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Читай і пиши про СВОЄ місто
Виходить з 4 листопада 1995 року

ФОТО — Вікторія ШМИГОРА, «Вишгород»
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Все під контролем
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Молодіжний квартал
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Люди спортивного духу
> 11, 12

У СВІЙ день біля символічного торту (футбольне
(футбольне поле)
поле) зібралися люди, що своє життя присвятили фізкультурі і спорту: прихильник дзюдо й грекоримської боротьби Олександр Ростовцев, учасник багатьох вітрильницьких чемпіонатів, директор КП «УФКС» Василь Колобов, тренер-ветеран з важкої
атлетики Михайло Рогалівський, завуч міської КДЮСШ Василь Скибинський, фізкультурники і спортсмени з піввіковим стажем Лідія Мельникова та
Анатолій Мисько, ветерани футбольного поля Олександр Волкотруб і Михайло Кузуб, багаторічний керівник відділу спорту РДА Олександр Гордійчук,
тренери-викладачі з футболу Євген Потапов, Валерій Сидорчук, Олександр Черкай…

а-Фішка

«Ближче до народу» у Вишгороді
УТ-1, неділя 18 вересня, 14:30

Грізне слово «ТАРИФ»
Оголошені тижнів зо два тому громадські
слухання щодо розрахунку тарифів на послуги з
утримання будинків, споруд та прибудинкових територій добігають кінця.
Марина КОЧЕЛІСОВА
ФОТО — Вікторія ШМИГОРА, «Вишгород»

Організувати й провести більше двох десятків зібрань у короткий термін — справа не з легких. За графіком, який, до речі, змінювався, переважна більшість
зустрічей комісії КПЖ і КГ з мешканцями багатоповерхівок відбувалася у робочий час, тож приходили самі
пенсіонери, бо молодь була на роботі.
Втім, і у вихідні з деяких будинків (наприклад, вул.
В. Симоненка, 4-а) не прийшло жодного мешканця. Ті
ж, що з’явилися, почали з дуже емоційного обурення
якістю (а то й відсутністю) послуг. Далі «вихлюп» невдоволення нинішнім життям спрямовувався на присутніх депутатів, які мали негайно відповісти, скажімо,
за… невиконання державою законів про пільги.
Депутатів міськради на цих зустрічах, до речі, було
небагато: Родіон Лука, Олександр Семенов (їм зателефонували й повідомили про слухання виборці),
Олександр Баланюк, Віктор Добровольський. Практично у кожному зібранні брали активну участь міські
депутати Олексій Момот, Максим Макаренко, Віктор
Шубка, Дмитро Корнійчук.
На зборах реєстрували присутніх, кожному будинку вручали розрахунок тарифу і бланк звернення (щоб
занотувати і передати в КПЖ і КГ те, що забули відзначити при обговоренні). Чесно кажучи, якби перед
зустріччю я не передивилася проект розрахунків, навряд чи змогла би щось запитати чи запропонувати.

Готуємося до зими
> 2, 3, 4-5
Тема

Можливо, саме тому частина
присутніх ішла геть з ображеним «Ми й так вам забагато
платимо!» Ті, що залишалися,
на запитання, скажімо, «Чи
згодні ви на додаткову послугу «Вивезення снігу», «Посипання території» чи «Повірка
загальнобудинкового лічильника тепла/квартирних лічильників»?» дружно кричали «Ні!»,
не задумуючись, куди той сніг
подінеться з подвір’я, міжбудинкового проїзду і тротуарів,
чи зможуть пенсіонери раз на
два роки (так треба за законом) самі знімати, возити до
Києва, а потім знову ставити
квартирні лічильники холодної
води. А головне — навіть не
запитавши (а дехто — за криком не почув відповіді),
чому ці послуги — додаткові?
Та про все по порядку.
Нинішня собівартість послуг (грн/1 кв. м загальної
площі квартири):
* прибирання сходових клітин та прибудинкових
територій (0,3271 однаково в будинках з ліфтом і без
ліфта);
*вивезення та утилізація твердих побутових відходів (відповідно — 0,1260 в усіх будинках);
* прибирання підвалів (0,0188);
* обслуговування ліфтів — там, де вони є (0,4820);
* диспетчеризація (0,0359);
* обслуговування внутрішньобудинкових мереж
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Сквер поряд із нашою редакцією — зона дебатів
(0,6091);
* дератизація та дезинсекція (0,0070);
* обслуговування димовентиляційних каналів
(0,0685);
* підготовка до осінньо-зимового періоду (0,0121);
* електроенергія для ліфтів — в будинках, де вони
є (0,0324);
* освітлення місць загального користування
(0,2370);
* обслуговування паспортного столу (0,0250);
* розрахунковий відділ (0,0287).
Із ПДВ тариф для будинків з ліфтом — 2,4115 грн/1
кв. м загальної площі квартири, для будинків без ліфта
— 1, 7942 грн/1 кв. м.
Далі на стор. 4
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Дрес-код
порядності
Під час відпустки дозволила
собі трохи відволіктися від новин. І ось почула краєм вуха, що
кримчани вводять дрес-код —
певні рекомендації щодо вигляду чиновників і т. ін. — і чомусь
зачепило.
Марина КОЧЕЛІСОВА
Здавалося б, що поганого: Крим
ухвалив ввести правила: колір волосся й манікюру, висота підборів і
жодних декольте для жінок, суворо
обумовлений випуск сорочки з-під
рукава піджака для чоловіків..? Та
одразу згадалося: до Центрального комітету Компартії України
нам, жінкам-редакторам одного з
провідних видавництв республіки,
забороняли входити в… брючних
костюмах. Доводилося підкочувати
холоші над чоботами і не розстібати пальтечків.
Україна не так давно стала відкритою державою, і ми тільки-но
призвичаїлись до того, що за екзотичною зовнішністю — не пустотілий стиляга, чужинець з неприйнятними для нас ідеями, а просто
людина. У якої можна повчитися.
Обмінятися досвідом, навичками,
культурними надбаннями. І яке
кому діло до форми носа, капелюха
чи костюма?
Окрема розмова про вбрання у
народному стилі. Як розглядати з
точки зору введеного дрес-коду,
скажімо, вишивану сорочку чи оселедець? Як прояв (чого), виклик
(кому) чи повагу (до чого)?
У телеролику подано кілька реакцій на нововведення: здивування
чиновниці нижчої ланки (невелика
зарплатня не дозволяє мати окреме вбрання на робочому місці), холодна зверхність колишньої функціонерки (МИ завжди дотримувалися
класичного стилю), категоричність
продавщиці у «своєрідній» кофтинці й зачісці (ніяких сарафанів і стукалок на робочому місці!).
Моя ж думка не збігається з жодною із вищенаведених.
Гадаю, якщо вас зустрічають посмішкою і допомагають розв’язати
проблему, з якою ви звернулися до
офіційної особи, то ви навряд чи засуджуватимете тоненькі зав’язочки
літнього сарафанчика. А високі підбори, якими цокають стрункі ніжки,
недоречні хіба що в коридорах лікарні, бо стукають по голові тяжко
хворим. І навпаки — чиновник, який
ввічливо відфутболює вас — викликає негативні емоції, попри бездоганний стиль його одягу, взуття і
зачіски.
Має бути дрес-код насамперед
порядності. І професійності. Та це
набагато важче перевірити, аніж
колір краватки.

