАЛЕНКО,

перший заступник
голови Київської
обласної державної
адміністрації

Дорогі школярики,
учителі, батьки!
Щиро вітаю вас із
Днем знань, із початком
нового навчального року!
Упевнений, що цей
рік, як і попередні, буде
врожайним на нові успіхи у навчанні, перемоги
в наукових олімпіадах і
конференціях, принесе
нові спортивні та культурні здобутки.
Це день, із якого починається дорога в майбутнє для кожного з нас.
Усім, хто в цей день
прийде у навчальні заклади здобувати знання,
щиро зичу досягти своєї
мети у житті, зустріти добрих і надійних друзів. А
нашим дорогим першокласникам бажаю ніколи
не зупинятися на дорозі
Знань — вона цікава, нелегка і по-справжньому
нескінченна!
Щасти вам!
Віктор РЕШЕТНЯК,
Вишгородський
міський голова

Хроніка першого дня
125 першачків прийняла гімназія «Інтелект». Увага усіх присутніх була прикута до
цих маленьких дівчаток і хлопчиків, які крок
за кроком долатимуть довгу дорогу у Країну Знань.
Гімназистів вітали директор, депутат обласної ради Інна Шубко, перший заступник голови Київської облдержадміністрації
Ярослав Москаленко, який опікується цим
навчальним закладом і чимало зробив для
зміцнення його матеріально-технічної бази.
А це, зокрема — сучасний спортивний майданчик, упорядкована територія, енергозберігаючі вікна у більшості класів. Нині Ярослав
Москаленко подарував гімназії інтерактивну
дошку — сучасний засіб ефективного навчання, що поєднує простоту звичайної маркерної дошки з можливостями комп’ютера
і у комбінації з мультимедійним проектором
стає великим інтерактивним екраном.
Учителі та керівництво школи подякували Ярославу Москаленку за турботу, а
він зі свого боку пообіцяв зробити все від
нього залежне, аби гімназія «Інтелект» стала кращим навчальним закладом у регіоні.
Приймали також вітання та подарунки
від Спілки підприємців Вишгородщини,
депутатів місцевих рад, представників політичних партій.
По-домашньому цікаво зустріли свято першого дзвоника у найстарішій школі
міста — ЗОШ І-ІІІ ст. № 1. Тут тільки два
перших класи. Але саме вони були іменинниками цього чистого четверга. Бо чистим
і прозорим було не тільки небо над шкільним подвір’ям і повітря, в якому відчувався
подих осені, а й думки кожного, хто прийшов на урочистості.
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Дачі – з усіма зручностями
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Це свято – ніби вранішня
зоря...

Цей рік – 20-річчя Незалежності нашої держави — знаменний і для вчительки початкових класів Вишгородської
ЗОШ І-ІІІ ст. Тетяни Анатоліївни Солонікової. 20 років тому вона почала свою трудову діяльність у школі, яку
свого часу закінчила. Працювала спочатку піонервожатою, вихователькою групи подовженого дня, а після
закінчення педагогічного інституту — вчителькою початкових класів.
ФОТО Андрія МАКСІМОВА — її колишнього учня.

Уранці першого вересня юні вишгородці з батьками, дідусями,
бабусями, з букетами квітів поспішали до шкіл. На осяяних сонцем
подвір’ях навчальних закладів вишикувались школярі.
Влас. інф.

Першачки випустили у небо 20 кульок
кольору Державного прапора України, цим
нагадали усім про велике державне свято — 20-річчя Незалежності. Їх привітали
директор школи Олег Тимченко, заступник голови Вишгородської райдержадміністрації Тамара Овчиннікова, від міської
ради ветеранів і спілки офіцерів — Роман
Шмуговський, від політичних партій — Володимир Саюк, Трохим Іванов, Володимир
Луб’яний, Олександр Баланюк, Олександр
Клавдієнко. Спілка підприємців Вишгородщини подарувала шкільній бібліотеці
нові книжки, а райдержадміністрація —
сертифікат на придбання холодильника.
Хвилюючим був момент, коли учні урочисто дарували своїм улюбленим учителям квіти — айстри, троянди, гладіолуси.
Подвір’я школи стало схожим на велику
клумбу, на якій полум’яніли не лише квіти,
а й щирі посмішки вчителів, батьків, учнів.
Першачків посипали зерном, як ниву, що
обіцяє бути родючою.
І ось пролунав перший дзвоник. Одинадцятикласники взяли за руки першачків і
повели їх до класів. Свято залишилось позаду, а попереду на вчителів, учнів, батьків
чекають напружені будні, тернистий і цікавий шлях, який вимагає чимало витримки,
здоров’я від всіх учасників навчально-виховного процесу.
На свято Першого дзвоника до спеціалізованої школи «Сузір’я» завітали Іван
Якович Швець та Меланія Іванівна Білик —
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педагоги-ветерани, учасники Великої Вітчизняної війни. Гостей тут зустрічали хлібом, з любов’ю та миром. Учителів, учнів,
батьків привітала директор Світлана Лозицька, представники державних та органів місцевого самоврядування. Від Спілки
підприємців Вишгородщини Володимир
Лісогор подарував школі книжки. Одинадцятикласники привітали першокласників і
у віршованій формі побажали, щоб «не забули вони ніколи і перший дзвоник на урок,
і перший з дому в школу крок».
У школі «Надія» цьогоріч в лави дружної
учнівської родини вступили четверо першокласників. Привітав школяриків заступник
Вишгородського міського голови Олександр Ростовцев і наголосив на тому, що невдовзі ця школа буде розташована в іншому,
більш просторому приміщенні. Від Спілки
підприємців Вишгородщини Ніна Піддубна
та Віктор Добровольський подарували школі енциклопедії. Приємним сюрпризом стали настільні лампи від народного депутата
Костянтина Бондарєва. Директор обласного центру соціальної служби для дітей, сім’ї
та молоді Наталія Рудько вручила кожному
подарунки від губернатора Київської області
Анатолія Присяжнюка. Президент Благодійного фонду св.Ольги Володимир Малишев
порадував дітей солодощами.
Директор школи «Надія» Людмила Войтюк подякувала гостям та міському голові
Віктору Решетняку за постійну підтримку
їхнього навчального закладу.

Вітаємо
У вересні
день народження святкують:
Лідія Вікторівна ШАПОВАЛ – ветеран
міської ради;
Ольга Миколаївна ШМАТКО – спеціаліст ІІ категорії Вишгородської міської
ради;
Тетяна Володимирівна ДОБРОХОТОВА –
провідний спеціаліст Вишгородської
міської ради;
Любов Вікторівна ЛИСЕНКО – спеціаліст І категорії Вишгородської міської
ради;
Микола Олександрович ПУГАЧ – член
виконкому Вишгородської міської ради;
Віктор Броніславович ЗАЛЮБОВСЬКИЙ –
директор координаційного центру з будівництва та земельних питань при виконкомі Вишгородської міської ради.
Депутати VI скликання:
Віктор Максимович ДОБРОВОЛЬСЬКИЙ, Олексій Григорович ПОЛІЩУК, Дмитро Вячеславович КОРНІЙЧУК, Валентина Вікторівна СУПРУН;
Ярослав Вячеславович ГЛЄБОВИЧ –
керівник оркестру-студії «Водограй»;
Наталія Михайлівна КИСІЛЬ – директор Вишгородського міського Центру
художньо-естетичної творчості учнівської
молоді «Джерело».
Хай ладиться скрізь:
на роботі, в родині,
Щоб радісний настрій у серці не згас,
Все світле та гарне, що треба людині,
Нехай неодмінно приходить до Вас!
Вишгородська міська рада,
міськвиконком,
редакція газети «Вишгород»

Електронна адреса: ngvyshgorod@ukr.net
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Вишгород

Гармонія серця і розуму

Хроніка першого дня

Наприкінці серпня у Вишгороді відбулася традиційна
вчительська
конференція,
у якій взяли участь педагоги всіх шкіл району, а також
керівники районної держадміністрації, органів місцевого самоврядування. Серед
почесних гостей – перший
заступник голови Київської
ОДА Ярослав Москаленко,
проректор з навчально-методичної роботи Київської
обласної академії післядипломної освіти педагогічних
кадрів Ніна Яременко.
Ярослав Москаленко
завжди бажаний гість
у гімназії «Інтелект»

–

1 вересня поєднує в собі дві протилежні за емоціями події – День знань і початок Другої світової війни. Для школярів знакова подія – перший серйозний вибір у житті. Для
більшості дідусів та бабусь – дітей війни – болюча рана дитинства, вибір, який зробили за них. Тож 1 вересня для них
своєрідна ретроспектива тривалістю у 72 роки, «урок життя»
для усіх, який ми маємо вивчати, знати і пам’ятати. Діти – це
завжди «квіти життя», які не повинні рости на мінних полях.

Влас. інф.
Привітав педагогів з початком нового навчального року
голова Вишгородської РДА
Олександр Приходько, який
наголосив на взаємодії влади і
громади у розвитку освіти Вишгородщини.
Із теплим вітанням до присутніх звернувся Ярослав Москаленко. Він вручив подяки
сільським головам, які добре
подбали про навчальні заклади:
Галині Березинець з Вищої
Дубечні, Василю Дідку – з Демидова, Валентині Пономаренко – з Жукина, Олександру
Приходьку – з Литвинівки, Валентині Клименко – з Нижчої
Дубечні, Радіону Старенькому – з Нових Петрівців, Сергію
Книжникову – з Пірнова, Павлу
Єризі – з Синяка.
На конференції виступили:

Раїса Клименко – начальник
відділу освіти Вишгородської
РДА, Наталія Розмаїта – завідуюча Гаврилівським дошкільним навчальним закладом «Веселка», Тетяна Ткач – методист
районного методкабінету відділу освіти, Ольга Прокопенко
– директор Нижчедубечанської
ЗОШ І-ІІІ ст., Любов Тимошенко – вчитель української мови
та літератури Катюжанської
спеціалізованої школи, лауреат обласного етапу Всеукраїнського конкурсу «Класний керівник року - 2011».
Кращих освітян району грамотами та преміями нагороджували голова РДА Олександр
Приходько та голова районної
ради Олександр Носаль.
Заохочувальну відзнаку Міністерства освіти і науки України ІІІ ступеня з нагрудним знаком «Василь Сухомлинський»
вручено Тамарі Рихлик. Серед
освітян Вишгорода грамоти
та премії отримали директор
Вишгородської ЗОШ І-ІІІ ст. №1
Олег Тимченко, завідуюча вишгородським ДНЗ «Чебурашка»
Людмила Шишкіна, завідуюча
вишгородським ДНЗ «Золотий
ключик» Світлана Омецинська,
директор Вишгородської районної гімназії «Інтелект» Інна
Шубко, заступник директора
з навчально-виховної роботи
Вишгородської спеціалізованої школи «Сузір’я», тренер
за програмою «Навчання для
майбутнього» Наталія Садов-

Конференція

нікова, культорганізатор Вишгородського районного центру
художньої творчості дітей, юнацтва та молоді «Дивосвіт» Яніна
Кулиняк, керівник вокального
гуртка «Візерунок» цього центру
Тетяна Литвин, заступник директора Вишгородської районної дитячо-юнацької спортшколи Анатолій Філіпович, тренер
цієї школи Олександр Кочетков,
учитель фізкультури Вишгородської ЗОШ №1, голова районного методоб’єднання вчителів
фізкультури Микола Самсон.
Голова Вишгородської районної організації профспілки
працівників освіти і науки України Віктор Кійко вручив грамоти та премії групі педагогів –
профспілкових активістів.
Учасники конференції привітали 18 молодих спеціалістів,
які після отримання педагогічної
освіти працюватимуть у школах
району. Троє з них – у вишгородських навчальних закладах:
Вікторія Пальченко – психолог
Вишгородської ЗОШ №1, Михайло Коханич – учитель інформатики Вишгородської спеціалізованої школи «Сузір’я»,
Валентина Коханич – вчитель
математики Вишгородської спеціалізованої школи «Сузір’я».
Вокальний ансамбль «Візерунок» подарував молодим
педагогам символічну пісню
«Відчинилося життя».
Підсумував роботу конференції Олександр Приходько.
Прийнято проект ухвали.

За яскраве життя

Іноземну мову – змалечку

1 вересня у школі «Надія»

Обереги для першачків

Минулого року депутат міської ради п’ятого скликання
Микола Пугач та голова ВТО «Молода країна» Андрій Пещерін вручили кожному найменшому школярику міста сувенір
із гербом Вишгорода і написом «Щасливої дороги до Країни
Знань». Цього вересня до акції приєднався й депутат районної
ради підприємець Олександр Хомич. 420 оберегів отримали
першокласники всіх шкіл міста від нього і члена виконкому
Вишгородської міської ради Миколи Пугача. Вишиті золотом
постаті святих покровителів міста Бориса і Гліба і назва «Вишгород» на білому тлі і справді оберігатимуть кожного маленького вишгородця, поки він мандруватиме Країною Знань.

«Скільки мов ти знаєш –
стільки разів ти людина».
Цей афористичний вислів
сьогодні як ніколи актуальний. Справді, і батьки, й діти
прекрасно усвідомлюють,
що для успішної кар’єри та
професіонального зростання в сучасних умовах потрібно досконало володіти бодай однією іноземною мовою. Проте з кожним роком
вимоги зростають. Деякі роботодавці шукають працівників зі знанням двох-трьох
мов, зокрема китайської,
японської, арабської.
«Як же опанувати іноземну
мову і з якого віку?» – із таким запитанням ми звернулися до Ольги Гурської –
викладача з багаторічним
досвідом навчання дітей
та дорослих англійської
мови.
– Змалечку. Діти – це лінгвістичні генії. Вони швидко й
легко засвоюють величезні
обсяги інформації. Скажімо,
якщо трирічну дитину разом з
батьками оселити, наприклад,
у провінції Італії, то за рік маля
щебетатиме італійською абсолютно вільно, з акцентом,
притаманним саме цій місцевості. А от дорослі за цей же
час навряд чи засвоять базову
лексику. Тож, чим раніше ви
почнете навчання, тим краще.
Але пам’ятайте: уроки мають
проводитися винятково в ігровій формі. Читайте малюкам

книжки, включайте мультфільми – так ви створите мовленнєве ядро.
— З якого віку варто приступати до серйозного вивчення?
— Якщо ми говоримо про
системний підхід, то вивчення
англійської треба розпочинати
в 1-2 класах, коли дитина вже
навчилася читати рідною мовою. Це обов’язкова передумова. На моїх заняттях малюки
за кілька тижнів не лише вільно
читають, а й записують транскрипцію.
— Справді? Із власного
досвіду я пам’ятаю, що англійська транскрипція – це
найжахливіше.
Пишемо
одне — транскрибуємо інше,
а читаємо взагалі третє. Невже це можна опанувати?
— Звісно, і ми це успішно
робимо впродовж семи років.
Я розробила спеціальну методику, що дозволяє малюкам в
ігровій формі при належному
рівні контролю з боку батьків
подолати цю «надскладну» науку.
— Якщо можна, розкажіть
про Вашу методику детальніше.
— Я б могла віджартуватися, мовляв, це мій професійний
секрет. Насправді ж щороку
додаю нові й нові прийоми, доповнюю відео- й аудіобазу. Але
основа основ роботи з першачками – це заняття у формі гри і
індивідуальний підхід.

— Ви працюєте лише з дітьми молодшого шкільного
віку?
— Ні, серед моїх учнів і підлітки, і старшокласники, і студенти, і дорослі. Декому потрібна англійська для вступу,
декому – для виїзду за кордон,
декому – бізнес-англійська.
Знову ж таки, все індивідуально. З кимось працюю сам на
сам, інші віддають перевагу навчанню в групах.
— Групи великі?
— Максимум 6 осіб. До речі,
в групах більше 8 осіб якість
засвоєння погіршується (для
дітей) відсотків на 40-50. Тому
набір у групи – це надзвичайно
відповідальний етап. Спочатку
я проводжу безкоштовне тестування, з’ясовую рівень знань,
а також вікові й психологічні
особливості, і лише після цього
формую групи.
— Що Ви можете побажати
школярам?
— У вірмен є прислів’я: людина проживає стільки життів,
скількома мовами вона володіє. Тож бажаю вам опанувати
кілька мов, щоб ваше життя
було яскравим й наповненим
враженнями, подіями, успіхами. Адже знання мов дарує нам
незалежність й віру у власні
сили.
Детальну інформацію про
курси ви можете отримати
за телефоном (097)-02528-11 або на сайті: http://
englishschool8.ucoz.ru/
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Ризиковані люди —
УСПІХ У БІЗНЕСІ

Голова Спілки підприємців
Олександр Семенов, депутат міськради
Сучасне підприємництво
швидко адаптується до змін
в політиці, економіці, суспільстві, технологіях. Без
цього підприємець не в змозі
забезпечити своє майбутнє.
Найбільше цінується здатність підприємців адекватно
реагувати на зміни, вміння їх
передбачати.
Орест ТЕЛЕЦЬКИЙ

ФОТО з архіву газети «Вишгород»

Традиційно у першу неділю вересня згідно з Указом
Президента України від 1998 року у нашій державі відзначається День підприємця. Його запроваджено з урахуванням значної ролі представників великого, середнього, малого бізнесу у розвитку національної економіки.
Трохи історії: термін «підприємець» (від фр.
еnterpreneur-посередник) пов’язаний з ім’ям англійського економіста Кантільйона, який уперше науково
обґрунтував підприємництво як діяльність, пов’язану з
ризиком.
Світова історія розвитку підприємництва має кіль-

приємці готували подарунки
представницям кращої статі,
що відзначалися у праці, — виробничницям, вчителям, медикам, державним службовцям,
працівницям місцевого самоврядування.
Без СПВ не обійшлося жодне
свято Великої Перемоги — а це
продуктові набори інвалідам,
учасникам бойових дій, активна
участь в організації урочистостей, смачна солдатська кухня
— тобто все, що є свідченням
безкорисливої турботи про цих
заслужених людей. І не тільки
на 9 травня. Спілчани допомагають ветеранам коштами
на операції, придбання ліків.
А нещодавно (про це писала й
наша газета) вони подарували
центральній районній лікарні
пральну машину спеціально для
відділення реанімації, де золотим правилом є дотримання
стерильної чистоти одягу медиків та білизни.
Турбота про ветеранів —

Спілки — стимулюють молоді
таланти, які все частіше беруть
участь у міжнародних змаганнях
і займають призові місця. Так
спілчани сприяють вихованню у
юні патріотизму, любові до рідного міста, гордості за Вишгородщину.
А починається все з турботи про малечу.1 червня — у
Міжнародний день захисту
дітей — біля БК «Енергетик»
Спілка організувала справжнє
свято з клоунами, концертом,
безкоштовним морозивом. Діти
співали, танцювали і почували

ка глобальних цілей і завдань. На початковому етапі,
в епоху становлення капіталізму, енергія підприємців
спрямовувалася на створення нових технологій виробництва з метою збільшення випуску та збуту продукції,
отримання прибутків. У ХІХ ст. підприємець уже переміщував ресурси із сфери з низьким у сферу з високим
доходом. На початку ХХ ст. пріоритетні завдання полягали у тому, щоб розробити і вдосконалити механізми
масового виробництва при зменшенні витрат, зниженні
собівартості продукції та росту рентабельності й конкурентоспроможності.

