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ЩО, ДЕ, КОЛИ
для дітей, юнацтва й дорослих

Шановні вишгородці! Хочете,
щоб ваші діти отримували задоволення від дозвілля та водночас
навчалися, розвивалися і збагачувалися фізично й духовно? Тоді
ласкаво просимо у вишгородські
осередки для дітей і юнацтва,
двері яких завжди широко відкриті для креативних, окрилених
бажанням чогось навчитися особистостей! Долучайтеся до своїх
дітей, панове дорослі!
Вишгородський міський Центр
творчості «Джерело» запрошує дітей віком від 4,5 до 18 років!
Для вас:
вокальні гуртки «Полузір’я», «Домісольки», «Співаночка» та «Коралі»;
хореографічні гуртки сучасного та
народного танцю, студія пластичної
імпровізації;
артстудія;
гуртки «Шоу мод», «Золоті ручки»
та «Народні ремесла»;

театральний гурток.
Звертайтеся за тел.: (04596)
516-92, або за адресою: м. Вишгород, вул. В. Симоненка, 3-а.
Вишгородський дитячо-юнацький муніципальний оркестр-студія «Водограй» запрошує — без
вступних екзаменів — дітей будьякого віку й обіцяє навчити грати
на духових інструментах (флейта,
кларнет, саксофон, тенор, альт, баритон, тромбон, труба, туба).
Наш девіз: «Неталановитих дітей не буває!». Навчання і форма —
безкоштовні. Заняття з понеділка
по суботу з 14:00 за адресою: м.
Вишгород, просп. І. Мазепи, 7-б
(вище ЗОШ № 1, справа від районної ДЮСШ). Тел: (04596) 32-668.
Районний ЦТ «Дивосвіт» набирає дітей віком від 5 до 15 років
до:
вокальних ансамблів «Візерунок»,
«До-ре-мікс»;

Уточнення
Із технічних причин у минулому номері газети, на першій шпальті в
рубриці «Хроніка першого дня» не збереглися виправлення помилок.
Слід читати:
— у дев’ятому рядку першого абзацу другої колонки: «…від політичних партій… Валерій Луб’яний (вручив спортивні м’ячі від БЮТ
та народного депутата Костянтина Бондарєва)»;
— в останньому абзаці другої колонки «На свято Першого дзвоника до спеціалізованої школи «Сузір’я» завітали Іван Романович
Швець та Меланія Іванівна Білько…»
Перепрошуємо.
Редакція газети «Вишгород»
Офіційний сайт міськради: www.вишгород.com.ua

студій хореографії: народної та
сучасної (Ліберті);
творчого об’єднання «Різні Люди»
(майстерні сценічної дії та писаного
слова);
групи барабанщиць ансамблю
«Рум’янок»;
художньої студії «Мистецтво малювати».
Контакти: ЦТ «Дивосвіт», тел:
(04596) 56-123, м. Вишгород,
просп. Т. Шевченка, 8 (колишній
кінотеатр «Мир»).
Районний Будинок культури
«Енергетик» — для дітей і юнацтва:
український народний розпис (вік
— від 9 до 15 років);
вокальний гурток (вік — від 7 до 21
року);
театральна студія (вік — від 5 до
21 року);
дитяча художня студія «Акварельки» (вік — від 4 до 12 років);
танцювальні колективи «Балеро»,
«Артіс», «Мозаїка» та «Флеш».
Довідки за тел: (04596) 51-438.
Міський комунальний заклад
культури «Клерико» набирає дітей
(віком від 9 до 14 років), які мріють
навчитися мистецтву танцю.
Заняття тричі на тиждень. Звертатися за тел.: (066) 264-27-48,
(063) 324-84-32. Директор-художній керівник Ольга Пінчук.
Далі на стор. 5

Анонс
Неділя 18 вересня, 14:30
на УТ-1 — «Ближче до народу»: зйомки у Вишгороді

Вітання

Із професійним
святом
Шановні колеги! Щиро
вітаю вас з Днем працівників нафтової, газової та
нафтопереробної промисловості!
Від вашого професіоналізму та наполегливості великою мірою залежить виконання багатьох важливих
завдань, які стоять перед
нашим районом та країною в
цілому.
Нехай і надалі ваші зусилля
будуть спрямовані на піднесення національної економіки, зміцнення енергетичної
незалежності нашої держави.
Прийміть слова глибокої
вдячності за високий професіоналізм, за те, що з гідністю виконуєте свої обов’язки.
Бажаю
вам
міцного
здоров’я, щастя, злагоди,
достатку у ваших оселях! Нехай ваша праця завжди буде
корисною та потрібною людям, а успіхи — вагомими та
переконливими!
З повагою
М. НІКУЛІН,
начальник
Вишгородської філії
ПАТ «Київоблгаз»

Електронна адреса газети «Вишгород»: ngvyshgorod@ukr.net
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Асоціація амбітних проектів

Вишгород

АРВ: активність, розум, відповідальність
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Серед низки професійних вересневих свят
День підприємця заслуговує на особливу увагу.
У новітній історії України важко знайти професію, яка б формувалася з такими труднощами,
як підприємництво. І все ж підприємці вижили,
змужніли. Більше того, для захисту своїх прав,
координації дій – об’єдналися в спілки та асоціації.
Аристарх ВАГОМИЙ
ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

Сьогодні на теренах міста і району є кілька таких
об’єднань, серед яких чільне місце посідає Асоціація роботодавців Вишгородщини (АРВ), яку очолює
голова правління ВАТ «Гідромеханізація», депутат
міської ради Юрій Дмитрович Колодзян.
«Під прапором АРВ зібралися винятково добропорядні люди з великим життєвим досвідом, почуттям відповідальності і притаманною всім рисою
благодійництва, – розповідає Юрій Колодзян. – Ми
не ставили собі за мету кількісно поповнювати організацію. До Асоціації увійшли всі охочі роботодавці,
що поділяють наші статутні пріоритети, зокрема —
керівники підприємств — платників вагомих податків до бюджетів усіх рівнів. Це, насамперед, захист
інтересів роботодавців на місцевому і національному рівнях та активна участь у формуванні соціальноекономічної політики у Вишгороді і районі».
Вишгородська АРВ увійшла до складу Федерації роботодавців України, встановила погоджені
взаємовідносини з Конфедерацією роботодавців
України та Всеукраїнською асоціацією роботодавців. Найкращим дивідендом від цього членства для
вишгородських підприємців став пілотний проект побудови у нашому місті заводу з виробництва
енергозберігаючих ламп. Про це говорив на зустрічі з Вишгородським міським головою Віктором Решетняком та керівниками АРВ віце-прем’єр-міністр
України, академік Володимир Семиноженко.
«Якщо ми реалізуємо цей амбітний проект у
Вишгороді – це буде справжній технологічний про-

рив у нашій міській промисловості, – ділиться своїми думками заступник голови АРВ, депутат міської
ради Валерій Виговський. – По-перше, це нові робочі місця для вишгородців і жителів району, а подруге, серйозні відрахування до міського бюджету».
Треба віддати належне діяльності Асоціації. За
майже два роки існування зроблено безліч корисних і добрих справ.
У першу чергу — на теренах житлово-комунального господарства міста. У виконавчому комітеті
міської ради та КПЖ і КГ розраховують на допомогу
автотранспортом і механізмами АРВ в осінньо-зимовий період. Все це, як то кажуть, залишається за
кадром, бо для членів Асоціації головне не піар-акція, а чорнова буденна справа.
«Для підприємців дуже важливо спілкуватися
з владою та керівництвом податківців, – коментує
член АРВ Віталій Кравчук. – Семінар «Питання до
нового Податкового кодексу», що відбувся на початку року — це перша ластівка. Такі зустрічі будемо
ініціювати й надалі та братимемо в них найактивнішу участь».
Члени Асоціації постійно підвищують свій професійний рівень. Тренінги та семінари, а потім — обмін
досвідом відбуваються і на міжнародному рівні.
«Цьогорічна зустріч з німецькими партнерами
(за міждержавною освітньою інвент-програмою),
— розповідає Людмила Черв’яківська, — виявилася
плідною й цікавою для її учасників від АРВ — насамперед на теренах перспектив майбутньої співпраці».
Особливий акцент у соціальній політиці Асоціація
роботодавців Вишгородщини зробила на питаннях
захисту дітей, розвитку дитячо-юнацького спорту.
АРВ спонсує переважну більшість спортивних змагань, організованих КП «УФКС» (щоб усі перерахувати, забракне місця на сторінці), цього року взяла
під свій патронат веселе свято — День захисту дітей
(ФОТО 1). Не залишалися поза увагою і діти-сироти
з Жукинського дитячого будинку.
Окремо варто розповісти і про дорослий міський
міні-турнір з футболу на Кубок АРВ, в якому беруть
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участь не менше шести команд (ФОТО 3).
Враження Юрія Попова: «Турнір ветеранів з міні-футболу, присвячений Дню захисника Вітчизни,
пройшов «НА УРА». Класна організація привабила
й місцеву владу. Варто було подивитися фінальний
матч між командами міста й району!»
Асоціація охоче бере участь у міських святах.
«АРВ виступила генеральним спонсором Вишгородської Масляної-2011, — згадує Надія Волошина.
— Вишгородці й гості міста з’їли 400 порцій кулешу,
купу солодощів й отримали цінні призи» (ФОТО 4).
Надовго запам’ятають ветерани Великої Вітчизняної війни благодійні акції на День Перемоги-2010-2011. За кошти АРВ були видруковані
привітальні плакати на величезних білбордах, а 9
травня разом із дружнім партнером – спецпідрозділом «Барс» – організували для фронтовиків смачну
солдатську кашу, яку, до речі, у той день скуштувало
понад 700 осіб (ФОТО 2).
Асоціація роботодавців вже традиційно виступає
спонсором команди «Барсу» на військових спортивних змаганнях, і те, що наші спецназівці посідають
перші місця,– велика заслуга підприємців з АРВ.
Не пасуть роботодавці задніх і в міській раді. Депутати Валерій Виговський, Юрій Колодзян, Юрій
Попов і Юрій Линник – автори низки проектів рішень
Вишгородської міськради VI скликання, працюють у
трьох постійних комісіях.
«Ми з першого дня роботи новообраної ради налаштувалися на конструктивну роботу, – каже Юрій
Линник. – Одностайно обрали курс на розв’язання
нагальних міських проблем та підтримку курсу місцевої та районної влади. І, як засвідчив час, – ми не
помилилися».
Асоціація роботодавців Вишгородщини у грудні
2011 р. відзначатиме свій другий день народження. Буде підбито підсумки роботи, визначено пріоритетні завдання на 2012 рік. Але які рішення не
прийматимуть підприємці, стратегічний курс, спрямований на підвищення соціальних стандартів вишгородців і жителів району – залишається незмінним.
У цьому і полягає сила і правда АРВ.
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Наше місто

Вишгород

Прилетіли ластів’ята

10 вересня

2011 року

у дитсадок після ремонту

3

ФОТОмить

1 вересня до ДНЗ «Ластівка» — вишгородського «старожила» — прийшли не лише вихованці змішаної чергової групи, а всі 300 діток.
Батьки нарешті полегшено зітхнули.
ФОТО – Вікторія ШМИГОРА

1

Комунальні новини

А у персоналу і сьогодні вистачає справ. Добре,
що допомагають добровільні помічники – батьки,
депутати міської та сільських рад. Депутат Вишгородської міської ради Олександр Скоробагатий
разом із батьком і братом (НА ФОТО 1) та депутат
Хотянівської сільської ради Ігор Грищенко за власні кошти придбали дитячу веранду і встановили її.
Відтепер діти гратимуться на своєму майданчику в
будь-яку погоду (НА ФОТО 2).

Ремонти і тарифи

ФОТО — Катерина ЗУРМА,
спеціально для «Вишгорода»

* Триває реконструкція вулиць. Як повідомив редакції Олександр Ростовцев,
заступник міського голови, нині геодезисти обстежують вул. В. Симоненка: проїжджу частину і зливову
каналізацію, а також пров. Квітковий. ТОВ «Житлошляхбуд» (голова
наглядової ради Олексій Білий) демонтує дерев’яний перехід (справа
від «довгобуду») — від пошти й ДНЗ
«Сонечко» до буд. № 4 на вул. В. Симоненка прокладають широку освітлену доріжку, що розходиться далі
трьома
промінчиками-стежками.
Вони вже засипані спеціальним покриттям і будуть заасфальтовані. На
думку Олексія Білого, колектор між

дитсадком і буд. № 4 — досить потужний, але
комунальникам необхідно регулярно чистити
решітки входу.
За інформацією Михайла Шененка, дирек-
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тора КПЖ і КГ, ремонтують дахи (просп. Т. Шевченка,
9, І. Мазепи, 1 і 13/9, вул. Набережна, 12, Б. Хмельницького, 6) та під’їзди (вул. В. Симоненка, 2, 4).
* Відбуваються громадські слухання щодо розрахунку тарифів на послуги з утримання будинків та
прибудинкових територій у відповідності до вимог
Постанови Кабінету Міністрів України від 01 червня
2011 р. № 869 «Про забезпечення
єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги».
Мешканці багатоповерхівок «засипають» комісію із Вишгородського КПЖ
і КГ (головного економіста Олександру Бабікову, економіста Олександра
Клочкова, юриста Олексія Зорю та двох
майстрів — Лідію Чайківську й Ольгу Пузирьову) запитаннями щодо якості надання послуг та обґрунтування вартості
тарифів. Пристрасті розгорілися не на
жарт…
Докладніше читайте
у наступному номері

Протоколи громадських слухань (надані КПЖ і КГ)
05.09.2011
10:00. Вул. Набережна, 2, 4,
4-а. У присутності депутатів міської
ради, представників громадських
організацій та кореспондентів газети «Вишгород» 11 представників
цих будинків:
* відмовилися від послуг «Поливання дворів, клумб і газонів»,
«Експлуатація номерних знаків на
будинках»,
* послугу «Прибирання і вивезення снігу, посипання частин прибудинкової території» залишили
частково: «Посипання території».
14:00. Просп. Т. Шевченка,
5, 7, 7-а, вул. Набережна, 6-а. У
присутності депутатів міської ради
31 мешканець вищезазначених
будинків відмовився від послуг КПЖ
і КГ з поливання дворів, клумб і газонів, експлуатації номерних знаків
на будинках, прибирання і вивезення снігу, посипання частини прибудинкової території.
17:00. Просп. Т. Шевченка,
2-д. Єдиний представник мешканців будинку відмовився від послуги
«Поливання дворів та газонів».
06.09.2011
10:00. Вул. Н. Шолуденка, 3,
5, 7. На громадські слухання прийшли 13 осіб.
Йшлося про:
* те, в чому різниця освітлення
місць загального користування по
будинках на вул. Шолуденка (депутату дільниці мають надати матеріали щодо електропостачання),
* оплату послуг (2300 грн на

оплату електроенергії, 700 грн — в
РЕС),
* кількість електриків за штатним
розкладом,
* конкретну (у кв. м) площу прибудинкової території,
* перелік послуг з утримання будинків і прибудинкової території.
Мешканці відмовилися від послуг з обслуговування димовентиляційних каналів, поливання дворів
та доріг на прибудинковій території,
прибирання снігу на покрівлі та на
території й вивезення снігу, посипання піском у зимовий період.
14:00. Вул. Н. Шолуденка, 6,
6-а, 6-б, 8. 27 мешканців цих будинків:
* не погодилися з порядком розрахунку тарифу на загальну площу,
* оголосили, що розрахунок тарифу затверджений Постановою
КМУ невірно,
* ухвалили звернутися до Вишгородської міської ради щодо затвердження червоних ліній (чіткого
визначення меж прибудинкових територій),
* визначили, що прибирання
сходових клітин має здійснюватись
у коридорах загального користування, де встановлені двері.
18:00. Вул. Ю. Кургузова,
11, 11-а. На громадські слухання
з’явилися восьмеро мешканців,
які:
* відмовилися від послуг КПЖ і
КГ з прибирання покрівлі і підвалів
(зайняті), поливання дворів, клумб і
газонів, вивезення снігу, обслугову-

вання номерних знаків,
* цікавилися, чи входить в розрахунок прибирання прибудинкової
території посипання піском та вивезення снігу,
* висловили зауваження до якості прибирання сходових клітин,
* вимагали переміряти розміри
коридорів (коли йшлося про прибирання тамбурів) та визначити межі
прибудинкових територій (червоні
лінії).
18:00. Вул. Н. Шолуденка,
6-в, 6-г. 17 представників вищезазначених будинків у присутності
кореспонта газети «Вишгород» і депутата міськради:
* відмовилися від послуг «Експлуатація номерних знаків», «Прибирання і вивезення снігу, посипання
протипожежною сумішшю», «Поливання дворів, клумб, доріг», а також
* вимагали визначити площу
місць загального користування
(послуга «Прибирання сходових
клітин») та надати схему прибудинкової території з визначеними
межами (послуга «Прибирання прибудинкової території»).
07.09.2011
10:00. Вул. Дніпровська, 2, 4,
6. У присутності депутатів міської
ради та керівника громадської організації дев’ятеро учасників громадських слухань:
* відмовились від послуг КПЖ і КГ
з поливання дворів, клумб і газонів
та експлуатації номерних знаків набудинках, а в послузі «Прибирання і
вивезення снігу, посипання частини

прибудинкової території» залишили
тільки «Посипання прибудинкової
території»,
* вимагали поставити лічильники по кожному будинку (освітлення
місць загального користування),
зробити чіткі межі прибудинкових територій, виключити з тарифу
прибирання підвальних приміщень
будинку у разі розташування там
організацій, а також визначити фактичну площу прибирання підвалів.
14:00. Вул. Дніпровська, 1, 3,
3-а, 5. У присутності депутата міськради 30 мешканців цих будинків
відмовились від послуг КПЖ і КГ з
поливання дворів, клумб і газонів,
прибирання і вивезення снігу, посипання частини прибудинкової території, експлуатації номерних знаків
на будинках.
17:00. Вул. Дніпровська, 7,
9. 11. На громадські слухання
прийшли депутат міськради та 15
представників
вищезазначених
будинків, які:
* відмовилися від послуг КПЖ і
КГ з поливання дворів, клумб і газонів, експлуатації номерних знаків на
будинках,
* погодилися на оплату тільки
частини послуги (посипання частини прибудинкової території),
* вимагали виміряти площу сходових клітин, підвалу, технічних
поверхів та покрівлі, встановити
лічильники електроенергії (освітлення місць загального користування) та визначити межі прибудинкових територій.
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Вишгород