Святкове вбрання родини Клименків — вишиванка з візерунками Північної і Центральної України

Коментар
Десята сесія районної ради шостого скликання, що відбулася другого вересня ц. р., ухвалила низку рішень. І серед них № 120-10-VI «Про
вcтановлення тарифів на послуги з
централізованого опалення та постачання гарячої води Вишгородському
районному комунальному підприємству «Вишгородтепломережа».
Юрій КОЛУПАЙЛО, директор
ВРКП «Вишгородтепломережа»

Тариф скориговано. Одна гігокалорія теплової енергії, що коштувала 286
грн 71 коп, тепер коштуватиме 315 грн
37 коп. Тобто для споживачів, які платять
упродовж року (певну суму щомісяця), 1
кв. м загальної опалювальної площі буде
вже не 4 грн 03 коп, а 4 грн 44 коп (наприклад, власник однокімнатної квартири
площею 35 кв. м платитиме за тепло 155
грн/міс). На 10 % зростуть витрати споживачів у будинках з тепловими лічильниками, де мешканці розраховуються за
тепло тільки в опалювальний період.
Це підвищення (на 10 %) викликане
черговим зростанням ціни на газ, яке
відбулося ще 1 серпня 2010 року за відповідною Постановою НКРЕ. До речі, газ
для потреб підприємств теплоенергетики, що обслуговують населення, тоді подорожчав на 50 %. Відповідно, і вартість
централізованого опалення у квартирах
Вишгорода мала б зрости на 23 %. А та-

Вишгород

Ціна тепла
риф для споживачів виріс — згідно з Постановою НКРЕ від 14.12.2010 р. № 1717
«Про затвердження тарифів на теплову
енергію Вишгородському РКП «Вишгородтепломережа» — лише на 10 %.
Враховуючи діючу систему затвердження тарифів на послуги централізованого опалення, районне теплопостачальне підприємство лише у вересні
поточного року (з 10 числа) змогло скоригувати тарифи. Отже, говорити про
чергове підвищення тарифів на централізоване опалення не можна — це лише
відгомін минулорічного чергового підвищення ціни на газ.
Практично опалювальний період
2010-2011 рр. наше підприємство відпрацювало за тарифами, у яких закладена стара ціна газу, що призвело до збитковості та різниці у тарифах на суму 1,6
млн грн. 10-відсоткове підвищення вартості послуг централізованого теплопостачання лише тимчасово призупинить
зростання боргів підприємства перед
постачальниками енергоносіїв.
Підготовка до опалювального сезону. Весняними гідравлічними випробуваннями міських теплових мереж виявлено 10 аварійних ділянок, три пориви
у теплових камерах (два — на вул. Ю.
Кургузова, один — на просп. І. Мазепи —
усунено), сім — на дільницях теплових
мереж (аварійні трубопроводи замінено
на вул. Набережній, просп. Т. Шевченка

та вул. М. Грушевського).
У міських котельнях № 1, 2, 3, які готові до опалювального періоду на 95 %,
проведено хімічну промивку котлів від
накипу, перевірені засувки та вентилі,
де потрібно — відремонтовано електрообладнання, солевий насос, котел. У
районі готові до роботи 22 котельні (61%
від загальної кількості).
Розрахунки за енергоносії. На розгляді в судах позовні заяви підприємства
на 941,52 тис. грн, у впровадженні виконавчої служби — на суму 1,85 млн
грн. Щотижня працівники ВРКП «Вишгородтепломережа» відвідують злісних
боржників, нагадують про розрахунки по
телефону, у засобах масової інформації.
Результат спільної роботи: за І півріччя
погашено 440 тис. грн простроченої заборгованості.
Проблемні питання. Хотілося б не
повторити помилки минулих років, коли
вся підготовка житлового фонду до опалювального періоду обмежувалась підписанням актів по формі № 3 про готовність
будинків до зими.
Станом на 29 серпня ц. р. ВРКП
«Вишгородтепломережа» спільно з КПЖ
і КГ попередньо перевірили 78 житлових
будинків. КПЖ і КГ усунуло зауваження в
41 житловому будинку (68 % від загальної кількості). Підписані акти готовності
на 47 житлових будинків, із них 33 із зауваженнями (не виконано промивку системи опалення). Не пішла далі розмов
робота по передачі трансформаторної
підстанції № 784 на вул. Ю. Кургузова.