гах спілчани-депутати Анатолій
Шока, завдяки якому впорядковується дорога на вулиці Луговій, Віктор Добровольський,
який взяв активну участь в асфальтуванні прибудинкових територій на вулиці Дніпровській,
а на дитячі майданчики завіз
пісок, Віталій Кутаф’єв, який
власним прикладом вивів на
суботники з благоустрою своїх
виборців.
В усіх благодійних акціях
Спілки, у традиційних толоках
беруть активну участь підприємці Лариса Мазур, Микола

найулюбленіший куточок відпочинку молодих батьків, дітей та
ветеранів.
Кожна нова споруда — це пошуки оригінальних рішень, сучасних проектів, які б гармонували з традиційною забудовою
міста і не псували його обличчя.
Такою стала й нова триповерхова споруда біля супермаркету
«Еко» з місцями для паркування
автомобілів підприємця, члена Спілки Володимира Лісогора, яка прикрасила вулицю
Дніпровську. Візитною карткою
міста обіцяє бути й торгівель-

Минуло 10 років із встановлення Дня підприємця в Україні,
перш ніж юридично було зареєстровано Спілку підприємців
Вишгородщини, яку очолив інженер колишнього заводу «Карат» Олександр Семенов, якого
нещодавно відзначено Грамотою голови КДА за особистий
внесок у розвиток торговельної
галузі. Державні підприємства
на той час доживали свої останні дні, виробничі цехи здавались
в оренду під невеличкі майстерні та
склади, висококваліфіковані кадри
мусили терміново
перенавчатися, набувати інші професії, яких потребував «дикий» ринок.
Знайти в хаосі днів
свою нішу зміг тоді
не кожний. І якби не
цілеспрямованість,
Спілчани власним прикладом облагороджують рідне місто
рішучість,
ризикованість перших
себе щасливими, а Ярошенко, Валерій Костючен- ний центр, що зводиться на розі
підприємців, можбатьки щиро дякува- ко, Ніна Піддубна, Олена Ніко- вулиць Дніпровської та Набеливо, ми не мали б
ли організаторам за рович, Віктор Шамота, Вален- режної на в’їзді у Вишгород.
у місті розгалужеТак спілчани намагаються
таку чудову можли- тина Підлісна, Світлана Новицьної мережі продовість відзначити цей ка, Жанна Левкович. Створені зробити місто енергетиків невольчих магазинів,
день по-сімейному і їхніми руками зелені острівки у повторним, гарним, квітучим.
кафе, ресторанів, Депутат міськради, член Спілки підприємців
відчути турботу про місті радують мешканців. Нам До їхнього голосу прислухапунктів надання по- Володимир Лісогор, якому не вперше розгрібати підростаюче поколін- би берегти цю красу, плека- ються на сесіях Вишгородської
такі завали
слуг тощо.
ня з боку підприємців ти її. Але часто-густо бачимо міської ради, адже всі 11 депуКожний
окрезламані дерева, у зонах відпо- татів з «Фронту змін» — найчислише один із напрямків благо- — мешканців міста.
мо вони намагалися вижити у дійницької діяльності Спілки, яка
Розпочались заняття у шко- чинку — гори сміття, особливо леннішої фракції — члени Спілскладних умовах «дикого» рин- не менше опікується й підрос- лах, після літнього «відпочинку» після ночі, перевернуті урни. За ки підприємців Вишгородщини.
ку, але розвивати бізнес, утвер- таючим поколінням. Стало вже приймуть вихованців і всі дитя- низьку свідомість окремих осіб, Вони працюють практично у всіх
джуватися на ринку послуг, традицією — щороку дарувати чі садки. Спілчани традиційно на думку спілчан, мають карати комісіях, очолюють регламентпротистояти численним закон- місту спортивний майданчик, привітали першачків вишго- правоохоронні органи, зокрема ну та комісію з містобудування.
ним і різним перевіркам можна де всі роботи виконуються за родських шкіл подарунками, а й адміністративними штрафаЗа останніх три роки Спілка
було лише укупі. Так народилась рахунок Спілки, — від асфаль- для дитсадка «Золотий ключик» ми.
зросла до 70 підприємців. Це
Спілка підприємців Вишгород- тування, огородження до вста- облаштували два павільйони,
Європейської чистоти і по- вже конструктивна сила, яка
щини, до якої на перших порах новлення обладнання. Такі май- де діти гратимуться навіть у не- рядку у місті домогтися можна впливає на прийняття рішень
увійшло 27 підприємців.
— переконані спілчани. Тільки щодо забудови міста, бере акданчики споруджені у дворах году.
Як мешканці і патріоти міста на проспекті І. Мазепи, 13/9, на
Осінь і весна — це час толок. треба зусиль кожного окре- тивну участь у конференціях
спілчани не тільки відкривали вулиці Київській, 18, вулиці Ю. Стало вже традицією Спілки мо і всіх разом. Як це зробило, та зустрічах «Бізнес — влада»,
нові сучасні магазини, перукар- Кургузова, 3-а і 3-б. Є майдан- брати участь в озелененні міс- наприклад, керівництво МКП збагачується досвідом провідні, майстерні з ремонту взуття чики — будуть бажаючі займа- та та району, благоустрої до- «Віта», коли через порив тру- них бізнесменів Київщини. До
та одягу, впроваджуючи висо- тися спортом. Місто поступово ріг, набережної, прибудинкових би було зруйновано зелений пропозицій спілчан прислухаку культуру обслуговування, а й перетворюється у спортивне з територій. Кожної осені руками оазис. Підприємці не чекали, ються авторитетні вчені, керівдбали про розвиток Вишгоро- перспективними
напрямками підприємців висаджуються на коли будівельники відновлять ники органів місцевого самода, активно допомагали тери- розвитку футболу, волейболу, вулицях та у скверах сотні са- асфальтове покриття, посіють врядування.
торіальній громаді району.
Підприємцям під силу найскейтболу, велосипедного екс- джанців плодових дерев, де- траву, поставлять на місце лаІ завжди були дати, відзна- триму, зимових видів спорту, коративних кущів. Не тільки у вочки. Все це зроблено влас- масштабніші проекти — від рачення яких не обходилося без плавання. І тут не обходиться місті, а й у селах району. Тільки ними силами за власний кошт і зових акцій до соціально-екоСпілки. На 8 Березня — Між- без СПВ — призи, медалі, пода- за останній час плідно попра- краще, ніж було. Недарма сьо- номічних перетворень на благо
народний жіночий день — під- рунки спортсменам за рахунок цювали у своїх виборчих окру- годні територія біля «Віти» — мешканців міста.
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Зверніть увагу
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
ВИШГОРОДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
ПОВІДОМЛЯЄ: у зв’язку з створенням Єдиного
державного реєстру громадян, які потребують поліпшення житлових умов відповідно до законодавства
та перебувають на квартирному обліку у м. Вишгороді, для перереєстрації з 1 вересня по 30 листопада
2011 року надати такі документи:
— копію паспорта громадянина України та копію ідентифікаційного номера (усім членам сім’ї),
— форму № 3,
— довідку з місця роботи або навчання повнолітніх членів сім’ї та інші документи, які підтверджують право перебування у пільгових списках.
Для
перереєстрації
громадянам
необхідно
з’явитися до виконкому Вишгородської міської ради
за адресою: м. Вишгород, пл. Т. Шевченка, 1, каб.
96.
Реєстр — це автоматизована інформаційна система
збору, накопичення, надання, захисту та обліку інформації про громадян, які потребують поліпшення житлових
умов.
У рамках реалізації Державної цільової соціально-економічної програми будівництва (придбання)
доступного житла на 2010-2017 роки відбулося засідання Міжвідомчої комісії Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального
господарства України, на якому визначено Перелік
об’єктів незавершеного будівництва, на які спрямовуватимуться у 2011 році кошти державного бюджету, а саме:
— І черга житлового будинку по вул. Красного Пахаря, 2-В в с. Петрівське Києво-Святошинського району;
— ІV черга житлового будинку по вул. Красного Пахаря,
2-В в с. Петрівське Києво-Святошинського району;
— житловий квартал по вул. Машинобудівників в м. Вишневому Київської області.
Також погоджено для продовження роботи:
— ІІ чергу житлового будинку по вул. Вокзальна, 53 в
смт Глеваха Васильківського району;
— реконструкція існуючої будівлі в мікрорайоні «Гайок»
в м. Біла Церква.
Бажаючі взяти участь у цій програмі можуть звернутися до виконавчого комітету Вишгородської міської ради (каб. № 96).
Управління праці та соціального захисту населення Вишгородської райдержадміністрації

ПРОПОНУЄ БЕЗКОШТОВНІ ПУТІВКИ
ДЛЯ ОЗДОРОВЛЕННЯ потерпілих від наслідків чорнобильської катастрофи 1, 2 категорії та дітей (від
3-х до 10-ти років) разом з одним із батьків.
Санаторій “Новомосковський”, Дніпропетровська обл.,
Новомосковський р-н, с. Орлівщина — матері та дитини
— лікування захворювань органів травлення, ендокринної
системи та порушень обміну речовин.
Санаторій “Жовтень”, Конча-Заспа — матері та дитини
— лікування серцево-судинної системи.
Санаторій “Славутич” ім. Б. В. Пашковського, Дніпропетровська обл., м. Верхньодніпровськ — лікування хворих з неспецифічними захворюваннями органів дихання
(пульмонологія).
Санаторій “Токарі”, Сумська обл., м. Лебедин, с. Токарі — лікування органів травлення, периферичної нервової
системи, органів руху, порушення обміну речовин, органів дихання.
Санаторій “Роща”, Харківська обл., Харківський р-н,
смт Пісочин — лікування системи кровообігу, кістковом’язової системи і сполучної тканини, цереброваскулярні
хвороби.
Санаторій “Мошногір’я”, Черкаська обл. — лікування
серцево-судинної та органів нервової системи, органів
травлення, органів дихання, ендокринологічних захворювань.
Санаторій “Перлина”, Луганська обл., смт Новопсков —
лікування органів травлення.
Санаторій “Орізонт”, Одеська обл., смт Сергіївка — лікування нервової системи та кістково-м’язового апарату.
За додатковою інформацією звертатися за адресою: м. Вишгород, вул. Набережна, 8-а, каб.14, з
8:00 до 17:00 (крім вихідних).
Тел: (04596) 5-45-22.

ШАНОВНІ МЕШКАНЦІ МІСТА ВИШГОРОДА!
Приносимо вибачення за неточність у попередньому номері газети про початок громадських слухань, який заплановано не на
30 серпня, а на 5 вересня цього року згідно
з розпорядженням голови Вишгородської
міської ради №111 від 25.08.2011 р. «Про

Вишгород
організацію та проведення громадських
слухань щодо розрахунку тарифів на послуги з утримання будинків, споруд та прибудинкових територій та доведення їх до відома співвласників багатоквартирних житлових будинків у місті Вишгороді».
КПЖ і КГ Вишгородської міської ради

Додаток до розрахунку тарифу на послуги з утримання
будинків і споруд та прибудинкових територій
(початок в №35 від 27 серпня)

Рік

1970(5)
1970(5)
1967(5)
1963(4)
1965(4)
1963(4)
1963(4)
1982(4)
1966(4)
1962(4)
1966(4)
1962(4)
1962(4)
1970(5)
1962(5)
1971(5)
1978(5)
1987(5)
1992(5)
1974(5)
1974(4)
1977(5)
1979(5)
1966(5)
1973(5)
1965(5)
1979(2)
1966(5)
1973(5)
1965(5)
1982(5)
1984(5)
2006(5)
1985(2)
1994(3)
1980(5)
1987(3)
1987(4)
1988(5)
1991(9)
1977(9)
1987(9)
1986(9)
1986(9)
1971(9)
1971(9)
1985(9)
1992(9)
2007(9)
1989(2)
2001(10)
1987(9)
1984(9)
2006(10)
1983(9)
2003(10)
2006(10)
1987(9)
1990(9)
1990(9)
1984(9)
1979(9)
1983(9)
1975(9)
1975(9)
1983(9)
1995(9)
2002(9)
2005(11)
2007(10)
1975(9)
1985(9)
1969(9)
1976(9)
1982(9)
1995(10)
1993(9)
2005(9)
2004(10)
2004(10)
2004(9)
1994(9)
2009(10)
2007(16)

№ будинку

Дніпровська, 2
Дніпровська, 4
Дніпровська, 6
Грушевського, 1
Грушевського, 3
Грушевського, 5
Грушевського, 7
Грушевського, 12
Хмельницького, 1
Хмельницького, 2
Хмельницького, 3
Хмельницького, 4
Хмельницького, 5
Хмельницького, 6
Хмельницького, 7
Хмельницького , 9
Симоненка, 1
Симоненка, 1-а
Симоненка, 1-б
Симоненка, 3
Симоненка, 4
Симоненка, 5
Симоненка, 7
Мазепи пр-т, 1
Мазепи пр-т, 2
Мазепи пр-т, 3
Мазепи пр-т, 4-а
Мазепи пр-т, 5
Мазепи пр-т, 6
Мазепи пр-т, 10
Кургузова, 4
Кургузова, 6
Кургузова, 11
Кургузова, 10
Київська, 5
Київська, 8
Київська, 9
Київська, 11
Київська, 12
Дніпровська, 1
Дніпровська, 3
Дніпровська, 3-а
Дніпровська, 5
Дніпровська, 7
Дніпровська, 9
Дніпровська, 11
Грушевського, 4
Грушевського, 6
Грушевського, 9
Симоненка, 2
Симоненка, 4-а
Шевченка, 5
Шевченка, 7
Шевченка, 7-а
Шевченка, 9
Шкільна, 7
Шкільна, 7/1
Набережна, 2
Набережна, 4
Набережна, 4-а
Набережна, 6-а
Набережна, 8
Набережна, 12
Шолуденка, 3
Шолуденка, 5
Шолуденка, 6
Шолуденка, 6-а
Шолуденка, 6-б
Шолуденка, 6-в
Шолуденка, 6-г
Шолуденка, 7
Шолуденка, 8
Мазепи пр-т, 7
Мазепи пр-т, 12
Мазепи пр-т, 13/9
Гриненко, 1-а
Кургузова, 3-б
Кургузова, 11-а
Лугова, 3
Київська, 2
Київська, 4
Київська, 18
Київська, 20
Шевченка, 2-д

Пропонується
ввести до
тарифів

Тариф

2,305
2,306
2,260
2,485
2,428
2,448
2,824
2,460
2,563
2,585
2,588
2,529
2,410
2,267
2,065
2,000
2,502
2,410
2,667
1,924
2,482
2,182
2,132
2,317
2,708
2,598
2,531
2,290
2,684
2,392
2,602
2,415
2,619
2,635
2,692
2,532
2,798
2,675
2,270
2,644
2,555
2,634
2,598
2,656
2,646
2,711
2,601
2,350
2,272
2,466
2,301
2,636
1,910
1,953
1,865
1,899
1,934
1,874
1,867
1,776
2,042
1,964
1,918
1,995
1,970
2,011
2,037
1,905
2,013
2,054
1,992
1,967
2,735
2,491
2,433
2,387
2,297
2,209
2,444
2,554
2,468
2,264
2,615
2,010

Тариф з
ПДВ
2,765
2,767
2,712
2,982
2,913
2,938
3,388
2,952
3,075
3,102
3,105
3,035
2,892
2,721
2,478
2,401
3,003
2,892
3,201
2,308
2,978
2,618
2,558
2,780
3,249
3,117
3,038
2,748
3,221
2,871
3,122
2,898
3,142
3,162
3,231
3,038
3,358
3,211
2,724
3,173
3,067
3,161
3,117
3,187
3,175
3,253
3,121
2,820
2,727
2,959
2,762
3,163
2,293
2,343
2,238
2,279
2,321
2,249
2,240
2,131
2,451
2,357
2,302
2,394
2,365
2,413
2,444
2,286
2,416
2,465
2,390
2,360
3,283
2,990
2,920
2,864
2,756
2,650
2,933
3,065
2,962
2,717
3,138
2,412

Тариф з
рентабельністю 8% для
споживачів
1 групи (населення)
2,987
2,989
2,929
3,221
3,146
3,173
3,659
3,189
3,321
3,351
3,354
3,278
3,124
2,938
2,676
2,593
3,243
3,123
3,457
2,493
3,216
2,827
2,763
3,002
3,509
3,367
3,281
2,968
3,478
3,100
3,372
3,130
3,394
3,415
3,489
3,281
3,627
3,467
2,942
3,427
3,312
3,414
3,366
3,442
3,429
3,513
3,371
3,045
2,945
3,195
2,983
3,416
2,476
2,530
2,417
2,461
2,506
2,429
2,419
2,302
2,647
2,545
2,486
2,585
2,554
2,606
2,639
2,469
2,609
2,662
2,581
2,549
3,545
3,229
3,153
3,093
2,976
2,862
3,168
3,310
3,199
2,934
3,390
2,604

Тариф з рентабельністю
12% для
споживачів 2 групи
(бюджет)
3,097
3,099
3,038
3,340
3,263
3,290
3,795
3,307
3,444
3,475
3,478
3,399
3,239
3,047
2,775
2,689
3,363
3,239
3,585
2,585
3,335
2,932
2,865
3,114
3,639
3,492
3,402
3,078
3,607
3,215
3,497
3,246
3,519
3,542
3,618
3,403
3,761
3,596
3,051
3,554
3,435
3,540
3,491
3,569
3,556
3,644
3,496
3,158
3,054
3,314
3,093
3,543
2,568
2,624
2,507
2,553
2,599
2,519
2,509
2,387
2,745
2,640
2,578
2,681
2,648
2,703
2,737
2,560
2,705
2,760
2,677
2,643
3,676
3,348
3,270
3,208
3,087
2,968
3,285
3,433
3,317
3,043
3,515
2,701

Тариф з
рентабельністю 30% для
споживачів
3 групи (інші
споживачі)
3,595
3,597
3,526
3,877
3,787
3,819
4,405
3,838
3,998
4,033
4,037
3,945
3,760
3,537
3,221
3,121
3,904
3,760
4,161
3,001
3,871
3,403
3,326
3,614
4,224
4,053
3,949
3,572
4,187
3,732
4,059
3,767
4,085
4,111
4,200
3,950
4,365
4,174
3,541
4,125
3,987
4,109
4,052
4,143
4,127
4,229
4,058
3,665
3,545
3,846
3,590
4,112
2,980
3,046
2,909
2,963
3,017
2,923
2,912
2,771
3,186
3,064
2,993
3,112
3,074
3,137
3,177
2,972
3,140
3,204
3,107
3,068
4,267
3,887
3,796
3,723
3,583
3,445
3,813
3,984
3,850
3,532
4,080
3,135
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Вишгород
06:05, 07:00, 07:30, 08:00
Новини
06:10 Д/ф
07:45 М/ф
09:00 Підсумки тижня
09:45 Т/с «Роксолана»
10:45 Шеф-кухар країни
11:50, 15:25 Діловий світ
12:55 Право на захист
12:25 Армія
12:40 «Всі ми – діти твої,
Україно»
14:40 Вікно в Америку
15:00 Новини
15:35 Київ - Столипіно - Київ
16:30 Т/с «Чотири танкісти
і собака»
18:20 Новини
19:00 Про головне
19:25 На добраніч, діти
19:40 Слов’янський базар
20:55 Офіційна хроніка
21:00 Підсумки дня
21:55 Слов’янський базар
22:55 Трійка, Кено
23:00, 00:00 Підсумки
23:15 Від першої особи
00:15, 00:35 Вертикаль
влади

06:55, 07:10, 07:40, 08:05,
09:10 «Сніданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00 ТСН
07:15 М/с
09:25 «Смакуємо»
10:00 «Екстрасенси проти
вчених»
10:55 «Здивуй мене»
11:50 «Хованки»
12:45 «Актуальний репортаж»
13:35 Х/ф «Жінкамушкетер»
17:00, 19:30, 00:00 «ТСН»
17:20 «Шість кадрів»
17:40 «Сімейні драми»
18:30 Т/с «Не бреши мені»
20:15, 20:50 Т/с «Інтерни»
21:15 «Діти напрокат»
22:15 «Ілюзія безпеки»
23:15 «Tkachenko.Ua»
00:15, 01:10 Т/с «Закон і
порядок»

Телепрограма

3 вересня 2011 року

5

вдома
Тел.: 22-166,
(068)198-99-07

05:25 Служба розшуку
дітей
05:35 Світанок
06:20, 07:35 Ділові факти
06:40 Світанок
07:40 Факти тижня
08:45, 18:45, 22:30 Факти
09:15 Х/ф «Загін «Дельта»
12:05 Анекдоти поукраїнськи
12:45 Факти
13:00 Море по коліно
13:45 Стоп-10
14:45 Х/ф
«Непереможний»
19:15, 00:50 Надзвичайні
новини
20:10 Т/с «Братани»
22:45, 03:05 Свобода
слова
01:50 Т/с «У чорному
списку»
02:35 Факти

6.00, 7.00 СТН. Тижневик
6.30, 16.10 У центрі уваги
7.30, 3.00 Муз. програма
8.00 СТН. Спорт.
Тижневик
8.55, 16.55, 23.20 Світ
бізнесу
10.15 Як це?
11.15, 1.30, 5.00
Мультляндія
13.20, 23.30 Громадська
приймальня
14.50, 19.20, 20.50, 23.25
Міська варта
15.00, 17.00, 19.00, 21.00,
23.00 СТН
15.10, 21.25,0.30 В гостях
у Д. Гордона
17.10 Гаряча лінія «102»
17.45 Т/с «Інспектор
Деррік»
19.30 Підсумки тижня
22.25 Сильні світу цього

06:05 «Бізнес+»
06:10 «Документальний
детектив»
06:35 «Неймовірна правда
про зірок»
07:35 «Давай
одружимося»
08:35, 09:40 «Зіркове
життя»
10:45 Х/ф «Час щастя-2»
12:45 «Битва
екстрасенсів»
14:55 Т/с «Адвокат»
17:00 «Давай
одружимося»
18:00, 22:00 «ВікнаНовини»
18:10 «Неймовірна правда
про зірок»
19:05 «Зіркове життя»
20:10, 22:40 «Феномен»
23:15 Т/с «Адвокат»
01:30 «Бізнес+»
01:35 Х/ф «Два береги»

04:50 Т/с «Еврика»
05:30, 06:40 Kіds’ Tіme
05:35, 05:55 М/с
06:45, 07:15, 07:40
«Підйом»
06:50 М/с «Джуманджи»
07:30, 09:00 Репортер
09:10 Х/ф «Моє життя у
руїнах»
11:20 Т/с «Щасливі разом»
11:55 Здрастуйте, я –
ваша мама!
13:55 Т/с «Татусеві дочки»
14:50, 15:55 Teen Tіme
14:55 Т/с «Дрейк і Джош»
16:00 Т/с «Друзі»
16:55 Т/с «Відчайдушні
домогосподарки-6»
17:55 Т/с «Вороніни»
19:00, 00:30 Репортер
19:25 Батьки і діти
20:35 Т/с «Вороніни»
21:35 Аферисти
22:35 Новий погляд
23:35 Т/с «Відчайдушні
домогосподарки-6»