Вікна гімназії дивляться у світ

Світогляд
Реконструкція футбольного поля.
Працює бригада ТОВ «Житлошляхбуд»

Коли школярі відпочивали під час літніх канікул, школа сумлінно, без
відпочинку, трудилася.
Як і в кожному навчальному закладі, у нашій
гімназії було заплановано чимало ремонтних робіт, аби першого вересня
школа зустріла своїх вихованців.
Інна ШУБКО,
директор гімназії
«Інтелект»

ФОТО — Андрій МАКСІМОВ,
Вікторія ШМИГОРА,
«Вишгород»

Звісно, класи було відремонтовано завдяки старанням і зусиллям батьків, яким ми щиро вдячні
за небайдужість до проблем школи
та участь у шкільному житті. Але ж,
окрім класів, є ще коридори, актовий
і спортивний зали, подвір’я тощо.
Тож, коли наприкінці травня до гімназії зателефонували із міськради й
запитали, що саме «Інтелект» хотів
би отримати від мера до нового навчального року, ми, не вагаючись,
попросили відновити футбольне
поле.
Вже рік під час уроків і позашкільних занять гімназисти користуються спортивним майданчиком,
спорудженим за сприяння першого
заступника голови Київської обласної державної адміністрації Ярослава Москаленка. Та справа від входу
до гімназії — за планом, футбольне
поле, де полюбляють збиратися не
тільки школярі, а й дорослі з навколишніх будинків. На жаль, там не завжди можна проводити матчі: через
відсутність дренажу поверхня майже
вся у воді, яка підступає і до стін гімназії.
У липні цього року цим опікував-

ся особисто Вишгородський міський голова Віктор Решетняк, давав
завдання своєму заступнику Олександру Ростовцеву — і спеціалісти
Галина МОРОЗ

Розлука
Плачуть іграшки на полиці:
«Це ж куди таке годиться?
Нас Богданчик залишає,
Завтра в школу вирушає.
Подивіться, як радіє,
Звісно ж – вже читати вміє.
І малює всім на диво —
Так старанно і красиво.
Що ж бо нам тепер робити?
Цілий день отак сидіти
І чекать його зі школи?
Ні, ніколи! Ні, ніколи!»
Й стали іграшки збиратись,
До Богдана в ранець «пхатись».
Та Богдан помітив вчасно
ТОВ «Житлошляхбуд» (голова наглядової ради Олексій Білий) зробили дренаж, підняли рівень поля,
засипали його спеціальним щебенем (покриттям) і облаштували навколо газони.

Жодного тижня не проходило,
щоб до нашого навчального закладу не навідувалися Ярослав Москаленко та голова Вишгородської
І тому сказав: «Прекрасно,
Що бажаєте навчатись.
Але в школі вчаться діти,
Вам же — вдома залишатись,
«В школу» можна й тут погратись».

Першокласник
Хвилюється мама, хвилюється тато,
Бабуся, дідусь
і молодший мій братик.
Велика подія у нашій сім’ї –
Пора вже до школи збиратись мені.
Он зібраний ранець,
прасована форма,
І квіти красиві стоять на вікні.
Бо я – першокласник.
І завтра у мене
Почнуться учнівські напружені дні.
районної державної адміністрації
Олександр Приходько. Цікавилися
ходом ремонту, записували проблеми. Вони настільки часто бувають у
гімназії, що учні впізнають і вітаються з ними на вулицях Вишгорода,

підходять, висловлюють свої побажання: що б хотіли побачити у школі.
До речі, креативну пропозицію віцегубернатора (розмалювати внутрішнє подвір’я гімназії у стилі графіті на
шкільну тематику) втілили у життя
випускники гімназії Дмитро Красовський та Максим Калмиков.
Тепер у гімназії «Інтелект» спортивний зал після капітального ремонту сяє новими вікнами-склопакетами
та енергозберігаючими лампами,
виблискує стильно оформленими
стінами й підлогою (вони стимулюють до креативності і притлумлюють
агресію) та чекає на нові баскетбольні щити (їх готують на замовлення).
Відразу бачиш зміни й у вестибюлі — прозорі вікна-склопакети дивляться на світ, наче ясні очі будівлі,
їх можна легко відкрити для провітрювання. Нові вікна вже є по всьому першому поверху: в учительській,
їдальні, майстернях, у класних та
підсобних приміщеннях.
У планах — до кінця вересня ц.
р. відкрити очі другому й третьому
поверхам нашої школи. Щоб у будьякому куточку гімназії хотілося навчатися, творити, змагатися.

Ремонт у розпалі: вже замінено вікна, стелю, поштукатурено стіни

Енергозберігаючі
лампочки

Іван Шуляк, перший директор школи № 2
м. Вишгорода: «Спостерігаю за всіма шкільними справами. Скажу: правильно обрано шлях у
цей непростий час, коли в основному тільки критикують, а от робити майже нема кому».
Гімназисти: «У нас правильні вчителі і правильний мер. У спортзалі можна тренуватися
цілодобово й поганяти м’яча на шкільному футбольному полі рано-вранці, ввечері чи у вихідні»
Ярослав Москаленко, віце-губернатор:
«Майбутнє держави формується у цих стінах.
Тому заслуговують на найвищу відзнаку титанічні зусилля педагогів, які виховують юних громадян України гідними і творчими особистостями».
Марина Кочелісова, головний редактор

Спортзал після ремонту

газети «Вишгород»: «Як мама учня гімназії «Інтелект» — щиро вдячна. Насамперед — директорові цього навчального закладу, Інні Василівні
Шубко, яка зайшла до школи першокласницею і
більше з неї не виходила, виросла з піонервожатої до керівника й народного депутата.
А ще — владі, з якою вона співпрацює, від
місцевої до обласної. Чимало чула обіцянок за
останні 15 років, які пов’язують моїх дітей і мене
з другою вишгородською школою (нині — гімназія «Інтелект»). Та коли доходило до діла — завжди знаходилися інші «дірки», які треба було
терміново залатати.
Картина ж останніх років: сквер замість пустиря, «лежачі поліцейські», тротуар з огорожею,

заасфальтований в’їзд до гімназії… На оперативних нарадах у міськраді, райдержадміністрації, на зустрічах з обласними чиновниками все
менше загальних слів.
На закиди щодо уваги до гімназії «Інтелект»
(мовляв, це — піар) скажу: — Хто ж іншим заважає допомагати, поки держава неспроможна
поставити ремонти й обладнання планово «на
поток»? От я вранці першого вересня наслухалася новин про невдоволення луганчан підвищенням комунальної платні — прийшла на Перший
дзвоник, подивилася на кришталево-чисті вікна
гімназії (а які ж були негарні й небезпечні старі!),
на спортзал, що просто надихає на здоровий
спосіб життя, — і настрій змінився.

Вишгород
а-Фішка
(Початок на стор. 1)
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ЩО, ДЕ, КОЛИ
для дітей, юнацтва й дорослих

Клуб «Фортеця» Кіокушин-карате
(керівник Микола Олексійович Погорєлов)
запрошує бойових хлопців і дівчат віком із
5-ти років.
Влітку 2011 р. наші спортсмени вибороли одне перше і два других місця на чемпіонаті
Європи з Кіокушин-карате. Хочете стати чемпіонами – приходьте до нас: спортзал гімназії
«Інтелект» (м. Вишгород, вул. Шкільна, 14),
понеділок, середа, п’ятниця з 18 год. Тел:
(097) 788-13-73.
Вишгородська районна ДЮСШ запрошує
діток із 6 років у відділення:
футболу;
волейболу;

плавання;
легкої атлетики.
Шановні батьки! Наші тренери-професіонали прищеплять вашим дітям любов до спорту та
дисципліни. І, можливо, саме ваш син чи донька
стануть чемпіонами.
Контактний тел: (04596) 54-201, адреса: м.
Вишгород, вул. М. Грушевського, 7-б.
ГО «Вишгородська міська федерація
Кіокушин-кан карате» проводить набір учнів
(віком від 4-х до 17-ти років) у дитячо-юнацькі та дорослу (з 18 років і старші) групи.
Усіх охочих зміцнити свій дух і тіло шляхом
мистецтва Кіокушин Карате, чекаємо за адресою: м. Вишгород, вул. Б. Хмельницького,

7-б, спортклуб «Комета». Телефон для довідок: (067) 896-10-27.
Вишгородська музична дитяча школа навчає грі на:
синтезаторі;
фортепіано;
гітарі;
скрипці;
домрі;
духових інструментах;
бандурі;
акордеоні;
а також сольному співу.
Адреса: м. Вишгород, просп. І. Мазепи,
13, тел: (04596) 52-279.

Комунальне
підприємство
«Управління з розвитку фізкультури і спорту Вишгородської
міськради» (КП «УФКС») чекає
на дітей і юнацтво у відділеннях міської комплексної дитячоюнацької спортивної школи:
футболу (школярі 2003-2005 р. н.), тел: (095)
685-27-10, (096) 895-11-10, стадіон «Енергетик»: вівторок — 17:00, четвер — 14:30, субота — 17:00;
жіночого футболу, тел: (093) 904-39-99,
стадіон «Енергетик»: понеділок – 17:00, четвер — 17:00;
настільного тенісу, тел: (067) 746-65-12,
ЦТ «Джерело»: понеділок — 18:30, середа —
18:30, субота — 14:00;
кікбоксингу, тел: (097) 808-09-30, спортзал
районної ДЮСШ: понеділок — 19:00, середа
— 19:00 (клуб «Кшатрій» запрошує на тренування й дорослих прихильників кікбоксингу та боксу,
тел: (063) 741-79-85), (099) 606-18-93;
хокею, тел: (050) 753-24-26, стадіон «Енергетик»: вівторок — 18:00, п’ятниця — 19:00,
каток (Оболонь, Київ): субота — 11:00;
сноуборду (спортклуб «Молода країна», тел:
(067) 230-45-96, стадіон «Енергетик»: вівторок, четвер — 18:00, каток (Оболонь, Київ) —
субота, 11:00;
вітрильництва, тел: (066) 789-66-54.

ФізкультУРА
Із початком вересня знову на
стадіонах та спортивних майданчиках міста багатолюдно, адже
канікули в школярів закінчилися,
розпочався новий навчальний
рік.
Василь СКИБИНСЬКИЙ,
завуч КДЮСШ
Відновилися і змагання з футболу першості м. Києва, в яких беруть
участь команди різних вікових груп

Закінчились футбольні канікули
вишгородської «Чайки».
Краще стартували в турнірі більш
досвідчені футболісти.
Так, наша доросла команда здобула вже дві перемоги: спочатку в
перенесеній грі першого кола було
подолано «Печерськ», а потім (вже
на виїзді з рахунком 2:1) наші футболісти переграли ФК «Добро». Переможними ударами відзначились
Андрій Маковка та Сергій Чайковський.
Завдяки двом влучним «пострі-

лам» Романа Курила наша молодіжна команда переграла ФК «Зміна»
(2:1).
Значно скромніші успіхи в стартовому турі дитячих команд.
Лише підопічні Валерія Сидорчука з «Чайки» 2000 р. н. зуміли переграти ФК «Оболонь» (з рахунком
2:0). Обидва голи, до речі, забиті
Андрієм Спичаком.
Решта наших команд поступилася своїм суперникам: футболістам
1998 р. н. — ФК «Зірка» (1:3), «Чай-

ка»—1999 р. н. — ФК «Атлет» (0:5), а
наймолодіші — ФК «Оболонь» (0:7).
У суботу 10-го вересня запрошуємо всіх вболівальників на гру
ФК «Чайка» (Вишгород) — ФК
«Печерськ». Гра відбудеться на
стадіоні «Енергетик», початок о
10:00.
У цей же час на полі зі штучним покриттям розпочнуться
ігри кращих команд 2000 та
2001 р. н. першості м. Києва з
футболу.
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Навчальні проекти

Тема

Вишгород

Майстерня цікавого життя

30 серпня в залі Київської обласної державної
адміністрації відбулася презентація проекту новаторської програми розвитку та навчання дітей.
Діти з інтернатів і центрів соціальної реабілітаціі
за 10 (!!!) днів зміни в таборі відпочинку «Сокіл»
(Конча-Заспа) створили шість телекомпаній, навчилися працювати з відеотехнікою, зняли свої
фільми і телепрограми, які продемонстрували
під гаслом «Ми потрібні світу».
Марина КОЧЕЛІСОВА
ФОТО із сайта «Фонд братів Кличків»

Незацікавлені, невмотивовані діти, які спочатку
відверталися від направлених на них відеокамер і не
хотіли спілкуватися з майстрами й магістрами (а навіщо нам знімати?), знімали САМІ.

СВОЄ кіно
Вони побачили, що це ЦІКАВО.
Оля Рухлова, майстер: «Ми дали дітям змогу самостійно працювати — знімати і монтувати сюжети.
Магістри тільки навчали і потім відповідали на запитання, які з’являлися у хлопців та дівчат у ході зйомок і монтажу. Все інше діти робили самі!».
***
Олег Єршов, магістр телевізійників: «Дитина
— це не дзеркало, це — творець. Але їй потрібні інструменти і смисли, сенс. Ми були з ними на рівних, і
вони були з нами на рівних. Тому в них вийшло зробити свій крок у творчому і цікавому житті».
***
Євген Мірошниченко, магістр психологів:
«Знімали не себе, а про себе. Вчилися справлятися
з успіхом».
Причому — це були діти із спеціальних дитячих закладів (раніше — спецприйомник, тепер — соціальнореабілітаційний центр, раніше — дитбудинок, тепер
— інтернат), до яких звичайний громадянин ставиться з побоюванням (безпритульні та діти з проблемних сімей курять з чотирьох років — і не тільки, а на
обличчях деяких — всі гріхи їхніх батьків), а чиновник,
меценат, спонсор — готовий віддати останнє, щоб
вивести сиріток в люди. І тут починається найцікавіше ...

Пропустіть
сироту без черги
Діти без батьківського піклування — притча во
язицех ЗМІ. ДИВИТИСЯ фільми і передачі про людей,
«які взяли бідних сиріток у свою істинно українську
родину (український народ, виявляється, не відав,
що таке безпритульні, тому що безбатченків одразу
ж пригрівали близькі й далекі) — і тепер гіркі сиро-

тинки вже не сирітки, тому що про них, колишніх сиріток, нині дбають так, що вони забули своє сирітство»,
— НЕСТЕРПНО.
Прийомні батьки, звісно, у переважній більшості
заслуговують на величезну повагу, але від жалісних
«епітетів» нудить.
Наше пострадянське суспільство вже виростило
ціле покоління вихованців дитбудинку, які не вміють
нічого робити, але звикли до того, що ЇМ ВСІ ВИННІ. Їх привчили до подарунків (незароблені речі,
безкоштовні квитки в кіно-цирк-театри-концертноспортивні комплекси), регулярних поїздок за кордон.
На все інше — реакція: «Як? Це не Італія? Я ж си-

Організатори показу: «Майстерня успіху», КЭП
(Курсы экранной письменности), Фонд братів Кличко, фірма «Самсунг Електронікс Юкрейн» (штативи,
відеокамери, ноутбуки для монтажу), служба у справах дітей Київської обласної державної адміністрації
Журі: сценарист, режисер, представники спонсорів
рота!»
Треба бачити відеоролик про перший день у таборі «Сокіл». На обличчях дітей відверте: «Куди нас привезли після НОРМАЛЬНОГО табору?»
І тут — запитання: «Чим захоплюєшся? Чого чекаєш від табору?» Відеокамери, які можна взяти в руки.
Натиснути кнопку. Зняти «експлуататорів» та «ватажків». Зробити відеоблог дня. Незвичайні новини: «Ніч
у таборі «Сокіл»: чим зайняті майстри», «Їдальня»,
«Якість медицини: чому в медпункті грають у шашки»,
«Аеропорт табору «Сокіл», або Звідки тут злітна смуга
і кабіна від літака», «Як живе смуток»... Знайти музичний супровід. Подивитися, порівняти ...

ІНШЕ життя
Не було «обязаловки». Ніхто нікого не тримав.
Хочеш — йди, але знай: через півгодини тебе почне
розшукувати міліція, попереду — вихідні, посидиш
до понеділка (погодують, якщо не забудуть), потім
привезуть сюди ж. А МИ тим часом вирішуємо, хто

Олег Єршов: «Освітнє, навчальне телебачення
— не просто дослідження, а ВЖИВАННЯ у Всесвіт,
відчуття себе частиною світобудови. Знання йдуть,
а враження залишаються (цікаво чи нестерпно було
вчити таблицю множення, яку потім майже не застосовували?)»
***
Євген Мірошниченко: «Головний навик дитини
(і людини взагалі — Авт.) — бути корисною, потрібною, затребуваною. Тільки через діяльність, через
створення продукту можна відчути свою затребуваність, неповторність та унікальність».
Автори проекту «Ми потрібні світу» переконані: у
школі є тільки «вхідний потік» знань і немає «вихідного
потоку» продуктів. І це погано. «Інша освіта/навчання»
має в першу чергу дати змогу дитині проявити й реалізувати себе, а також — обов’язково застосовувати
отримані знання й навички, виробляти продукт.
Виховання через діяльність, навчання дією. Ми не
знаємо, що потрібно дитині і на що вона здатна, доки
не дамо їй можливість діяти. Примусьте дитину «пахати» (трудитися — хай у формі ігор) — і ви побачите,
як росте її впевненість у собі та формується її могутність. Це і є основний секрет нових освітніх/навчальних технологій.

наш глядач, для кого створюємо телеканал. Пишемо
сценарій. Розподіляємо ролі. Приймаємо до своїх
команд.
МИ — це самі діти, у яких бурхливо кипіло СВОЄ
життя. Із якимись уже напрацьованими, сформованими штампами відчуттів і стосунків — далеко не
завжди рожевими. І тут виявилося — є ІНШЕ життя,
ІНШІ дорослі, які роблять те, що їм цікаво, і ставляться до дітей, як до партнерів по роботі.
Виявилося: є ІНШІ відчуття. Тому що коли знімаєш
кіно про те, що тобі цікаво, стаєш частиною Всесвіту.
В одному з роликів автори-діти ПОБАЧИЛИ білочку, підібрали озвучку... Це не був фільм про тварин з
купою корисних відомостей, але... цю білочку забути
не можна, а вже образити — тим більше.