Чиста вода – щодня в будь-яку пору року
Цю істину, як ніхто інший знають, і керуються нею,
працівники Вишгородського міського комунального підприємства «Водоканал».
Із нагоди 20-річчя Незалежності у Вишгороді відзначали сумлінних працівників різних сфер діяльності. Не
обминули і працівників КП «Водоканал» Вишгородської
міської ради (НА ФОТО).
Подяки та грошові винагороди вручали заступник
міського голови Олександр Ростовцев та начальник відділу з гуманітарних питань виконавчого комітету Вишгородської міської ради Володимир Ткач.
Вікторія ШМИГОРА
ФОТО автора

МКП Водоканал

За словами директора цього комунального підприємства
Георгія Чебана, до осінньо-зимового періоду готуються ретельно. Так, проводять контрольний огляд електрообладнання та електромереж, очищують камери трансформаторів ТП631 і ТП-692, приміщення ТП-859, перевіряють рівень оливи
в розширювачах, замінюють повітряні кабелі від РУ-0,4 кв,
ЦРП-1 до артсвердловини по пр. І. Мазепи з встановленням
допоміжного ЯРП-100 на зовнішній стінці РУ-0,4 ЦРП-1, проводять профілактичний огляд та ремонт камер переключень (зовнішні установки пускачів, кнопок управління), камер
фільтрів поглощувачі ВНС і електронагрівальних приладів,
електромонтажні роботи на свердловині — вул. М. Ватутіна,
монтажні роботи електронаргівальних приладів на свердловині — вул. М. Ватутіна, пр. І. Мазепи. Також переробляють
схему зовнішнього освітлення КНС «Центральна» (переносять з даху на опори), замінюють акумуляторні ліхтарі, ревізують ліхтарі, які експлуатуються, хлорують водопровідну мережу з
очисткою резервуарів холодної води. Придбали зворотні клапани Д-150 мм, Д-100
мм, запасні частини для насосних агрегатів
№ 1, 2, 3 Д 320- 50 (ВНС), підшипники для
насосних агрегатів № 1, 2, 3, 4, 5, 6 (80307
А) (ВНС). Зрізають гілки дерев по трасі зовнішнього освітлення території ВНС.
На каналізаційні насосній станції (КНС),
ремонтують дах на складі, дорогу, роздягальні, постійно прибирають територію
від легкозаймистих матеріалів та сміття.
Промивають каналізаційні мережі міста,
очищують приймальний резервуар КНС
«Центральна» та « Київська», контролюють
технічний стан водорозбірних
колонок.
Крім того, ремонтують водопровідну мережу у пров. Квітковому, та на вул. М. Ватутіна
(біля кладовища).
Проводять сезонне технічне обслуговування та підготовку до експлуатації ав-

тотракторної техніки в зимовий період, забезпечують парк
запасними частинами з урахуванням потреб, перевіряють
бокси щодо забезпечення проведення ремонтних робіт автотранспорту.
Замінюють мастила та спеціальні рідини. Перевіряють
стан зливних кранів на автомобілях, системи охолодження,
злиття конденсату, систему гальм та опалення автомобілів,
акумуляторні батареї, карбюратори та топливні насоси високого тиску, форсунки на дизельних двигунах, стан зимового одягу у персоналу АВР та КНС, очищують від забруднення паливні баки, фільтри, паливопроводи. На автомобілі
встановлюють засоби утеплення двигунів. Проводять ТО та
обов’язковий інструктаж водіїв, машинистів екскаватора,
трактористів.
Вишгород якісною водою безперебійно забезпечують 15
свердловин. Нині борг за воду становить 872,900 грн, а за
каналізацію 691,400 грн. Вишгородці сплачують за природній
ресурс за незмінним тарифом ось уже два роки.
Цікаво про Н2О: На Землі не існує жодного живого
організму, в якому немає води, навіть найпростішого!
Відомо, що рослини на 80-99% складаються з води,
тварини – на 60-75 % , а місячний ембріон людини аж
на 97%. Коли народжується дитина, то вода – це 7580% від її загальної маси. У дорослої людини процентне
співвідношення води від її загальної маси тіла – близько
65%, а в людей похилого віку – 55-60 %. Отож, можна
зробити висновок, що старість – це не що інше, як сухість організму. Печінка дорослої людини щодня прокачує через себе приблизно двісті літрів рідини. Пийте
якісну воду і живіть до 100 років!

Вишгород

Наше місто

Літо закінчилося –
попереду багато справ

У міськвиконкомі
Дискутували жваво. В ухваленні рішень керувалися фактичною інформацією, адже кожне
питання вивчається до найменшої дрібниці.
Вікторія ШМИГОРА
ФОТО – Андрій МАКСІМОВ,
«Вишгород»

15 вересня відбулося чергове засідання виконавчого комітету
Вишгородської міської ради. Розглянули та ухвалили понад тридцять
питань. Зокрема, змінили особовий
склад опікунської ради при органі
опіки та піклування Вишгородської
міської ради, розглянули звернення від малозабезпечених жителів м.
Вишгорода щодо надання матеріальної допомоги. Продовжили дію
дозволів на розміщення (монтаж)
та обслуговування інформаційних
планшетів на будинках міського
фонду; затвердили перелік об’єктів
права комунальної власності територіальної громади м. Вишгорода,
право оренди яких набувається
на конкурсних засадах; передали
на баланс комунального підприємства 48 паркових лав. Крім того,
на виконання доручення голови
Київоблдержадміністрації
Анатолія Присяжнюка, розглянувши лист
Вишгородської РДА та керуючись
ст. 28, 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
виконком зобов’язав директора
КПЖ і КГ Михайла Шененка до 30
вересня ц. р. вжити дієвих заходів
щодо перегляду витрат, включених

до складових вартості послуг за надання житлово-комунальних послуг
(утримання будинків і споруд, прибудинкових територій), встановлених рішенням виконкому Вишгородської міської ради № 186 від
03.07.2008р., та ухвалив заслухати
звіт директора КПЖ і КГ на наступному засіданні виконкому.
За розпорядженням міського голови Віктора Решетняка затвердили склад евакуаційної комісії Вишгородської міської ради (головою
призначили заступника міського голови з питань діяльності виконавчих
органів Олександра Ростовцева,
заступником — начальника гумані-

годійними внесками, які надійшли у
поточному році.
Затвердили також штатні розклади у вишгородських дошкільних
закладах ДНЗ «Ластівка», ДНЗ «Сонечко», ДНЗ «Золотий ключик», ДНЗ
«Чебурашка» та міському ЦТ «Джерело», танцювальному колективі
«Клерико», оркестру-студії «Водограй». Погодили робочий проект
«Будівництво внутрішньобудинкових стояків слабких струмів мережі
широкосмугового доступу фіксованого зв’язку ПраТ «Київстар» із
встановленням відповідного обладнання в житлових будинках.
А ще, враховуючи необхідність

* Рейси дизель-потягу «Вишгород — Київ-Петрівка» тимчасово відмінено. Як повідомили нам у
Вишгородській РДА — з технічних
причин (ремонт двигуна).
* 13 вересня відбулося засі-

КПЖ і КГ

тарного відділу Володимира Ткача).
По зверненню ДНЗ «Золотий ключик» внесли зміни до річного розпису, кошторису та помісячного плану
асигнувань на 2011 рік по загальному фонду міського бюджету та зміни
до спеціального фонду кошторисів
за власними надходженнями, бла-

належного утримання доріг по вул.
Набережній, виконком вирішив розмежувати та балансово розподілити
дороги вул. Набережної та вул. Дніпровської і звернутися до комунальної корпорації «Київавтодор» для
встановлення й оформлення відповідних актів.