06:01 «Час-Тайм»
06:30 «Ранок на 5-му»
09:10, 22:15, 23:30
«Бізнес-час»
09:20, 11:20, 12:20,
14:10, 16:10, 17:50, 22:45
«Погода в Україні»
09:25, 13:20, 14:20 «5
елемент»
10:00, 11:00, 12:00, 13:00,
14:00, 15:00, 16:00, 17:00,
18:00, 19:00, 20:30, 23:00,
00:00, 01:00 «Час новин»
10:30, 11:30, 12:30 «Пресконференції у прямому ефірі»
15:20, 16:20 «Час
інтерв’ю»
17:25 «Територія закону»
18:30, 23:40 «Київський
час»
19:30 «Час: важливо»
21:00, 02:00 «Час»
22:00, 01:50 «Українські
пристрасті»
23:30 «Час-Тайм»
00:25 «Автопілот-новини»

06:30 Переможний голос
віруючого
07:00 24 години
07:20 Створи себе
07:25 «Життя зі знаком +»
07:55 П’ятизірковий
відпочинок
08:25 Американська
космічна одіссея
09:00 Хіт-парад дикої
природи
11:10 Дитинство у дикій
природі
12:15 Погляд у майбутнє
16:25 Х/ф «Шашлик»
18:10 Живе багатство
України
18:30, 20:30, 23:15 «24
години»
18:45, 20:50, 23:30
«Життя»
18:55 Подорож на край світу
20:15 Сильні світу сього
21:10 Хіт-парад дикої
природи
22:10 Американська
космічна одіссея
22:55 Живе багатство
України

07:00, 08:00, 09:00, 12:00
Новини
07:10 07:35, 08:10, 08:35 З
новим ранком
07:30 Спорт у Подробицях
13:05 «Слідство вели...»
14:00 «Сімейний суд»
14:50 «Юрмала 2009»»
16:30 «Чекай мене»
18:00 Новини
18:10 «Всі свої»
20:00 «Подробиці»
20:30 Х/ф «Дунечка»
09:10 Т/с «Повернення
Мухтара»
10:05 Х/ф «Любов та
голуби»
12:15 Т/с «Невидимки»
19:05 Т/с « Обручка»
20:35 Т/с «Свати»
21:40 «Шалена молодість
моя, або невідома Алла»
23:50 Д/ф «Алла Пугачова.
Чоловіки її величності»
01:00 ПРОФІЛАКТИКА

06:00 Срібний апельсин
06:40 Події тижня
07:10 Т/с «Єфросинія»
08:20, 14:00 Т/с «Слід»
09:00, 11:00 Т/с «Глухар.
Продовження»
13:00 Ток-шоу «Нехай
говорять»
15:35 Щиросерде
зізнання
16:00 Федеральний суддя
17:00, 19:00 Події
17:15 Критична точка
18:00 Т/с «Єфросинія»
19:15 Україна. 20 років
життя
19:20 Т/с «Маруся.
Випробування»
20:10 Т/с «Глухар»
22:10 Х/ф «Водний світ»
01:00 Щиросерде
зізнання
01:30-05:00 Профілактика
передавального
устаткування

04:55 «НТВ ранок».
07:30 Т/с «Оголошений у
розшук».
08:30, 14:30, 17:30 Огляд.
Надзвичайна подія.
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
22:15 Сьогодні.
09:20 Огляд. Надзвичайна
подія. Огляд за тиждень.
09:55, 01:00 «До суду».
11:00 Суд присяжних.
12:30 Т/с «Закон і
порядок».
15:30 «Прокурорська
перевірка».
16:40 «Говоримо і
показуємо». Ток-шоу.
18:30 Т/с «Морські
дияволи».
20:30 Т/с «Глухар.
Повернення».
22:35 Чесний понеділок.
23:25 Головна дорога.
00:05 Слідство вели...
02:00 Т/с «Алібі» на двох».

05:00, 09:00, 12:00, 15:00,
18:00, 04:00 Новини
05:05 «Добрий ранок»
09:15 «Контрольна
закупівля»
09:40 «Жити здорово!»
10:55, 04:05 «Модний
вирок»
12:15 «Людина і закон»
13:20 «Детективи»
14:00 Інші новини
14:20 «Зрозуміти.
Пробачити»
15:20 «Хочу знати»
15:55 «Поле чудес»
16:55, 01:05 «Воля і
справедливість»
18:40, 03:05 «Давай
одружимося!»
19:45, 02:00 «Нехай
говорять»
21:00 «Час»
21:30 Т/с «Не при собі»
22:40 Т/с «Товариші
поліцейські»
23:50 «Свідки»

06:00 «Легенди
бандитської Одеси»
06:25 Х/ф «Подарунок
самотній жінці»
07:45 Т/с «Детективи»
08:25 «Друга смуга»
08:30 «Легальний дохід»
08:40 «Правда життя»
09:10 Т/с «NCIS:
полювання на вбивцю»
10:10 Т/с «Закон і
порядок»
11:00, 12:35 Т/с «CSI:
Нью-Йорк»
12:00 Т/с «Детективи»
13:30 Т/с «Павутиння»
17:15 Т/с «Зустрічна смуга»
18:30 «Агенти впливу»
19:00, 21:30 «Свідок»
19:20 Т/с «Вулиці
розбитих ліхтарів»
20:20 Т/с «CSI: Нью-Йорк»
22:00 Т/с «NCIS:
полювання на вбивцю»
23:00 Т/с «Закон і
порядок»

06:10 Т/с «Інститут
шляхетних панянок»
07:00, 08:00 «Телепузики»
07:30, 08:30 «Мультик з
Лунтіком»
09:00 Т/с «Ранетки»
10:00 Т/с «Універ»
10:30 Т/с «Усі жінки відьми»
11:20 «Жіноча ліга»
11:50 «Інтуїція»
12:50 «Твою маму!»
13:20 «Маша & моделі»
14:00 «Це любов»
14:30 Т/с «Моя прекрасна
няня»
15:00 «Дім-2»
16:00 Т/с «Ранетки»
17:00 Т/с «Універ»
18:00 Т/с «Зайцев +1»
18:25 «Маша & моделі»
19:05 Т/с «Моя прекрасна
няня»
20:05 Т/с «Універ»
21:25 Т/с «Зайцев+1»
21:55 Т/с «Реальні
пацани»
22:20 Т/с «Щоденники
Темного»
23:00 Т/с «Надприродне»

06:05, 06:30, 07:00, 07:30,
08:00, 12:00, 15:00 Новини
06:20 Вертикаль влади
06:45 Православний
календар
07:15 Ера бізнесу
07:45 М/ф
08:40 Корисні поради
09:00 Підсумки дня
09:30 Світло
10:00 Відкриття ІХ сесії
Верховної Ради України
12:10, 15:20 Діловий світ
12:25 Хай щастить
12:45 Темний силует
13:05 Х/ф «Сходження»
15:10 Euronews
15:25 Т/с «Чотири танкісти
і собака»
18:20 Новини
18:45, 21:35 Діловий світ
19:00 Про головне
19:40, 21:45 Творчий вечір
Петра Маги
20:55 Офіційна хроніка
21:00 Підсумки дня
21:40 221. Екстрений виклик
22:55 Трійка, Кено,
Максима

06:45 «Служба розшуку
дітей»
06:55, 07:10, 07:40, 08:05,
09:10 «Сніданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00 ТСН
07:15 М/с
09:55 «Сімейні драми»
10:50 Т/с «Не бреши мені»
11:50 «Чесно»
12:45 «Ілюзія безпеки»
13:45 Т/с «Тисяча і одна ніч»
15:20 Т/с «Жіночі мрії про
далекі краї»
16:20 «Міняю жінку»
17:00, 19:30, 23:25 ТСН
17:20 «Шість кадрів»
17:40 «Сімейні драми»
18:30 Т/с «Не бреши мені»
20:15, 20:50 Т/с «Інтерни»
21:15 «Міняю жінку»
22:25 «Гроші»
23:40 «Зняти все»
00:10, 01:05 Т/с «Закон і
порядок»
02:00 Т/с «Одружені. З
дітьми»

05:25, 08:45 Факти
05:40, 06:45 Світанок
06:25, 07:40 Ділові факти
07:50 Ти не повіриш!
09:30, 19:15 Надзвичайні
новини
10:30 Т/с «Літєйний»
12:40, 13:00 Анекдоти поукраїнськи
12:45 Факти
13:10 Провокатор
14:15 Т/с «Братани»
16:35 Т/с «Літєйний»
18:45, 22:30 Факти
20:10 Т/с»Братани»
22:45 Х/ф «Загін «Дельта»
01:25 Надзвичайні новини
02:20 Т/с «У чорному
списку»
03:05 Факти
03:35 Х/ф «Жнива»

6.00, 7.00, 8.00, 15.00,
17.00, 19.00, 21.00, 23.00
СТН
6.30, 16.10 У центрі уваги
7.25 Англійська за 4,5
місяця
7.40, 11.15, 1.30, 5.00
Мультляндія
8.55, 16.55, 23.20 Світ
бізнесу
10.15 Повнота радості
життя
13.20, 23.30 Громадська
приймальня
14.50, 19.20, 23.25 Міська
варта
15.10, 21.25, 0.30 В гостях
у Д. Гордона
17.10, 22.25 Сильні світу
цього
17.45 Підсумки тижня
19.30 Столиця
20.00 Т/с «Інспектор
Деррік»
3.00 Муз. програма

06:00 «Бізнес+»
06:05 «Документальний
детектив»
07:00 «Неймовірна правда
про зірок»
07:55 «Давай
одружимося»
08:55 «Зіркове життя»
10:00 Х/ф «Молода
дружина»
12:05 «Феномен»
14:50 Т/с «Адвокат»
17:00 «Давай
одружимося»
18:00 «Вікна-Новини»
18:10 «Неймовірна правда
про зірок»
19:05 «Зіркове життя»
20:10 «Фермер шукає
дружину»
22:00 «Вікна-Новини»
22:40 «Кохана, ми
вбиваємо дітей»
23:40 Т/с «Адвокат»
01:40 «Вікна-Спорт»
01:50 «Бізнес+»

04:55 Т/с «Еврика»
05:30, 06:40 Kіds’ Tіme
05:40, 06:50 М/с
06:45, 07:15, 07:40
«Підйом»
07:30, 09:00, 19:00
Репортер
09:10 Х/ф «Найкращий
стрілець»
11:55 Т/с «Щасливі разом»
12:55 Батьки і діти
13:55 Т/с «Татусеві дочки»
14:50, 15:55 Teen Tіme
14:55 Т/с «Дрейк і Джош»
16:00 Т/с «Друзі»
16:55 Т/с «Відчайдушні
домогосподарки»
17:55 Т/с «Вороніни»
19:25 Знову разом
20:45 Т/с «Вороніни»
21:50 Хто проти
блондинок?
23:00 Т/с «Щасливі разом»
00:00 Т/с «Відчайдушні
домогосподарки»
00:55 Репортер

06:01 «Час-Тайм»
06:30 «Ранок на 5-му»
09:10, 22:15, 23:30
«Бізнес-час»
09:25, 13:20, 14:20 «5
елемент»
10:00, 11:00, 12:00, 13:00,
14:00, 15:00, 16:00, 17:00,
18:00, 19:00, 20:30, 23:00,
00:00, 01:00 «Час новин»
10:30, 11:30, 12:30 «Пресконференції у прямому
ефірі»
15:20 «Мотор-ТБ»
16:15, 17:15 «Українські
пристрасті»
18:15 «Агроконтроль»
15:20, 16:20 «Час інтерв’ю»
17:25 «Територія закону»
18:45, 23:00 «Київський
час»
19:30 «Час: важливо»
21:00 «Час»
22:00 «Народний
контроль»
22:30 «Час-Тайм»

06:30 Переможний голос
віруючого
07:00 «24 години»
07:15 Створи себе
07:20 «Життя зі знаком +»
07:55 Живе багатство
України
08:25 Американська
космічна одіссея
09:00, 20:50 Хіт-парад
дикої природи
10:10, 15:50 Твій хіт
11:10 Подорож на край світу
12:15 Погляд у майбутнє
16:40 Х/ф «Пригоди
Буратіно»
18:15 Секретні файли.
Світ тварин
18:30, 20:30, 23:15 «24
години»
18:45, 23:30 «Життя»
18:55 На перехрестях
планети Земля
20:15 Сильні світу сього
21:50 Американська
космічна одіссея
22:30 Живе багатство
України
22:50 Світські хроніки

06:00 Т/с «Спальний
район»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00
Новини
07:10, 07:35, 08:10, 08:35
З новим ранком
07:30 Спорт у Подробицях
09:10 Т/с «Повернення
Мухтара»
10:10 Т/с «Свати»
11:15 Д/с «Детективи»
12:15 Т/с «Невидимки»
13:15 «Слідство вели...»
14:10 «Сімейний суд»
15:10 «Судові справи»
16:05 Т/с «Каменська 3»
18:00 Новини
18:10 «Всі свої»
19:05 Т/с « Обручка»
20:00 «Подробиці»
20:30 «Спорт у
Подробицях»
20:35 Т/с «Свати 4»
21:40 «Crіmea Musіc Fest»
00:50 Х/ф «Перекладачка»
02:30 Д/ф «Теорія правди»

05:00 Т/с « Кохання та інші
дурниці»
05:45 Срібний апельсин
06:50 Події
07:10 Т/с «Єфросинія»
08:20, 14:00 Т/с «Слід»
09:00 Т/с «Глухар»
11:00 Т/с «Маруся»
12:00 Т/с «Дорожній
патруль»
13:00 «Нехай говорять»
15:35 Щиросерде
зізнання
16:00 Федеральний суддя
17:00, 19:00 Події
17:15 Критична точка
18:00 Т/с «Єфросинія»
19:15 Україна. 20 років
життя
19:20 Т/с «Маруся»
20:20 Т/с «Глухар»
22:20 Т/с «Слід»
00:00 Т/с «Лицар доріг»
01:00 Х/ф «Водний світ»
03:15 Т/с «Безмовний
свідок»

04:55 «НТВ ранок».
07:30 Т/с «Оголошений у
розшук».
08:30, 14:30, 17:30 Огляд.
Надзвичайна подія.
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
22:15 Сьогодні.
09:20 «Увага: розшук!».
09:55 «До суду».
11:00 Суд присяжних.
12:30 Т/с «Закон і
порядок».
15:30 «Прокурорська
перевірка».
16:40 «Говоримо і
показуємо». Ток-шоу.
18:30 Т/с «Морські
дияволи».
20:30 Т/с «Глухар.
Повернення».
22:35 «Чужі діти».
23:35 «Школа лихослів’я».
Ток-шоу.
00:25 Кулінарний двобій.
01:20 «Один день. Нова
версія».

05:00, 09:00, 12:00, 15:00,
04:00 Новини
05:05 «Добрий ранок»
09:15 «Контрольна
закупівля»
09:40 «Жити здорово!»
10:55, 04:05 «Модний
вирок»
12:15, 22:40 Т/с «Товариші
поліцейські»
13:20 «Детективи»
14:00 Інші новини
14:20 «Зрозуміти.
Пробачити»
15:20 «Хочу знати»
15:40, 21:30 Т/с «Не при
собі»
16:45, 01:00 «Воля і
справедливість»
17:50 Футбол. Відбірковий
матч Чемпіонату Європи
2012. Збірна Росії – збірна
Ірландії. Прямий ефір
20:00 «Нехай говорять»
21:00 «Час»
23:50 «Проти ночі»
00:40 Нічні новини
03:05 «Давай
одружимося!»

06:50 Т/с «Зустрічна
смуга»
07:50 Т/с «Детективи»
08:25 «Друга смуга»
08:30 «Легальний дохід»
08:40 «Свідок»
09:00 Т/с «NCIS:
полювання на вбивцю»
10:00 Т/с «Закон і порядок»
11:00 Т/с «CSI: Нью-Йорк»
12:00 Т/с «Детективи»
12:30 Т/с «Вулиці
розбитих ліхтарів»
13:30 Т/с «Next»
15:35 Х/ф «Битва за
Москву»
17:15 Т/с «Зустрічна смуга»
18:30 «Речовий доказ».
Обережно – мажори!
19:00, 21:30, 00:00
«Свідок»
19:20 Т/с «Вулиці
розбитих ліхтарів»
20:20 Т/с «CSI: Нью-Йорк»
22:00 Т/с «NCIS:
полювання на вбивцю»
23:00 Т/с «Закон і
порядок»
00:20 Х/ф «Прибулець»

05:45 «Твою маму!»
06:10 Т/с «Інститут
шляхетних панянок»
07:00, 08:00 «Телепузики»
07:30, 08:30 «Мультик з
Лунтіком»
09:00 Т/с «Ранетки»
10:00 Т/с «Універ»
10:30 Т/с «Усі жінки відьми»
11:20 «Жіноча ліга»
11:50 «Інтуїція»
12:50 «Твою маму!»
13:20 «Маша & моделі»
14:00 Т/с «Моя прекрасна
няня»
15:00 «Дім-2»
16:00 Т/с «Ранетки»
17:00 Т/с «Універ»
18:00 Т/с «Зайцев+1»
18:25 «Маша & моделі»
19:05 Т/с «Моя прекрасна
няня»
20:05 Т/с «Універ»
21:25 Т/с «Зайцев+1»
21:55 Т/с «Реальні
пацани»
22:20 Т/с «Щоденники
Темного»
23:00 Т/с «Надприродне»
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3 вересня 2011 року
06:05, 7:00, 08:00, 12:00,
15:00 Новини
06:20 Вертикаль влади
07:15 Ера бізнесу
07:45 М/ф
08:40 Корисні поради
09:00 Підсумки дня
09:25 «Легко бути жінкою»
10:15 Т/с «Роксолана»
11:10 В гостях у Д. Гордона
12:10, 15:25 Діловий світ
12:25 Наша пісня
13:15 Х/ф «Доля людини»
15:30 Т/с «Чотири танкісти
і собака»
18:20 Новини (із
сурдоперекладом)
18:45, 21:35 Діловий світ
19:00 Про головне
19:40 «Коханим жінкам».
Ян Табачник
20:55 Офіційна хроніка
21:00 Підсумки дня
21:45 221. Екстрений виклик
21:50 Досвід
22:45 Мегалот
22:50 Суперлото, Трійка,
Кено
23:00, 00:00 Підсумки

06:45 «Служба розшуку
дітей»
06:55, 07:10, 07:40, 08:05,
09:10 «Сніданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00 ТСН
07:15 М/с
09:55 «Сімейні драми»
10:50 Т/с «Не бреши мені»
11:50 «Чесно»
12:45 «Ілюзія безпеки»
13:40 Т/с «Тисяча і одна
ніч»
15:05 Т/с «Жіночі мрії про
далекі краї»
16:05 «Міняю жінку»
17:00, 19:30, 23:25 ТСН
17:20 «Шість кадрів»
17:40 «Сімейні драми»
18:30 Т/с «Не бреши мені»
20:15, 20:50 Т/с «Інтерни»
21:15 «Від пацанки до
панянки»
22:25 «Особиста справа»
23:40 «Зняти все»
00:10, 01:05 Т/с «Закон і
порядок»

05:20, 08:45 Факти. Ранок
05:40, 06:40 Світанок
06:25, 06:35 Ділові факти
07:45 Провокатор
09:30 Надзвичайні новини
10:35 Т/с «Літєйний»
12:35, 13:00 Анекдоти поукраїнськи
12:45 Факти
13:15 Під прицілом
14:15 Т/с «Братани»
16:35 Т/с «Літєйний»
18:45, 22:30 Факти
19:15 Надзвичайні новини
20:10 Т/с «Братани»
22:45 Х/ф «Прямий
контакт»
00:40 Надзвичайні новини
01:45 Т/с «У чорному
списку»

06:30 Переможний голос
віруючого
07:00 «24 години»
07:15 Створи себе
07:20 «Життя зі знаком +»
07:55 Живе багатство
України
08:25 Американська
космічна одіссея
09:00, 21:10 Хіт-парад
дикої природи
10:10, 15:45 Твій хіт
11:10 На перехрестях
планети Земля
12:15 Погляд у майбутнє
16:40 Х/ф «Пригоди
Буратіно»
18:15 Секретні файли
18:30, 20:30, 23:15 «24
години»
18:45, 20:50, 23:30
«Життя»
18:55 На перехрестях
планети Земля
20:15 Сильні світу сього
22:10 Американська
космічна одіссея
22:55 Живе багатство
України

05:35 Т/с «Каменська»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00
Новини
07:10, 07:35, 08:10, 08:35
З новим ранком
07:30 Спорт у Подробицях
09:10 Т/с «Повернення
Мухтара»
10:10 Т/с «Свати 4»
11:20 «Детективи»
12:15 Т/с «Невидимки»
13:15 «Слідство вели...»
14:10 «Сімейний суд»
15:10 «Судові справи»
16:05 Т/с «Каменська»
18:00 Новини
18:10 «Усі свої»
19:05 Т/с « Обручка»
20:00 «Подробиці»
20:30 «Спорт у
Подробицях»
20:35 Т/с «Свати»
21:40 «Фестиваль «Crіmea
Musіc Fest»
00:55 Х/ф «Щит
Батьківщини»