Зелена тінь
Це назва команди, яка мені сподобалася найбільше. Ведуча та обличчя телеканалу «МТК «Зоряний
десант» Олена Мудра і сценарист Олена Царенко (які
прізвища!) зустрічали гостей у вестибюлі залу КОДА,
запрошували до своєї експозиції. У них був ролик
про вибір: смуток чи спілкування. І вони єдині, які у
титрах ролика написали про ВСІХ учасників захоплюючого процесу «Знімаємо кіно»: режисер — Дмитро
Рибальченко, оператор — Олексій Яременко, художник-оформлювач — Саша Симонович, монтажер —
Артур Большаков, художник — Галюсик Паламарчук,
актриса — Віка Возна, редактор — Дмитро Толечкун.
Цікаво, що з шести команд у трьох на сцені під час
презентації на першому плані стояли найактивніші дівчатка, вони ж керували кричалками і гаслами, у двох
— верховодили хлопчаки, і тільки одна — «Зелена
тінь» — дала слово КОЖНОМУ. Ні, лідери в ній, безумовно, були, і навіть боролися за першість, але і ВСІ
інші були задіяні. А в їхній стінгазеті головні слова (на
полюсах) — ПІДТРИМКА і ВЗАЄМОРОЗУМІННЯ, а між
ними ЩАСТЯ, СІМ’Я і ЛЮБОВ.
А тепер про те, що таке

Навчальне телебачення
Діти в школах навчаються. Ще питання — чого і
навіщо, і в яких цілях будуть свої знання застосовувати колись. Часто в школі: вивчив-розповів (вирішив,
написав контрольну, здав іспит)-забув ... А після уроків? Після школи..?

Що далі?
Ролики зміни «Ми потрібні світові» з табору «Сокіл»
можна побачити на сайтах КЭП та Фонду братів Кличко (слід подякувати Фонду за кошти, вкладені не у подарунки, які з’їдять, поламають і забудуть наступного
ж дня, а у розвиток творчих можливостей дітей).
Володимир Кличко — дітям на зустрічі в «Соколі»: «Успіх породжує успіх. Поразки – це також мотивація.
Ви є режисерами своїх фільмів, але так само ви є
режисерами свого життя. Ті проекти, які ви тут робите, обов’язково стануть вам у пригоді поза межами
ваших інтернатів. Адже тут ви вчитеся ставити цілі,
прагнути до перемоги, та працювати у команді».
Глядач побачить те, що захоче побачити. Мене ж
цікавить інше. Ну, класно провели час, щось спробували робити самі, чогось навчилися. А що далі?
Техніку, за допомогою якої можна створити телекомпанії в стінах своїх інтернатів, в подарунок отримали.
Але ж САМОСТІЙНІ дитячі телекомпанії реально і з
результатом будуть існувати тільки за умови зворотнього зв’язку: коли їх бачать, оцінюють глядачі і професіонали.
Сайт КЭП повідомив: «Вихованці інтернату в Бучі
вже створили свою шкільну телекомпанію, надсилатимуть нам свої роботи, а ми будемо виставляти їх,
листуватися, обговорювати, обмінюватися ідеями...»
У мене одразу ж — іще запитання: «А як же інші школи та позашкільні заклади? Хіба їм не корисно подивитися на себе з непарадної, повсякденної сторони?
Причому на всіх учасників навчально-виховного процесу. І хтозна, кому це буде корисніше — дітям чи дорослим».
Навчитися можна — такі творчі зміни можна проводити під час вихідних і канікул у школах, центрах творчості, дитсадках. Результат того вартий.
І ще треба сказати, що колискою КЭПа по праву
можна вважати наш Вишгород, в якому на базі міської
телекомпанії Олегом Єршовим були вперше апробовані нові методики освоєння телевізійних професій.
Одна з програм телекомпанії отримала приз, про що
газета «Вишгород» розповідала.
У нашому місті не один навчальний заклад — і є
надія, що цей цікавий освітній проект повернеться на
батьківщину відкриттям дитячої шкільної телекомпанії.
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Телепрограма

10 вересня

07:15 Ера бізнесу
08:15 Огляд преси
09:00 Підсумки тижня
09:45 «Легко бути жінкою»
10:35 М/с «Сандокан»
11:00 Шеф-кухар країни
12:00 Новини
12:15 Вікно в Америку
12:35 Право на захист
13:05 Х/ф «Пам»ятай
мене»
15:00 Новини
15:35 Д/ф «Україна - США:
20 років партнерства»
16:20 Т/с «Чотири танкісти
і собака»
18:20 Новини
19:00 Про головне
19:20 Концерт О.Ваєнги
20:40 Сільрада
20:55 Офіційна хроніка
21:00 Підсумки дня
21:40 221. Екстрений
виклик
22:50 Трійка, Кено
23:00, 00:00 Підсумки

07:10 «Сніданок з 1+1»
07:15 Дісней! «Чіп та Дейл
поспішають на допомогу»
07:40 «Сніданок з 1+1»
08:00 ТСН
09:25 Кулінарне шоу
з Юрієм Горбуновим
«Смакуємо»
10:00 «Сімейні драми»
10:55 «Не бреши мені - 2»
12:00 «Світ навиворіт - 2:
Індія»
13:00 «Мушкетери Шарло»
15:05 «Четверо проти
кардинала»
17:00 «ТСН. Особливе»
17:20 «Шість кадрів»
17:40 «Сімейні драми»
18:30 «Не бреши мені - 2»
19:30 ТСН
20:15 «Інтерни - 2»
20:50 «Інтерни - 2»
21:15 «Діти напрокат»
22:15 «Ілюзія безпеки. Що
у бляшанці?»
23:15 «Tkachenko.ua»

05:25 Служба розшуку
дітей
05:35 Світанок
06:20 Ділові факти
07:40 Факти тижня з
Оксаною Соколовою
08:45 Факти. Ранок
09:10 Спорт
09:15 Провокатор
10:20 «Суперменеджер
або Мотика долі»
12:05 Анекдоти
по-українськи
12:45 Факти. День
13:05 Море по коліно
13:45 Стоп-10
14:50 «Смертельна
сутичка»
18:45 Факти. Вечір
19:10 Спорт
19:15 Надзвичайні новини
з Костянтином Стогнієм
20:10 «Братани»
22:30 Факти. Підсумок дня
22:45 Свобода слова з
Андрієм Куликовим

6.00, 7.00 СТН. Тижневик
6.30 Столиця
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, 15.10, 21.25, 0.30 В
гостях у Д. Гордона
16.10 В центрі уваги
17.10, 22.25 Сильні світу
цього
17.45 Т/с «Інспектор
Деррік»
19.30 Столиця

07:45 “Неймовірна правда
про зірок”
08:45 “Зіркове життя.
Обдурити зірку”
09:45 “Зіркове життя. Не
відмовляються, кохаючи”
10:45 Х/ф “Знайди мене”
12:45 “Битва екстрасенсів”
14:55 Т/с “Адвокат”
17:00 “Давай одружимося”
18:00 “Вікна-Новини”
18:10 “Неймовірна правда
про зірок”
19:00 “Зіркове життя.
Зіркові байстрюки”
20:10 “Феномен”
22:00 “Вікна-Новини”
22:40 “Феномен”
23:15 Т/с “Лікар Хаус”

07:00 24 години. Бізнес
07:20 Створи себе
07:25 «Життя зі знаком +»
07:55 Американська
космічна одіссея
09:00 Хіт-парад дикої
природи
10:10 Твій хіт
11:10 Дитинство у дикій
природі
12:15 Погляд у майбутнє
16:25 Х/ф «Зіна-Зінуля»
18:10 Секретні файли. Світ
тварин
18:30 «24 години»
18:40 24 години. Бізнес
18:45 «Життя»
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

07:00 Новини
07:10 З новим ранком
07:30 Спорт у Подробицях
07:35 З новим ранком
08:00 Новини
09:10 Т/с «Повернення
Мухтара-2»
10:10 Х/ф «Зв’язок»
12:00 Новини
12:15 Т/с «Невидимки»
13:10 Д/c «Детективи»
13:50 «Сімейний суд»
14:45 «Міжнародний
фестиваль гумору
«Юрмала 2009»»
16:30 «Жди меня»
18:00 Новини
18:10 Ток-шоу «Усі свої»
19:05 Т/с « Обручка»
20:00 «Подробиці»
20:30 «Спорт у
Подробицях»
20:35 Т/с «Свати-4»
21:40 Прем’єра.Т/с
«Знахар-2»
00:00 «Міс Україна -2011»

06:00 Срібний апельсин
06:40 Події тижня
07:10 Т/с «Єфросинія.
Продовження»
08:20 Т/с «Слід»
09:00 Т/с «Глухар.
Повернення»
11:00 Т/с «Маруся.
Випробування»
12:00 Т/с «Дорожній
патруль - 7»
13:00 «Нехай говорять.
Петербурзькі таємниці»
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.
Продовження»
19:00 Події
19:20 Т/с «Маруся.
Випробування»
20:20 Т/с «Глухар.
Повернення»
22:20 Х/ф «Мумія»

08:40 Корисні поради
09:40 Світло
10:05 “Легко бути жінкою”
10:45 М/с “Сандокан”
11:10 В гостях
у Д. Гордона
12:00 Новини
12:40 Темний силует
12:50 Кордон держави
13:15 Х/ф “Весна на
Одері”
15:00 Новини
15:30 Т/с “Чотири танкісти
і собака”
18:20 Новини
19:00 Про головне
19:35 Концерт Раймонда
Паулса
20:55 Офіційна хроніка
21:00 Підсумки дня
21:35 221. Екстрений
виклик
21:50 Концерт О.Пєскова
22:55 Трійка, Кено,
Максима
23:00, 00:00 Підсумки

07:10 «Сніданок з 1+1»
07:15 Дісней! «Чіп і Дейл
поспішають на допомогу»
07:40 «Сніданок з 1+1»
08:00 ТСН
09:55 «Сімейні драми»
10:50 «Не бреши мені - 2»
11:50 «Чесно»
12:45 «Ілюзія безпеки. Що
у бляшанці?»
13:45 «Тисяча і одна ніч»
15:20 «Жіночі мрії про
далекі краї»
16:20 «Міняю жінку - 2»
17:00 «ТСН. Особливе»
17:20 «Шість кадрів»
17:40 «Сімейні драми»
18:30 «Не бреши мені - 2»
19:30 ТСН
20:15 «Інтерни - 2»
20:50 «Інтерни - 2»
21:25 Футбол. Ліга
чемпіонів. «Порту»
(Португалія) - «Шахтар»
(Україна)
23:30 ТСН

07:20 “Життя зі знаком +”
08:00 Портрети дикої
природи
08:30 Американська
космічна одісея
09:00 Хіт-парад дикої
природи
10:10 Твій хіт
11:10 На перехрестях
планети Земля
12:15 Погляд у майбутнє
15:50 Твій хіт
16:40 Х/ф “Час відпочинку
від суботи до понеділка”
18:30 “24 години”
18:40 24 години. Бізнес
18:45 “Життя”
18:55 На перехрестях
планети Земля
20:10 Сильні світу сього
20:30 “24 години”
20:50 Хіт-парад дикої
природи
21:50 Життя серед життя
22:30 Портрети дикої
природи

07:00 Новини
07:10 З новим ранком
07:30 Спорт у Подробицях
07:35 З новим ранком
08:00 Новини
09:10 Т/с «Каменська-4»
10:55 Т/с «Свати-4»
12:00 Новини
12:15 Т/с «Невидимки»
13:15 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським»
14:10 «Сімейний суд»
15:05 «Судові справи»
15:55 Прем›єра. Т/с
«Вулиці розбитих ліхтарів
11»
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-4»
21:40 Т/с «Знахар-2»
00:00 Д/ф «9/11
перезавантаження»
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07:15 «Підйом»
07:30 Репортер
07:35 Погода
07:40 «Підйом»
09:00 Репортер
09:05 Погода
09:10 Х/ф «Смугасті
перегони»
11:20 Т/c «Щасливі разом»
11:55 Здрастуйте, я - ваша
мама!
13:50 Т/c «Татусеві дочки»
14:50 Teen Tіme
14:55 Т/c «Дрейк і Джош»
15:50 Teen Tіme
15:55 Т/c «Друзі»
16:55 Т/c “Відчайдушні
домогосподарки-7”
17:55 Т/c “Вороніни”
19:00 Репортер
19:15 Спортрепортер
19:20 Погода
19:25 Батьки і діти
20:35 Т/c “Вороніни”
21:35 Аферисти
22:35 Новий погляд

06:01 «Час-Тайм»
06:30 «Ранок на 5-му»
09:10 «Бізнес-час»
09:25 «5 елемент»
10:30 «Прес-конференції у
прямому ефірі»
13:20 «5 елемент»
15:20 «Час інтерв’ю»
16:20 «Час інтерв’ю»
17:25 «Територія закону»
17:50 «Погода в Україні»
18:15 «Енергонагляд»
18:45 «Київський час»
19:30 «Час: важливо»
21:00 «Час»
22:00 Ток-шоу «Українські
пристрасті»
23:30 «Час-Тайм»
23:50 «Бізнес-час»
00:00 «Час новин»
(російською мовою)
00:25 «Автопілот-новини»
00:35 «Огляд преси»
01:00 «Час»
01:50 Ток-шоу «Українські
пристрасті»

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”
18:30 Т/с “Морські
дияволи”
20:30 Т/с “Глухар.
Повернення”
22:35 Чесний понеділок
23:25 Головна дорога
00:05 “Таємнича Росія:
Гірський Алтай. Брама в
Шамбалу?”
02:00 Т/с “Столиця гріха”

05:00, 09:00, 12:00, 15:00,
18:00, 04:00 Новини
05:05 “Доброго ранку”
09:15 “Контрольна
закупівля”
09:40 “Жити здорово!”
10:55, 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 та
справедливість”
18:40, 03:05 “Давай
одружимося!”
19:45, 02:00 “Нехай
говорять”
21:00 “Час”
21:30 Т/с “Трохи сам не
свій”
22:40 “Товариші
поліцейські”

06:10 Х/ф “Самотній
гравець”
07:50 Т/с “Детективи”
08:30 “Легальний дохід”
08:35 “Друга смуга”
08:40 “Правда життя”
09:10 Т/с “NCIS:
полювання на вбивцю”
10:05 Т/с “Закон і порядок”
11:00 Т/с “CSI: Нью-Йорк”
12:00 Т/с “Детективи”
12:30 Т/с “CSI: Нью-Йорк”
13:30 Т/с “Павутиння - 4”
17:05 Х/ф “Загін
спеціального
призначення”
18:30 “Агенти впливу”
19:00 “Свідок”
19:20 Т/с “Вулиці розбитих
ліхтарів - 10”
20:20 Т/с “CSI: Нью-Йорк
- 6”
21:30 “Свідок”
22:00 Т/с “NCIS:
полювання на вбивцю”
23:00 Т/с “Закон і порядок”

07:00 “Телепузики”
07:30 “Мультик з Лунтіком”
08:00 “Телепузики”
08:30 “Мультик з Лунтіком”
09:00 “Ранетки”
10:00 “Зайцев+1”
10:30 “Усі жінки — відьми”
11:20 “Щоденники
Темного”
11:55 “Королева балу”
12:50 “Твою маму!”
13:20 “Маша & моделі”
14:00 “Одна за всіх”
14:30 “Моя прекрасна
няня”
15:00 “Дім-2»
16:00 «Ранетки»
17:00 «Універ»
18:25 «Маша & моделі»
19:05 «Моя прекрасна
няня»
20:05 «Універ»
21:30 «Зайцев+1»
21:55 «Реальні пацани»
22:20 «Щоденники
Темного»

05:20 Факти
05:35 Світанок
06:20 Ділові факти
06:40 Світанок
07:35 Ділові факти
07:40 Ти не повіриш!
08:45 Факти. Ранок
09:30 Надзвичайні новини
з Костянтином Стогнієм
10:35 «Літєйний»
12:35 Анекдоти
по-українськи
12:45 Факти
12:55 Спорт
13:00 Анекдоти
по-українськи
13:25 Провокатор
14:20 «Братани»
16:40 «Літєйний»
18:45 Факти. Вечір
19:15 Надзвичайні новини
з Костянтином Стогнієм
20:10 «Місце зустрічі
змінити не можна»
23:10 Факти. Підсумок дня
23:25 «Бій з тінню»

6.00, 7.00, 8.00, 15.00,
17.00, 19.00, 21.00, 23.00
СТН
6.30, 19.30 Столиця
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
16.10 В центрі уваги
17.10, 22.25 Сильні світу
цього
17.45 Столиця
20.00 Т/с «Інспектор
Деррік»

06:20 “Бізнес+”
06:25 “Документальний
детектив”
07:20 “Неймовірна правда
про зірок”
08:15 Т/с “Лікар Хаус”
09:15 “Зіркове життя.
Зіркові байстрюки”
10:25 Х/ф “Недільний тато”
12:15 “Феномен”
14:55 Т/с “Адвокат”
17:00 “Давай одружимося”
18:00 “Вікна-Новини”
18:10 “Неймовірна правда
про зірок”
19:05 “Зіркове життя. Я
люблю тебя до слез....”
20:10 “Фермер шукає
дружину”
22:00 “Вікна-Новини”
22:40 “Кохана, ми
вбиваємо дітей”
23:40 Т/с “Лікар Хаус”
00:40 Т/с “Адвокат”
02:15 “Вікна-Спорт”
02:25 “Бізнес+”

07:30 Репортер
07:40 «Підйом»
09:00 Репортер
09:10 Х/ф «Знайомство з
Марком»
11:10 Т/c «Щасливі разом»
12:55 Батьки і діти
13:50 Т/c «Татусеві дочки»
14:50 Teen Tіme
14:55 Т/c «Дрейк і Джош»
15:50 Teen Tіme
15:55 Т/c «Друзі»
16:55 Т/c “Відчайдушні
домогосподарки-7”
17:55 Т/c “Вороніни”
19:00 Репортер
19:15 Спортрепортер
19:20 Погода
19:25 Знову разом
20:45 Т/c “Вороніни”
21:50 Хто проти
блондинок?
22:55 Т/c “Щасливі разом”
23:55 Т/c “Відчайдушні
домогосподарки-7”
00:50 Репортер

06:00 Програма передач
06:01 «Час-Тайм»
06:30 «Ранок на 5-му»
09:10 «Бізнес-час»
09:25 «5 елемент»
10:30 «Прес-конференції у
прямому ефірі»
13:20 «5 елемент»
15:20 «Мотор-ТБ»
16:15 «Українські
пристрасті»
17:15 «Українські
пристрасті»
18:15 «Агроконтроль»
18:45 «Київський час»
19:30 «Час: важливо»
21:00 «Час»
21:40 «Час-Тайм»
22:00 «Народний
контроль»
23:00 «Київський час»
23:20 «Бізнес-час»
23:30 «Територія закону»
23:55 «Огляд преси»
00:00 «Час новин»
(російською мовою)

06:10 Срібний апельсин
06:50 Події
07:10 Т/с “Єфросинія.
Продовження”
08:20 Т/с “Слід”
09:00 Т/с “Глухар.
Повернення”
11:00 Т/с “Маруся.
Випробування”
12:00 Т/с “Дорожній
патруль - 7”
13:00 “Нехай говорять.
Удар чорного тигра”
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.
Продовження”
19:00 Події
19:20 Т/с “Маруся.
Випробування”
20:20 Т/с “Глухар.
Повернення”
22:20 Т/с “Слід”

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 “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”.
21:30 Футбол. Ліга
чемпіонів УЄФА. “Апоел”
(Кіпр) - “Зеніт” (Росія).
Пряма трансляція.
23:40 “Школа лихослів’я”
00:30 Кулінарний двобій.