дання районної громадської комісії
з питань захисту суспільної моралі
при Вишгородській райдержадміністрації. Відповідальні особи
та місцеві ЗМІ обговорювали, зокрема, соціальну рекламу «За здоровий спосіб життя», виконання
Закону України «Основи держав-

ної політики щодо споживання алкогольних та тютюнових виробів»
стосовно неповнолітніх та стан
дотримання законодавства України про захист суспільної моралі в
інформаційному просторі району.
Наступне засідання комісії
15 листопада о 9:00.

Готуємося до зими

Станом на сьоме вересня
ц. р. Комунальним підприємством житлового і комунального господарства Вишгородської міськради (КПЖ і КГ)
82 будинки міського житлового фонду визнані готовими
(прийняті за формою Е-8) до
опалювального періоду 20112012 рр.
Алла ЛЄБЄДЄВА, начальник
виробничого відділу КПЖ і КГ

Що зроблено. За чотири попередні місяці працівники КПЖ
і КГ разом із представниками
ВРКП «Вишгородтепломережа»
оглянули 176 елеваторних вузлів
у 85 будинках міського житлового фонду. Всі 176 теплопунктів
прибрані. Здійснено перевірку
та подальший демонтаж-монтаж дросельних шайб.
Враховано усі зауваження
фахівців, усунуто недоліки, зокрема розібрано, відревізовано та відкалібровано сопла всіх
елеваторів. Перевірено, приведено до потрібного розміру діаметри сопол, дані задокументовано.
Відновлено пошкоджену теплоізоляцію труб та здійснено

2011 року
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Офіційно
Оголошено конкурс з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які
будуть залучені до проведення
незалежної оцінки
об’єктів комунальної власності
для передачі їх в оренду
1. Нежитлове приміщення за адресою: м. Вишгород, вул. Н. Шолуденка, 6-в (десятий поверх), площею 50,2 кв. м (балансоутримувач — КПЖ і КГ).
Конкурс відбудеться 03 жовтня 2011 року
о 10:00 за адресою: м. Вишгород,
пл. Т.
Шевченка, буд. 1 к. 62. Телефон для довідок:
(04596) 26-589.
Конкурсна документація претендента подається
до 27 вересня 2011 року (включно) у запечатаному конверті і має містити: пропозицію щодо вартості і терміну (не більше 15 календарних днів) виконання робіт, калькуляції витрат, копію статуту та
документів, що підтверджують кваліфікацію.

Вишгородська міська рада
оголошує конкурс на право укладання
договорів оренди нерухомого майна

Про все потроху

У Вишгороді

17 вересня

додаткове їх утеплення за адресами: вул. Шкільна, 7, Набережна, 2, Дніпровська, 11, просп. І.
Мазепи, 6, просп. Т. Шевченка, 5.
Чергову планову повірку загальнобудинкових лічильників
тепла проведено у 19 багатоповерхівках. В усіх будинках
міського житлового фонду виконано ревізію сальників засувок, манометри і термометри у
теплопунктах перевірено у 42-х
будинках. Повірка лічильників та
перевірка монометрів і термометрів триває.
Реконструйовано
частину
системи опалення на вул. Шкільній, 7 (відрізок у підвальному
приміщенні), лежаки опалення
реконструйовано і на просп. І.
Мазепи, 13/9.
Вентилі у теплопунктах будинків і по стояках квартир замінюють по можливості (так, здійснено реконструкцію стояків на
вул. Дніпровській, 7).
***
Проведено капітальний ремонт покрівель за адресами:
Мазепи, 1,13/9, просп. Т. Шевченка, 9. Триває капремонт
покрівлі за адресами: вул. В.
Симоненка, 3, Набережна, 12
Б. Хмельницького, 6. Викона-

но поточні ремонти покрівлі у
32 будинках. Відремонтовано
електрощитові в 28 будинках та
посилено нульовий провід в поетажних щитках 24 будинків.
Поточна робота — визначення обсягів засклення вікон та
утеплення дверей під’їздів для
подальшої закупівлі матеріалів
та проведення необхідних робіт.
***
Проблеми. До КПЖ і КГ
звернулися мешканці хрущовок. У будівлях старого житлового фонду (зокрема, вул. М.
Грушевського, Б. Хмельницького) — підвалу немає, технічні
отвори — в кухнях і коридорах,
труби — в технічних жолобах
під підлогою квартир першого
поверху (відповідно — й усі «запахи» від забитих мешканцями
верхніх поверхів труб каналізації накопичуються тут). Потрібен
капремонт принаймні у трьох
квартирах першого поверху.
Для прикладу, власником однієї
з квартир на Б. Хмельницького,
4 труби опалення, холодної та
гарячої води було замінено на
пластикові, жолоби для технічних труб під підлогою було покладено на лаги, а лаги на колони з цегли.