06:10 Срібний апельсин
06:50 Події
07:10 Т/с «Єфросинія»
08:20, 14:00 Т/с «Слід»
09:00 Т/с «Глухар»
11:00 Т/с «Маруся.
Випробування»
12:00 Т/с «Дорожній
патруль»
13:00 «Нехай говорять»
15:35 Щиросерде
зізнання
16:00 Федеральний суддя
17:00, 19:00 Події
17:15 Критична точка
18:00 Т/с «Єфросинія»
19:15 Україна. 20 років
життя
19:20 Т/с «Маруся.
Випробування»
20:20 Т/с «Глухар»
22:20 Т/с «Слід»
00:00 Т/с «Лицар доріг»
01:00 Х/ф «Аполлон 13»
03:30 Події
03:50 Критична точка

06:05, 06:30, 07:00, 07:30,
08:00 Новини
06:20 Вертикаль влади
07:45 М/ф
08:40 Корисні поради
09:00 Підсумки дня
09:25 Книга.ua
09:45 «Легко бути жінкою»
10:10 Т/с «Роксолана»
11:10 Здоров’я
12:00, 15:00 Новини
12:10, 15:25 Діловий світ
12:25 Аудієнція
13:00 Крок до зірок
13:40 Х/ф «Я зробив усе,
що міг»
15:30 Т/с «Чотири танкісти
і собака»
18:20 Новини
18:45, 21:35 Діловий світ
19:00 Про головне
19:30 «Культ особистості»
20:55 Офіційна хроніка
21:00 Підсумки дня
21:45 221. Екстрений виклик
21:55 Богатирські ігри
22:55 Трійка, Кено,
Максима
23:00, 00:00 Підсумки

06:45 «Служба розшуку
дітей»
06:55, 07:10, 07:40, 08:05,
09:10 «Сніданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00 ТСН
07:15 М/с
09:55 «Сімейні драми»
10:50 Т/с «Не бреши мені»
11:50 «Чесно»
12:45 «Ілюзія безпеки»
13:40 Т/с «Тисяча і одна
ніч»
15:05 Т/с «Жіночі мрії про
далекі краї»
16:05 «Міняю жінку»
17:00, 19:30, 23:20 ТСН
17:20 «Шість кадрів»
17:40 «Сімейні драми»
18:30 Т/с «Не бреши мені»
20:15, 20:50 Т/с «Інтерни»
21:15 «Чотири весілля»
22:25 Т/с «Теорія брехні»
23:35 «Зняти все»
00:05, 01:00 Т/с «Закон
і порядок. Злочинний
намір»

05:35, 06:40 Світанок
06:25, 07:35 Ділові факти
07:45 Максимум в Україні
08:45 Факти
09:30 Надзвичайні новини
10:35 Т/с «Літєйний»
12:35, 13:00 Анекдоти поукраїнськи
12:45, 18:45, 22:30 Факти
13:15 Стоп-10
14:15 Т/с «Братани»
16:35 Т/с «Літєйний»
19:15 Надзвичайні новини
20:10 Т/с «Братани»
22:45 Х/ф «Небезпечна
гастроль»
01:50 Х/ф «У чорному
списку-2»

06:20 М/ф
06:30 Переможний голос
віруючого
07:00 «24 години»
07:15 Створи себе
07:20 «Життя зі знаком +»
07:55 Живе багатство
України
08:25 Американська
космічна одіссея
09:00 Хіт-парад дикої
природи
10:10 Твій хіт
11:10 На перехрестях
планети Земля
12:15 Погляд у майбутнє
15:45 Твій хіт
16:35 Х/ф «Клуб шпигунів»
18:30, 20:30 «24 години»
18:45, 23:30 «Життя»
18:55 На перехрестях
планети Земля
20:15 Сильні світу сього
20:50 Хіт-парад дикої
природи
21:50 Американська
космічна одіссея
22:35 Живе багатство
України

05:35 Т/с «Каменська»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00
Новини
07:10, 07:35, 08:10, 08:35
З новим ранком
07:30 Спорт у Подробицях
09:10 Т/с «Повернення
Мухтара»
10:10 Т/с «Свати»
11:20 «Детективи»
12:15 Т/с «Невидимки»
13:15 «Слідство вели...»
14:10 «Сімейний суд»
15:10 «Судові справи»
16:05 Т/с «Каменська»
18:00 Новини
18:10 «Всі свої»
19:05 Т/с « Обручка»
20:00 «Подробиці»
20:30 «Спорт у
Подробицях»
20:35 Т/с «Свати»
21:40 «Фестиваль «Crіmea
Musіc Fest»
01:10 Х/ф «Приречені на
війну»

06:50 Події
07:10 Т/с «Єфросинія»
08:20 Т/с «Слід»
09:00 Т/с «Глухар»
11:00 Т/с «Маруся.
Випробування»
12:00 Т/с «Дорожній
патруль»
13:00 «Нехай говорять»
14:00 Т/с «Слід»
15:35 Щиросерде
зізнання
16:00 Федеральний суддя
17:00 Події
17:15 Критична точка
18:00 Т/с «Єфросинія»
19:00 Події
19:20 Т/с «Маруся.
Випробування»
20:20 Т/с «Глухар»
22:20 Т/с «Слід»
00:00 Т/с «Лицар доріг»
01:00 Х/ф «Самотня біла
жінка»
03:00 Т/с «Безмовний
свідок»

Вишгород

06:00 «Бізнес+»
06:05 «Документальний
детектив»
06:55 «Неймовірна правда
про зірок»
07:55 «Давай
одружимося»
08:55 «Зіркове життя»
10:00 Х/ф «Американська
дочка»
12:05 «Фермер шукає
дружину»
13:55 «Кохана, ми
вбиваємо дітей»
14:55 Т/с «Адвокат»
17:00 «Давай
одружимося»
18:00 «Вікна-Новини»
18:10 «Неймовірна правда
про зірок»
19:00 «Зіркове життя»
20:10, 22:40
«МайстерШеф»
22:00 «Вікна-Новини»
23:00 Т/с «Адвокат»
01:05 «Вікна-Спорт»

04:55 Т/с «Еврика»
05:30, 06:35 Kіds’ Tіme
05:35, 06:45 М/с
06:40, 07:15, 07:40
«Підйом»
07:30, 09:00 Репортер
09:10 Х/ф «Академія
сноуборда»
11:15 Т/с «Щасливі разом»
12:45 Знову разом
13:55 Т/с «Татусеві дочки»
14:50, 15:55 Teen Tіme
14:55 Т/с «Дрейк і Джош»
16:00 Т/с «Друзі»
16:55 Т/с «Відчайдушні
домогосподарки»
17:55 Т/с «Вороніни»
19:00, 00:35 Репортер
19:25 Між нами, сватами
20:35 Т/с «Вороніни»
21:35 Зроби мені смішно
22:35 Т/с «Щасливі разом»
23:40 Т/с «Відчайдушні
домогосподарки-6»
01:10 Х/ф «Джилліан на її
37-й день народження»

06:01 «Час-Тайм»
06:30 «Ранок на 5-му»
09:10, 22:15, 23:20
«Бізнес-час»
09:20, 11:20, 12:20,
14:10, 16:10, 17:50, 22:45
«Погода в Україні»
09:25 «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, 19:00, 20:30, 23:00,
00:00, 01:00 «Час новин»
10:30 «Прес-конференції у
прямому ефірі»
11:20 «Енергонагляд»
12:15 «Cканер»
15:20 «Здорові історії»
16:20 «Арсенал»
17:25 «Вільна гавань»
18:15 «Хроніка дня»
18:45, 23:40 «Київський час»
19:30 «Час: важливо»
21:00 «Час»
21:50 «Особливо небезпечно»
22:00 «Акцент»
22:30 «Час-Тайм»
23:20 «Бізнес-час»

04:55 «НТВ ранок».
07:30 Т/с «Оголошений у
розшук»
08:30, 14:30, 17:30 Огляд.
Надзвичайна подія
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
22:15 Сьогодні
09:20 «У зоні особливого
ризику»
09:55 «До суду»
11:00 Суд присяжних
12:30 Т/с «Закон і
порядок»
15:30 «Прокурорська
перевірка»
16:40 «Говоримо і
показуємо». Ток-шоу
18:30 Т/с «Морські
дияволи»
20:30 Т/с «Глухар.
Повернення»
22:35 «Увага: розшук!»
23:15 «Радянські біографії.
Михайло Фрунзе»
00:15 Квартирне питання
01:20 «Один день. Нова
версія»
02:00 Т/с «Алібі» на двох»

05:00, 09:00, 12:00, 15:00,
18:00, 04:00 Новини
05:05 «Добрий ранок»
09:15 «Контрольна
закупівля»
09:40 «Жити здорово!»
10:55, 04:05 «Модний
вирок»
12:15, 22:40 Т/с «Товариші
поліцейські»
13:20 «Детективи»
14:00 Інші новини
14:20 «Зрозуміти.
Пробачити»
15:20 «Хочу знати»
15:55, 21:30 Т/с «Не при
собі»
16:55, 01:05 «Воля і
справедливість»
18:40, 03:05 «Давай
одружимося!»
19:45, 02:00 «Нехай
говорять»
21:00 «Час»
23:50 Середовище
проживання
00:45 Нічні новини

06:00 «Легенди
бандитської Одеси»
06:35 Т/с «Зустрічна смуга»
07:45 Т/с «Детективи»
08:25 «Друга смуга»
08:30 «Легальний дохід»
08:40 «Свідок»
09:00 Т/с «NCIS:
полювання на вбивцю»
10:00 Т/с «Закон і
порядок»
11:00 Т/с «CSI: Нью-Йорк»
12:00 Т/с «Детективи»
12:30 Т/с «Вулиці
розбитих ліхтарів»
13:30 Т/с «Next»
15:30 Х/ф «Битва за Москву»
17:15 Т/с «Зустрічна смуга»
18:30 «Правда життя»
19:00 «Свідок»
19:20 Т/с «Вулиці
розбитих ліхтарів»
20:20 Т/с «CSI: Нью-Йорк»
21:30 «Свідок»
22:00 Т/с «NCIS:
полювання на вбивцю»
23:00 Т/с «Закон і
порядок»
00:00, 02:15 «Свідок»

05:45 «Твою маму!»
06:10 Т/с «Інститут
шляхетних панянок»
07:00, 08:00 «Телепузики»
07:30, 08:30 «Мультик з
Лунтіком»
09:00 Т/с «Ранетки»
10:00 Т/с «Універ»
10:30 Т/с «Усі жінки
відьми»
11:20 «Жіноча ліга»
11:50 «Інтуїція»
12:50 «Твою маму!»
13:20 «Маша & моделі»
14:00 Т/с «Моя прекрасна
няня»
15:00 «Дім-2»
16:00 Т/с «Ранетки»
17:00 Т/с «Універ»
18:00 Т/с «Зайцев+1»
18:25 «Маша & моделі»
19:05 Т/с «Моя прекрасна
няня»
20:05 Т/с «Універ»
21:25 Т/с «Зайцев+1»
21:55 Т/с «Реальні
пацани»
22:20 Т/с «Щоденники
Темного»

6.00, 7.00, 8.00, 15.00,
17.00, 19.00, 21.00, 23.00
СТН
6.30, 16.10 В центрі уваги
7.25, 3.00 Муз. програма
8.55, 16.55, 23.20 Світ
бізнесу
10.15 Повнота радості
життя
11.15, 1.30, 5.00
Мультляндія
13.20, 23.30 Громадська
приймальня
14.50, 19.20, 23.25 Міська
варта
15.10, 21.25, 0.30 В гостях
у Д. Гордона
17.10, 22.25 Сильні світу
цього
17.45, 20.00 Т/с
«Інспектор Деррік»
19.30 Столиця

06:15 «Бізнес+»
06:20 «Документальний
детектив»
06:45 «Неймовірна правда
про зірок»
07:45 «Давай
одружимося»
08:45 Х/ф «Баламут»
10:40 Х/ф «Пригоди
Шерлока Холмса і лікаря
Ватсона»
14:55 Т/с «Адвокат»
17:00 «Давай
одружимося»
18:00 «Вікна-Новини»
18:10 «Неймовірна правда
про зірок»
19:05 «Зіркове життя»
20:10 «Зважені та
щасливі»
22:00 «Вікна-Новини»
22:40 «Зважені та
щасливі»
23:50 Т/с «Адвокат»
01:40 «Вікна-Спорт»
01:50 «Бізнес+»

04:55 Т/с «Еврика»
05:35, 06:40 Kіds’ Tіme
05:40, 06:50 М/с
«Джуманджи»
06:45, 07:15 «Підйом»
07:30, 09:00 Репортер
07:40 «Підйом»
09:10 Х/ф «Спрага
швидкості»
11:20 Т/с «Щасливі разом»
12:55 Між нами, сватами
13:55 Т/с «Татусеві дочки»
14:50, 15:55 Teen Tіme
14:55 Т/с «Дрейк і Джош»
16:00 Т/с «Друзі»
16:55 Т/с «Відчайдушні
домогосподарки»
17:55 Т/с «Вороніни»
19:00 Репортер
19:25 Двоє на одній кухні
20:40 Т/с «Вороніни»
21:40 Мрії збуваються
22:50 Т/с «Щасливі разом»
23:55 Т/с «Відчайдушні
домогосподарки-6»
00:50 Репортер

06:01 «Час-Тайм»
06:30 «Ранок на 5-му»
09:10, 22:15, 23:20
«Бізнес-час»
09:20, 11:20, 12:20,
14:10, 16:10, 17:50, 22:45
«Погода в Україні»
09:25, 13:20, 14:20 «5
елемент»
10:00, 11:00, 12:00, 13:00,
14:00, 15:00, 16:00, 17:00,
18:00, 19:00, 20:30, 23:00,
00:00, 01:00 «Час новин»
10:30, 11:30, 12:30 «Пресконференції у прямому
ефірі»
15:20 «Життя у задоволення»
16:20 «Драйв»
16:40 «Трансмісія»
17:25 «Акцент»
18:15 «Акцент»
18:45, 23:40 «Київський час»
19:30 «Час: важливо»
21:00 «Час»
21:40 «Час-Тайм»
21:50 «Особливо небезпечно»
22:00 «Акцент»
22:30 «Час-Тайм»
23:20 «Бізнес-час»

05:00, 09:00, 12:00, 15:00,
18:00, 04:00 Новини
05:05 «Добрий ранок»
09:15 «Контрольна
закупівля»
09:40 «Жити здорово!»
10:55, 04:05 «Модний
вирок»
12:15, 22:40 Т/с «Товариші
поліцейські»
13:20 «Детективи»
14:00 Інші новини
14:20 «Зрозуміти.
Пробачити»
15:20 «Хочу знати»
15:55, 21:30 Т/с «Не при
собі»
16:55, 01:05 «Воля і
справедливість»
18:40, 03:05 «Давай
одружимося!»
19:45, 02:00 «Нехай
говорять»
21:00 «Час»
23:50 «Людина і закон»
00:45 Нічні новини

06:00 «Легенди
бандитської Одеси»
06:50 Т/с «Зустрічна смуга»
07:50 Т/с «Детективи»
08:25 «Друга смуга»
08:30 «Легальний дохід»
08:40 «Свідок»
09:00 Т/с «NCIS:
полювання на вбивцю»
10:00 Т/с «Закон і порядок»
11:00 Т/с «CSI: Нью-Йорк»
12:00 Т/с «Детективи»
12:30 Т/с «Вулиці
розбитих ліхтарів»
13:30 Т/с «Next»
15:30 Х/ф «Битва за Москву»
17:15 Т/с «Зустрічна смуга»
18:30 «Легенди карного
розшуку»
19:00, 00:00 «Свідок»
19:20 Т/с «Вулиці
розбитих ліхтарів»
20:30 Т/с «CSI: Нью-Йорк»
21:30 «Свідок»
22:00 Т/с «NCIS:
полювання на вбивцю»
23:00 Т/с «Закон і
порядок»
00:30 «Покер Дуель»

06:10 Т/с «Інститут
шляхетних панянок»
07:00, 08:00 «Телепузики»
07:30, 08:30 «Мультик з
Лунтіком»
09:00 Т/с «Ранетки»
10:00 Т/с «Універ»
10:30 Т/с «Всі жінки відьми»
11:20 «Жіноча ліга»
11:50 «Інтуїція»
12:50 «Твою маму!»
13:20 «Маша & моделі»
14:00 Т/с «Моя прекрасна
няня»
15:00 «Дім-2»
16:00 Т/с «Ранетки»
17:00 Т/с «Універ»
18:00 Т/с «Зайцев+1»
18:25 «Маша & моделі»
19:05 Т/с «Моя прекрасна
няня»
20:05 Т/с «Універ»
21:25 Т/с «Зайцев+1»
21:55 Т/с «Реальні пацани»
22:20 Т/с «Щоденники
Темного»
23:00 Т/с «Надприродне»
00:00 Т/с «Реальні пацани»
00:30 «Дім-2»

6.00, 7.00, 8.00, 15.00,
17.00, 19.00, 21.00, 23.00
СТН
6.30, 16.10 В центрі уваги
7.25, 3.00 Муз. програма
8.55, 16.55, 23.20 Світ
бізнесу
10.15 Повнота радості
життя
11.15, 1.30, 5.00
Мультляндія
13.20, 23.30 Громадська
приймальня
14.50, 19.20, 23.25 Міська
варта
15.10, 21.25, 0.30 В гостях
у Д. Гордона
17.10, 22.25 Сильні світу
цього
17.45, 20.00 Т/с
«Інспектор Деррік»
19.30 Столиця

Заберу Вашу дитину зі школи (виконання
домашніх завдань, харчування, дозвілля).
Тел: (066) 906-25-33

ПІДПРИЄМСТВУ в м. Вишгород
терміново потрібні:
— маляр з порошкового фарбування металевих виробів. Досвід роботи. З/п від 4 500.
Тел: (067) 659-54-57

04:55 «НТВ ранок»
07:30 Т/с «Оголошений у
розшук»
08:30, 14:30, 17:30 Огляд.
Надзвичайна подія
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
22:15 Сьогодні
09:20 «Медичні таємниці»
09:55 «До суду»
11:00 Суд присяжних
12:30 Т/с «Закон і
порядок»
15:30 «Прокурорська
перевірка»
16:40 «Говоримо і
показуємо». Ток-шоу
18:30 Т/с «Морські
дияволи»
20:30 Т/с «Глухар.
Повернення»
22:35 «Жіночий погляд»
23:20 «Радянські
біографії. Леонід
Брежнєв»
00:20 Дачна відповідь.
01:25 «Один день. Нова
версія»
02:00 Т/с «Алібі» на двох»
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06:05, 06:30, 07:00, 07:30,
08:00, 12:00 ,15:00, 16:35
Новини
06:20 Вертикаль влади
07:15 Ера бізнесу
07:45 М/ф
08:40 Корисні поради
09:00 Підсумки дня
09:25 Д/ф «Сімдесятники.
Віктор Іванов»
10:10 Т/с «Роксолана»
11:10 «Віра. Надія. Любов»
12:10, 15:25, 21:20
Діловий світ
12:25 «Надвечір’я»
12:55 Околиця
13:25 Х/ф «Тунель» 15:15
Euronews
15:35 Т/с «Чотири танкісти
і собака»
17:00 Шустер-Lіve
18:55 Футбол. Чемпіонат
України. «Шахтар»
(Донецьк) – «Волинь»
(Луцьк)
19:45 Магістраль
21:00 Підсумки дня
21:25 Шустер-Lіve
00:00 Підсумки

06:55, 07:10, 07:40, 08:05,
09:10 «Сніданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00 ТСН
07:15 М/с
09:55 «Сімейні драми»
10:50 Т/с «Не бреши мені»
11:50 «Чесно»
12:45 «Ілюзія безпеки.
Жести. Детектор правди»
13:40 Т/с «Тисяча і одна
ніч»
15:05 Т/с «Жіночі мрії про
далекі краї»
16:05 «Міняю жінку»
17:00, 19:30 ТСН
17:20 «Шість кадрів»
17:40 «Сімейні драми»
18:30 Т/с «Не бреши мені»
20:15 Х/ф «Міцний
горішок»
22:45 «Велика різниця поукраїнському»
23:45, 00:40 Т/с «Закон
і порядок. Злочинний
намір»
01:35 Х/ф «Фантазер» ди»

05:10 Служба розшуку
дітей
05:20 Факти
05:35 Світанок
06:25 Ділові факти
06:40 Світанок
07:35 Ділові факти
07:45 Стоп-10
08:45 Факти. Ранок
09:30 Надзвичайні новини
10:35 Т/с «Літєйний»
12:35, 13:00 Анекдоти поукраїнськи
12:45, 18:45 Факти
13:20 Провокатор
14:15 Т/с «Братани»
16:35 Т/с «Літєйний»
19:15 Джентльмени на
дачі
20:25 Х/ф «Скарб нації»
23:20 Х/ф «Беовульф»
01:30 Самозванці
02:55 Х/ф «Небезпечна
гастроль»