05:00, 09:00, 12:00, 15:00,
18:00, 04:00 Новини
05:05 “Доброго ранку”
09:15 “Контрольна
закупівля”
09:40 “Жити здорово!”
10:55, 04:05 “Модний
вирок”
12:15, 22:40 “Товариші
поліцейські”
13:20 “Детективи”
14:00 Інші новини
14:20 “Зрозуміти.
Пробачити”
15:20 “Хочу знати”
15:55, 21:30 Т/с “Трохи
сам не свій”
16:55, 00:55 “Воля та
справедливість”
18:40, 03:05 “Давай
одружимося!”
19:45, 01:50 “Нехай
говорять”
21:00 “Час”
23:50 “Проти ночі”
00:40 Нічні новини

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
- 6”
12:00 Т/с “Детективи”
12:35 Т/с “Вулиці розбитих
ліхтарів - 10”
13:30 Т/с “Next - 3”
15:40 Х/ф “У лісах під
Ковелем”
17:00 Х/ф “Загін
спеціального
призначення”
18:30 “Речовий доказ”.
Дует нічних мисливців
19:00 “Свідок”
19:20 Т/с “Вулиці розбитих
ліхтарів - 10”
20:20 Т/с “CSI: Нью-Йорк
- 6”
21:30 “Свідок”
22:00 Т/с “NCIS:
полювання на вбивцю”
23:00 Т/с “Закон і порядок”

07:00 “Телепузики”
07:30 “Мультик з Лунтіком”
08:00 “Телепузики”
08:30 “Мультик з Лунтіком”
09:00 “Ранетки”
10:00 “Зайцев+1”
10:30 “Усі жінки — відьми”
11:20 “Щоденники
Темного”
11:55 “Королева балу”
12:50 “Твою маму!”
13:20 “Маша & моделі”
14:00 “Моя прекрасна
няня”
15:00 “Дім-2”
16:00 “Ранетки”
17:00 “Універ”
18:25 “Маша & моделі”
19:05 “Моя прекрасна
няня”
20:05 “Універ”
21:30 “Зайцев+1”
21:55 “Реальні пацани”
22:20 “Щоденники
Темного”
23:00 “Надприродне”
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08:40 Корисні поради
09:00 Підсумки дня
09:45 «Легко бути жінкою»
10:45 М/с «Сандокан»
11:10 В гостях
у Д. Гордона
12:00 Новини
12:25 Ближче до народу.
О.Ляшко
12:50 Країна якості
13:15 Хто в домі хазяїн?
13:35 Х/ф «Серед добрих
людей»
15:00 Новини
15:25 Т/с «Чотири танкісти
і собака»
16:30 Т/с «Ставка більша
за життя»
18:20 Новини
19:15 Т/с «Відділ убивств»
20:55 Офіційна хроніка
21:00 Підсумки дня
21:40 221. Екстрений
виклик
22:50 Суперлото, Трійка,
Кено

07:15 Дісней! «Чіп і Дейл
поспішають на допомогу»
07:40 «Сніданок з 1+1»
08:00 ТСН
09:55 «Сімейні драми»
10:50 «Не бреши мені - 2»
11:50 «Чесно»
12:45 «Ілюзія безпеки.
Індійські йоги, хто вони?
40 років по тому»
13:40 «Тисяча і одна ніч»
15:05 «Жіночі мрії про
далекі краї»
16:05 «Міняю жінку - 2»
17:00 «ТСН. Особливе»
17:20 «Шість кадрів»
17:40 «Сімейні драми»
18:30 «Не бреши мені - 2»
19:30 ТСН
20:15 «Інтерни - 2»
20:50 «Інтерни - 2»
21:15 «Від пацанки до
панянки - 2»
22:25 «Особиста справа»
23:25 ТСН
23:45 «Зняти все»

07:45 Провокатор
08:45 Факти. Ранок
09:20 Спорт
09:30 Надзвичайні новини
з Костянтином Стогнієм
10:35 «Літєйний»
12:30 Анекдоти
по-українськи
12:45 Факти. День
12:55 Спорт
13:00 Анекдоти
по-українськи
13:25 «Місце зустрічі
змінити не можна»
16:35 «Літєйний»
18:45 Факти. Вечір
19:10 Спорт
19:15 Надзвичайні новини
з Костянтином Стогнієм
20:10 «Місце зустрічі
змінити не можна»
23:15 Факти
23:30 «Бій з тінню-2:
Реванш»
01:20 Надзвичайні новини
з Костянтином Стогнієм

6.00, 7.00, 8.00, 15.00,
17.00, 19.00, 21.00, 23.00
СТН
6.30, 19.30 Столиця
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
16.10 В центрі уваги
17.10, 22.25 Сильні світу
цього
17.45, 20.00 Т/с «Інспектор
Деррік

06:00 “Бізнес+”
06:05 “Документальний
детектив”
07:00 “Неймовірна правда
про зірок”
07:55 Т/с “Лікар Хаус”
УВАГА! ПРОФІЛАКТИКА
10:00 “ВусоЛапоХвіст”
10:10 Х/ф “Кур’єр”
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.
Війна за спадщину”
20:10 “МастерШеф”
22:00 “Вікна-Новини”
22:40 “МастерШеф”
00:00 Т/с “Лікар Хаус”
01:00 Т/с “Адвокат”
02:35 “Вікна-Спорт”

05:40 Т/c «Ясновидющий»
08:00 Профілактика!!!
14:00 Т/c «Татусеві дочки»
14:40 Teen Tіme
14:45 Т/c «Дрейк і Джош»
15:45 Teen Tіme
15:50 Т/c «Друзі»
16:55 Т/c “Відчайдушні
домогосподарки-7”
17:55 Т/c “Вороніни”
19:00 Репортер
19:15 Спортрепортер
19:20 Погода
19:25 Між нами, сватами
20:35 Т/c “Вороніни”
21:35 Зроби мені смішно
22:35 Т/c “Щасливі разом”
23:40 Т/c “Відчайдушні
домогосподарки-7”
00:35 Репортер
00:50 Спортрепортер
00:55 Погода
01:00 Служба розшуку
дітей
01:05 Х/ф “Якщо Люсі
впаде”

06:00 Програма передач
06:01 «Час-Тайм»
06:30 «Ранок на 5-му»
09:10 «Бізнес-час»
09:25 «5 елемент»
10:30 «Прес-конференції у
прямому ефірі»
11:20 «Енергонагляд»
12:15 «Cканер»
13:20 «5 елемент»
15:20 «Здорові історії»
16:20 «Арсенал»
17:25 «Вільна гавань»
17:50 «Погода в Україні»
18:00 «Час новин»
(російською мовою)
18:15 «Хроніка дня»
18:45 «Київський час»
19:30 «Час: важливо»
21:00 «Час»
21:40 «Час-Тайм»
22:00 «Акцент»
23:00 «Київський час»
23:20 «Бізнес-час»
23:30 «Драйв»
23:55 «Огляд преси»

06:30 Переможний голос
віруючого
07:00 «24 години»
07:10 24 години. Бізнес
07:15 Створи себе
07:20 «Життя зі знаком +»
08:00 - 12:00
ПРОФІЛАКТИКА
12:00 Сильні світу сього
12:15 Погляд у майбутнє
15:45 Твій хіт
16:35 Х/ф «Як стати
щасливим»
18:30 «24 години»
18:40 24 години Бізнес
18:45 «Життя»
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 одісея
23:15 «24 години»

07:00 Новини
07:10 З новим ранком
07:30 Спорт у Подробицях
09:10 Т/с «Каменська-4»
10:55 Т/с «Свати-4»
12:00 Новини
12:15 Т/с «Невидимки»
13:15 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським»
14:10 «Сімейний суд»
15:05 «Судові справи»
15:55 Т/с «Вулиці розбитих
ліхтарів-11»
18:00 Новини
18:10 Ток-шоу «Усі свої»
19:05 Т/с «Обручка»
20:00 «Подробиці»
20:30 «Спорт у
Подробицях»
20:35 Т/с «Свати-4»
21:40 Т/с «Знахар-2»
00:00 Д/ф « Як позбутися
чоловіка - тирана»
01:05 Х/ф «Шоу
починається»
02:40 «Подробиці»

07:10 Т/с «Єфросинія.
Продовження»
08:20 Т/с «Слід»
09:00 Т/с «Глухар.
Повернення»
11:00 Т/с «Маруся.
Випробування»
12:00 Т/с «Дорожній
патруль - 7»
13:00 Ток-шоу «Нехай
говорять». Лоліта по
сусідству.
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.
Продовження»
19:00 Події
19:20 Т/с «Маруся.
Випробування»
20:20 Т/с «Глухар.
Повернення»
22:20 Т/с «Слід»
00:00 Т/с «Лицар доріг»

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 “В 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”
18:30 Т/с “Морські
дияволи”
20:30 Т/с “Глухар.
Повернення”
22:35 “Увага: розшук!”
23:15 “Запах болю”
00:10 Квартирне питання
01:15 Т/с “Столиця гріха”
04:00 Т/с “Основна версія”

05:00, 09:00, 12:00, 15:00,
18:00, 04:00 Новини
09:15 “Контрольна
закупівля”
09:40 “Жити здорово!”
10:55, 04:05 “Модний
вирок”
12:15, 22:40 “Товариші
поліцейські”
13:20 “Детективи”
14:00 Інші новини
14:20 “Зрозуміти.
Пробачити”
15:20 “Хочу знати”
15:55, 21:30 Т/с “Трохи
сам не свій”
16:55, 01:05 “Воля та
справедливість”
18:40, 03:05 “Давай
одружимося!”
19:45, 02:00 “Нехай
говорять”
21:00 “Час”
23:50 Середовище
проживання. “Пільговий
рефлекс”

08:35 “Друга смуга”
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
- 6”
12:00 Т/с “Детективи”
12:30 Т/с “Вулиці розбитих
ліхтарів - 10”
13:35 Т/с “Next - 3”
15:30 Х/ф “У лісах під
Ковелем”
16:55 Х/ф “Загін
спеціального
призначення”
18:30 “Правда життя”.
Поруч зі смертю
19:00 “Свідок”
19:20 Т/с “Вулиці розбитих
ліхтарів - 10”
20:20 Т/с “CSI: Нью-Йорк
- 6”
21:30 “Свідок”
22:00 Т/с “NCIS:
полювання на вбивцю”

06:00 Мультфільм
06:10 “Інститут шляхетних
панянок”
07:00 “Телепузики”
07:30 “Мультик з Лунтіком”
08:00 “Телепузики”
08:30 “Мультик з Лунтіком”
09:00 “Ранетки”
10:00 “Зайцев+1”
10:30 “Усі жінки — відьми”
11:20 “Щоденники
Темного”
11:55 “Королева балу”
12:50 “Твою маму!”
13:20 “Маша & моделі”
14:00 “Моя прекрасна
няня”
15:00 “Дім-2»
16:00 «Ранетки»
17:00 «Універ»
18:25 «Маша & моделі»
19:05 «Моя прекрасна
няня»
20:05 «Універ»
21:30 «Зайцев+1»
21:55 «Реальні пацани»

08:15 Огляд преси
09:00 Підсумки дня
09:40 Книга.ua
10:00 «Легко бути жінкою»
10:45 М/с «Сандокан»
11:10 Здоров›я
12:00 Новини
12:30 Аудієнція. Країни від
А до Я
12:55 Крок до зірок.
Євробачення
13:40 Х/ф «П›ядь землі»
15:00 Новини
15:35 Т/с «Ставка більша
за життя»
18:00 Новини
18:25 Хокей. Чемпіонат
України. «Донбас»
(Донецьк) - «Сокіл» (Київ)
20:45 221. Екстрений
виклик
20:55 Офіційна хроніка
21:40 Концерт Вітаса
«Пісні моєї мами»
22:50 Трійка, Кено,
Максима

07:00 ТСН
07:10 «Сніданок з 1+1»
07:15 «Чіп і Дейл
поспішають на допомогу»
07:40»Сніданок з 1+1»
08:00 ТСН»
09:55 «Сімейні драми»
10:50 «Не бреши мені - 2»
11:50 «Чесно»
12:45 «Ілюзія безпеки.
Обережно, мозок»
13:40 «Тисяча і одна ніч»
15:05 «Жіночі мрії про
далекі краї»
16:05 «Міняю жінку - 2»
17:00 «ТСН. Особливе»
17:20 «Шість кадрів»
17:40 «Сімейні драми»
18:30 «Не бреши мені - 2»
19:30 ТСН
20:00 Футбол. Ліга
Європи. «Динамо» (Київ,
Україна) - «Сток Сіті»
(Англія)
22:05 «Інтерни - 2»
22:30 «Здивуй мене»

07:35 Ділові факти
07:45 Максимум в Україні
08:45 Факти. Ранок
09:25 Спорт
09:30 Надзвичайні новини
з Костянтином Стогнієм
10:35 «Літєйний».
12:35 Анекдоти
по-українськи
12:45 Факти. День
13:00 Анекдоти
по-українськи
13:20 «Місце зустрічі
змінити не можна»
16:35 «Літєйний».
18:45 Факти. Вечір
19:10 Спорт
19:15 Надзвичайні новини
з Костянтином Стогнієм
20:10 «Місце зустрічі
змінити не можна»
22:05 Російський Голівуд:
Місце зустрічі змінити не
можна. 30 років потому

6.00, 7.00, 8.00, 15.00,
17.00, 19.00, 21.00, 23.00
СТН
6.30, 19.30 Столиця
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
16.10 В центрі уваги
17.10, 22.25 Сильні світу
цього
17.45, 20.00 Т/с «Інспектор
Деррік»

06:00 “Бізнес+”
06:05 “Документальний
детектив”
06:30 “Неймовірна правда
про зірок”
07:30 Т/с “Лікар Хаус”
08:30 “Зіркове життя.
Війна за спадщину”
09:35 Х/ф “Вірні друзі”
11:45 Х/ф “Пригоди
Шерлока Холмса і доктора
Ватсона”
14:55 Т/с “Адвокат”
17:00 “Давай одружимося”
18:00 “Вікна-Новини”
18:10 “Неймовірна правда
про зірок”
19:00 “Зіркове життя.
Врятовані дітьми”
20:10 “Зважені та щасливі”
22:00 “Вікна-Новини”
22:40 “Зважені та щасливі”
23:50 Т/с “Лікар Хаус”
00:50 Т/с “Адвокат”
02:25 “Вікна-Спорт”
02:35 “Бізнес+”

06:40 «Підйом»
06:45 М/c «Джуманджи»
07:15 «Підйом»
07:30 Репортер
07:40 «Підйом»
09:10 Х/ф «Ніндзя
серфери»
11:10 Т/c «Щасливі разом»
12:55 Між нами, сватами
13:55 Т/c «Татусеві дочки»
14:50 Teen Tіme
14:55 Т/c «Дрейк і Джош»
15:55 Teen Tіme
16:00 Т/c «Друзі»
16:55 Т/c “Відчайдушні
домогосподарки-7”
17:55 Т/c “Вороніни”
19:00 Репортер
19:15 Спортрепортер
19:20 Погода
19:25 Кухня на двох
20:40 Т/c “Вороніни”
21:40 Мрії зійснюються
22:50 Т/c “Щасливі разом”
23:55 Т/c “Відчайдушні
домогосподарки-7”

06:00 Програма передач
06:01 «Час-Тайм»
06:30 «Ранок на 5-му»
09:10 «Бізнес-час»
10:30 «Прес-конференції у
прямому ефірі»
14:20 «5 елемент»
15:20 «Життя в
задоволення»
16:20 «Драйв»
16:40 «Трансмісія»
17:25 «Акцент»
18:45 «Київський час»
19:30 «Час: важливо»
21:00 «Час»
21:40 «Час-Тайм»
22:00 «РесПубліка з Анною
Безулик»
23:40 «Бізнес-час»
23:55 «Огляд преси»
00:30 «Автопілот-новини»
01:00 «РесПубліка з Анною
Безулик»
02:15 «Час: важливо»
03:00 «Час»
03:24 «Бізнес-час»

07:00 «24 години»
07:10 24 години. Бізнес
07:15 Створи себе
07:20 «Життя зі знаком +»
07:55 Американська
космічна одісея
09:00 Хіт-парад дикої
природи
11:10 На перехрестях
планети Земля
12:15 Погляд у майбутнє
15:45 Твій хіт
16:35 Х/ф «Незваний друг»
18:30 «24 години»
18:40 24 години. Бізнес
18:45 «Життя»
18:55 На перехрестях
планети Земля
20:15 Сильні світу сього
20:30 «24 години»
20:50 Хіт-парад дикої
природи
21:50 Американська
космічна одісея
22:40 Портрети дикої
природи