1. Нежитлове приміщення (підвальне), що знаходиться за адресою: м. Вишгород, вул. Б. Хмельницького, буд. 6, загальною площею 33,21 кв. м
(балансоутримувач — Комунальне підприємство
житлового і комунального господарства Вишгородської міської ради).
— функціональне використання об’єкта — розміщення благодійної організації;
— початковий розмір орендної плати в місяць, з
урахуванням індексів інфляції, складає 216 (двісті
шістнадцять) грн 54 коп, без урахування ПДВ, базовий місяць — червень.
2. Нежитлове приміщення (підвальне), що знаходиться за адресою: м. Вишгород, вул. Шолуденка,
буд. 6-в, загальною площею 29,85 кв. м (балансоутримувач — Комунальне підприємство житлового і
комунального господарства Вишгородської міської
ради).
— функціональне використання об’єкта — розміщення громадської організації;
— початковий розмір орендної плати в місяць, з
урахуванням індексів інфляції, складає 228 (двісті
двадцять вісім) грн 50 коп, без урахування ПДВ, базовий місяць — червень.
Вимоги конкурсу:
Приймаються пропозиції щодо збільшення суми
орендної плати за місяць. Місячна орендна плата
підлягає щомісячній індексації в залежності від рівня індексу інфляції. Переможець конкурсу компенсує витрати за експертну оцінку об’єкта оренди.
Косметичний ремонт орендованого приміщення
та благоустрій прилеглої території об’єкта; дотримання санітарно-екологічних норм; протипожежних норм експлуатації; дотримання правил охорони
праці; приміщення здаються в оренду без права викупу; неможливість компенсації у разі припинення
або розірвання договору невід’ємного поліпшення
орендованого майна; забезпечення страхування
об’єкта оренди на користь орендодавця; заборона
передачі об’єкта оренди у суборенду; термін оренди до п’яти років;
Прийом заяв на участь у конкурсі припиняється
за 6 днів до його початку.
Конкурс відбудеться 17 жовтня 2011 року о
10.00 за адресою: Київська область, м. Вишгород, проспект Т. Шевченка, буд. 1, кімната №
67. Телефон для довідок (04596) 26-589.
Пропозиції надавати до 10 жовтня 2011 року
(включно).

Увага!

Не випускай
із рук телефона
До редакції завітав літній вишгородець. І
розповів, що до нього підійшла молода дівчина і попросила дозволу зателефонувати з його
мобільного телефона.
Начебто в її телефонного апарата сів акумулятор. Чоловік, вихований на засадах «Допоможи
ближньому», не роздумуючи вручив їй свій сотовий.
Та дівуля, замість того, щоб подякувати, дременула
навтьоки.
«Людям я все одно допомагатиму завжди, —
каже жертва обману, — але іншим раджу: попросили — наберіть номер і самі скажіть те, що треба, а
телефона з рук не випускайте!»
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17 вересня 2011 року

Тема

Грізне слово
«ТАРИФ»

(Початок на стор. 1)
Розрахунок (проектний) нового тарифу — дивіться
на 4-й шпальті газети «Вишгород» № № 35 і 36 за цей
рік. Коментарі комунальників і депутатів — далі.
Для прикладу. Проектний тариф збільшує вартість
1 кв. м мого житла на 83 копійки, а якщо погоджусь
на тариф із 8-відсотковою рентабельністю (щоб КПЖ
і КГ вижило), — то й на всі 1 грн 04 коп. Помножені на
метри загальної площі, вони «полегшують» мій гаманець гривень на 35 або й 45. І це лише квартплата. А є
ще й вода+каналізація, опалення (вартість якого вже
збільшено — див. шпальту 2 цього номера), газ, електроенергія…
Що робити? Відмовитися від послуг ЖЕКу — означає фактично розвалити це комунальне підприємство. Приклади приватного комунального обслуговування — РІЗНІ.
За інформацією голови житлового кооперативу
«50 років Жовтня» (вул. В. Симоненка, 6), комунальні
послуги (двірник, сантехнік, електрик, знімання показів і повірка загальнобудинкового лічильника тепла,
вивезення сміття тощо) обходяться власникам квартир (квартплати, звісно, немає, бо квартири давно виплачені) у 1,8 — 2,0 грн. Ощадливо ставляться мешканці до теплоспоживання — регулюють опалення і т.
інш. Не без проблем: є злісні неплатники, на яких знайти управу поки що не виходить.
Та чи буде таке господарське ставлення до МОГО
будинку з боку приватного ЖЕКу, де працюватимуть не казкові добрі чарівники, а ті ж наші люди? Не
знаю… І чи не пристебнуть «ПРОТИВСІХів» добровільно-примусово до того ж таки приватного ЖЕКу,
який виросте на місці загиблого (тьху-тьху!) КПЖ і
КГ? Не впевнена, бо спостерігаю тенденцію держави
перекласти на плечі громадян житловий фонд, стан
якого не витримує ніякої критики і потребує матеріальних вкладів держави + громади + самих мешканців. Бо нарізно, наодинці його ніхто не потягне. Тому я
платитиму по нових — поки зможу. Чи врятують інших
громадян від грізного слова «ТАРИФ» субсидія й заморожені пільги?

Комунальні тарифи

Вишгород

Це попередні розрахунки

Під час зустрічей з мешканцями багатоквартирних
будинків міського житлового фонду, де обговорювалися складові тарифів, рекомендованих Постановою
Кабінету Міністрів України від 01 червня 2011 року №
869, виникло чимало запитань, відповіді на які було б
цікаво і корисно прочитати тим, хто особисто не був на
цих громадських слуханнях або чогось не зрозумів.
Олександра БАБІКОВА, головний економіст,
Олександр КЛОЧКОВ, економіст,
Олексій ЗОРЯ, юрист,
відповідальні від КПЖ і КГ
за проведення громадських слухань щодо тарифів
Насамперед хотілося б інформувати вишгородців, що
вищезазначену Постанову Кабміну КПЖ і КГ отримало 21
серпня ц. р. Одразу ж приступили до розрахунків, наголошуємо — ПОПЕРЕДНІХ. У газеті «Вишгород» і біля під’їздів
будинків міської комунальної власності з’явилися відповідні
оголошення.
За розпорядженням Вишгородського міського голови
від 25.08.2011 р. № 111 «Про організацію та проведення
громадських слухань щодо розрахунку тарифів на послуги
з утримання будинків, споруд та прибудинкових територій
та доведення їх до відома співвласників багатоквартирних
житлових будинків у місті Вишгороді» було складено графік
зустрічей, і обговорення розпочалися 5 вересня 2011 р.
Звертаємо увагу мешканців багатоповерхівок на те, що,
згідно з Положенням про громадські слухання (Наказ Держкомітету України по ЖКГ № 359 від 16.11.2009 р.), неявка
мешканців будинку на обговорення означає їх згоду на
перелік і вартість послуг оприлюдненого проекту тарифів.
Хочемо додати, що, окрім надрукованих у газеті «Вишгород» протоколів, упродовж місяця від дати проведення громадських слухань кожен будинок може надати
до КПЖ і КГ (особисто, письмово чи інтернет-поштою)
звернення з претензіями до якості та переліку послуг,
свої пропозиції і т. інш. — їх розглядатимуть, включатимуть
у плани і графіки робіт, про що обов’язково надаватимуть
відповідь адресату.
Зауваження щодо площ.
Пункт 9.4 Типових норм часу та норми обслуговування
для робітників і виробничого персоналу, зайнятих утриманням житльового фонду (Наказ Держкомітету України
по ЖКГ № 59 від 04.08.1997 р.): «Дані, що характеризують
стан житлового фонду, який обслуговується, необхідні для