6.00, 7.00, 8.00, 15.00,
17.00, 19.00, 21.00 СТН
6.30, 16.10 В центрі уваги
7.25, 3.00 Муз. програма
8.55, 16.55 Світ бізнесу
10.15 Повнота радості життя
11.15, 1.30 Мультляндія
13.20, 23.30 Громадська
приймальня
14.50, 19.20, 23.25
Міський дозор
15.10, 21.25 В гостях у Д.
Гордона
17.10, 22.25 Сильні світу
цього
18.00 Віра. Надія. Любов
19.30 Столиця
20.00 Т/с «Інспектор Деррік»

06:30 Переможний голос
віруючого
07:00 «24 години»
07:15 Створи себе
07:20 «Життя зі знаком +»
07:55 Живе багатство
України
08:25 Американська
космічна одіссея
09:00 Хіт-парад дикої
природи
10:10 Твій хіт
11:10 На перехрестях
планети Земля
12:15 Погляд у майбутнє
15:45 Твій хіт
16:30 Х/ф «Червоні
кросівки»
18:30 «24 години»
18:55 На перехрестях
планети Земля
20:15 Сильні світу сього
20:30 «24 години»
20:50 «Життя»
21:10 Хіт-парад дикої
природи
22:10 Американська
космічна одіссея
00:00 Таємниці долі

05:30 Т/с «Каменська»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00
«Новини»
07:10, 07:35, 08:10, 08:35
З новим ранком
07:30 Спорт у Подробицях
09:10 Т/с «Повернення
Мухтара»
10:10 Т/с «Свати»
11:20 «Детективи»
12:15 Т/с «Невидимки»
13:15 «Слідство вели...»
14:10 «Сімейний суд»
15:10 «Судові справи»
16:05 Т/с «Каменська»
18:00 «Новини»
18:10 «Всі свої»
19:05 Т/с « Обручка»
20:00 «Подробиці»
20:30 «Спорт у
Подробицях»
20:35 «Фестиваль «Crіmea
Musіc Fest»
23:35 «Велика політика»
02:00 Х/ф «Випадковий
запис»

06:00 Срібний апельсин
06:50 Події
07:10 Т/с «Єфросинія»
08:20 Т/с «Слід»
09:00 Т/с «Глухар»
11:00 Т/с «Маруся»
12:00 Т/с «Дорожній
патруль»
13:00 Ток-шоу «Нехай
говорять»
14:00 Т/с «Слід»
15:35 Щиросерде
зізнання
16:00 Федеральний суддя
17:00 Події
17:15 Критична точка
18:00 Т/с «Єфросинія»
19:00 Події
19:20 Т/с «Маруся.
Випробування»
20:20 Т/с «Глухар»
22:20 Т/с «Сліпа куля.
Агент і скарб націй»
02:00 Х/ф «Довічно!»
03:40 Події
04:00 Критична точка

04:55 «НТВ ранок»
07:30 Т/с «Оголошений у
розшук»
08:30, 14:30, 17:30 Огляд.
Надзвичайна подія
09:00, 12:00, 15:00, 18:00
Сьогодні
09:20 Рятувальники
09:55 «До суду»
11:00 Суд присяжних
12:30 Т/с «Закон і
порядок»
15:30 «Прокурорська
перевірка»
16:40 «Говоримо і
показуємо». Ток-шоу
18:30 Т/с «Морські
дияволи»
20:30 Т/с «Глухар.
Повернення»
22:30 Х/ф «У твоїх очах»
00:30 Х/ф «Річард Левове
Серце»
02:45 «Один день. Нова
версія»
03:40 «Вівтар Перемоги.
Штрафбат»

05:00, 09:00, 12:00, 15:00,
18:00 Новини
05:05 «Добрий ранок»
09:15 «Контрольна
закупівля»
09:40 «Жити здорово!»
10:55 «Модний вирок»
12:15 Т/с «Товариші
поліцейські»
13:20 «Детективи»
14:00 Інші новини
14:20 «Зрозуміти.
Пробачити»
15:20, 05:30 «Хочу знати»
15:55 Т/с «Не при собі»
16:55 «Чекай мене»
18:40 «Поле чудес»
19:45 «Нехай говорять»
21:00 «Час»
21:30 «Галасливий КіВін»
00:40 Х/ф «Подвійний
обгін»
02:05 Х/ф «Як вас тепер
називати?...»
03:45 Х/ф «Учора, сьогодні
і завжди»

06:00 «Легенди
бандитської Одеси»
06:50 Т/с «Зустрічна
смуга»
07:50 Т/с «Детективи»
08:25 «Друга смуга»
08:30 «Легальний дохід»
08:40 «Свідок»
09:00 Т/с «NCIS:
полювання на вбивцю»
10:00 Т/с «Закон і
порядок»
11:00 Т/с «CSI: Нью-Йорк»
12:00 Т/с «Детективи»
12:30 Т/с «Вулиці
розбитих ліхтарів»
13:30 Т/с «Next»
15:35 Х/ф «Битва за
Москву»
17:25 Х/ф «Мерседес»
тікає від погоні»
19:00, 21:30, 00:00
«Свідок»
19:20 Х/ф «Неслужбове
завдання»
22:00 Т/с «NCIS:
полювання на вбивцю»
23:00 Т/с «Закон і
порядок»

05:45 «Твою маму!»
06:10 Т/с «Інститут
шляхетних панянок»
07:00, 08:00 «Телепузики»
07:30, 08:30 «Мультик з
Лунтіком»
09:00 Т/с «Ранетки»
10:00 Т/с «Універ»
10:30 Т/с «Усі жінки
відьми»
11:20 «Жіноча ліга»
11:50 «Інтуїція»
12:50 «Твою маму!»
13:20 «Маша & моделі»
14:00 Т/с «Моя прекрасна
няня»
15:00 «Дім-2»
16:00 Т/с «Ранетки»
17:00 Т/с «Універ»
18:00 Т/с «Зайцев+1»
18:25 «Маша & моделі»
19:05 Т/с «Моя прекрасна
няня»
20:05 Т/с «Універ»
21:25 Т/с «Зайцев+1»
21:55 Т/с «Реальні
пацани»
22:20 «Теорія зради»
23:00 Т/с «Надприродне»

06:10 М/ф
06:20 Світ православ’я
07:00 Ера здоров’я
07:30 Корисні поради
07:45 На олімпійський
Лондон
08:00 Шустер-Lіve
12:30 Глибинне буріння
13:00 Наша пісня
13:45 Країна якості
14:10 Контрольна робота
14:35 Світ атома
14:55 Формула-1
16:30 Золотий гусак
16:55 Товариський матч
«Легенди футболу»
17:50 Зелений коридор
18:55 Концертна програма
до Дня знань
21:00 Підсумки дня
21:40 М. Поплавський «Я
українець»
22:45 Мегалот
22:50 Суперлото, Трійка,
Кено
23:00 Ультра. Тема
23:20 Ера здоров’я
23:45 Питання з
О.Березовською

06:20 М/ф «Смурфи»
07:15 «Справжні лікарі»
08:15 «Світське життя»
09:05 «Хто там?»
10:10 М/с
11:00 «Світ навиворіт-2:
Індія»
12:00 «Учені проти
екстрасенсів»
12:55 «Від пацанки до
панянки»
14:05 «Шість кадрів»
14:55 Х/ф «Таксі-4»
16:35 «Велика різниця поукраїнському»
17:35 «Здивуй мене»
18:30 Х/ф «Темні води»
19:30 ТСН
20:00 Х/ф «Темні води»
22:45 «Міцний горішок-4»
01:10 Х/ф «Таксі-4»
02:35 Х/ф «Фантазер»
04:00 «Діти напрокат»
04:55 «Міняю жінку»

04:40 Факти
05:10 Козирне життя
05:40 Х/ф «Перегони
«Гарматне ядро»
07:20 Битва націй
08:45 Велика різниця
10:55 Люди, коні, кролики
і...домашні ролики
11:20 Квартирне питання
12:30 Х/ф «Забійний
футбол»
14:30 Джентльмени на
дачі
15:45 Стоп-10
16:45 Провокатор
17:40 Максимум в Україні
18:45 Факти. Підсумок дня
19:00 Наша Russіa
20:00 Х/ф «Мерехтливий»
21:55 Самозванці
22:55 Х/ф Дуже епічне
кіно»
00:20 Х/ф «Доля Салема»
02:10 Х/ф «48 годин»
03:40 Х/ф «Перегони
«Гарматне ядро»

6.00, 7.00 СТН
6.30 В центрі уваги
7.25, 16.45 В гостях у Д.
Гордона
9.10 Хто в домі господар?
9.35, 13.25, 16.10, 0.30,
5.00 Мультляндія
9.55 Т/с «Інспектор
Деррік»
11.00, 1.30 Як це?
11.35, 2.00 Муз. програма
12.50 Повнота радості
життя
13.45 Час відповідей
14.50 Голос Перемоги
19.20 Х/ф «Соло для слона
з оркестром»
20.30 Контрольна робота
21.00, 0.00 СТН. Тижневик
21.30 Х/ф «Діти Дон
Кіхота»
22.50 Підсумки тижня

05:15 М/ф
06:05 «Караоке на
Майдані»
06:50 Х/ф «Баламут»
08:40 «Сніданок з Юлією
Висоцькою»
08:50 «Їмо вдома»
10:00 «ВусоЛапоХвіст»
10:40 М/ф
11:00 «Зважені та
щасливі»
14:00 Х/ф «Операція «И»
та інші пригоди Шурика»
16:05 «Танцюють всі!»
19:00 «Х-Фактор.
Революція»
22:00 «ВусоЛапоХвіст»
23:50 Х/ф «Пригоди
Шерлока Холмса і доктора
Ватсона»
03:25 «Мобільна скринька»

04:35 Т/с «Еврика»
05:15 Т/с «Журнал мод»
06:20 Х/ф «Вільний біг»
07:50 Х/ф «Сили природи»
10:00 Ревізор
11:00 Двоє на одній кухні
12:00 Файна Юкрайна
12:35 Даєш молодь
13:15 Зроби мені смішно
14:15 Т/с «Татусеві дочки»
14:40 Фабрика зірок
17:35 Х/ф «Усе можуть
королі»
20:00 Я – герой
22:00 Зірковий будинок
23:00 Х/ф «Індиго»
01:00 Х/ф «Шлюбні ігри
землян»
02:35 Зона ночі
02:40 Симеренки
03:30 Зона ночі
03:35 Скіфи (свідчення і
версії)
03:55 Зона ночі

06:30, 18:45, 23:35
«Київський час»
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 20:00, 23:00, 00:00,
01:00, 02:00 «Час новин»
07:20 «Клуб 700»
07:50, 08:50, 21:45, 23:20
«Бізнес-час»
08:20, 14:10, 19:55, 20:50
«Тема тижня»
08:30 «Рекламна кухня»
09:20 «Інтелект.ua»
10:15 «Здорові історії»
10:35 «Не перший погляд»
11:35 «Технопарк»
12:15 «Вікно в Європу»
13:10 «Вперед, на Олімп!»
13:35 «Драйв»
14:25 «Гра долі»
15:20 «Зверни увагу»
16:20 «Арсенал»
17:25 «Феєрія мандрів»
18:15 «Народний контроль»
19:20, 20:05 «Час інтерв’ю»
21:00 «Велика політика»
21:40 «Вікно в Америку»
22:00 «Машина часу»

07:00 На перехрестях
планети Земля
08:00 Зелена варта
08:35 Твій хіт
09:00 Створи себе
09:05 24 години Світ
10:15 За сім морів
10:50 Виховання домашніх
тварин
11:15 Дитинство у дикій
природі
12:15 Погляд у майбутнє
15:00 Твій хіт
16:10 М/ф
16:20 Життя серед життя
16:55 Скромна чарівність
сучасних технологій
17:30 Няньки дикої
природи
18:00 Світські хроніки
18:20 Журфікс
19:00 Портрети дикої
природи
19:30 Життя серед життя
20:00 24 години
20:45 Подорож на край
світу
21:05 Смертельна кухня
22:05 Х/ф «Загін»

05:00 «Велика політика з
Євгеном Кисельовим»
07:00 «Городок»
07:35 М/с
08:20 «Городок»
09:00 «Орел та Решка»
10:00 «Україно, вставай!»
10:45 «Вирваний з
натовпу»
11:25 «Найрозумніший»
13:05 Т/с «Короткий
подих»
17:05 «Юрмала 2009»»
19:05 «Розсмішити коміка»
20:00 «Подробиці»
20:30 «Майдан’s»
23:00 Вечір професійного
боксу з Віталієм Кличком
на Інтері
01:50 Т/с «Танець
горностая»
04:50 «Подробиці»
05:20 Формула любові

06:10 Срібний апельсин
07:00 Події
07:20 Х/ф «Людинаамфібія»
09:20 Т/с «Карамболь»
11:10 Т/с «Сліпа куля»
12:10 Оголена красуня
13:10 Т/с «Сліпа куля»
16:00 Т/с «Дорожній
патруль»
18:00 Т/с «Пілот
міжнародних авіаліній»
19:00 Події
19:20 Т/с «Пілот
міжнародних авіаліній»
21:15 Х/ф «Крила янгола»
23:45 Т/с «Гончі»
01:40 Х/ф «Царство
гаргулій»
03:10 Щиросерде
зізнання
03:30 Події
03:50 Х/ф «Людинаамфібія»
05:20 Срібний апельсин

04:40 Т/с «Ще не вечір»
06:25 Огляд
07:00, 09:00, 12:00, 15:00,
18:00 Сьогодні
07:20 Лотерея «Золотий
ключ»
07:45 Їхні вдачі
08:25 «Готуємо»
09:20 Головна дорога
09:55 Кулінарний двобій
11:00 Квартирне питання
12:20 Т/с «Адвокат»
14:05 Своя гра
15:20 «Таємнича Росія»
16:20 Очна ставка
17:20 Огляд. Надзвичайна
подія
18:25 Професія репортер
18:55 «Програма
максимум
20:00 «Російські сенсації»
20:55 Ти не повіриш!
21:50 «Останнє слово»
22:50 Нереальна політика
23:30 Х/ф «Спокута»
01:20 Х/ф «Козирні тузи»
03:25 «Один день. Нова
версія»

06:00, 10:00, 12:00, 18:00
Новини
06:10 Х/ф «Дощі»
07:00 Х/ф «Різні долі»
08:55 «Грай, гармонь
улюблена!»
09:40 «Слово пастиря»
10:10 «Смак»
10:50 «Люсьєна
Овчинникова. Життя в
очікуванні кохання»
12:15 Х/ф «Добровольці»
14:25 Х/ф «Назад у СРСР»
18:15 «Велика різниця»
19:20 «Великі олімпійські
перегони»
21:00 «Час»
21:15 «Примара опери»
22:40
«Прожекторперісхілтон»
23:15 Х/ф «Спогади невдахи»
01:05 «Тихий дім»
на Венеціанському
кінофестивалі
01:35 Х/ф «Справи
сердечні»

06:00 «Легенди

06:30 М/ф
06:45, 08:10 «Телепузики»
07:10, 08:35 «Малятатвійнята»
07:35, 09:00 «Мультик з
Лунтіком»
09:30 «Одна за всіх»
10:00 Т/с «Хто у домі
господар»
11:00 Т/с «Моя прекрасна
няня»
12:00 «Це любов»
12:30 «ТЕТ 2.0»
13:30 «Жіноча ліга»
14:30 «Comedy Woman»
15:30 «Єралаш»
15:40 Т/с «Універ»
17:10 Х/ф «Гарфілд-2»
18:30 «Лялечка»
19:25 Т/с «Моя прекрасна
няня»
20:25 Т/с «Зайцев+1»
21:10 Т/с «Універ»)
22:30 «Бабуни & дідуни»
23:00 Х/ф «Дуже страшне
кіно-4»

06:15 «Бізнес+»
06:20 «Документальний
детектив»
06:45 «Зіркове життя»
07:45 Х/ф «Шкільний
вальс
09:45 Х/ф «Особисте
життя лікаря Селіванової»
17:45 «Вікна-Новини»
17:55 Х/ф «Операція «И»
та інші пригоди Шурика»
20:00, 22:45 «Танцюють
всі!»
22:00 «Вікна-Новини»
23:40 «ВусоЛапоХвіст»
00:45 Х/ф «Американська
дочка»

Виробничому підприємству у с. Нові
Петрівці на постійну роботу потрібні:
— газорізальники-зварники,
— автоелектрики, арматурники,
— оброблювачі,
— зварники.
Зарплата від виробітку 3-4 тис. грн.
Довідки за тел: (067) 534-00-01, (067) 355-52-74

04:50 Т/с «Еврика»
05:35 Служба розшуку
дітей
05:40, 06:40 Kіds’ Tіme
05:45 М/с
06:45, 07:15, 07:40
«Підйом»
06:50 М/с
07:30, 09:00 Репортер
09:10 Х/ф «Майже герої»
11:15 Т/с «Грань»
16:00 Т/с «Друзі»
16:55 Т/с «Відчайдушні
домогосподарки»
17:55 Т/с «Вороніни»
19:00 Репортер
19:35 Здрастуйте, я –
ваша мама!
21:30 Інтуїція
22:40 Х/ф «Сили природи»
00:50 Репортер
01:15 Х/ф «Крутий татусь»
02:45 Зона ночі
02:50 Вище неба
03:20 Десята муза в
Україні

бандитського Києва»
07:25 М/с
09:20 Т/с «Суто англійські
вбивства»
11:30 «Речовий доказ»
12:00 «Люди спеціального
призначення»
13:00 Х/ф «Неслужбове
завдання»
15:00 Т/с «Павутиння»
19:00 Т/с «Бригада»
23:20 Х/ф «Останній
світанок»
01:40 Х/ф «Пробудження
смерті»
03:15 «Речовий доказ»
04:30 «Правда життя»

06:01 «Час-Тайм»
06:30 «Ранок на 5-му»
09:10, 22:15, 23:20
«Бізнес-час»
09:25, 13:20, 14:20 «5
елемент»
10:00, 11:00, 12:00, 13:00,
14:00, 15:00, 16:00, 17:00,
18:00, 19:00, 20:30, 23:00,
00:00, 01:00 «Час новин»
10:30, 12:30 «Пресконференції у прямому
ефірі»
11:15 «Сканер»
15:20 «Своїми очима»
16:30 «РесПубліка з Анною
Безулик»
18:15 «Вікно у Європу»
18:45, 23:00 «Київський
час»
19:30 «Час: важливо»
21:00 «Час»
21:40 «Час-Тайм»
22:00 «Вікно у Європу»
22:30 «Час-Тайм»
23:20 «Бізнес-час»
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06:10 М/ф
06:20 Крок до зірок
07:00 Д/ф «Няньки дикої
природи»
07:40 Питання з
О.Березовською
07:50 Сільський час
08:40 Моя земля - моя
власність
09:05 Як це?
09:50 Доки батьки сплять
10:15 Крок до зірок
11:00 Шеф-кухар країни
11:55 Караоке для дорослих
12:55 Ближче до народу
13:25 Золотий гусак
13:50 У гостях у Д. Гордона
14:55 Формула-1. Гранпрі Італії
17:00 Маю честь запросити
17:45 Діловий світ
18:15 Х/ф «Пам’ятай мене»
20:15 Новини
20:40 Головний аргумент
21:00 Підсумки тижня
21:40 Точка зору
22:05 Фольк-musіc
22:55 Трійка, Кено,
Максима

06:00 Х/ф «Кінґ-Конґ»
08:40 М/ф
09:05 «Лото-Забава»
10:10, 10:35 М/ф
11:00 «Хованки»
11:55 «Одружений за
власним бажанням»
13:05 «Шість кадрів»
13:30 «Смакуємо»
14:05 «Алхімія кохання.
Наполеон»
14:55 «Актуальний
репортаж. Колишні
чоловіки зірок»
15:55 Х/ф «Темні води»
19:30 «ТСН-тиждень»
20:00 «Голос країни»
22:00 Серіал «Інтерни»
22:25 «Голос країни –
результати голосування»
22:55 «Світське життя»
23:50 «ТСН»
00:30 «Tkachenko.Ua»
01:10 Х/ф «Мутанти»
03:00 «Одружений за
власним бажанням»

06:20 Факти
06:35 Квартирне питання
07:30 Анекдоти поукраїнськи
07:50 Т/с «Рюрики»
08:40 Х/ф «Забійний
футбол»
10:30 Ти не повіриш!
11:30 Козирне життя
11:55 Інший футбол
12:25 Велика різниця
14:20 Х/ф
«Суперменеджер, або
Мотика долі»
16:10 Наша Russіa
17:00 Битва націй
18:45 Факти тижня
19:30 Х/ф «Смертельна
сутичка»
23:35 Голі та смішні
00:55 Х/ф «Доля Салема»
02:30 Інтерактив
02:45 Х/ф «Інші 48 годин»
04:15 Х/ф «Дуже епічне
кіно»

7.30, 15.55 Мультляндія
7.50 У гостях у Д. Гордона
9.30 Корисна розмова
9.50 Контрольна робота
10.20 Віра. Надія. Любов
11.20,3.00 Муз. програма
12.55 Добра звістка
13.30 Актуально - насущно
14.35 Голос Перемоги
16.45 День знань
17.55 Х/ф «Діти Дон Кіхота»
19.20 Х/ф «Соло для слона
з оркестром»
20.25 Гаряча лінія «102»
21.00 СТН. Тижневик
21.25 Світ бізнесу
22.00 Х/ф «Ми веселі,
щасливі, талановиті»