05:25 Т/с «Вулиці розбитих
ліхтарів-11»
07:00 Новини
07:30 Спорт у Подробицях
07:35 З новим ранком
08:00 Новини
09:10 Т/с «Каменська-4»
10:55 Т/с «Свати-4»
12:00 Новини
12:15 Т/с «Невидимки»
13:15 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським»
14:10 «Сімейний суд»
15:05 «Судові справи»
15:55 Т/с «Вулиці розбитих
ліхтарів 11»
18:00 Новини
18:10 Ток-шоу «Усі свої»
19:05 Т/с «Обручка»
20:00 «Подробиці»
20:30 «Спорт у
Подробицях»
20:35 Т/с «Свати-4»
21:40 Т/с «Знахар-2»
00:00 Д/ф «Дуремар і
красуні. В.Басов»

06:10 Срібний апельсин
06:50 Події
07:10 Т/с «Єфросинія.
Продовження»
08:20 Т/с «Слід»
09:00 Т/с «Глухар.
Повернення
11:00 Т/с «Маруся.
Випробування»
12:00 Т/с «Дорожній
патруль - 7»
13:00 «Нехай говорять.
Аварія на Садовому кільці»
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.
Продовження»
19:00 Події
19:20 Т/с «Маруся.
Випробування»
20:20 Т/с «Глухар.
Повернення»
22:20 Т/с «Слід»

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 “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”
18:40 Т/с “Морські
дияволи”
20:45 Т/с “Глухар.
Повернення”
21:50 Футбол. Ліга Європи
УЄФА. “Штурм” (Австрія)
- “Локомотив” (Росія).
Пряма трансляція.
00:00 “Жіночий погляд”
00:50 Дачна відповідь
01:55 “Ліга Європи УЄФА.
Огляд”

05:00, 09:00, 12:00, 15:00,
18:00, 04:00 Новини
09:15 “Контрольна
закупівля”
09:40 “Жити здорово!”
10:55, 04:05 “Модний
вирок”
12:15, 22:40 “Товариші
поліцейські”
13:20 “Детективи”
14:00 Інші новини
14:20 “Зрозуміти.
Пробачити”
15:20 “Хочу знати”
15:55 Т/с “Трохи сам не
свій”
16:55, 01:05 “Воля та
справедливість”
18:40, 03:05 “Давай
одружимося!”
19:45, 02:00 “Нехай
говорять”
21:00 “Час”
21:30 Т/с “Трохи сам не
свій”.
23:50 “Людина і закон”

08:30 “Легальний дохід”
09:00 Т/с “NCIS:
полювання на вбивцю”
10:00 Т/с “Закон і порядок”
11:00 Т/с “CSI: Нью-Йорк
- 6”
12:00 Т/с “Детективи”
12:30 Т/с “Вулиці розбитих
ліхтарів - 10”
13:35 Т/с “Next - 3”
15:30 Х/ф “У лісах під
Ковелем”
16:55 Х/ф “Загін
спеціального
призначення”
18:30 “Легенди карного
розшуку”. Туманов - кореш
Висоцького
19:00 “Свідок”
19:20 Т/с “Вулиці розбитих
ліхтарів - 10”
20:20 Т/с “CSI: Нью-Йорк
- 6”
21:30 “Свідок”
22:00 Т/с “NCIS:
полювання на вбивцю”

07:00 “Телепузики”
07:30 “Мультик з Лунтіком”
08:00 “Телепузики”
08:30 “Мультик з Лунтіком”
09:00 “Ранетки”
10:00 “Зайцев+1”
10:30 “Усі жінки — відьми”
11:20 “Щоденники
Темного”
11:55 “Королева балу”
12:50 “Твою маму!”
13:20 “Маша & моделі”
14:00 “Моя прекрасна
няня”
15:00 “Дім-2»
16:00 «Ранетки»
17:00 «Універ»
18:25 «Маша & моделі»
19:05 «Моя прекрасна
няня»
20:05 «Універ»
21:30 «Зайцев+1»
21:55 «Реальні пацани»
22:20 «Щоденники
Темного»
23:00 «Надприродне»
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09:00 Підсумки дня
09:40 Прем›єра.
Д/ф «Олександр
Вертинський» із циклу
«Київська старовина. Світ
мистецтва»
10:10 «Легко бути жінкою»
11:10 «Віра. Надія. Любов»
12:00 Новини
12:25 «Надвечір›я» з Т.
Щербатюк
12:55 Околиця
13:25 Х/ф «Корпус
генерала Шубнікова»
15:00 Новини
15:35 Т/с «Ставка більша
за життя»
17:50 Магістраль
18:10 Шустер-Lіve
21:00 Підсумки дня
21:20 Діловий світ
21:25 Шустер-Lіve
ТРК «ЕРА»
00:00 Підсумки
00:15 Вертикаль влади - 1
частина

06:55 «Сніданок з 1+1»
07:15 Дісней! «Чіп і Дейл
поспішають на допомогу»
07:40 «Сніданок з 1+1»
08:00 ТСН
09:55 «Сімейні драми»
10:50 «Не бреши мені - 2»
11:50 «Чесно»
12:45 «Ілюзія безпеки.
Народити вундеркінда»
13:40 «Тисяча і одна ніч»
15:05 «Жіночі мрії про
далекі краї»
16:05 «Міняю жінку - 2»
17:00 «ТСН. Особливе»
17:20 «Шість кадрів»
17:40 «Сімейні драми»
18:30 «Не бреши мені - 2»
19:30 ТСН
20:15 Брюс Вілліс у
фантастичному бойовику
«Сурогати»
22:00 «Велика різниця поукраїнському. Найкраще»
23:00 Бойовик «Без
правил: один проти всіх»

07:35 Ділові факти
07:45 Стоп-10
08:45 Факти. Ранок
09:30 Надзвичайні новини
з Костянтином Стогнієм
10:35 «Літєйний»
12:35 Анекдоти поукраїнськи
12:45 Факти. День
12:55 Спорт
13:00 «Місце зустрічі
змінити не можна»
14:55 Російський Голівуд:
Місце зустрічі змінити не
можна. 30 років по тому
16:35 «Літєйний»
18:45 Факти. Вечір
19:10 Спорт
19:15 Джентльмени на дачі
20:20 «Кілери»
22:20 «Містер і місіс Сміт»
00:55 Самозванці
01:50 Спорт
01:55 Погода
02:00 «У чорному
списку-2».

6.00, 7.00, 8.00, 15.00,
17.00, 19.00, 21.00, 23.00
СТН
6.30, 19.30 Столиця
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 В гостях у Д.
Гордона
16.10 В центрі уваги
17.10, 22.25 Сильні світу
цього
18.00, 0.30 Віра. Надія.
Любов
20.00 Т/с «Інспектор
Деррік»

06:15 «Бізнес+»
06:20 «Документальний
детектив»
06:45 «Зіркове життя.
Відверто про перше
кохання»
07:45 Х/ф «Людина
народилася»
09:45 Х/ф «Особисте
життя лікаря Селіванової»
17:50 «Вікна-Новини»
18:00 Х/ф «Іван
Васильович змінює
професію»
20:00 «Національне
талант-шоу «Танцюють
всі!-4»
22:00 «Вікна-Новини»
22:45 «Національне
талант-шоу «Танцюють
всі!-4»
23:35 «ВусоЛапоХвіст»
00:45 Х/ф «Пригоди
Шерлока Холмса і доктора
Ватсона»
02:00 «Вікна-Спорт»

06:35 Kіds Tіme
06:40 «Підйом»
06:45 М/c «Джуманджи»
07:15 «Підйом»
07:30 Репортер
07:35 Погода
07:40 «Підйом»
09:00 Репортер
09:05 Погода
09:10 Х/ф «Маленькі
негідники»
11:10 Т/c «Грань-3»
15:50 Т/c «Друзі»
17:00 Т/c «Відчайдушні
домогосподарки-7»
17:55 Т/c «Вороніни»
19:00 Репортер
19:15 Спортрепортер
19:20 Погода
19:35 Здрастуйте, я - ваша
мама!
21:30 Інтуїція
22:40 Х/ф «Костянтин»
01:00 Репортер
01:15 Спортрепортер
01:20 Погода

06:00 Програма передач
06:01 «Час-Тайм»
06:30 «Ранок на 5-му»
09:10 «Бізнес-час»
09:25 «5 елемент»
10:30 «Прес-конференції у
прямому ефірі»
11:15 «Сканер»
14:20 «5 елемент»
15:20 «Своїми очима»
16:30 «РесПубліка з Анною
Безулик»
18:15 «Вікно у Європу»
18:45 «Київський час»
19:30 «Час: важливо»
21:00 «Час»
21:40 «Час-Тайм»
22:00 «Вікно у Європу»
23:00 «Київський час»
23:20 «Бізнес-час»
23:30 «Трансмісія-тест»
23:55 «Огляд преси»
00:25 «Автопілот-новини»
00:35 «Огляд преси»
01:00 «Час»
01:50 «Час: важливо»

08:30 Американська
космічна одісея
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 «Інкогніто із
Петербурга»
18:30 «24 години»
18:40 24 години. Бізнес
18:45 «Життя»
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 Х/ф «Викуп»
00:00 Таємниці долі
02:30 Твій хіт
03:00 «24 години»
03:10 Диваки

05:25 Т/с «Вулиці розбитих
ліхтарів -11»
07:00 Новини
07:10 З новим ранком
07:30 Спорт у Подробицях
07:35 З новим ранком
08:00 Новини
09:10 Т/с «Каменська-4»
10:55 Т/с «Свати-4»
12:00 «Новини»
12:15 Т/с «Невидимки»
13:15 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським»
14:10 «Сімейний суд»
15:05 «Судові справи»
15:55 Т/с «Вулиці розбитих
ліхтарів 11»
18:00 «Новини»
18:10 «Усі свої»
19:05 Т/с « Обручка»
20:00 «Подробиці»
20:30 «Спорт у
Подробицях»
20:35 «Шоу №1»
22:30 « Велика політика з
Євгенієм Кисельовим»

06:50 Події
07:10 Т/с «Єфросинія.
Продовження»
08:20 Т/с «Слід»
09:00 Т/с «Глухар.
Повернення»
11:00 Прем›єра! Т/с
«Маруся. Випробування»
12:00 Т/с «Дорожній
патруль - 7»
13:00 «Нехай говорять»
Польовий акт
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.
Продовження»
19:20 Т/с «Маруся.
Випробування»
20:20 Т/с «Глухар.
Повернення»
22:20 Т/с «Куля-дура 5. Смарагдова справа
Агента»

04:55 «НТВ ранок».
07:30 Слідство вели....
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»
18:30 Т/с «Морські
дияволи»
20:30 Д/ф «Єльцин. Три дні
у серпні»
22:30 «НТВшники». Арена
гострих дискусій
23:25 Х/ф «Двоє в чужому
домі»
01:25 Х/ф «Убивці»
04:05 «Один день. Нова
версія»

05:00, 09:00, 12:00, 15:00,
18:00 Новини
05:05 «Доброго ранку»
09:15 «Контрольна
закупівля»
09:40 «Жити здорово!»
10:55 «Модний вирок»
12:15 «Товариші
поліцейські»
13:20 «Детективи»
14:00 Інші новини
14:20 «Зрозуміти.
Пробачити»
15:20 «Хочу знати»
15:55 Т/с «Трохи сам не
свій».
16:55 «Чекай на мене»
18:40 «Поле чудес»
19:45 «Нехай говорять»
21:00 «Час»
21:30 «Велика різниця»
23:55 Х/ф «Романс про
закоханих»
02:15 Х/ф «Сльози капали»
03:40 Х/ф «Поспішай
будувати дім»

07:45 Т/с «Детективи»
08:30 «Легальний дохід»
08:35 «Друга смуга»
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
- 6»
12:00 Т/с «Детективи»
12:35 Т/с «Вулиці розбитих
ліхтарів - 10»
13:35 Т/с «Next - 3»
15:35 Х/ф «Ти є...»
17:35 Х/ф «Загін
спеціального
призначення» 5 с.
19:00 «Свідок»
19:20 Х/ф «Вибух на
світанку»
21:30 «Свідок»
22:00 Т/с «NCIS:
полювання на вбивцю»
23:00 Т/с «Закон і
порядок»

08:00 «Телепузики»
08:30 «Мультик з
Лунтіком»
09:00 «Ранетки»
10:00 «Зайцев+1»
10:30 «Усі жінки — відьми»
11:20 «Щоденники
Темного»
11:55 «Королева балу»
12:50 «Твою маму!»
13:20 «Маша & моделі»
14:00 «Моя прекрасна
няня»
15:00 «Дім-2»
16:00 «Ранетки»
17:00 «Універ»
18:25 «Маша & моделі»
19:05 «Моя прекрасна
няня»
20:05 «Універ»
21:30 «Зайцев+1»
21:55 «Реальні пацани»
22:20 «Теорія зради»
23:00 «Надприродне»
00:00 «Реальні пацани»
00:30 «Дім-2. Спецвипуск»

08:00 Шустер-Lіve
12:30 Глибинне буріння
13:00 After Lіve
13:25 Погода
13:30 Наша пісня
14:15 Країна якості
14:40 Погода
14:45 В гостях
у Д. Гордона
16:30 Зелений коридор
16:40 Світ атома
17:05 Погода
17:10 Х/ф «Фабрика
щастя»
18:50 Золотий гусак
19:20 Концертна програма
«Гумор у Кремлі»
21:00 Підсумки дня
21:45 Концерт Раймонда
Паулса
22:45 Мегалот
22:50 Суперлото, Трійка,
Кено
ТРК «ЕРА»
23:00 Ультра. Тема
23:20 Ера здоров’я

07:25 «Справжні лікарі»
08:15 «Світське життя»
09:05 Квартирна лотерея
«Хто там?»
10:05 Дісней!
«Русалонька»
10:30 Дісней! «Чіп і Дейл
поспішають на допомогу»
11:00 «Світ навиворіт - 2:
Індія»
11:55 «Вчені проти
екстрасенсів»
12:55 «Шість кадрів»
13:20 «Від пацанки до
панянки - 2»
14:30 «Ласковый май»
16:40 «Велика різниця поукраїнському. Найкраще»
17:35 «Здивуй мене»
18:30 «Назад у СРСР»
19:30 ТСН
20:00 «Назад у СРСР»
22:50 «Ласкавий травень»
01:00 Бойовик «Без
правил: один проти всіх»
02:35 ТСН

04:45 Факти
05:15 Погода
05:20 Козирне життя
05:45 «Серце дракона»
07:25 Битва націй
08:50 Велика різниця.
Одеський фестиваль.
Частина друга
10:50 Люди, коні, кролики
і...домашні ролики
11:15 Квартирне питання
12:15 «Кілери»
14:35 Джентльмени на дачі
15:45 Стоп-10
16:40 Провокатор
17:45 Максимум в Україні
18:45 Факти. Підсумок дня
18:55 Спорт
19:00 Наша Russіa
20:00 «Кохання у великому
місті»
21:50 Самозванці
22:50 «Гарольд і Кумар:
Втеча з Гуантанамо»
00:55 «Дуже страшне
кіно-3»

6.00, 7.00 СТН
6.30 Столиця
7.25, 16.35 В гостях у Д.
Гордона
9.10 Хто в домі господар?
9.35 Актуальна тема
9.55 Т/с «Інспектор
Деррік»
11.00, 1.30 Як це?
11.35, 2.00 Муз. програма
12.50 Повнота радості
життя
13.25, 16.10, 0.30, 5.00
Мультляндія
14.50 Голос Перемоги
19.10 Х/ф «Пригоди графа
Невзорова»
20.30 Контрольна робота
21.00, 0.00 СТН. Тижневик
21.30 Х/ф «Втеча містера
Мак-Кінлі»
22.50 Столиця

05:05 «Наші улюблені
мультфільми: Каникули у
Простоквашино»
05:55 Х/ф «Вірні друзі»
07:40 «Караоке на
Майдані»
08:40 «Сніданок з Юлією
Висоцькою»
10:00 «ВусоЛапоХвіст»
10:40 М/ф «Пінгвіни
Мадагаскару»
11:05 «Зважені та щасливі»
14:05 Х/ф «Іван
Васильович змінює
професію»
16:05 «Національне
талант-шоу «Танцюють
всі!-4»
19:00 «Х-Фактор.
Революція»
22:05 «ВусоЛапоХвіст»
23:55 Х/ф «Пригоди
Шерлока Холмса і доктора
Ватсона»
01:35 Х/ф «Здрастуй і
прощавай»

05:10 Т/c «Ясновидющий»
05:50 Т/c «Журнал мод»
06:55 М/ф «Розповідь
про Федота-стрільця,
відважного молодця»
08:15 Х/ф «Маленькі
негідники»
10:00 Ревізор
11:00 Кухня на двох
12:00 Файна Юкрайна
12:50 Даєш молодь
13:30 Зроби мені смішно
14:25 Фабрика Зірок-4
17:25 Х/ф «Поїздка в
Америку»
20:00 Я - ГЕРОЙ!
22:00 Зірковий будинок.
Напередодні
23:00 Х/ф «Бабій»
01:05 Спортрепортер
01:10 Х/ф «Ворон-месник»
02:50 Зона ночі
02:55 Під знаком біди
03:55 Костянтин
Степанков. Спомин після
життя

09:20 «Інтелект.ua»
10:15 «Здорові історії»
10:35 «Не перший погляд»
11:20 «Трансмісія-тест»
11:35 «Автопілот-тест»
12:15 «Вікно в Європу»
13:10 «Вперед, на Олімп!»
13:35 «Драйв»
14:10 «Тема тижня»
14:25 «Гра долі»
15:20 «Зверни увагу з
Тетяною Рамус»
16:20 «Арсенал»
17:25 «Феєрія мандрів»
18:15 «Народний
контроль»
18:45 «Київський час»
19:15 «Тема тижня»
19:30 «Час інтерв»ю»
19:55 «Бізнес-час»
20:05 «Час інтерв»ю»
20:50 «Тема тижня»
21:00 «Велика політика»
21:40 «Вікно в Америку»
22:00 «Машина часу»
23:00 «Київський час»