розрахунку потреби в робочій силі (кількість квартир, площа покрівель, площа нежитлових приміщень, вентиляційні канали, інженерне обладнання та інше) приймаються
за технічними паспортами. Дані, які відсутні у технічному
паспорті, можна одержати в результаті спеціальних обмірів і розрахунків за участю бюро технічної інвентаризації,
оформлених актом».
Що це означає?
Площа сходових клітин, підвалів і технічних поверхів визначена у технічних паспортах і перемірятися не може.
Площа прибудинкової території визначалася Вишгородською міською радою першого-четвертого скликань, за
останні роки у багатьох будинках змінилася і потребує уточнення й задокументування. Депутатам міськради необхідно
визначити, хто це має зробити і за чий рахунок, чи виключати з цієї площі парковки і смітники тощо.
Без точних цифр площі тариф офіційно розрахувати не
можна.
Щодо вивезення побутових відходів — фінансову
сторону цього питання треба ретельно вивчити із залученням фахівців.
Стосовно обслуговування систем диспетчеризації.
У проекті нових тарифів було взято для розрахунку приклад
одного з київських ЖЕКів. Диспетчерська служба у Вишгороді суттєво відрізняється від столичної. Тому вважаємо за
необхідне звернутися до головного управління житлово-комунального господарства по формулу відповідного розрахунку саме для нашого міста (будинки без ліфтів тощо).
Посипання прибудинкової території та прибирання
снігу виокремлено як додаткова послуга Постановою КМУ
від 01.06.2011 р. № 869. Наказом Декржкомітету України №
59 від 04.08.1997 р. все це входить в обов’язки двірника. А
від вивезення снігу відмовилися всі будинки.
Освітлення місць загального користування. Під час
громадських слухань було виявлено: провайдери інтернетмереж та кабельного телебачення підключені до внутрішньобудинкових систем освітлення. Встановлене ними обладнання працює цілодобово — а витрати лягають на плечі
мешканців. Пропонуємо встановити окремі лічильники для
вищезазначених послуг. Покази контролюватимуть представники ВРП «ЗАТ «А. Е. С. «Київобленерго», КПЖ і КГ та
будинку.
Щодо закладених у тариф надбавок. Трудове законодавство передбачає нарахування заробітної платні,
виходячи з мінімальної зарплати, яка декілька разів на рік
збільшується. Галузеві угоди та колективні договори також
мають певні умови, які були включені у розрахунок тарифів.

Депутатська трибуна

МОЖНА
ОСББ —
у прийнятних для працювати краще
і за нинішніх
обслуговування
тарифів
будинках
Дивує неактивність людей — наприклад, із чотирьох будинків на просп. І.
Мазепи 1, 2, 3, 6 прийшли лишень три
десятки мешканців, насамперед старі люди, мало було молоді. А тарифи ж
стосуються кожного з нас.
Звикли кричати про якість роботи комунальників, а обговорити, з чого складається тариф, чому саме такі цифри
— не здатні чи не хочемо? Звикли, що
хтось вирішує за нас, а ми завжди невдоволені?
Віктор ДОБРОВОЛЬСЬКИЙ,
депутат міськради

Від деяких послуг відмовились, не думаючи, про те, що, скажімо, квартплата — це
й наповнення бюджету на ремонт сходових
клітин чи дахів (хоча б раз на п’ять років).
Треба подумати й про те, чи не призведе
відмова від цих послуг до певної невідповідальності ЖЕКу (ви відмовились — ми й не
робимо).
Запитання до економістів КПЖ і КГ:
як можна робити складовою тарифу премії
(надбавки)?
Пропозиція державі. Стан внутрішньобудинкових мереж старого (та й трошки
новішого, якщо будівельники напартачили)
житлового фонду — аварійний. Якщо державна політика нині — віддати багатоквартирні будинки об’єднанням співвласників,
то треба довести їх до якогось прийнятого
мінімуму, аби мешканці, міська громада та
комунальники були спроможні з цим управитися.

Кілька тез для роздумів. Прибалтика. Військові пенсіонери за комунальні послуги у двокімнатній квартирі загальною площею 40 кв. м (трохи чи не
за «хрущовку») платять 400-600 євро
у місяць, що складає 70-80% доходу
сім’ї. Причому тариф — найнижчий у
Європі.
Олександр БАЛАНЮК,
депутат міськради

Нинішні борги комунального господарства України — 9 млрд грн (лишень за
останній рік — 5 млрд грн). За такої політики держави — років через два комунальних ЖЕКів не буде зовсім. Згодні ми
чи ні — ми отримаємо приватних надавачів послуг + ціни, у рази вищі, ніж нинішні
тарифи. Подумайте про вартість капітальних ремонтів, які доведеться робити. Про
те, що за узаконену прибудинкову територію (землю) мешканцям доведеться
платити.
Моя думка: ОСББ нині нічого не змінять, їх доречно було робити років 10-15
тому, а не зараз, коли все згнило. ОСББ
можуть змінити ситуацію у житлово-комунальному господарстві, якщо, крім ЖЕКів
будуть реальні альтернативні надавачі послуг + жива конкуренція. Насамперед має
змінитися концептуальний підхід держави
до цього питання.
А от нинішні ЖЕКи ПОВИННІ — і МОЖУТЬ! — працювати якісніше. Завдання
депутатів УСІХ рівнів — допомогти їм це
зробити.