06:00 Українська
революція
06:50 Твій хіт
07:15 Клуб Суперкниги
07:35 Клуб 700
08:05 Виховання домашніх
тварин
08:40 М/ф
09:00 Створи себе
09:50 Смертельна кухня
10:40 Дитинство у дикій
природі
12:15 Погляд у майбутнє
15:00 За сім морів
15:30 Твій хіт
16:20 Шлях до перемоги
16:35 Х/ф «Загін»
18:40 Секретні файли
19:00 Життя серед життя
19:35 П’ятизірковий
відпочинок
20:00 Зелена варта
20:35 Кулінарний
преферанс
21:00 Дитинство у дикій
природі
22:05 Х/ф «Зіна-Зінуля»
00:00 Таємниці долі
02:30 Твій хіт

06:30 Віталій Кличко на
Інтері
09:30 «Школа лікаря
Комаровського»
10:00 «Ранкова пошта»
10:30 «Це моя дитина»
11:35 «Смачна ліга»
12:30 Т/с «Гальмівний
шлях»
16:20 Х/ф «Зв’язок»
18:00 Х/ф «Два квитки у
Венецію»
20:00 «Подробиці тижня»
20:50 «Фестиваль «Crіmea
Musіc Fest»
00:10 Д/ф «Трагедія 9/11.
Теорія змови»
01:05 Х/ф «Вежіблизнюки»

06:00 Срібний апельсин
06:40 Події
07:00 Х/ф «Приборкувачка
тигрів»
09:00 Ласкаво просимо
10:00 Х/ф «Крила янгола»
12:15 Т/с «Пілот
міжнародних авіаліній»
15:10 Т/с «Дорожній
патруль»
18:00, 19:30 Т/с «Пілот
міжнародних авіаліній»
19:00 Події тижня
22:20 Футбольний вікенд
23:30 Т/с «Гончі»
01:30 Х/ф «Облога
прибульців»
03:00 Щиросерде
зізнання

07:00, 09:00, 12:00, 15:00
Сьогодні
07:15 Лотерея «Російське
лото»
07:45 Їхні вдачі
08:25 Їмо вдома
09:20 «Перша передача»
09:55 «Розлучення поросійськи»
11:00 Дачна відповідь
12:20 Т/с «Адвокат»
14:05 Своя гра
15:20 Слідство вели...
16:20 І знову здрастуйте!
17:20 Огляд. Надзвичайна
подія. Огляд за тиждень
18:00 «Сьогодні»
19:00 Щиросерде
зізнання
19:50 «Центральне
телебачення»
20:55 «Ванга
повертається!»
22:05 «НТВшники»
23:10 Х/ф «Помста без
права передачі»

Юридичний супровід, оформлення права власності.
Узаконення самовільного будівництва.
Операції з нерухомості.
Реєстрація та перереєстрація ТОВ ПП СПБ.
Тел: (04596) 2-50-04, (097) 437-85-25

Спілка підприємців
Вишгородщини
вітає з днем народження
Віктора Максимовича
ДОБРОВОЛЬСЬКОГО!
Нехай дарують радість Вам літа,
Душа сто літ хай буде молодою,
Хай Вам рясні колосяться жита,
Джерела б’ють цілющою водою.

Щиро ВІТАЄМО
дорогу маму, бабусю
Наталію Павлівну ЗІКЕЄВУ
з ювілеєм!
За роком рік
Життя невпинно лине,
Дарує весен веселковий час.
У цю прекрасну ювілейну днину
Вітання щирі ти прийми від нас.
Хай доля тобі шле добро і щастя,
Міцне здоров’я, море благ земних,
А щедрі дні, мов рушники квітчасті,
Нехай ще довго стеляться до ніг!
Дочка Олена, син Вадим, невістка Тетяна,
онуки Максим та Федір

07:00 Х/ф «Раз на раз не
випадає»
08:40 «Сніданок»
08:50 «Їмо вдома»
10:00 «Неймовірні історії
кохання»
11:00 «Караоке на Майдані»
12:00 «ВусоЛапоХвіст»
12:50 «Х-Фактор»
15:50 «МайстерШеф»
18:00 «Паралельний світ»
19:00 «Битва
екстрасенсів»
21:10 Х/ф «Знайди мене»
23:10 «Неймовірні історії
кохання»
00:10 Х/ф «Недільний
тато»

А Д В О К АТ
1. Юридична консультація.
2. Цивільні та кримінальні справи.
3. Юридичне обслуговування підприємств.
4. Корпоративні права.
5. Представництво в Господарському суді.
Тел: (04596) 2-50-04, (067) 460-57-77,
(050) 569-40-63

06:00, 10:00, 12:00 Новини
06:10 Х/ф «Шкільний вальс»
07:45 «Смак»
08:20 «Армійський
магазин»
09:10 «Здоров’я»
10:10 «Непутні нотатки»
10:30 «Доки всі вдома»
11:30 «Фазенда»
12:15 «9/11. Судний день
Америки»
13:55 Х/ф «Біле сонце
пустелі»
15:35 «Єралаш»
16:00 «КВК»
17:50 “За лаштунками
“Великої різниці”
18:55 “Хвилина слави”
21:00 Недільний «Час»
22:00 «Нонно, давай!»
22:40 «Велика різниця»
23:45 Х/ф «Племінник, або
Російський бізнес-2»
01:10 Х/ф «Дезертир»
02:40 Х/ф «Інкогніто з
Петербурга»

ПРОДАМ: 1-кімнатну квартиру 46 м2, ремонт.
Кургузова, 3б. 60 тис. у. о. Тел: (067) 319-77-40; 52-145

ліжко та навісну книжкову полицю
(недорого). Тел: 57-284
меблеву стінку «Фламінго» за півціни.
Тел: 23-184, (067) 548-61-80
дитяче ліжко з матрацом, 150 грн.
Тел: (097) 818-99-48
І Н Ш Е : Установка дерев’яних дверей,
М.Д.Ф., гіпсокартон, ламінат, ін.
Тел.: (050) 277-07-17, (067) 889-21-26
Потрібен електрик з ремонту та обслуговування електроустаткування.
Тел: 22-072, 22-073

04:40 Т/с «Еврика»
06:05 Кліпси
06:30 Т/с «Журнал мод»
07:45 Церква Христа
08:00 Запитайте у лікаря
08:25 Даєш молодь
08:55 Х/ф «Майже герої»
10:50 Х/ф «Смугасті
перегони»
13:40 Аферисти
14:40 Info-шок
15:45 Х/ф «Гаррі Поттер і
таємна кімната»
19:00 Фабрика зірок-4
21:40 Т/с «Вороніни»
22:05 Фабрика зірок
23:35 Х/ф «Доказ смерті»
01:50 Зона ночі
01:55 Подорож у втрачене
минуле
02:25 Київ на межі столітть
02:50 Зона ночі
02:55 Загублений рай
03:45 Зона ночі. Культура
03:50 Хто змолоду – діти
індиго?

06:01 «Вікно в Америку»
06:35, 23:00 «Київський час»
06:40 «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,
19:00, 20:30, 23:00, 00:00,
01:00, 02:00 «Час новин»
07:10, 08:20, 14:15, 19:15,
20:50 «Тема тижня»
07:20 «Клуб 700»
07:50, 08:50, 21:45, 23:20
«Бізнес-час»
08:30, 15:20 «Рекламна кухня»
09:20 «Вікно в Америку»
10:15 «Яппі»
10:35 «Феєрія мандрів»
11:35 «ДМБ»
12:20 «Життя цікаве»
13:20 «Мотор-ТБ»
14:25 «Гра долі»
16:20 «Фактор безпеки»
17:30 «Не перший погляд»
18:15 «Машина часу»
19:30 «Велика політика»
20:05 «Хроніка тижня»
21:00 «Час: підсумки»
21:40 «Час-Тайм»
22:00 «Територія закону»

06:00 “Легенди
бандитського Києва”
07:35 Т/с «Суто англійські
вбивства»
09:45 Х/ф “Мерседес”
тікає від погоні”
11:30 “Легенди карного
розшуку”
12:00 “Агенти впливу”
12:30 “Бушидо. Східні
єдиноборства”
14:45 Т/с «Бригада»
19:00 Х/ф «Безстрашний»
21:10 Х/ф «Пробудження
смерті» (2)
23:10 Х/ф «Беовульф»
01:10 Х/ф «Безстрашний»
02:55 «Агенти впливу»
04:00 «Правда життя»

06:30 М/ф
06:45, 08:10 «Телепузики»
07:10, 08:35 «Малятатвійнята»
07:35, 09:00 «Мультик з
Лунтіком»
09:30 Т/с «Моя прекрасна
няня»
10:35 Х/ф «Гарфілд 2»
12:00 «Бабуни & дідуни»
12:30 «Лялечка»
13:30 Т/с «Моя прекрасна
няня»
13:55 «Маша & моделі»
17:00 «ТЕТ 2.0»
17:55 Х/ф «Хоттабич»
19:40 Т/с «Зайцев+1»
21:05 Т/с «Універ»
22:30 «Це любов»
23:00 Х/ф «Мої чорничні
ночі»
01:00 «Дім-2»
01:50 «До світанку»

Металопластикові
вікна, двері
Тел: (050) 947-91-10,
46-805 ,(093) 966-26-76.

Спілка підприємців
Вишгородщини
вітає з днем народження
Олександра Івановича
КЛАВДІЄНКА!
В цей дорогий для серця день
Бажаєм квітів і пісень!
Від друзів щирих привітань
І здійснення усіх бажань!

ЦЕНТР РОЗВИТКУ ТА ТВОРЧОСТІ

оголошує набір
дітей та дорослих у групи за напрямами:
•Підготовка до школи (4-7 років);
•Дитяча дизайн-студія (7-15 років)
•Професійні курси за напрямом «дизайн» (з 15 років):
– дизайн інтер’єру;
– ландшафтний дизайн;
– дизайн реклами і комп’ютерної графіки.
Наша адреса: вул. Симоненка, 3-а (у приміщенні
Вишгородського технічного ліцею НТУУ «КПІ»).
Тел. (044)221-24-48, (063)388-52-12
www.abetka.net.ua
Оголошення приймаються тільки від приватних осіб. Текст, написаний друкованими літерами, має вміщувати до 7 слів і відноситися до
рубрик: «Продам» , «Куплю» , «Обміняю» (3), «Подарую» (4), «Найму» (5),
«Здам» (6), «Знайомство» (7), “Інше” (8). На одному талоні писати одне
найменування. Все, що понад 7 слів, — оплачується за існуючими роз-

цінками. Термінові, виділені рамкою оголошення, — платні.

Безкоштовні оголошення

Вишгород

ТАЛОН БЕЗПЛАТНОГО ОГОЛОШЕННЯ
3.09.2011 року
ТЕКСТ ОГОЛОШЕННЯ
(в газеті друкується
не більше 7 слів)
№ рубрики___________
на «__»_________2011р.

писати друкованими
літерами

Ваші дані
(в газеті не друкуються)

Потрібна швачка-закрійниця
Для тих, хто швидко та якісно працює. Оплата щотижня.
Тел: (067) 741-93-37, (063) 273-42-31

ПОТРІБНА ШВАЧКА-ВИШИВАЛЬНИЦЯ
для роботи на вишивальній машині, нічна зміна.
Оплата щотижня.
Тел: (067) 741-93-37, (063) 273-42-31

P.S.

З’їдений хліб
швидко забувається

Безкоштовні оголошення
Це інформаційний банк взаємодопомоги для громади
міста й району: короткі безкоштовні оголошення в рубриках Продам , Куплю , Обміняю (3), Подарую (4), Найму (5), Здам

(6), Знайомство (7), Інше (8).
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

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 із вересня до кінця року.
Передплату здійснюють усі поштові відділення району

Вишгород

Спосіб життя

Екстрим

Не ведмеді
їхали на велосипеді
Усі – на шалені перегони!

У вільний час можна дивитись удома
телевізор, сидіти в інтернеті або просто прогулюватись містом. А можна
осідлати залізного коня і отримати задоволення у техніці крос-кантрі. Позаздрили б ведмеді Корнія Чуковського.
Вікторія ШМИГОРА

ремонт і заміна велосипеда або окремих
його частин. У випадку заміни спортсмен
зобов’язаний прикріпити свій стартовий
номер на новий велосипед.
У вашому розпорядженні близько
трьох кілометрів складної рельєфної
траси.
Переможці отримають цінні призи та
грамоти, а також мегазаряд адреналіну.
Буде гаряче.
Попередня он-лайн реєстрація: на
сайтах www. mk-ua.org та www.вишгород.com.ua/
Тел. для довідок: (093) 127-02-24,
Олексій Ростовський.

Трохи історії
Перші креслення механізму, схожого
на велосипед, приписують ще Леонардо да Вінчі. Проте вчені переконують, що
винахідник велосипеда німець Карл фон
Дрез, який 1817 року вигадав перший у
світі двоколісний самокат. Згодом шотландський коваль Кіркпатрік Макмілан
додав до самоката педалі й сідло. Але запатентовано винахід було аж у США 1866
року П’єром Лалманом.
За радянських часів тільки щасливці
Крос-кантрі – найпопулярніший стиль
їзди на гірському велосипеді. Якщо ви
велосипедист-аматор і обожнюєте екстрим – ласкаво запрошуємо на велоперегони у класі крос-кантрі на Кубок міського голови Віктора Решетняка. Організатори «Velo Vyshgorod» – Всеукраїнська
громадська організація «Молода країна»
та Вишгородська міська рада. Велоперегони відбудуться 17 вересня на околиці
міста. Збір учасників – біля Вишгородської районної центральної лікарні (вул.
Ю. Кургузова, 1). Звідти до місця проведення змагань можна буде дістатися за
спеціальними вказівниками та за допомогою волонтерів.
Змагатимуться чоловіки та жінки. До
участі допускаються велосипедистиаматори віком 18+ (особам від 16 до 18
років обов’язково мати письмовий дозвіл від батьків).
Озброюйтеся технічно справними велосипедами (колеса – 26», 28» або 29»)
та шоломом і вперед – розігрівати кров
на рідних просторах.
Реєстрація на місці змагань – 17 вересня з 10:00 до 11:00.
Порядок старту: розминка – до
11:50; початок змагань – о 12:00; жінки
і чоловіки стартують окремо.
Порядок проходження дистанції.
Заїзд «Спринт» (кожен з учасників стартуватиме з відривом 2 хв. від попереднього). У разі поламок допускається

На дозвіллі
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мали велосипед «Україна» або ж «Аіст».
Сьогоднішній ринок пропонує нам значно складніші за конструкцією та більш
вишукані моделі цього чудового виду
транспорту. На таких не лише покататись
можна, а навіть і політати.
Переваги велосипеда як засобу пересування – очевидні. Додайте до всього,
що заняття велоспортом ще й корисне – і
ви отримаєте ідеальний вид транспорту.
Але не кваптесь бігти до магазину купувати собі двоколісну веломашину. Спочатку
обміркуйте, для чого це потрібно. І вже
потім сміливо вирушайте за покупкою.
Для звичайного покупця існує просто
велосипед. Для когось спорт – це, наприклад, раз на тиждень покататися. Для
іншого – щодня їздити на роботу. А третій прагне пострибати по бордюру.
Гірські велосипеди 70 років тому випускали невеликими партіями, спеціалізовані, з широкими колесами та посиленою рамою. Але цей вид велосипеда
швидко став універсальним, на ньому
можна подолати будь-яку дорогу, а на
шосе він, як ластівка. Особливість такого велосипеда – посилена рама з меншою, ніж у шосейного, геометрією, та
посилена каретка, яку підняли для їзди
бездоріжжям. Серед недоліків – досить
велика вага – 13-18 кг та мала швидкість на рівній дорозі через широкі шини.
Існує чотири основні типи гірських велосипедів: даунхіл (Downhill), тріал (Trial),
крос-кантрі (CrossCountry) та фрірайдер
(FreeRider).

ЗАЯВКА УЧАСНИКА
Прізвище _______________________________________________________
Ім’я ___________________________________________________________
По батькові ______________________________________________________
Дата народження ______________________________________
Паспорт
Серія _______ Номер___________________
Ідентифікаційний код ____________________________________________
Контактна інформація:
Місто ___________________________________________________________
Адреса __________________________________________________________
Телефон ________________________________________________________
Екстрений контакт _______________________________________________
E-mail ___________________________________________________________
Інше:
Велосипед Модель _______________________ Клас 26/28/29__________
Спортсмени беруть участь у змаганнях на власний страх та ризик. Організатори,
спонсори та інші офіційні особи не несуть відповідальності за матеріальні збитки,
пошкодження обладнання, випадки травм або смерті, що трапилися до змагань, під
час і після. Кожен велогонщик персонально відповідає за стан здоров’я, адекватність дій протягом усієї дистанції та дотримання правил дорожнього руху. За нанесення збитків майну чи здоров’ю третіх осіб відповідаю особисто. Я підтверджую,
що на момент старту застрахований від нещасного випадку і беру участь у змаганнях
на техніці в належному стані та в захисному шоломі.

Із викладеним вище ознайомився та згоден
_________________________
Підпис, дата

Кросворд «Приказки»
Склав Борис РУДЕНКО
По горизонталі: 7. Хто вміє…, той дочекається. 8. За чужим столом
найсмачніше ... . 11. Коневі не завадить, як ... хвицає. 12. Звикне ...
мишей ловити, то вже не відвикне. 13. Нема ... кучера, щоб ні разу не
перекинувся. 14. Хто за смолу береться, той у смолу ... . 17. Добре
тому танцювати, кому ... грає. 18. Хто дбає про ..., той в достатку весь
час. 19. Перший ... — перший узувся. 21. Який хазяїн, такий ... . 23.
Найважче обдирати ... . 24. Однієї масті ... сідають на дахи. 25. Носить
... до лісу. 27. Щоб ... друзями, треба разом мірку солі з’їсти. 33. У скупого батька син ... . 36. Ситому череву всяка ... гірка. 37. Сверблячка
(рос.). 38. Поганий той ..., що вовка любить. 39. Одна ... усіх заманила.
40. Не ... осла Мартеном звуть (французька приказка).
По вертикалі: 1. Поки до рота ... донесеш, багато статись може. 2.
Штат в Бразилії. 3. Аргумент. 4. ... головою стелю. 5. Учасник масових
сцен. 6. ... щастя до часу. 9. Бідність не вада, та від неї ще більша ...
. 10. Твір, призначений для агітації. 15. Здоров’я дорожче за ... . 16.
Хочеш купити — мусиш ... . 20. Сівба (рос.). 22. Голландський живописець. 26. Цей не придумав масло ниткою ... . 28. Підземне царство
мертвих в давньогрецькій міфології. 29. Хто не ... у сорок років, тому
не бути багатим. 30. ... осла з хвоста. 31. Спортивна споруда з трибунами для глядачів. 32. ... не зашкодить. 34. Проти колуна ... не встоїть.
35. Кожен ... коня гнуздає.
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Лікують рослини

Японською
айвою —
по хворобах
У садах, на городах зріє урожай.
Господині запасають на зиму консервовані овочі та фрукти, варять варення,
збирають та сушать лікарські трави.
Мало хто знає про цілющі властивості заморського гостя — айви японської,
або хеномелеса. Зазвичай на дачних ділянках саджають айву як декоративний
кущ — її вогняні квітки на гілках біля кореня рослини у червні милують око кілька тижнів.
Айву називають південним лимоном
через велику концентрацію у ній аскорбінової кислоти і здавна застосовують замість цитруса з лікувальною метою.
***
При кашлі, бронхіті, трахеїті, пневмонії — заливають 2 ст. ложки свіжих квіток, або 1 ст. ложку сухих, 0,5 л окропу,
настоюють годину під кришкою, проціджують і віджимають. Приймають по півсклянки настоянки тричі на день за півгодини до їди.
***
При гастриті, цукровому діабеті — заливають 1 ст. ложку подрібненого свіжого листя склянкою окропу, тримають
на слабкому вогні 15 хв., настоюють ще
45 хв., проціджують і доливають відвар
кип’яченою водою до першопочаткового
об’єму. Приймають по 1 ст. ложці тричі
на день за 10 хв. до їди.
***
При авітамінозі та простудних захворюваннях — 2 ст. ложки подрібнених свіжих плодів заливають склянкою окропу,
доводять до кипіння, настоюють годину
під кришкою або в термосі, проціджують.
Приймають по 1/4 л склянки 3-4 рази на
день перед їдою.
***
При серцевих набряках, слабкості судин — заливають 4 ст. ложки подрібнених свіжих плодів 0,5 л окропу, настоюють 2 год. Приймають по 1/3 склянки 2-3
рази на день за півгодини до їди.
***
При діареї — 2 ст. ложки подрібнених
свіжих плодів заливають 0, 5 л окропу, настоюють 2 год., проціджують. Готують на
цій настоянці кисіль з картопляним крохмалем і дають хворому по 0,5 склянки за
півгодини до їди при дотриманні дієти.
***
При опіках та тріщинах на п’ятах — 1
ст. ложку насіння айви заливають склянкою окропу, тримають на слабкому вогні
5-7 хв., настоюють годину. Потім товчуть
до виділення слизу і проціджують. Цією
настоянкою змазують обпечену шкіру і
тріщини на п’ятах кілька разів на день.
***
Айва лікує й рани, що не загоюються,
і шкіряні язви — для цього свіже листя
треба трішки змочити, розчавити до виділення соку і накласти на вражену ділянку. Зафіксувати бинтом. Як листя підсохне, накласти нове.
***
У домашній косметиці айву японську
використовують в основному для догляду за жирною шкірою і для приготування
настоянки для зниження жирності волосся: плід натирають на дрібній тертушці,
заливають 2 ст. ложки м’якуша склянкою
окропу, проціджують і протирають цією
настоянкою обличчя тричі на день; для
ополіскування волосся — 1 ст. ложку насіння айви заливають 0,5 склянки холодної води, настоюють 2-3 год., нагрівають
до кипіння, остуджують, проціджують.
Утирають цю настоянку в корені волосся
через день протягом тижня.
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У дачних товариствах