08:00 Зелена варта
08:35 Твій хіт
09:00 Створи себе
09:05 24 години. Світ
10:15 За сім морів
10:50 Телеенциклопедія:
Виховання домашніх
тварин
11:15 Дитинство у дикій
природі
12:15 Погляд у майбутнє
15:00 Твій хіт
16:30 Життя серед життя
17:00 Скромна чарівність
сучасних технологій
18:00 Світські хроніки
18:20 Журфікс
19:00 Портрети дикої
природи
19:30 Життя серед життя
20:00 24 години. Бізнес
20:20 24 години. Світ
20:45 Смертельна кухня
21:40 Х/ф «Казка мандрів»
23:40 Секретні файли. Світ
тварин

05:50 « Велика політика з
Євгенієм Кисельовим»
07:50 «Городок-2011»
09:00 «Орел і Решка»
10:00 «Україно, вставай!»
10:40 «Вирваний
з натовпу»
11:15 «Найрозумніший»
13:10 Х/ф «Снігур»
15:05 Х/ф «Кактус і Олена»
17:10 «Міжнародний
фестиваль гумору
«Юрмала 2009»»
19:05 «Розсмішити коміка»
20:00 «Подробиці»
20:30 «Майдан’s 2»
23:10 «Розбір польотів»
00:15 Д/ф «Нарешті в
Україні, або феномен
Bіg Brother»
01:20 Х/ф «Утікач»
03:25 «Подробиці»
03:55 «Позаочі»

06:10 Срібний апельсин
06:40 Події
07:00 Х/ф «Пригоди
Електроніка»
08:20 Х/ф «Пригоди
Електроніка»
11:10 Т/с «Куля-дура 5. Смарагдова справа
Агента»
12:10 Оголена красуня
13:10 Т/с «Куля-дура 5. Смарагдова справа
Агента»
16:00 Т/с «Дорожній
патруль - 8»
18:00 Т/с «Пілот
міжнародних авіаліній»
19:00 Події
19:20 Т/с «Пілот
міжнародних авіаліній»
21:15 Х/ф «Влітку я віддаю
перевагу...»
23:15 Т/с «Конвой PQ-17»
01:15 Х/ф «Дави на газ!»
03:00 Щиросерде зізнання
03:30 Події

07:00, 09:00, 12:00, 15:00,
18:00 Сьогодні
07:20 «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:
Республіка Хакасія. Дорога
у паралельний світ?»
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
23:25 Московський
фестиваль саморобних
літальних апаратів

06:00, 10:00, 12:00, 18:00
Новини
06:10 Х/ф «Літо рядового
Дідова»
07:15 Х/ф «Комедія давно
минулих днів»
08:50 «Грай, гармонь
улюблена!»
09:40 «Слово пастиря»
10:10 «Смак»
10:50 «Олександр
Розенбаум. «Мій дивний
сон...»
12:15 Середовище
проживання. «Що гірше за
гірку редьку?»
13:20 «Єралаш»
13:45, 18:15 Т/с «Спогади
про Шерлока Холмса»
19:00 «Великі олімпійські
перегони»
21:00 «Час»
21:15 «Привид опери»
22:35
«ПрожекторПерісХілтон»
23:20 Х/ф «Пам’ятай мене»

06:00 «Легенди

08:10 «Телепузики»
08:35 «Малята-твійнята»
09:00 «Мультик з
Лунтіком»
09:30 «Хто у домі
господар»
10:30 «Одна за всіх»
11:00 «Моя прекрасна
няня»
12:00 «Це любов»
12:30 «ТЕТ 2.0»
13:25 «Маша & моделі»
15:00 «Жіноча ліга»
15:30 «Універ»
17:00 «Лікар Дулітл»
18:30 «Лялечка»
19:25 «Моя прекрасна
няня»
20:25 «Зайцев+1»
21:10 «Універ»
22:30 «Бабуни & дідуни»
23:00 «Нереальний
блокбастер»
00:30 «Щоденники
Темного»

бандитського Києва»
06:55 Т/с «Інспектор
Деррік»
09:20 Т/с «Суто англійські
вбивства»
11:30 «Речовий доказ».
Дует нічних мисливців
12:00 «Головний свідок»
12:45 «Правда життя».
Поруч зі смертю
13:15 Х/ф «Вибух на
світанку»
15:00 Т/с «Павутиння - 4»
19:00 Т/с «Бригада»
23:20 Х/ф «Кілер»
01:20 «Нарешті в Україні,
або Феномен Bіg Brother»
02:15 «Речовий доказ»
04:05 «Правда життя»
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07:50 Сільський час
08:20 Укравтоконтинент
08:50 Корисні поради
09:00 «Гумор у Кремлі»
10:30 Крок до зірок.
Євробачення
11:10 Шеф-кухар країни
13:00 Х/ф «Головне —
встигнути»
14:30 Ближче до народу
15:05 Концерт О.Пєскова
16:10 Золотий гусак
16:35 Маю честь
запросити
17:55 Футбол. Чемпіонат
України. Прем’єр-ліга.
«Шахтар» (Донецьк) «Ворскла» (Полтава)
18:50 В ПЕРЕРВІ: Погода
19:55 «Бульвар»
20:40 Головний аргумент
20:50 Офіційна хроніка
21:00 Підсумки тижня
22:05 Фольк-musіc
22:55 Трійка, Кено,
Максима

06:35 «Кінґ-Конґ живий»
08:40 Маріччин кінозал
09:05 «Лото-Забава»
10:05 «Русалонька»
10:30 «Чіп та Дейл
поспішають на допомогу»
11:00 «Дикі і смішні»
11:20 «Хованки»
12:15 «Одружений за
власним бажанням»
13:25 «Смакуємо»
14:00 «Алхімія кохання»
14:55 «Тиждень без жінок»
15:55 «Назад у СРСР»
19:30 «ТСН-тиждень»
20:15 «Кохання-зітхання
- 3»
22:05 «Інтерни - 2»
22:30 «Світське життя»
23:30 «Телевізійна служба
новин»
00:20 «Tkachenko.ua»
01:00 «Вальгалла. Сага
про вікінгів»
02:40 «Одружений за
власним бажанням»

06:00 Погода
06:05 Факти
06:15 Погода
06:20 Квартирне питання
07:10 Анекдоти
по-українськи
07:35 «Рюрики»
08:05 «За бортом»
10:35 Ти не повіриш!
11:30 Козирне життя
11:55 Інший футбол
12:20 Спорт
12:25 Велика різниця
по-українськи
13:30 «Містер і місіс Сміт»
16:00 Наша Russіa
17:00 Битва націй
18:45 Факти тижня з
Оксаною Соколовою
19:40 Спорт
19:45 Наша Russіa
20:05 «Таксі».
21:00 «Канікули суворого
режиму»
00:05 Голі та смішні

6.00, 7.00 СТН. Тижневик
6.30 Хто в домі господар?
7.30, 15.55, 1.40, 5.00
Мультляндія
7.50 В гостях у Д. Гордона
9.30 Корисна розмова
9.40 Вчися з нами
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
16.35 День знань
17.45 Х/ф «Втеча містера
Мак-Кінлі»
19.10 Х/ф «Викрутаси в
старовинному стилі»
20.25 Гаряча лінія «102»
21.00 СТН. Спорт.
Тижневик
21.25 Світ бізнесу.
Підсумки
22.00 Х/ф «Втеча містера
Мак-Кінлі»

05:45 «Наші улюблені
мультфільми: Пригоди
домовенка»
06:45 Х/ф «Здрастуй і
прощавай»
08:40 «Сніданок з Юлією
Висоцькою»
08:50 «Їмо вдома»
10:00 «Неймовірні історії
кохання»
11:00 «Караоке
на Майдані»
12:00 «Х-Фактор.
Революція»
15:00 «МастерШеф»
18:05 «Паралельний світ»
19:05 «Битва екстрасенсів»
21:15 Х/ф «Втікачі»
23:15 «Неймовірні історії
кохання»
00:15 Х/ф «Собака на сіні»

04:45 Т/c «Ясновидющий»
06:10 Кліпси
06:35 Т/c «Журнал мод»
07:45 Церква Христова
08:00 Запитайте у лікаря
08:25 Даєш молодь
09:10 М/ф «Принцесалебідь-2: Таємниця замка»
10:30 Х/ф «Поїздка
в Америку»
13:05 Шоуманія
13:55 Аферисти
14:55 Info-шок
16:05 Х/ф «Гаррі Поттер
і в’язень Азкабану»
19:00 Фабрика Зірок-4
21:40 Т/c «Вороніни»
22:05 Фабрика зірок-4.
Голосування
22:30 Фабрика зірок-4.
Ще не все
23:30 Спортрепортер
23:35 Х/ф «Бумеранг»
01:50 Зона ночі
01:55 Чорний колір
порятунку

07:10 Клуб Суперкниги
07:30 Клуб 700
08:05 Телеенциклопедія:
Виховання домашніх
тварин
09:00 Створи себе
09:55 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 «Казка мандрів»
18:40 Секретні файли. Світ
тварин
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 «Полювання на
лисиць»

04:30 Т/с «БратиДетективи»
05:55 «Найрозумніший»
07:30 М/с «Вінкс»
08:25 М/с «Маша та
Ведмідь»
08:30 «Формула любові»
09:30 «Школа лікаря
Комаровського»
10:00 «Ранкова Пошта з
Пугачовою та Галкіним»
10:35 «Це моя дитина»
11:35 «Смачна ліга з
А.Заворотнюк»
12:30 «Неділя з
«Кварталом»»
13:30 Х/ф «Важко бути
мачо»
15:55 Х/ф «Ведмежа
шкіра»
18:00 Т/с «Я тебе нікому не
віддам»
20:00 Подробиці тижня
20:50 Т/с «Я тебе нікому не
віддам»
22:50 Х/ф «Трансформери»

06:00 Срібний апельсин
06:50 Події
07:10 Х/ф «Нічна подія»
09:10 Ласкаво просимо
10:10 Х/ф «Влітку я віддаю
перевагу...»
12:10 Т/с «Пілот
міжнародних авіаліній»
14:00 Т/с «Пілот
міжнародних авіаліній»
16:00 Т/с «Дорожній
патруль - 8»
17:55 Т/с «Кримінальна
поліція»
19:00 Події тижня
19:30 Т/с «Кримінальна
поліція»
22:20 Футбольний вікенд
23:30 Т/с «Конвой PQ-17»
01:30 Х/ф «Я знаю, що ви
зробили минулого літа»
03:00 Щиросерде зізнання
03:30 Події тижня
04:00 Х/ф «Пригоди
Електроніка»

05:00 Т/с «Дев’ятий
відділок»
07:00, 09:00, 12:00, 15:00
Сьогодні
07:15 «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 драстуйте!
17:20 Надзвичайна подія.
Огляд за тиждень
18:00 «Сьогодні.
Підсумкова програма»
19:00 Щиросерде зізнання
19:50 «Центральне
телебачення»
21:00 «Таємний шоубізнес: Алло, дай мільйон!»
21:55 «НТВшники». Арена
гострих дискусій

06:00, 10:00, 12:00 Новини
06:10 М/ф «Гора
самоцвітів»
06:35 Х/ф «Запасний
гравець»
08:35 «Служу Вітчизні!»
09:10 «Здоров’я»
10:10 «Непутні нотатки»
10:30 «Доки всі вдома»
11:30 «Фазенда»
12:15 «Вийшов їжачок з
туману»
13:25 «Велика різниця» в
Одесі
15:55 Т/с «Серафіма
Прекрасна»
19:00 «Хвилина слави. Мрії
здійснюються!»
21:00 «Час»
22:00 Х/ф «Коханнязітхання 3»

06:00 «Легенди

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 розцінками. Термінові, виділені рамкою оголошення, — платні.

ТАЛОН БЕЗПЛАТНОГО ОГОЛОШЕННЯ
17.09.2011 року
ТЕКСТ ОГОЛОШЕННЯ

Ваші дані
(в газеті не друкуються)

(в газеті друкується не
більше 7 слів)
№ рубрики___________
на «__»_________2011р.

писати
друкованими
літерами

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

Останній термін подання безкоштовних оголошень - вівторок до 12.00

P.S.

Все, що нам потрібно, —
це вирішити: ЩО робити
з часом, який нам дано

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

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

Продаю дитяче автомо-

23:55 Х/ф «Біг від смерті»
більне
у відмін01:20
Х/фкрісло
«Карусель»
ному
стані
(до 36 кг).
02:45
«Як
приручити
удачу»
Тел: (067) 697-99-00

06:00 Програма передач
07:20 «Клуб 700»
07:50 «Бізнес-час»
08:20 «Тема тижня»
08:30 «Рекламна кухня»
08:50 «Бізнес-час»
09:20 «Вікно в Америку»
10:15 «Яппі»
10:35 «Феєрія мандрів»
11:15 «Трансмісія»
11:35 «ДМБ»
12:20 «Життя цікаве»
13:20 «Мотор-ТБ»
14:25 «Гра долі»
15:20 «Рекламна кухня»
16:20 «Фактор безпеки»
17:30 «Не перший погляд»
18:15 «Машина часу»
18:45 «Київський час»
19:30 «Велика політика»
19:55 «Бізнес-час»
20:05 «Хроніка тижня»
20:50 «Тема тижня»
21:00 «Час: підсумки»
21:40 «Час-Тайм»
22:00 «Територія закону»

06:30 Мультфільм
06:45 «Телепузики»
07:10 «Малята-твійнята»
07:25 Т/с «Павутиння - 4»
07:35 «Мультик з
11:30 «Легенди карного
Лунтіком»
розшуку»
08:10 «Телепузики»
08:35 «Малята-твійнята»
12:00 «Агенти впливу»
12:30 «Найкращі бої братів 09:00 «Мультик з
Лунтіком»
Кличків»
09:30 «Моя прекрасна
14:10 «Бушидо. Східні
няня»
10:30 «Лікар Дулітл»
єдиноборства»
12:00 «Бабуни & дідуни»
14:45 Т/с «Бригада»
12:30 «Лялечка»
19:00 Х/ф «Помститися за
13:25 «Маша & моделі»
Анджело»
15:00 «Жіноча ліга»
21:00 Х/ф «Засуджений»
15:30 «Зайцев+1»
16:30 «Універ»
23:30 Х/ф «Бладрейн - 2»
01:30 Х/ф «Помститися за 18:00 «Навіть не думай»
19:35 «Зайцев+1»
Продам земельну
Анджело»
21:05 «Універ»
ділянку 0,10 га,
03:10 «Агенти
впливу»
22:30 «Це любов»
с. Богдани.
23:00 «Достукатися до
договірна.
04:20Ціна
«Правда
життя»
Тел:«Речовий
(097) 499-55-74
небес»
05:10
доказ»
бандитського Києва»

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

Центр «Кано» при Благодійному фонді святої Ольги
пропонує послуги: няні, хатньої робітниці, сиділки,
гувернантки, репетитора, помічника в заміський будинок та
інші. Звертатись за тел: (044) 579-24-44, (096) 940-47-59
Центр «Кано» при Благодійному фонді святої Ольги
проводить набір персоналу по догляду за дітьми, людьми
похилого віку, з підготовки дітей із шкільних предметів, а
також хатніх робітниць. Навчаємо.
Звертатись за тел: (044) 579-24-44, (096) 940-47-59

Безкоштовні оголошення
ПРОДАМ
1-кімнатну квартиру 46 м2, 60 тис. у. о.
Тел: 52-145, (067) 319-77-40
дитяче ліжко 2-8 років,
з матрацом, 150 грн.
Тел: (097) 818-99-48
меблеву стінку «Фламінго» за півціни.
Тел: 23-184, (067) 548-61-80
ІНШЕ
Сантехнічні, зварювальні роботи,
електрика, ламінат, вагонка.
Тел: (067) 945-06-40
Встановлення дерев’яних дверей,
МДФ, гіпсокартон, ламінат та ін.
Тел: (050) 277-07-17, (067) 889-21-26

Грузчики срочно требуются компании-производителю в
Дымере. М. от 18 до 40 лет, без опыта работы.
З/п от 2000 грн. Официальное оформление.
Звоните, тел. (044) 594-67-63
Водитель погрузчика срочно требуется компании
производителю в Дымере. Мужчина с опытом работы,
удостоверение. Официальное оформление.
Звоните, тел. (044) 594-67-63
Сборщики стеклопакетов срочно требуется компании
производителю в Дымере. М/Ж, без опыта работы.
З/п от 2500 грн. Официальное оформление.
Звоните, тел. (044) 594-67-63
Сердечно ВІТАЄМО
з ювілеєм дорогу маму та бабусю

Ольгу Митрофанівну РУБЛЕНКО!