Слухання відбулися ...
На початку вересня всі мешканці Вишгорода побачили на вхідних
дверях своїх під’їздів цікаві оголошення про проведення «Громадських слухань щодо тарифів, розрахованих відповідно до вимог
Постанови Кабінету Міністрів України № 529 від 29.05.2009» (помилка
— Постанова КМУ № 869). В об’явах
були також перераховані послуги,
що нам пропонуються, а навпроти кожної – її вартість… Таблиці із
цифрами по кожному будинку були
оприлюднені у газеті «Вишгород».
Дмитро КОРНІЙЧУК,
Максим МАКАРЕНКО,
Олексій МОМОТ, Віктор ШУБКА,
депутати міськради

У Постанові йдеться про єдиний підхід при розрахунку вартості тарифів
для всіх регіонів. Визначені певні формули, в які економісти КПЖ і КГ підставляють певні цифри.
На депутатське звернення ми отримали з КПЖ і КГ розрахунок складових
вартості послуг по кожному будинку
в місті. Почали вивчати ці дані, перераховувати зазначені площі тощо, а
також вирішили відвідувати всі слухання.
Дуже складно було утримувати слухання в руслі їх теми. Наболіло. Люди,
незадоволені якістю послуг, що їм до
сьогодні надавалися КПЖ і КГ, все
частіше переходили на крик, звинувачуючи все і всіх…
Наші основні зауваження та вимоги
при розгляді кожної окремої послуги:
1. Прибирання прибудинкової території

Жоден з мешканців не знає чіткої
межі прибудинкової території свого
будинку. Як з’ясувалося, її не знають
і представники КПЖ і КГ. Із їхніх пояснень: ці заміри робилися ще за пана
Кімлача — виходив майстер і начебто
візуально («на глаз») заміряв.
Із даних на офіційній Інтернет-сторінці міста (Вишгород.com.ua) ми виявили: станом на 01 січня 2011 року
прибудинкова територія в місті складає 298 132 кв. м. У розрахунках КПЖ і
КГ вона становить 396 061 кв. м.
Якщо розкинути на всі 84 будинки
97 929 кв. м закладеної нам «зайвої»
площі, то це по 1 165 кв. м на кожен.
До речі, ця послуга становить майже
третину вартості всього тарифу.
Основні вимоги до цього пункту: визначення чіткої площі прибудинкової
території та фактичної площі прибирання і доведення цих даних до мешканців будинків.
2. Прибирання сходових клітин
Вивчаючи складові вартості цієї послуги, ми запитали у розробників тарифу: «Звідки б ереться площа прибирання, яка включена в тариф?». На
що отримали відповідь: «Із технічних
планів БТІ на будинок». Тобто це поверховий план.
Звертаємо увагу: у 90% будинків
мешканці встановили собі так звані
«передбанники», які суттєво зменшують площу сходових клітин. Контраргумент комунальників: «Вони встановлені незаконно». Але ж ця територія НЕ
прибирається працівниками КПЖ і КГ!
Тому основна вимога по цьому пункту: переміряти та визначити фактичну
площу прибирання сходових клітин.

Тема

Вишгород

17 вересня

Протоколи громадських слухань
Із минулого четверга, коли верстався №
37 газети «Вишгород» від 10 вересня 2011
року, відбулося до двох десятків громадських слухань щодо проектних розрахунків
тарифів. КПЖ і КГ надав редакції копії протоколів, відповідно до яких:
Вул. В. Симоненка, 1, 1-а, 1-б. У присутності комісіх КПЖ і КГ та депутата міськради 1 мешканець будинку 1:
* відмовився від послуг КПЖ і КГ «Періодична повірка і обслуговування (демонтаж
і монтаж) квартирних засобів обліку», «Прибирання і вивезення снігу, посипання протипожежними сумішами»,
* щодо прибирання сходових клітин, підвалів, технічних поверхів і покрівель вимагав
визначити фактичну площу, насамперед —
межі прибудинкової території,
* вивезення побутових відходів, систему диспетчеризації — необхідно ретельно
вивчити й обговорити, надто — технічне об
слуговування внутрішньобудинкових систем
тепло-, водопостачання і водовідведення,
* погодився залишити послуги дератизації і дезінсекції, обслуговування димовентиляційних каналів, поточного ремонту конструктивних елементів.
Вул. М. Грушевського, 9, 12. У присутності комісії КПЖ і КГ та депутата міськради
чотири мешканці буд. 9:
* відмовилися від послуг з прибирання
підвалів, технічних поверхів і покрівель, дератизації та дезинсекції, поливання дворів,
клумб та газонів, експлуатації номерних знаків, періодичної повірки квартирних засобів
обліку;
* запропонували у послузі «Прибирання
та вивезення снігу, посипання протипожежними сумішами…» залишити тільки «посипання протипожежними сумішами»;
* вимагали створити комісію з представників міськради для визначення меж (червоної лінії) прибудинкової території;
* погодилися на такі складові тарифу, як
прибирання сходових клітин, вивезення побутових відходів, технічне обслуговування
ліфтів, внутрішньобудинкових систем теплопостачання, водопостачання і водовідведення, техобслуговування та поточний ремонт
протипожежних систем димовидалення та
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Люди кажуть

автоматики, поточний ремонт конструктивних елементів, обслуговування димовентиляційних каналів, систем диспетчеризації,
освітлення місць загального користування,
електропостачання ліфтів.
Вул. В. Симоненка, 3, 4, 4-а, 5, 7. У
присутності комісії та депутата міськради
30 мешканців вищезазначених будинків
(окрім 4-а):
* вимагали визначити фактичну площу
прибирання сходових клітин, визначити червоні лінії прибудинкових територій і виключити з них парковки та смітники;
* відмовились від додаткової послуги