Вишгород

НА ДНІПРОВСЬКИХ ПІСКАХ

Тут уважно вислухають кожного садовода
СКЛАД ПРАВЛІННЯ ТА РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ громадської організації
«Товариство сприяння розвитку інженерних мереж»
Голова правління – Олещенко В.І. («Надія»)
Заступники голови правління –
Білоусов В.О. («Сонячний»)
Смотров Д.Ю. («Райдуга-1»)
Туловський В.Г. («Ветеран-3»)
Тупиця П.П. («Будівельник»)
Щербатий М.С. («Надія»)
Ясель І.М. («Дніпро-8»)
Секретар правління – Макарова С.І.
(«Ветеран-3»)
Члени правління
Вальчук С.Л. («Сонячний»)
Вітко О. В. («Ветеран-3»)
Пройшло майже 25 років з того часу,
як одразу після чорнобильської трагедії
у 1987 році на мальовничому лівобережжі між лівою протокою Дніпра та обводним каналом розмістився садовий масив
«Дніпро» більш як на півтори тисячі садових ділянок.
Правління громадської організації
«Товариство сприяння розвитку
інженерних мереж»
Ті, хто мешкає на масиві з самого початку,
пам’ятають, як непросто все розпочиналось.
Але, незважаючи на усі труднощі, непорозуміння, поволі піщане море, зрідка поросле
верболозом на іншою дикою рослинністю,
перетворювалось на сади, городи, виноградники та квітники, де сьогодні змістовно
й з приємністю відпочивають тисячі людей.
Наше життя тут організовувалось порізному. Спочатку утворили кілька десятків невеликих садових товариств, які
об’єднались у садовий масив «Дніпро». Постійні проблеми з електроенергією, якої часом не було місяцями навіть у літній період,
практично некерованість такою величезною
структурою та інші проблеми призвели до
розпаду садового масиву на його складові,
які потім згрупувались навколо трансформаторних підстанцій. Це дозволило ефективніше контролювати споживання електроенергії та її оплату. Тож на певний час ситуація
стабілізувалась.
Однак з розвитком дачного будівництва,
коли було знято жорсткі обмеження на розміри будинків, з підвищенням технічної оснащеності нашого побуту потреба у поліпшенні
енергозабезпечення, його надійності почала
різко зростати.
Тому у 2006 році за ініціативою колишнього керівництва садового товариства «Ветеран-3» народилась ідея, яку підтримали
близько 550 садоводів з усіх садових товариств. Із цієї кількості учасників газифікації
та вартості будівництва газопроводу відповідно до вже розробленого на той час проекту і була визначена орієнтовна вартість
одного підключення в сумі 6250 грн. На жаль,
далеко не усі відповідально поставились до
своїх зобов’язань – реально кошти почали
вносити лише 363 садоводи, тобто їх кількість скоротилась більш як на 30 відсотків.
Закономірно, що ціна газифікації мала відповідно зрости до 9 000 грн.
Договори підряду були укладені на суму
3 945 тис. грн, що потребувало залучення до
участі у будівництві газопроводу нових учасників. Правління СТ «Ветеран-3» постановило: садоводи, які залучаються до участі у
цьому проекті пізніше, враховуючи зростання вартості матеріалів, робіт, послуг, беручи
до уваги терміни внесення платежів, мають
сплачувати відповідно 10, 12, 15 тис. грн. Наголошуємо на тому, що участь у газифікації
з самого початку була винятково на добровільних засадах відповідно до умов, відомих
усім бажаючим.

Забзалюк Л.А. («Райдуга-1»)
Колесніченко Д.Ю. («Ветеран-3»)
Мицик В.В. («Межиріччя»)
Панасенко С.І. («Дніпро-8»)
Петрова Н.О. («Надія»)
Скоропаденко О.П. («Межиріччя»)
Соболевський В.М. («Надія»)
Ткаліч Г.В. («Ветеран-3»)
Голова ревізійної комісії –
Васильєва Л.Л. («Райдуга-1»)
Члени ревізійної комісії
Громовий В.О. («Надія»)
Решетнікова А.Я. («Ветеран-3»)
Варто визнати, що справи йшли важко.
Однак, незважаючи ні на що, до літа 2009
року газопровід збудували. Було зібрано і
сплачено майже 3 230 тис. грн. Залишалось
лише провести відповідні випробування,
підготувати необхідні документи, повністю
розрахуватись із підрядниками за виконану
роботу та здати газопровід в експлуатацію.
Подальші події засвідчили, що підготовка
та забезпечення їх розвитку у певному напрямку розпочалась заздалегідь. Тривалий
час поширювались чутки про нібито відсутність проекту будівництва газопроводу, необхідних погоджень, дозволів, привласнення
грошей. «Видатні знавці газифікації» галасували про відсутність необхідного тиску газу в
трубі, «не той її діаметр». Піддаючись такій
дезінформації, багато садоводів припинили
вносити кошти, тому й виникла заборгованість. Лише перед ТОВ «Квантум» заборгували більш як 380 тисяч грн, не кажучи про
заборгованість перед іншими підрядниками,
ВАТ «Київоблгаз», який здійснював технічний
нагляд за будівництвом.
У серпні 2009 року невідомі спалили приміщення СТ «Ветеран-3», де зберігались, зокрема, й документи товариства. Є підстави
вважати, що палії, очевидно, сподівались
знищити документи на газифікацію з тим,
щоб не допустити її завершення. Однак документи вціліли. Тоді 26 вересня цього ж
року всупереч статуту скликаються збори
СТ «Ветеран-3», на яких колишнього голову
правління голослівно звинуватили у розкраданні коштів на газифікацію, а також у шахрайстві з реєстрацією садового товариства
як обслуговуючого кооперативу. Це вчинили
люди, які переважно не є учасниками газифікації і до коштів, зібраних для її проведення, не мали ніякого відношення. Присутність
на зборах деяких представників влади, їх
полум’яні промови не могли не вплинути на

присутніх. Незважаючи на відсутність кворуму, організатори, демонструючи копії давно
нечинних документів, домоглися зміни керівника садового товариства. Головою стає
Тютюн О.А.
У протоколі йдеться і про затвердження
нової редакції статуту цього товариства,
хоча про це на зібранні навіть не згадувалось і стало відомо лише згодом. Положення цього статуту жорстко обмежили діяльність садового товариства як громадської
організації та й права самих садоводів.
Замість колективного органу управління
– правління товариством практично одноособово мав керувати голова товариства,
хоча на цю посаду Тютюна О.А., знову ж
таки, ніхто не обирав. Але й діяти як голова правління він також не міг, оскільки за
цим статутом така посада в товаристві не
передбачалась. Голові товариства за новим статутом надавались виняткові права з
розпорядження майном товариства, самостійно підписувати договори, зокрема щодо
застави майна, вирішувати інші важливі питання. Таким чином було підготовлено правові умови для «належного» розпорядження
таким об’єктом, як газопровід. Правлінню
ж за цим статутом відводились другорядні
функції, зокрема обліку членів товариства.
Варто підкреслити, що новий склад правління взагалі не обирався. І тому особи, які
називали себе членами правління за часів
головування Тютюна О.А., не мали для цього ніяких підстав. Про це прямо сказано у
рішенні Вишгородського районного суду від
25 березня 2011 року, яке залишено в силі
рішенням Апеляційного суду Київської області від 8 червня 2011 року. Таким чином,
ці особи були просто дібраними Тютюном
О.А., очевидно, за певними критеріями.
Маємо зауважити, що з огляду на те, що
СТ «Ветеран-3» був замовником будівництва газопроводу, саме ці статутні положення та практика їх реалізації, бурхлива
діяльність Тютюна О.А., спрямована на всіляку дискредитацію газопроводу та осіб, які
раніше займались його будівництвом, шляхом поширення відвертої дезінформації в
органах виконавчої влади, правоохоронних
органах, не могли не привернути уваги членів усіх садових товариств, які інвестували
це будівництво. Саме тому ситуація в цьому садівницькому товаристві потрапила під
постійну увагу інвесторів будівництва газопроводу.
Учасники фінансування будівництва газопроводу виявили явно не очікувану кимось
активність і ще в листопаді 2009 року утворили Координаційну раду з питань газифікації у
складі представників усіх садових товариств.
Організована радою перевірка стану збору
та використання зібраних на газифікацію коштів нецільового їх використання не виявила. Акт перевірки затверджено загальними
зборами учасників газифікації 1 серпня 2010
року.
Намагання порозумітись з новим керівником СТ Тютюном О.А. не дали позитивних
результатів навіть тоді, коли розмови велись
за участю впливових посадовців. Є підстави
вважати, що саме з метою заволодіння документацією на газопровід, що має принципове значення, Тютюн О.А., перекручуючи факти, звернувся із заявою до правоохоронних

органів, на підставі якої 2 грудня 2009 року
було порушено кримінальну справу.
Лише після відсторонення за рішенням
Апеляційного суду Тютюна О.А. у грудні 2010
року від посади, оскільки було доведено відсутність необхідного кворуму на зборах, та
обрання Туловського В.Г. в установленому
статутом порядку головою правління, правомірність чого встановлена Вишгородським
районним та Апеляційним Київської області
судами за результатами розгляду позову
та апеляційної скарги Тютюна О.А., разом
з громадською організацією «Товариство
сприяння розвитку інженерних мереж», яка
об’єднала учасників газифікації – її реальних інвесторів (голова правління – член СТ
«Надія», добре знаний не тільки в Україні фахівець в галузі екологічного, енергетичного
та конституційного права В.Олещенко, а у
складі обраного загальними зборами правління – 18 найбільш активних та авторитетних представників з усіх садових товариств),
за підтримки керівництва обласної та районної державних адміністрацій, інших державних органів, Вишгородської міської ради,
за участі усіх конструктивних сил на масиві,
керівників більшості садових товариств лише
за місяць у січні цього року в установленому
порядку було введено газопровід в експлуатацію.
Уже майже до 120 будинків безперебійно
подається газ. При цьому, незважаючи на
зростання ціни на роботи та послуги за роки
будівництва газопроводу, виникнення додаткових, раніше не передбачених витрат,
жодному садоводу не підвищили ціну газифікації.
Отже, зобов’язання перед садоводами,
які з усією відповідальністю брало на себе
колишнє керівництво СТ «Ветеран-3», а потім
успадкувала з чималими боргами наша громадська організація, вже виконано у повному обсязі. Борги перед підрядником, а також
перед «Київоблгазом» за технічний нагляд в
цілому у розмірі більш як 450 тисяч гривень
погашено за рахунок добровільних чималих
додаткових внесків більшості членів нашого
правління та інших активних учасників газифікації. Удалося домовитися з підрядником
і про незастосування ним штрафних санкцій за затримку оплати за виконані роботи
(більш як 800 тисяч гривень). Цю суму було
нараховано з вини Тютюна О.А., оскільки він
всіляко перешкоджав введенню газопроводу
в експлуатацію. Таким чином, попереджено
необхідність додаткового збору цієї значної
суми із садоводів.
На жаль, і досі ця вкрай складна робота так і не оцінена деякими садоводами. Із
цілком зрозумілих причин поширюються
неймовірні чутки, в які багато хто беззастережно вірить. Більш як 40 учасників газифікації так і не виконали добровільно взяті
зобов’язання і не погасили власний борг у
сумі більш як 170 тисяч гривень. Споруджений газопровід об’єкт складний – його довжина більш як 16 км з чималою ділянкою
високого тиску, газорозподільчою станцією, переходом під обводним каналом, розводкою по вулицях ліній середнього тиску,
що було побудовано за кошти садоводів без
жодної копійки з державного чи місцевого
бюджетів. Це і визначило вартість підключення.

Газ – не розкіш, а необхідність

Вулиця 12-а Садова

Вишгород

У дачних товариствах

3 вересня 2011 року
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САДАМ – КВІТНУТИ
ВИТЯГ ІЗ СТАТУТУ громадської організації
«Товариство сприяння розвитку інженерних мереж»
1.1. Громадська організація «Товариство сприяння розвитку інженерних мереж» (далі - Товариство) є місцевою громадською організацією, утвореною у м.Вишгороді Київської області для сприяння та забезпечення реалізації прав та інтересів учасників проектів розвитку інженерних мереж на садовому масиві «Дніпро» у м.Вишгороді Київської області.
2.2. Основне завдання Товариства:
- забезпечення комплексного, відповідно до вимог законодавства, з урахуванням інтересів
усіх членів Товариства вирішення питань розвитку інженерних мереж, заради спільного інтересу садоводів – членів Товариства;
- сприяння членам Товариства у вирішенні питань забезпечення їх садових будинків інженерними мережами;
- сприяння забезпеченню прав членів Товариства та відновленню їх у разі порушення.
Важливо зауважити, що газопровід за рішенням загальних зборів учасників газифікації від 1 серпня 2010 року, сесією Вишгородської міської ради 6 квітня 2011 року вже переданий на баланс «Київоблгазу». Садоводи
укладають договори на надання послуг з газопостачання безпосередньо з його Вишгородською філією за тарифами для населення. Ніяких додаткових платежів громадській
організації, яка займається забезпеченням
газифікації, ніхто не сплачує. Рішенням правління, підтриманим Вишгородською міською
радою, кошти, які збираються за підключення нових споживачів, як їхній колективний
внесок, використовуватимуться для суспільних потреб – благоустрою масиву, облаштування доріг, вдосконалення систем енерго-,
газопостачання, на інші громадські потреби. Тобто, газопровід зараз перебуває під
контролем та у власності саме усіх інвесторів
його будівництва, до яких може приєднатись
кожний з садоводів масиву. Кому ж закликає
дехто повернути газопровід?
Головне питання – куди підуть кошти за
нові підключення до газопроводу: на потреби
громади, як це здійснюється зараз, чи до кишень певних осіб, які, не вибираючи засобів,
рвуться до захоплення газопроводу, прикриваючись привабливими гаслами щодо
збереження водоохоронної зони і нічого реального не роблячи для цього, безсоромно
ошукують людей, прагнучи безкоштовно або
на пільгових умовах підключитись до газопостачання.
Нами створено систему, за якої ані голова
правління, ані будь-хто інший без колегіального ухвалення рішення правлінням, схвалення його ревізійною комісією не розпоряджається коштами, які зараз повертаються
садоводам як додатково сплачені ними кошти, завдяки яким газопровід було введено
в експлуатацію. Залишилось повернути ще
близько 110 тисяч гривень з більш як 450 тисяч, позичених безвідсотково минулої зими.
Усі члени правління, включаючи і голову, виконують величезну роботу на громадських
засадах. То кого ж не влаштовує такий розвиток подій, прозорий, колегіальний порядок
вирішення питань, конкретні результати? На
жаль, маємо засвідчити, що діюче керівництво садових товариств «Надія», «Дніпро-8»
та «Межиріччя» на відміну від керівників інших садових товариств – «Ветеран-3», «Райдуга», «Сонячний», «Будівельник» – не тільки
не допомагали нам у вирішенні непростих
питань введення газопроводу в експлуатацію, а й демонстративно зайняли відверто
споглядацьку позицію, солідаризувалися з
Тютюном О.А. та його спільниками, а іноді й
відверто перешкоджали вирішенню важливих питань. Це цілком зрозуміло, адже багато хто з голів садових товариств не зацікавлені у суттєвому зменшенні використання
електроенергії внаслідок газифікації масиву,
тарифи за яку часто завищені – без належного економічного та технічного аналізу. Зараз лише в СТ «Ветеран-3» за поданням його
нового керівництва зборами встановлено
тариф у розмірі 42 коп. за кВт/год. Тут останнім часом налагоджено надійне електропостачання, відновлено функціонування зруйнованого за часів Тютюна О.А. поливного водопроводу, забезпечено освітлення вулиць,
обладнання пляжів, разом з нашою громадською організацію досягнуто домовленості
з керівництвом Вишгородської міської ради
про реконструкцію найближчим часом частини основної дороги на масиві.
У СТ «Надія», «Дніпро-8», «Межиріччя»
встановлено тариф у розмірі 45-46 коп. за
кВт/год. А куди йдуть додатково зібрані чималі кошти? Деякі керівники намагаються
уникнути реального контролю громади за
їхньою діяльністю. Їх влаштовує безконт-

рольність та безкарність, безправ’я правління та й садоводів, маніпуляції з проведенням
зборів, відсутність затвердженого зборами
бюджету, розбиті дороги, темні вулиці, витрачання коштів на розсуд голови, постійне
їх бідкання про відсутність грошей. При цьому належним чином внески не збираються, а часто і не обліковуються. Лише по СТ
«Ветеран-3» за часів головування Тютюна
О.А. за результатами перевірки неможливо
визначити, куди поділись більш як 350 тисяч гривень зібраних коштів. До того ж одразу після прийняття рішення Апеляційного
суду, за яким його було відсторонено від
посади, дивно зникли (нібито вкрадено невідомими) фінансові документи товариства
за весь період його головування. Зараз цим
займаються правоохоронні органи за цілком
обґрунтованим поданням діючого правління
СТ «Ветеран-3», у якому йдеться про відповідальність й інших членів колишнього «правління». Саме для недопущення відповідних
розслідувань, уникнення відповідальності ці

Мальовничий куточок відпочинку
затримку із введенням в експлуатацію газопроводу, внаслідок чого люди, які повністю
сплатили за газифікацію, вимушені були ще
практично дві зими витрачати чималі додаткові кошти на опалення своїх домівок. Про це
варто поміркувати дуже багатьом з теперішніх організаторів всіляких мітингів, зборів та
відвертих провокацій.
Перспективи розвитку нашого садового
масиву значною мірою пов’язані з його повною газифікацією. До газопроводу якщо не
зараз, то в майбутньому зможуть підключитися більшість садоводів масиву, забезпечивши собі таким чином принципово кращі
умови життя.
Саме тому, з урахуванням звернень чис-

Заборгованість
з оплати газифікації
Садове товариство
«Ветеран-3»
«Надія»
«Райдуга-1»
«Дніпро-8»
«Будівельник»
«Сонячний»
«Межиріччя»
Всього

Кількість
24
9
4
1
3
2
43

Сума, грн
106 700
37 800
12 450
1 750
10 220
4 500
173 420

Тут гарно і затишно
та інші особи і стали такими активними останнім часом, провокуючи розбрат та протистояння садоводів, намагаючись
заручитись підписами на свою
підтримку, вплинути з їхньою
допомогою на позицію суддів
та правоохоронних органів.
А що реально хорошого
було створено за часів голо- Котедж на 1-й Садовій
вування у товаристві Тютюном
ленних членів СТ «Дніпро-8» та «Межиріччя»,
О.А. разом з його командою? Постійно – нагнітання протистояння, майже щотижневі керівництву цих товариств ще з початку року
збори з демагогічними сольними виступа- неодноразово наголошувалося про нашу
готовність забезпечити вирішення цього зами голови, відключення електроенергії, невдання спільно, на таких же умовах, як і для
стримне, хоча до останнього часу й прихоучасників першої черги газифікації. Однак
вуване, бажання заволодіти газопроводом
вартістю близько 4 млн. грн, збудованим за реакції на цю пропозицію немає і досі. Бількошти членів усіх садових товариств масиву шість садоводів про нашу пропозицію навіть
не знають. Літо проходить, час йде до зими,
«Дніпро», а, до речі, не СТ «Ветеран-3», яке
а справа не рухається. За цих обставин люди
виконувало лише технічну функцію замовниі надалі будуть змушені користуватись для
ка.
опалювання будинків тільки електроенергіСтабілізація ситуації не влаштовує усіх
єю за завищеними тарифами.
тих, хто звик доводити свою правоту криком
Не можемо не висловитись і щодо нашої
та образами, а не правовими аргументами,
позиції стосовно подальшої забудови маситих, хто все більше усвідомлює, що обрана
ними стратегія базується на голослівних зви- ву та прилеглої території. Ми категорично
нуваченнях у шахрайстві з грошима чи реє- проти безсистемного порушення навколишнього природного середовища. Конкретні
страцією садового товариства. Незалежна
результати можливі не в безплідному протиперевірка фінансів, жорсткий громадський
контроль за їх використанням, введення в стоянні та постійних мітингах, а завдяки конструктивній роботі.
експлуатацію газопроводу, одержання виДля недопущення порушень у цій сфері
сновку Державної реєстраційної служби про
треба не тільки домагатись системної реареєстрацію в установленому порядку садолізації вимог законів, об’єктивного розгляду
вого товариства «Ветеран-3» як громадської
організації, а не як обслуговуючого коопера- відповідних справ у судах, зокрема й щодо
тиву, з усією гостротою поставило питання – виділення земельних ділянок у прибережній
смузі у вересні 2009 року, а й ураховувати,
з якою ж метою і на якій підставі проведені у
цьому товаристві збори у вересні 2009 року що в межах населених пунктів з об’єктивних
із заміною керівника? Хто відповідатиме за причин водоохоронні зони та прибережні