Желаем радости! Погоды ясной!
Светлых чувств и новых сил,
Чтоб всегда благоприятным
Микроклимат в доме был.
Жизнь — успешной и блестящей,
Мир — сияющий вокруг,
Чтоб дарил любовь и счастье
Лиц родных сердечный круг!
Дочь Лариса и внук Владислав

Ремонт, встановлення, перетяжка
дверей, шпалери, відкоси.
Тел: (093) 451-63-04
АНЕКДОТИ
Чоловік не бачив свого друга
майже 10 років і на свій подив дізнався, що той має 15 дітей.
- Ви, мабуть, із дружиною дуже
щасливі?
- Та що ти. Вона постійно кричить і бурчить на мене.
Правду кажучи, я її боюся.
Тоді
навіщо
стільки
дітей
завели?
- У натовпі мені легше загубитися.
***
Вчителька на уроці пояснює дітям ділення. Написала на дошці
“2:2 і питає:
- Діти, хто знає, що це означає?
- Нічия! – підсказує з задньої
парти Вовочка.
ТОВ «КВОТ»
терміново потрібні
литейники пластмас
(можливо з навчанням). З/п відрядна.
Тел: (044) 587-95-16, (044) 361-19-55,
(04596) 53-894 (факс)

ІНФОРМвікно

Вишгород

10 вересня

Наступного року розпочнеться
продаж українських чорноземів
Із 1 січня 2012 року запрацює так звана
базова версія Держземкадастру — електронної системи, яка містить усі дані про
землі на території України.
«Известия» в Україні»
(скороч. варіант)

Удосконалити її чиновники прагнуть за 7-8
років. Однак угіддя сільськогосподарського
призначення планують виставити на продаж
уже з початку нового року. За розрахунками
Держземагентства, гектар українських чорноземів на старті можна буде купити всього за
500-800 євро. Щоправда, для цього депутатам
ще треба прийняти закон про земельний ринок.
Закон про земельний кадастр прийнятий
Верховною Радою ще в липні. Єдина інформаційна база обліку всіх земельних угідь країни
міститиме якісні критерії: місцерозташування
ділянки, її власника, оціночна вартість, призначення і користувач. Це знижує корупційні ризики і конфлікти між власниками ділянок. Починаючи з наступного року, кожний громадянин
зможе отримати безкоштовно виписку з кадастру, яка заміняє паперові акти.
За словами першого замміністра Міністерства аграрної політики Сергія Мельника, таких
змін Україна очікувала понад 10 років. Досі вона
залишалася єдиною країною на пострадян-

ському просторі, яка не прийняла закон про кадастр і не мала системи ведення реєстру даних
про земельні ділянки.
Тепер же кожна ділянка отримає свій незмінний кадастровий номер, що присвоюється
на основі її меж, а також в залежності від місця
розташування. Всю інформацію закодують, а
дані внесуть у єдину базу без права їх зміни. Цю
роботу виконуватимуть кадастрові реєстратори, які відповідатимуть за помилки і збої у роботі кадастру.
Технічно український кадастр буде найпрогресивнішим у Європі. Наприклад, за номером
ділянки дані про неї можна отримати в Інтернеті
(окрім імені власника: ця інформація залишиться конфіденційною у відповідності із законом
про захист особистих даних). За добу можна
буде отримати виписку з кадастру.
Закон про земельний кадастр не догма і в
процесі реалізації обов’язково потребує змін.
Проте умов для махінацій в процесі продажукупівлі землі не буде. У Верховній Раді вже зареєстровано законопроект про ринок землі,
норми якого попереджають найбільш розповсюджені схеми спекуляцій. У ньому передбачено збір на перепродаж землі. Якщо власник
захоче продати ділянку в перший рік купівлі,
він має заплатити державі 100 % нормативної
грошової оцінки ділянки. У другий рік — 90 %, у
третій — 80 %. Тож мінімум упродовж п’яти ро-
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ків перепродавати ділянку буде просто невигідно. Крім того, документ унеможливлює купівлю
на підставних осіб і наступну концентрацію земель в одних руках.
Якщо сума угоди перевищить 150 тисяч грн,
то покупець має надати декларацію і чітко вказати доходи й їх виникнення. Також пройти антимонопольну перевірку на наявність родинних
зв’язків і зацікавлених осіб в рамках економічної конкуренції. Отже, для власника землі не існує ніяких обмежень, а дії покупця чітко регламентовані державою.
У вересні буде відомо, чи приймуть депутати
цей законопроект, чи запропонують інший варіант.
За розрахунками Держземагентства, ціна
гектара землі у Старій Європі сьогодні стартує
з 10-30 тисяч євро за гектар, у молодих європейських державах — із 3 000 євро, в старій
Європі (Голландії, Франції) – від 10 до 30 тис.
євро. Українські чорноземи поки що фахово не
оцінені. Спочатку після мораторію гектар можна буде купити за 500-800 євро. «Ціна зростатиме поступово, в залежності від інфраструктури, темпів розвитку аграрної промисловості
і робіт над підвищенням якості земель. І перше,
що треба зробити сьогодні, — це створити прозорі умови для цього ринку», — заявив голова Державного агентства земельних ресурсів
Сергій Тимченко.

Про все потроху

У світі
* Глобальні зміни клімату призводять до природніх катастроф. За
словами генерального секретаря
Організації об’єднаних націй Пана
Гі Муна – саме парникові гази в атмосфері викликали нещодавні посухи на північному сході Африки та
повінь на півночі Австралії. Лідери
більш ніж 120-ти держав обговорять екологічні проблеми планети
на щорічному кліматичному саміті в
листопаді ц. р. у ПАР.

В Україні
* Українсько-російські газові
угоди не потребують «зовнішнього аудиту» і ставити їх під сумнів
неправомірно. Спроби оскаржити
контракти у Москві вважають юридично неправомірними. А будь-яке
втручання ззовні у газову суперечку
суперечку – зайвим.
Про це йдеться у повідомленні російського МЗС, поширеному
у четвер 8 вересня ц.р. Міністр закордонних справ Польщі Радослав
Сікорський висловлював думку,
що Єврокомісія могла б стати свого роду посередником між Києвом
та Москвою та, зокрема, провести певний аудит українсько-російських домовленостей по газу.
* Одне з обвинувачень експрем’єр-міністру України Юлії Тимошенко, суд над якою триває три місяці, – стосується поставок Росією
газу Україні. На засіданні у середу 7
вересня ц. р. Юлія Тимошенко настоювала, що ознак злочину у матеріалах немає – відтак, уся справа
сфабрикована. Колишня прем’єрміністр зазначила: оформлювала
директиви на прохання екс-голови
«Нафтогазу» Олега Дубини. А до
ціни блакитного палива й узагалі

немає жодного відношення. Адвокати Тимошенко припускають, що
вирок підсудній можуть оголосити
вже наступного тижня.
* Наприкінці минулого року ексміністра внутрішніх справ Юрія Луценка звинуватили в помпезному
святкуванні Дня міліції. По цьому
факту Генпрокуратура розпочала
кримінальну справу і він є одним із
основних у звинуваченнях проти
екс-міністра МВС України.
Народний депутат Геннадій Москаль заявив, що отримав від Держказначейства офіційну відповідь, яка
доводить відсутність вини Луценка.
* Прем’єр-міністр України Микола Азаров закликає громадян
економити енергоресурси в осінньо-зимовий період: в умовах виритої для всього суспільства «газової
ями» (кабального газового контракту) зачинене вікно, утеплені двері
й ощадливе використання газової
плити – це питання патріотизму і виживання.
* Закон про пенсійну реформу
набуде чинності з 1 жовтня 2011
року у разі підписання його Президентом України. За відповідне рішення 7 вересня ц.р. проголосували
245 народних депутатів. Ухвалено
три уточнюючі положення до закону,
зокрема, за Пенсійним фондом закріплено статус органу виконавчої
влади, а чиновникам, які досягли
62-річного віку, можна й надалі перебувати на посаді, якщо вони отримали на це дозвіл.
Під час розгляду документа народний депутат Юрій Кармазін наголошував, що ухвалення пенсійної
реформи 8 липня цього року супроводжувалося порушенням Конституції, оскільки з 248 нардепів, які
голосували за це рішення, 61 не був

зареєстрований у сесійній залі.
* Верховна Рада України прийняла за основу проект закону про
внесення зміни до статті 23 Закону «Про акціонерні товариства»
(щодо випуску акцій), повідомляє
Ligazakon.ua. Законопроектом пропонується внести до чинного закону зміни, якими дозволяється
оплата акцій у разі їх розміщення
державними облігаціями України
у випадках, передбачених законом.
* Розпочав роботу офіційний
веб-сайт Державної реєстраційної
служби України. Окремими блоками представлено інформацію щодо
державної реєстрації актів цивільного стану, речових прав на нерухоме майно, юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, друкованих
ЗМІ та інформаційних агентств,
легалізації об’єднань громалян,
а також косультації, коментарі та
роз’яснення. Рубрика «Доступ до
публічної інформації» містить необхідні для оформлення запиту форми, інформацію щодо порядку складення та подання запитів, звіти про
їх розгляд.
* Із 8 вересня 2011 р. проїзд у
тролейбусі в Івано-Франківську
подорожчав на 25 коп. – з 1 грн
до 1,25 грн (одноголосне рішення
прийняв міськвиконком). Востаннє
ціни на проїзд у тролейбусах Івано-Франківська переглядали торік і
підвищили їх до 1 гривні. У Києві це
коштує 1,5 грн.
* Понад тисяча парафіян УПЦ
Московського патріархату протестувала під Верховною Радою України проти введення електронного
паспорта, який вони вважають позначкою диявола та перепусткою
до пекла.
* Молочні продукти до кінця

року подорожчають на 10-15%.
Таку думку озвучив голова ради
директорів Союзу молочних підприємств Вадим Чагаровський. За
його словами, в окремих регіонах
України закупівельна ціна на молоко від населення вже досягла 3
грн/л, а на молоко від ферм – 4,3
грн/л, що практично відповідає рівню цін в ЄС.
* Донецький богатир Дмитро Халаджі ліг на цвяхи, а зверху на нього
поставили ще й два автомобілі. Для
розминки – маленький легковик
вагою 500 кілограм. Потім – майже
однотонний військовий автомобіль
«Віліс». Силач утримував машину
на собі чотири секунди, що й стало
світовим рекордом. Після таких навантажень по Дмитру проїхав іще
ретро-автомобіль вагою майже дві
тонни. За словами богатиря, він
тренувався понад рік.

На Київщині
* Кільцеву дорогу навколо Києва
почнуть зводити наступного року,
коли вивільняться ресурси після
Євро-2012. Роботи вистачить на
кілька років. Нині визначаються, будувати міст або тунель під Дніпром.
Про це заявив прем’єр Микола
Азаров, повідомляє прес-служба
уряду.
Крім того, прем’єр зазначив:
«Поточного року ми збудуємо 1,5
тисячі кілометрів сучасних автострад. У першому кварталі наступного року завершиться будівництво
всіх автодоріг до Євро-2012. Із заходу на схід Україну можна буде
комфортно проїхати годин за вісім.
Переконаний, що такими темпами
ми за 10 років всю країну покриємо
мережею автошляхів європейської
якості».
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Державна символіка

Прапор над Вишгородом

Вишгород

Вісімдесят – це ще не старість
Летять рік за роком. І з кожним з них ми не
молодіємо. Але душа, хоч іноді, все ж таки бажає свята…Справжнє свято для нас, іменинників серпня, влаштував Благодійний фонд
святої Ольги. Тут нас зустріли щирими посмішками і теплими словами, для кожного підготувавши вітальну листівку.
Сергій ЛАГУНЕНКО, Юрій ІЛЬЇН, ветерани
ФОТО – Валентина ВАСИЛЕНКО,
спеціально для «Вишгорода»

…За нашими плечима десятки літ далеко і не
безхмарного, але змістовного і яскравого життя.
Тож за святковим столом такими й були спогади
полковника у відставці Василя Демчука, якому
виповнилося 87, льотчика-штурмана Миколи Со-

колова, Миколи Коржа, який працював свого часу
на будівництві Київської ГЕС, а нині на 81-ому році
життя ще трудиться у ВАТ «Вишгородсільрибгосп».
Того дня нас вітали друзі-ветерани разом із
головою ветеранської організації району Петром
Головком, а також радник голови райдержадміністрації Марія Дем’янчук, яка передала найкращі
побажання від Олександра Приходька. І це було
дуже приємно.
Усі ми разом із гарним настроєм отримали і
фото на згадку про цей чудовий день. Все це завдяки голові Громадської ради при Вишгородській
РДА Анатолію Гальчуку та президенту Благодійного фонду святої Ольги Володимиру Малишеву. Тут,
у фонді, нас завжди зустрічають як добрих друзів
— з повагою й теплом. І за це ми щиро вдячні.

У громадських організаціях
День Державного прапора, за указом Президента України, відзначається напередодні Дня незалежності.
Гадаю, читачам «Вишгорода» цікаво
— кому згадати, а кому й дізнатися,
коли й як українська державна символіка з’явилася у нашому місті офіційно.
Над адмінбудинком у Вишгороді синьо-жовтий прапор України замайорів
рівно 20 років тому. 24 серпня 1991
року демократи внесли національний
символ до сесійної зали Верховної
Ради України. Четвертого вересня
ц. р. він затріпотів над Парламентом
України, а восьмого вересня — над
Вишгородом.
Володимир САЮК,
депутат Вишгородської міськради
попередніх чотирьох скликань
ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

За день до цього на восьмій позачерговій сесії міськради я запропонував встановити на адмінбудинку національний
прапор (проголосували практично одностайно, тільки один депутат був «проти»),
попередньо знявши червоно-лазуровий
прапор УРСР (за це рішення проголосувало менше половини депутатів).
У неділю восьмого вересня, під вечір, перед Будинком культури «Енергетик» відбулося народне віче мешканців
Вишгородщини та обряд освячення
прапора священиками двох українських
церков — автокефальної православної
(нині Київського патріархату) та грекокатолицької. Після виступів керівників
районних організацій УРП (О. Дробаха)
та Народного Руху (В. Саюк), депутатів
місцевого, обласного та республіканського рівня (Д. Сагайдак, А. Черняхівський, В. Єщенко) та районної виконавчої влади (М. Любаченко) представники
міської ради М. Остапов, С. Поташник
і В. Саюк встановили національне синьо-жовте знамено при вході до адмінбудинку.
Наступного дня, дев’ятого вересня
1991 р., український прапор встановили
на покрівлі адмінбудинку поруч із червоно-лазуровим прапором УРСР. 28 січня
1992 року національний синьо-жовтий
прапор отримав статус Державного, і
того ж дня червоно-лазуровий прапор
(за участю депутатів-демократів В. Романіва та В. Саюка) було знято з даху адмінбудинку у Вишгороді. Синьо-жовтий
державний прапор залишився на своєму
місці, його не було перенесено на центральну щоглу.

Вітання

Вишгородців побільшало

У депутата міської ради Юрія ГОРОДИСЬКОГО народився первісток — справжній козак,
якого батько назвав Тарасом.
Вітаємо молоду родину й зичимо подружжю,
аби синочок тішив усіх рідних, виріс гідною люди-

ною та свідомим українцем і зробив чимало для
рідної держави.
Із роси й води вам усім!
Вишгородська міська рада, міськвиконком,
редакція газети «Вишгород»

Цей день в історії
10 вересня – День фізкультури та спорту; День українського кіно; Всесвітній день
запобігання самогубствам
2008 — тестовий запуск Великого адронного колайдера
Іменини: Анна, Анатолій, Арсеній, Ахіла (Ахила), Веніамін,
Григорій
11 вересня – День танкістів;
День працівників нафтової,
газової та нафтопереробної
промисловості
1853 — перший сеанс телеграфного зв’язку
1943 — створено Державний
український хор імені Г. Верьовки
1946 — перша розмова по мобільному телефону
1993 — у Києві відкрито
пам’ятний знак жертвам Голодомору
2001 — серія гучних терактів у
США
12 вересня
1992 — у космос полетіла перша подружня пара: темношкіра

жінка і японський астронавт
Іменини: Арсен, Гаврило, Григорій, Данило, Єфрем, Іван,
Макар, Никодим, Павло, Олександр, Савва (Сава), Спиридон,
Христофор, Яків
13 вересня – День програміста
1848 — у Львівському університеті створена кафедра української мови
1902 — у Великобританії вперше як доказ провини обвинуваченого використані відбитки його
пальців з місця злочину
Іменини: Геннадій, Купріян
14 вересня
1871 — запрацював Харківський акціонерний земельний
банк – перший в Україні
1939 — у США авіаконструктор Ігор Сікорський підняв у повітря свій перший гелікоптер
(вертоліт) VS-300
Іменини: Марфа (Марта), Семен, Маргарита
15 вересня — Міжнародний
день демократії; День РR-

Календар
менеджера
1928 — шотландський мікробіолог Александер Флемінг виділив антибактеріальну речовину, яку назвав пеніциліном.
1968 — у рамках радянської
програми висадки людини на Місяць у СРСР запущено космічний
апарат «Зонд-5», котрий уперше
в світі облетів навколо супутника
і повернувся на Землю
Іменини: Антон, Іван, Федот,
Феодосій
16 вересня
1658 — гетьман Іван Виговський уклав з Польщею Гадяцький трактат про входження козаків у польське підданство
1810 — Мексика відокремилась від Іспанії та розпочала війну за незалежність
1906 — Руаль Амундсен відкрив південний магнітний полюс
2000 — День пам’яті (зникнення) журналіста Георгія Гонгадзе
Іменини: Василиса, Домна,
Дорофей, Зинон, Іван, Петро

КОЛО жінки

Вишгород
Таке життя

10 вересня

«Там, где «Юля», без изюма...»

Что за звук? Что это было?
Выстрел? Нет... Это что-то другое.
Что-то упало и разбилось. Не разобрать в этой толпе. Пронзительные
женские голоса заглушали все
звуки мироздания: «Ю-ля! Юля!»,
«Гань-ба! Гань-ба!»
Олена МАРКОСЯН
(Мовою оригіналу)
Я пришла посмотреть на тех, кому
не все равно, но увидела, что нет ничего уродливее кричащих, агрессивных
немолодых женщин. С молодыми проще, их тела еще наполнены мужским

теплом. Они не грузные, их движения
говорят на другом языке. А тут все
иначе. Энергичные тела, издающие
крики, молчащие о живом в себе.
И вдруг я увидела глаза. Женские
глаза. Они улыбались, и их свет разливался румянцем по щекам. Это дли-

лось мгновение, пока открывался рот.
Женщина захотела крикнуть, но ее
остановил звук. Да, да, тот самый —
что-то упало и разбилось.
Мы переглянулись и стали искать
источник звука. Вот он — глиняный ангелок, выпавший из рук одной из женщин. Он упал на мостовую и разбился.
Крыло наивной фигурки откололось,
и грузное тело кричащей женщины
опустило на него свою массивную
ногу.
Из-под каблука полетели мелкие
осколки. Кто-то нагнулся за упавшим
ангелом, но спасти его было невозможно. Он стал бывшим. Его отнесли
к урне и погрузили в нее.
Мы снова переглянулись. Вопрос
(«Зачем вы здесь?») и ответ («Хочется быть живой») — как приговор, как
откровение. Я отвернулась и направилась в сторону парка. Она догнала
меня, и мы пошли искать скамеечку в
Мариинке. Разговор не складывался.
Тема Юли меня не интересовала, а
подступиться к другой было сложно.
Дети, внуки, деньги, одиночество,
бессмысленность городской пенсионной жизни — все так понятно и очевидно.
— Вы умеете рисовать? — вдруг
спросила я.
— Нет, — растерянно и задумчиво
ответила она, — не умею и не знаю,
интересно ли мне это. Я умею печь печенье.