смуги виділяються не за загальними правилами, а відповідно до містобудівної документації, значення та обгрунтованість якої варто
суттєво посилити.
Нами було проведено низку зустрічей
з фахівцями, керівництвом Вишгородської міської ради, одержали від міськради письмове підтвердження того, що за
будь-яких умов особливо цінні території,
зокрема пляжі, лісові на інші насадження
рекреаційного значення, будуть збережені, забезпечено безперешкодний доступ до них садоводів. Нове відведення
земельних ділянок може здійснюватися,
якщо це буде передбачено затвердженим
в установленому порядку детальним планом території масиву.
Тож основні зусилля мають бути спрямовані на забезпечення належної розробки,
широкого обговорення, узгодження та затвердження цього плану. Саме за нашою
пропозицією, за підтримки Вишгородського
міського голови виконкомом Вишгородської
міськради 26 травня ц.р. прийнято рішення
про розробку такого плану.
Насамкінець зазначаємо, що, створюючи нашу неприбуткову громадську організацію, учасники газифікації не передбачали
і не передбачають ліквідацію садових товариств. Ми мали на меті лише
створити для усіх принципово
кращі умови життя на масиві,
захистити
справедливість,
законність і порядок, інтереси
майже 370 садоводів – інвесторів газифікації, зберегти та
ввести в експлуатацію прокладений за наші кошти газопровід, не дати захопити його
нахабним рейдерам, які діяли
і продовжують це робити системно й послідовно, не гребуючи ніякими засобами.
Однак
усіма
добрими
справами можна займатися,
якщо не піддаватимемося
безплідній конфронтації, відновимо здатність переважної
більшості з нас слухати і чути один одного.
Хотілося, щоб кожний брав активну участь
у демократичному обговоренні та вирішенні усіх актуальних питань на загальних
зборах, одержував інформацію з першоджерел, а не довіряв купці провокаторів
та знахабнілих людей. Не підписуйте, не
усвідомивши суть справи, уважно читайте
пропоновані тексти, тим більше – не ставте
підписи на чистих аркушах, які потім опиняються підкладеними під різноманітними
листами, зверненнями до владних та інших
органів, протоколами, написаними купкою
спритних писарчуків.
Інакше ми і надалі будемо іграшками в руках різних ділків, мешкати кожний в оточенні
своїх парканів, а не у добропорядних відносинах з сусідами, сплачуватимемо гроші в
нікуди, користуватимемось неосвітленими,
розбитими дорогами, каганцями в хатах, а
не жити і відпочивати у ХХІ столітті у цьому
прекрасному місці на Дніпрі-Славутичі.
Із будь-яких питань, у разі необхідності
конкретизації викладеного, одержання додаткової інформації, внесення пропозицій
щодо дальшого розвитку масиву «Дніпро»,
шляхів розв’язання актуальних проблем
звертайтесь за тел. (044) 599-28-15 у м. Києві.
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Вікторія ШМИГОРА

Пляжний сезон
позаду
ФОТО – Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

Різне

3 вересня 2011 року

20-ту річницю Незалежності
вишгородська молодь відзначила по-спортивному

Любителі здорового способу життя виборювали першість з пляжного волейболу, підкорювали хвилі Київського моря на яхтах та шокували
трюками на скейтах.
Баскетболісти наввипередки штурмували
баскетбольний кошик влучними, як справжні
профі, кидками. У запеклій боротьбі першість
здобула злагоджена команда «Гоууу Бітч»
(Олександр Гуцул, Роман Стрельніков та Антон
Жубинський). На другому місці – «Сила Землі»
(Володимир Марущак, Микита Ожог й Дмитро
Шевченко), на третьому – команда з багатообіцяючою назвою «Окріп» (Артем Солод, Микита
Юрьєвич та Вадим Ковтун).
Не менш захоплюючими були «поєдинки» з
пляжних видів спорту – футболу та волейболу.
Із 8 волейбольних команд найсильніша – «Хеві
метал» на чолі з капітаном Антоном Почукаліним.
За нею – «Аполлон» (капітан Олександр Терновий), третя – «Береза» (капітан Ірина Тернова).
Запеклою була боротьба й серед ветеранів.
Переможницею стала команда «Укргідроенерго»
у складі Володимира Журавського та Ірини Пав-

Вишгород
ленко. На другому місці – «Перспектива» на чолі з
Михайлом Кузубом, а третіми стали спортсмени
з Лютежа, які вперше взяли участь у турнірі.
Цими змаганнями завершився «пляжний»
сезон. Тепер альтернатива свіжому повітрю й
теплому пісочку – спортивні зали. Пляжні футболісти теж завершили свої змагання у цьому
сезоні. Головний приз розіграли команди «Легенда» та «Елефант». Із перевагою в один гол
(5:4) перемогла «Легенда», за яку грали Валерій та Олексій Золотухіни разом з Михайлом
Красним.
Уперше вболівальники побачили на пляжі гру
дівчат з Вишгородської КДЮСШ. Показові матчі
засвідчили, що вони нічим не поступаються сильній половині в техніці гри, у фізичній підготовці.
Переможців визначили післяматчеві пенальті. Їх результативніше пробили юні футболісти з
«Чайки–1», які і отримали головний приз.
Оргкомітет КП УФКС «Енергетик» на чолі із
директором Василем Колобовим вдячні Спілці
підприємців Вишгородщини (керівник Олександр Семенов) за надані призи та медалі.
Змагання з різних видів спорту стали хорошою традицією у Вишгороді.

Нотатки на полях

Великі і невеликі — про бізнес
— Власний бізнес в Україні — це коли ти всім заборгував.
— 85% людей будь-якої професії некомпетентні (Джон
Гарднер).
— 90% наших переживань стосуються того, що ніколи не
трапиться (Маргарет Тетчер).
— Бізнесмен у душі — це той, хто після провалу виступу
у чоловічому стриптизі відкриває кімнату сміху для дорослих.
— Багатство не зменшує жадібності (Саллюстій).
— Великі справи треба творити, а не обмірковувати безкінечно (Юлій Цезар).
— Вести бізнес, не маючи реклами, все одно, що підморгнути дівчині у темноті: ви знаєте, що робите, але більше ніхто.
— Що таке бізнес?
Це – чітка система заробітку грошей. Щойно зникає чіткість, і бізнес стає несистемним, хаотичним, перетворюється на базар. Базар також приносить гроші, але нестабільно. Саме тому цілком природно прагнути до ведення
власне бізнесу. Багато хто починає з того, що називає свій
базар бізнесом...
Віктор КРИВИЗЮК, директор Тренінгового центру «КТС»

Подія

Парад вишиванок
24 серпня з нагоди Дня Незалежності на сходах Українського дому в
Києві зібралися люди у вишиванках.
Олена РОГОВЕНКО,
вихователь-методист ДНЗ «Ластівка»
Піднесений настрій, доброзичливість,
безпосереднє спілкування зробили цей
захід незабутнім для багатьох українців
та гостей нашої столиці. Мені пощастило
бути серед цих щасливих людей, демонструючи вишиванку, що її вишила для
мене сестра Марина Комашкова. Щиро
вдячна всім жінкам, що, вишиваючи косим хрестиком, ніби моляться за своїх
дітей, рідних, бо українська вишиванка
здавна є нашою візитівкою та берегинею
українського народу.
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а - фішка

Всі - на футбол!
24 - 28 серпня цього року на стадіоні « Енергетик» м. Вишгорода відбудеться міжнародний турнір з футболу DNIPRO CUP- 2001 за підтримки
Вишгородського міського голови. У ньому візьмуть участь команди України, Білорусі, Литви.
Урочисте відкриття – у День незалежності, 24 серпня, о 12-й год.
Зараз вишгородські футболісти 2000 року народження разом з тренером Валерієм Сидорчуком перебувають на навчально-тренувальних зборах у Литві.
День донора
10 серпня, наступної середи, у центральній районній лікарні (біля приймального відділення) чекають на донорів з 9 до 12 години.
Приходити натщесерце, при собі мати паспорт.
Оплата за дозу -100 грн.

Вишгород

Різне

27 серпня 2011 року
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Акція

Щоб було
тебе добре
на землі….
Шановні жителі Вишгорощини!
Гуманітарна, громадська
та доброчинна організація Товариства Червоного
Хреста виконує свою місію
завдяки пожертвам та допомозі найгідніших представників роду людського і вже
95 років дбає про одиноких
хворих людей похилого віку,
інвалідів, ветеранів війни і
праці, дітей-сиріт, потерпілих від стихійного лиха, аварій та катастроф, хворих на
туберкульоз і СНІД.
Таміла ОРЕЛ,
голова районної
організації Товариства
Червоного Хреста
У Вишгородській РОТЧХ
на обліку 1028 одиноких громадян похилого віку, із них
150 – лежачі самотні інваліди, що потребують допомоги удома, майже 100 – хворі
на туберкульоз, 111 – дітей
сиріт.
У 2011 році РОТЧХ за допомогою органів влади,
спонсорів відкрила Центр
медико-соціальної допомоги в м. Вишгороді, де надають медичні і соціальні послуги. Працює кабінет масажу, пункти прання, прокату,
банк одягу і продуктів і т.ін.
Районна організація Червоного Хреста виконує ряд
соціальних програм, зокрема: «Гаряче харчування»,
«Турбота», «Соціальна підтримка хворих на туберкульоз», працюють громадські
пункти ЧХ.
Щороку у вересні-жовтні
проходить
Всеукраїнська
благодійна акція «Милосердя», приурочена Міжнародному дню людей похилого
віку – 1 жовтня, Міжнародному дню інвалідів – 3 грудня.
Ця категорія людей чекає на
вашу допомогу.
Червоний Хрест – це голос тих, хто страждає. Підтримайте акцію своєю активною громадською позицією, небайдужістю до їхніх
проблем .
Ви можете допомогти у
будь - якій доступній для вас
формі — коштами, продуктами харчування, паливом,
будівельними матеріалами
тощо.
Наш розрахунковий рахунок 26000301172 у Вишгородському відділенні Ощадбанку України, МФО 320155,
код 23571538 з поміткою:
«На благодійність».
Заповідь Господня вчить:
«Шануй батька і матір, щоб
було тобі добре на Землі...»
Тож потурбуємося разом
про стареньких, які не мають
своїх дітей.

Обереги

«Сплету я віночок…»

На недавньому святі Незалежності України у Броварах вразила не тільки масовість заходу, а й вбрання
представників районів Київщини.
Марія КУЗЬМЕНКО

Фото — Андрій МАКСІМОВ,
«Вишгород»

Яскраві, барвисті віночки, розшиті сорочки, плахти і
червоні черевички — так були
одягнені молоді жінки. У старших — голови обвиті кольоровими хустками, що нагадували
віночок.
Чоловіки теж здебільшого
віддали перевагу національному одягу — червоним шароварам і білим розшитим сорочкам. Українське вбрання стало
дрес-кодом свята. Навіть деякі
офіційні особи на чолі колон
змінили офіційні темні піджаки
на світлі сорочки з різноманітними візерунками.
Все це створювало особливу, святкову атмосферу і
водночас повертало до витоків
народження нації, до оберегів,
які стали символом народу.
Із українським віночком
пов’язано чимало звичаїв. Колись останній сніп з поля приносила в село найкрасивіша
дівчина. На весіллі молодій
на голову одягали віночок з
барвінку, а після — свекруха
знімала його. Молода ж збе-

рігала віночок за образами
все своє життя (щоб шлюб був
міцним).
Дівчина мала знати, в якій
послідовності ладнати стрічки
у віночок та що означає колір.
Посередині в’яжуть світлокоричневу стрічку — символ
землі-годувальниці. Пообіч —
жовті стрічки — символ сон-

ця, за ними — світло-зелені —
символ краси і молодості. Потім — блакитні, сині — символи
неба і води, що додають сили
і здоров’я, далі — жовтогарячі — символ хліба, фіолетові
— мудрості, малинові — душевності, рожеві — достатку.
В’язали до строю й білу стрічечку, коли кінці її були роз-

Подарунок долі
Як це будо давно! Анастасія тоді працювала на телеграфі. Якось приймала телеграму від юнака. Він кілька разів переписував текст
та все її перепитував, як
правильно заповнити бланк.
Врешті такими карлючками
поначеркував!

мов дитина, засміявся хлопець. Провів її до будинку. Розгорнув подарунок. Там був її
портрет.

Ольга ДЯЧЕНКО
Вона адреси не розібрала.
Текст здивував: «Я вас чекатиму о дев’ятнадцятій!» А кому?
Хотіла запитати хлопця, та
його мов вітром здуло. Отакі
клієнти! Самі не знають, чого
хотять.
Проте бланк із загадковою
телеграмою мимоволі заховала в сумочку. Потім кілька разів
бачила хлопця, який непомітно
стежив за нею.
Співробітниці теж його помітили. Зашепотіли, що, певно,
закохався в Тасно.
Одного дня юнак насмілився підійти. Чекав, коли вийшла
з роботи і підніс акуратно загорнуту картину. У неї був величенький пакунок з продуктами — в обідню перерву встигла
збігати в магазин. Удома чекала хвора мати.
Він донесе подарунок і її покупку! Тільки щоб не прогнала
його!
Розповів, що вчиться у художній школі, зараз допомагає
в музеї реставратору. Звати
його Мирослав, просто Слава.
— Анастасія, — чомусь сказала повне ім’я.
— Тася! Тася! — радісно,

…Довго того вечора на кухні
веселими струмочками дзвеніли юні голоси. Відтоді Слава
чекав свою Тасю щодня під гіллястим кленом неподалік її будинку. І завжди приносив хоч
маленьку квіточку.
І Тася поспішала до свого
охоронця. Хвора мати раділа
за доньку, приязно і лагідно
розмовляла із хлопцем. Сподівалася, що саме він стане опорою її кровиночки.
Можливо, саме так воно й
було б, якби Мирослав раптово не зник. Анастасія місця
собі не знаходила. Уже мали б
одружитися. Обіцяв з’їздити до
батьків, погодити день весілля,
адже вони чекали дитину.
Невже люб’язним та уважним він тільки прикидався, розігрував недосвідчену дівчину?

шиті сріблом і золотом. На
лівому кінці вишивали сонце,
на правому — місяць. Якщо
стрічка не була вишита, то її не
пов’язували, бо це — символ
пам’яті про померлих.
Наші предки вважали, що
віночки наділені якоюсь магічною силою, можуть впливати
на майбутнє і керувати сьогоденням. Тому вони мали певне
призначення.
Найбільшу увагу приділяли
ВІНКУ КОХАННЯ, який плели дівчата до заміжжя. Основу його
складали ромашки — символ
юності, доброти і ніжності. Поміж ромашками вплітали цвіт
яблуні та вишні. Над чолом —
квітуче гроно калини. А поміж
квітами — вусики хмелю —
символ гнучкості та розуму.
Дівчата, яким не поталанило
у коханні або щоб освідчитися
своєму нерішучому обранцеві,
плели з волошок і польового
маку ВІНОК НАДІЇ. Волошка —
символ простоти і ніжності,
мак вселяє надію. Вважали, що
кохання спалахне, якщо такий
вінок дівчина покладе на голову своєму обранцеві.
ВІНОК РОЗЛУКИ дарувала
дівчина юнакові, коли в них не
складалася доля або коли він її
зрадив. Покинута сплітала вінок з первоцвіту і вересу. Перша квітка — символ кохання,
друга — самотності і безнадії.
Про значення такого вінка знали колись усі парубки.

Оповідання
Мати від переживань за
доньку зовсім зів’яла. Ніякі ліки
вже не допомагали. За кілька
тижнів тихо відійшла у світ спокою.
Добрі сусіди та співробітники все владнали з похороном.
Анастасія ходила, мов у тумані. Усе продала і виїхала в
інше місто. Портрет на довгі
роки заховала…
…Додому синочка принесла
з подружкою, яка завжди була
поруч у скрутні хвилини. У Наді
також життя не склалося. Її обранець виявився легковажним
п’янчужкою. Залишилася з
донькою. Певно, схожі долі й
зблизили двох жінок.
І на схилі літ саме Надія порадила Анастасії Вікторівні
позбутися гірких спогадів молодості — продати портрет і
на виручені кошти поздоровити з днем народження онука.
Невчасно затіяла ремонт, до
пенсії далеко, продати більше
нічого.
…Погожий день зібрав багатенько базаруючих і любителів
поштовхатися і поторгуватися.
На портрет поглядали, та ніхто навіть про ціну не запитав.
Анастасія Вікторівна розглядала його теж. Із якою любов’ю
змалював її коханий! Раптом
біля неї хтось голосно скрикнув: «Тася! Тася!»
Сивочолий чоловік стояв
перед закам’янілою жінкою.
Схопив її за руки і почав гаряче
цілувати. Сльози радості і розпачу текли із його пригаслих
очей.
Анастасії Вікторівні зда-

лося, що вона кудись пливе у
людському вирі і ніяк не може
упізнати незвичайного незнайомця. Уважний сусід налив
води, бо вона зовсім обм’якла
після бурхливих проявів ніжності.
— Я — Мирослав! Твій коханий, Тасю! Скільки років шукав
тебе! — він ніжно обняв її і тихенько повів до зупинки…
Удома розповів історію свого таємничого зникнення. Працював у музеї з реставраторами, у вільні хвилини малював
Тасин портрет. Якогось дня
один з художників виніс у красивій рамі закінчену роботу.
Мирослав тоді ж вручив
портрет коханій. Охоронці зафіксували, що він виніс картину з музею. Як з’ясувалося
пізніше, один спритник нібито
на реставрацію забрав картину
саме у такій рамі. Полотно привласнив, а на місце приладнав
Мирославову роботу.
Хлопця звинуватили у крадіжці і кілька довгих років тримали у в’язниці.
Він писав Тасі, та чи листи
губилися, чи вона не відповідала — не відомо. Скільки він
пережив, безневинно страждаючи!
Потім шукав свою кохану за
старою адресою, та ніхто не
знав, де Тася і що з нею… Зараз працює оформлювачем у
мистецькій студії. У це місто
приїхав на художню виставку.
На базар зайшов випадково.
Сама доля привела його знову
до коханої. Портрет розлучив і
поєднав їх знову.

Ліра

Непосида
Галина МОРОЗ
Шелестіло листям літо,
З теплим вітром забавлялось,
Потім в сонячнім промінні
Досхочу воно купалось.
Перебігло в хлібне поле
Горобців сірих лякати,
З поля кинулось на грядках
Городину цілувати.
В надвечір’я в ліс гайнуло,
Потрусило шишки з сосен,
Та й заснуло десь під дубом —
Йому снилась Мати-Осінь.
***

Я садом йду
Я садом йду, притих вишняк,
Відплодоносив цього літа,
За ним ще яблуні стоять,
Плодами на гілках мов світять.
Оце і є земний мій рай,
Бо тут краса і спокій, тиша,
Мале й велике деревце
Такою теплотою дише!
Немає ворожнечі, зла,
Немає підлості-гадюки,
Краплиночку роси взяла,
Лице умила нею й руки.
Як гарно у моїм саду!
Йому я дякую щоразу…
Та знову до людей іду,
Пробачу болі і образи.

Рецепти читачок
МАСКА
ПРОТИ ЗМОРЩОК
Змішати по 1 ч. л. молока,
меду, дріжджів, поставити у
холодильник на ніч. Уранці
нанести на обличчя на 20 хвилин, змити теплою водою.
Зморшки після такої маски
розгладжуються, а шкіра стає
свіжою та доглянутою .

ВІД БЕЗСОННЯ
Допоможе маленька «сонна» подушечка завбільшки з
долоню. Зшийте її з бавовняної тканини і наповніть
пахучими сухими травами
– лавандою, хмелем, материнкою, чебрецем, м’ятою.
Безвідмовно діють товчений
валеріановий корінь, подрібнена трава пустирника (собачої кропиви).
Зашийте їх у подушечку і
покладіть на ніч під щоку. Із
ароматами трав швидко огорне сон.

ПРОТИ НЕЖИТІ
Як тільки починається нежить, покладіть на ніч до п’ят
гірчичники на пару годин, укутайте ноги фланелевою тканиною або одягніть вовняні
шкарпетки.
Потім гірчичники зніміть
і швидко походіть по кімнаті
кілька хвилин. До ранку нежиті не буде.

ХЛІБ ВІДНОВИТЬ
ВОЛОССЯ
М’якуш чорного хліба залити склянкою окропу, настояти
15-20 хв., інтенсивно втерти у
корені волосся і накрити поліетиленовою плівкою, обгорнути голову рушником. Через
30 хв. змити. Повторювати
кожних 2-3 дні. Невдовзі стан
волосся поліпшиться.