— Завтра прийду сюда с альбомом
и акварельными красками. Начну рисовать что получится.
— А я принесу печенье.
***
Мои попытки что-то нарисовать
были беспомощными. Я водила кисточкой по бумаге, когда она подошла
ко мне и спросила: «Вы рисуете модную абстрактную живопись?»
— Нет, я рисую полоски разного
цвета, — улыбаясь ответила я.
Она достала из сумки коробку с
печеньем и открыла ее. В ней лежали
маленькие романтичные ангелы. На
одних было написано «Юля», а на других — «Ганьба».
— Там, где «Юля», без изюма, —
сказала она.
Мы переглянулись и засмеялись...

На недавньому святі Незалежності України
у Броварах вразила не
тільки масовість заходу,
а й вбрання представників районів Київщини.
Марія КУЗЬМЕНКО
Фото — Андрій МАКСІМОВ,
«Вишгород»

а після — свекруха знімала
його. Молода ж зберігала
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 світло-коричневу стрічку —
символ землі-годувальниці.
Пообіч — жовті стрічки
— символ сонця, за ними —

Ліра

Непосида
Галина МОРОЗ

«Сплету я віночок…»

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 дрескодом 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,
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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 розшиті сріблом
і золотом. На лівому кінці
вишивали сонце, на правому — місяць. Якщо стріч-

Обереги
ка 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.

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.

Народні рецепти
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
вас швидко огорне сон.

14

Спосіб життя

10 вересня 2011 року

Запитаєте, чому саме у футбол, а не, як співалося у відомій
пісні, у хокей? А тому, що футбол
по праву можна назвати гладіаторськими боями ХХІ століття.
Боягузам не місце на футбольному полі. Це вкотре довели
учасники футбольного турніру
«DNIPRO CUP-2011», який буквально сколихнув Вишгород.

Вишгород

Боягузи не грають
у …футбол

Із спортом
НА ТИ
ФізкультУРА

Вікторія ШМИГОРА
ФОТО – Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

Нагадуємо, що міжнародний турнір з футболу «DNIPRO CUP-2011»,
присвячений 20-ій річниці Незалежності України, стартував 24 серпня на стадіоні «Енергетик» і тривав
протягом п’яти днів. У турнірі взяли
участь представники України, Білорусі, Литви – всього 16 команд у
трьох вікових групах (1999, 2000 та
2001 рр. народження).
Організаторами виступили спортивний клуб «Дніпро» м. Вишгород
(директор і головний тренер Валерій Сидорчук) та КП «УФКС» Вишгородської міської ради (директор
Василь Колобов). Привітали гостей
і учасників турніру танцювальний
колектив «Клерико» (керівник Ольга Пінчук) та юний співак Олексій
Гусєв. Президент дитячо-юнацької
футбольної ліги Київської області
Валерій Золотухін та начальник відділу з гуманітарних питань Вишгородської міської ради Володимир
Ткач побажали юним спортсменам
успішних матчів.
Під гучні фанфари футбольним
полем пройшли юні футболісти на
чолі із завучем міської комплексної
дитячо-юнацької спортивної школи
Василем Скибинським, який відрапортував оргкомітету змагань. Капітани урочисто розпочали турнір підняттям прапорів країн-учасниць. За
перебігом змагань стежили арбітри
Київської міської та обласної федерації футболу.
Вишгород уже вдруге зустрічає
цей турнір. На жаль, цього року наші
команди також поступилися гравцям із Білорусі та Литви. Тому у загальному заліку вікової групи 2000
р. н., яка була найчисельнішою,
місця розподілилися таким чином:
першість виборола команда із Біло-

Тут немає переможених
русі – ФК ПМЦ «Постави». Білоруси
продемонстрували чудову командну гру. На другому місці литовці –
ФК «Таурас», команда із м. Таураге,
які брали участь у минулому турнірі.
У серії післяматчевих пенальті ФК
«Атлет» (м. Київ) виборов перемогу у ФК «Оболонь» (м. Київ) і закрив
трійку лідерів. Далі в загальному заліку СК «Дніпро» (м. Вишгород), за
ним ДЮСШ м. Калуш (Івано-Франківська обл.), ДЮСШ-12 (м. Дніпропетровськ) і закриває вісімку ФК
«Єдність» (м. Київ).
Серед команд 1999 р. н. першість
у ФК «Атлет» (м. Київ), друге місце у
ФК «Чайка» (м. Вишгород), третє – у
ФК «Поділ» (м. Київ). У наймолодшій віковій категорії (2001-02 р. н.)
турнірну таблицю очолила ДЮСШ
12 (м. Дніпропетровськ), друга сходинка – у ФК «Таурас» (м. Таураге,
Литва), третім став – ФК «Чайка» (м.
Вишгород). Сподіваємося, наступного року вишгородці обов’язково
отримають «пальму першості».
За п’ять днів діти здружилися.
Адже футбол – це не лише жага
до перемоги, а й гра, яка об’єднує
близьких по духу людей. Бурхливо пройшло закриття спортивного
свята і нагородження призерів. Усі
беззаперечно погодилися з тим,
що подібні змагання необхідні, їх
значення важко переоцінити. Приємним сюрпризом для юних футболістів став візит заслуженого майстра спорту, гравця збірної України
Владислава Ващука, який особисто
вручив переможцям нагороди.
Гравці та вболівальники турніру
відзначили високий рівень орга-

Усі – на шалені перегони!

Драйв на колесах
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.
Не дивно, що прийшла ідея проведення такого роду змагань, адже маємо креативну молодь, яка займається екстремальними видами спорту та
чудові природні рельєфи.
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 ремонт і заміна велосипеда або окремих його частин. У випадку заміни спортсмен зобов’язаний
прикріпити свій стартовий номер на новий велосипед.
Попередня он-лайн реєстрація: на сайтах www. mk-ua.org та www.
вишгород.com.ua/ або вирізайте заявку та звертайтеся в оргвідділ
міської ради (м. Вишгород, пл. Т. Шевченка,1, 4 поверх, каб. № 92-93)
Тел. для довідок: (093) 127-02-24 (Олексій Ростовський)

нізації змагань. У цьому безпосередня заслуга Спортивного клубу
«Дніпро». Адже саме завдяки ініціативності та зусиллям директора СК «Дніпро» Валерія Сидорчука
юні футболісти провели незабутні
п’ять днів, із головою поринувши у
світ футболу. Також від клубу кожен
учасник отримав пам’ятні призи, а
переможці – цінні подарунки.
На важливості проведення таких змагань наголосив і директор
Вишгородського КП «УФКС» Василь
Колобов. Він зазначив, що є багато «плюсів» на користь проведення
подібних заходів. Зокрема, спорт
об’єднує людей спільними інтересами, зміцнює командний дух і до-

дає усім здоров’я. До того ж, у переможців на все життя залишаться
в пам’яті хвилини тріумфу, а призи
та спортивні трофеї цьому сприятимуть.
Турнір відбувся за підтримки спонсорів: Українська пожежна страхова компанія (в особі Валентини Чорноусової), магазин
«Спорттовари» (директор Руслан
Франішин), готельно-ресторанний
комплекс «Вишеград» та ресторанмагазин «Беназір» (директор Микола Коваль), ЗАТ «Оболонь». Особливо вдячні організатори турніру
головному спонсору – дочірній компанії НАК «Нафтогаз України» – «Укргазвидобування».

Урочисто відкрили турнір: Валерій Золотухін, Володимир Ткач,
Василь Колобов, Валерій Сидорчук

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__________
Учасники змагань на власний страх та ризик приймають участь у змаганнях.
Організатори, спонсори та інші офіційні особи ні при яких умовах не несуть
відповідальність за матеріальні збитки, пошкодження обладнання, випадки травм або смерті, що трапилися у зв’язку зі змаганнями до них чи після
них. Кожен велосипедист несе персональну відповідальність за стан свого
здоров’я, адекватність своїх дій на протязі всієї дистанції та дотримання правил дорожнього руху.
Я розумію, що відповідальність, пов’язана з нанесенням збитків майна чи
здоров’я третіх осіб, лежить особисто на мені.
Я підтверджую, що приймаю участь у змаганнях на техніці що перебуває в
належному стані та в захисному шоломі.

Із вищевикладеним ознайомлений та згоден ___________________
Підпис, дата

Людина

Вишгород
Субсидія

Економити — вигідно

При призначенні субсидії визначається її орієнтовний розмір. Остаточна сума обраховується після
закінчення терміну дії субсидії та отримання даних
від організації, яка надає послуги, про фактичні обсяги їх споживання.
Якщо використані суми менші від суми призначеної субсидії та обов’язкової частки плати в межах норм споживання, невикористані перераховані кошти повертаються організаціям, що надають
послуги, на рахунок управлінь праці та соціального захисту населення. Якщо суми більші від суми
призначеної субсидії та обов’язкової частки плати,
управління праці та соціального захисту населення
дораховують необхідну суму на рахунки громадян в
організації, що надають послуги, але не більше від
встановлених норм.
Такий порядок вигідний як сім’ї, так і державі. Поперше, заощаджуються енергоресурси, по-друге,
знижується обсяг бюджетних коштів, по-третє,
сім’я зменшує витрати на оплату енергоносіїв.
Ярослава КОРНІЙЧУК,
заступник начальника управління праці
та соціального захисту населення
райдержадміністрації

Порядок надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг,
обсяг витрачання яких вимірюється засобами обліку, передбачає:
* право на субсидію мають громадяни у межах норм

споживання (незалежно від спожитого за попередній період). Розмір субсидії розраховується не більше від установлених норм;
* розмір плати визначається в залежності від доходів (10-15 відсотків середньомісячного доходу). У
повідомленні про призначення субсидії зазначається
обов’язкова частка плати сім’ї в межах норм споживання, яку отримувач субсидії має сплачувати щомісяця. У
разі, коли вартість фактично спожитої послуги менша,
ніж обов’язкова частка витрат на оплату цієї послуги,
отримувач субсидії сплачує за фактичну вартість;
* якщо сім’я економно споживала газ, воду, електроенергію у період отримання субсидії, при призначенні
субсидії на наступний термін витрати зменшуються на 2
відсотки за кожних 10 відсотків економії. Так, за 10 відсотків економії послуг обов’язковий платіж громадян зменшується з 13 до 15 відсотків сукупного доходу, за 20 відсотків економії частка плати громадянина зменшується
з 11 до 15 відсотків доходу. Тобто, заощаджуючи енергоресурси, отримувачі субсидій мають можливість зменшити витрати на оплату житла до 9-ти відсотків, а сім’ї
пенсіонерів та інших непрацездатних громадян, а також
сім’ї, до складу яких входять неповнолітні діти, інваліди
І та ІІ групи, – до 4-х відсотків свого середньомісячного
сукупного доходу;
* субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг надаються безготівково, тобто
суми їх перераховуються на рахунки отримувачів субсидій в організаціях, що надають послуги; їхній розмір
змінюється в залежності від фактичного споживання послуг.

Про нові пенсії і доплати
Кабінет Міністрів України 6 липня 2011 р. прийняв Постанову № 745 «Про встановлення розмірів деяких виплат, які фінансуються за рахунок
державного бюджету». Йдеться про осіб, на яких
розповсюджено дію окремих законів України про
соціальний захист громадян, зокрема чорнобильців, дітей війни, колишніх військових та інших.
Іван ДОМБРОВСЬКИЙ,
заслужений юрист України

У відповідності з ч. 1 ст. 52 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали в
результаті Чорнобильської катастрофи» передбачена
щомісячна компенсація у випадку втрати годувальника на кожного непрацездатного члена сім’ї, що був на
його утриманні, в розмірі 50 % мінімальної пенсії по
старості (незалежно від пенсії, передбаченої законодавством України). При цьому дітям ця компенсація
призначається незалежно від того, чи були вони на
утриманні годувальника.
У Постанові (п. 2) визначено, що така компенсація
не може бути нижчою 10 % прожиткового мінімуму,
встановленого для осіб, що втратили працездатність.
Виникає запитання: хто визначатиме конкретну суму
конкретній особі? Немає й критеріїв, на основі яких
буде це розраховуватися. Припустимо, що це буде як
мінімум 10 % прожиткового мінімуму. 50 % мінімальної пенсії по старості становить 382 грн, тобто саме цю
суму треба було виплатити до прийняття Постанови.
Згідно з Постановою, 10 % прожиткового мінімуму,
встановленого законом для осіб, які втратили працездатність, складе 76 грн 40 коп. Тепер саме цю суму
будуть доплачувати.
Передбачені п. 3 Постанови розміри пенсій для інвалідів–чорнобильців зменшилися у порівнянні з указаними в ч. 3 ст. 54 Закону про чорнобильців таким

На дозвіллі

10 вересня

Ваші права

чином:
учасники ліквідації аварії в 1986 році
інваліди І групи – на 480 грн,
інваліди ІІ групи – на 430 грн,
інваліди ІІІ групи – на 395 грн.
Учасники ліквідації 1987-1990 років і евакуйовані в
1986 році:
інваліди І групи – на 352 грн,
інваліди ІІ групи – на 326 грн,
інваліди ІІІ групи - на 310 грн.
Інші інваліди, інвалідність яких пов’язана з Чорнобильською трагедією:
інваліди І групи – на 282 грн,
інваліди ІІ групи – на 261 грн,
інваліди ІІІ групи – на 240 грн,
діти-інваліди – на 154 грн.
Статтю 6 Закону про дітей війни у чинній редакції
викладено так: «Дітям війни пенсії або щомісячне грошове утримання або державна соціальна допомога,
яка виплачується замість пенсії, підвищується на 30 %
мінімальної пенсії по старості». Сьогодні розмір мінімальної пенсії по старості 764 грн, що дає право дітям
війни на щомісячну надбавку в сумі 229 грн 20 коп. Постановою таку надбавку встановлено у сумі 49 грн 80
коп.
Згідно із ст. 14 Закону України про пенсії військовослужбовців за вислугою років, вони не можуть бути
нижчими мінімального розміру пенсії по старості, встановленого Законом України «Про загальнообов’язкове
державне пенсійне страхування» (не менше 764 грн)
Постановою уряду мінімальну пенсію встановили у
розмірі прожиткового мінімуму для осіб, що втратили працездатність (764 грн), тобто якихось порушень
прав пенсіонерів немає.
Постанову прийнято, виходячи з наявного фінансового ресурсу Пенсійного фонду України на
2011 рік.

Відповіді на кросворд «Приказки»,

надрукований у попередньому номері
Склав Борис РУДЕНКО
Вівчар. 39. Кобила. 40. Одного.
По вертикалі: 1. Келих. 2. Параїба. 3. Дискурс. 4.
По горизонталі: 7. Чекати. 8. Їсться. 11. Кобила.
Дістати. 5. Статист. 6. Всяке. 9. Досада. 10. Агітка. 15.
12. Кіт. 13. Такого. 14. Вбереться. 17. Талан. 18. ЗаБагатство. 16. Заплатити. 20. Сєв. 22. Гох. 26. Різати.
пас. 19. Устав. 21. Слуга. 23. Хвіст. 24. Птахи. 25. Дро28. Тартар. 29. Багатий. 30. Гнуздає. 31. Стадіон. 32.
ва. 27. Стати. 33. Марнотрат. 36. Страва. 37. Зуд. 38.
Зайвина. 34. Замок. 35. Свого.

2011 року
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Акція

Щоб було тобі
добре на Землі

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 України

У Вишгородській РО ТЧХ на
обліку 1028 одиноких громадян
похилого віку, із них 150 – лежачі
самотні інваліди, що потребують допомоги вдома, майже 100
– хворі на туберкульоз, 111 – дітей-сиріт.
У 2011 році за допомогою органів влади та спонсорів РОТЧХ
відкрила в м. Вишгороді Центр
медико-соціальної
допомоги,
де надають медичні і соціальні
послуги, працює кабінет масажу, пункти прання, прокату, банк
одягу і продуктів і т.ін.
Районна організація Червоного Хреста виконує низку соціальних програм, зокрема: «Гаряче харчування», «Турбота»,
«Соціальна підтримка хворих на
туберкульоз», працюють громадські пункти ЧХ.
Шановні
жителі Вишгородщини!
Щороку у вересні-жовтні відбувається Всеукраїнська благодійна акція «Милосердя»,
приурочена до Міжнародного
дня людей похилого віку (1 жовтня) та Міжнародного дня 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.
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Реклама

Вишгород
АНЕКДОТИ

«GUSTO»
ОБІД ДЛЯ ПАНІВ І ПАНЯНОК
за рецептами страв талановитих майстрів кухні

Бізнес ланчі > з 12.00 до 16.00
від 35 грн

ГУСТУЙТЕ
СМАЧНО!

Вишгород
ишгород,, Шкільна
Шкільна,, 93, (04596) 25-100, 25-774, (050) 750-11-65, (067) 14-99-20

Діти в садочку.
- А мене в капусті знайшли.
- А мене з інтернету скачали.
- А у нас сім’я небагата,
тато сам все робить.
***
- Мамо, дивися, я сильний, як тато — я теж вила
зламав!
- От дідько, ще один дурень росте...
***
- Мамо, мамо, витверезник згорів!
- Звідки ти знаєш?
- Тато йде і співає: «Спалили вороги хатину»
***
Онука-гота, який приїхав до бабці в село, три місяці вважали священиком.
***

Мізки - як гроші, їх не
може бути багато. Але
може сильно не вистачати.
***
Гірше чоловіка, який не
приходить вчасно додому,
тільки чоловік, який приходить невчасно.
***
Розмова двох:
- Петре, ти вже зробив
прививку від сибірської
язви?
- Ні, в мене імунітет до
неї.
- А як це?
- Жінка з Сибіру.
***
«Сміх – ліки від всіх недугів», – казали знахарі,
коли не знали, як лікувати
хворого.

Підприємству
Вважати недійсним втрачене
в м. Вишгороді
реєстраційне посвідчення від
терміново потрібні:
14.07.1992 р. про реєстрацію
— Маляр порошкового фарбуправа власності на житловий
вання металевих виробів.
будинок за адресою:
Досвід роботи. З/п від 4 500 грн. Вишгородський р-н, Київської обл.,
Тел: (067) 659-54-57
с. Демидів, вул. Радянська, 10-а.
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