вивезення снігу, прибирання снігу та посипання протипожежними сумішами на тій підставі, що це входить в послугу прибирання
території;
* погодились на вивезення побутових
відходів, дератизацію та дезинсекцію, обслуговування димовентиляційних каналів,
технічне обслуговування ліфтів (4-а);
* щодо поточного ремонту конструктивних елементів вимагали додати «герметизація швів за рахунок бюджету»;
* стосовно визначення обслуговування систем дитспетчеризації в будинках без
ліфтів та обслуговування внутрішньобудинкових систем тепло-, водопостачання і водовідведення (повірка внутрішньобудинкових лічильників — крім буд. 3 і 7) зобов’язали
КПЖ і КГ звернутись до ГУ ЖКГ;
* на періодичну повірку й обслуговування квартирних засобів обліку погодились
лише після уточнення розрахунку послуги;

* щодо освітлення місць загального користування ухвалили контролювати записи
при знятті показників лічильника за участю
представника будинку.
Вул. Київська, 5. У присутності комісії
та двох депутатів міськради 14 мешканців
будинку:
* відмовились від послуг з прибирання
підвалів, технічних поверхів та покрівель,
дератизації і дезінсекції, поливання клумб,
газонів, прибирання і вивезення снігу та посипання протипожежними сумішами прибудинкової території, експлуатації номерних
знаків, періодичної повірки і ремонту квартирних засобів обліку;
* вимагали: визначити фактичну площу
прибудинкової території та сходових клітин;
пункт «обслуговування систем диспетчеризації» віднести до нормативних витрат;
включити ремонт швів у «поточний ремоонт
конструктивних елементів»; залишити для
подальшого обговорення «обслуговування димовентиляційних каналів»; з послуги
«освітлення місць загального користування»
виключити електроенергію, яка споживається провайдерами, зняття показників проводити за участі представника будинку;
* погодились на послуги з вивезення побутових відходів, обслуговування внутрішньобудинкових мереж.
Вул. Грушевського 1, 3, 5, 7. У присутності чотирьох депутатів, одного громадського діяча, членів комісії 13 мешканців
буд. 7 і один — буд. 3 внесли пропозиції:
* відмовитись від послуг з поливання
дворів, клумб та газонів, вивезення снігу,
обслуговування диспетчеризацією;
* залишити у тарифі послуги з посипання протипожежними сумішами, освітлення
місць загального користування, обслуговування димовентиляційних каналів;
* створити комісію і визначити фактичну
площу підвалів, технічних поверхів і покрівель, прибудинкової території; розрахунки
проводити на основі фактичних витрат;
* щодо послуги «обслуговування внутрішньобудинкових мереж» — письмово надати мешканцям визначення терміну «технічне обслуговування».
Далі — у наступному номері

Мешканці буд. 7 на вул. М. Грушевського інформували редакцію
про те, що головуючим громадських
слухань 09.09.2011 р. було обрано
представника КПЖ і КГ, а секретарем
— мешканку будинку, яка повідомила:
1) Вищезазначені мешканці вважають, що організаторами не надано
необхідну інформацію про:
* обсяг та регулярність послуг, що
надаються, фактичні витрати, на яких
мають базуватися подальші розрахунки;
* річний план надання послуг;
* економічне орбгрунтування планованих витрат;
* техніко-економічні розрахунки;
* паспорт будинку з межами прибудинкової території та сумарною
площею квартир і місць загального
користування.
2) Ухвалили:
* громадське обговорення вважати
таким, що не відбулося;
* перелік запропонованих послуг —
таким, що не відповідає фактичним;
* якість послуг КПЖ і КГ, що надаються за нині діючими тарифами, —
незадовільною та такою, що не відповідає їх вартості;
* вважати недоцільним підвищення
вартості послуг КПЖ і КГ;
* вимагати приведеня структури
тарифів у відповідність з реальними
витратами та послугами, які фактично
надаються:
* вимагати надання точної інформації про межі прибудинкової території
та її площу;
* вимагати від міської ради проведення аудиту діяльності КПЖ і КГ;
* провести загальні збори мешканців будинку для визначення переліку
та об’єму послуг перед укладанням
договорів із КПЖ і КГ.

Депутатська трибуна

... запитань не поменшало
3. Вивезення побутових відходів
Цей пункт потребує ретельного аналізу всіх його складових. Викликає здивування те, що серед матеріальних витрат
по цій послузі лише на закупку запчастин для кількох сміттєвозів у місяць передбачена сума майже 93 000,00 гривень! Вивчивши сайти автопродажу, ми дійшли висновку,
що за таких надходжень можна раз на 9-10 місяців купувати
новенький сміттєвоз «Вольво» або раз на рік — сміттєвоз
«Мерседес»!
Наполягаємо: створити комісію з представників КПЖ і КГ,
депутатів і мешканців для вивчення фінансової сторони цього питання.
4. Прибирання підвалів і технічних поверхів
Представникам КПЖ і КГ було вказано на математичну помилку в розрахунку фонду заробітної плати, яка має місце в
наданих нам документах: так, заробітна плата для двох передбачених працівників складає 3 689,10 грн/місяць, а сума,
рознесена на всі будинки, становить 7 808,47 грн (більш як
удвічі більша).
Враховуючи чисельні комірчини у підвалах — необхідно
встановити фактичну площу прибирання.
5. Обслуговування систем диспетчеризації
Одне з найцікавіших питань, яке викликало найбільше питань і суперечок. Як пояснюють розробники тарифу, кошти
на цю послугу підуть на утримання шістьох диспетчерів, які
приймають телефонні дзвінки від мешканців, на їх матеріальні витрати (меблі та канцтовари), а також накладні витрати.
У наказі Житлокомунгоспу № 369 від 09.11.2006 чітко визначено: система диспетчеризації — це «система контролю
та управління інженерним обладнанням житлових будинків та споруд, яка передбачає двосторонній гучномовний
зв’язок диспетчера з пасажирами в кабіні ліфта, з мешканцями у під’їздах будинків, з технічним персоналом у приміщеннях (машинні приміщення ліфтів, теплові пункти, бойлерні, ремонтні дільниці)».
Тоді чому у запропонованих нам розробниками тарифах
витрати на диспетчерів не рознесені в накладні витрати, а
винесені і розраховані як окрема послуга? Знов-таки розробникам було вказано на математичну помилку в розрахунках по заробітній платі, а саме:
Передбачена сума – 15 149,88 грн/місяць (на 6 диспетче-

рів), а рознесена по будинках – 19 911,00 грн.
Цей пункт ми запропонували залишити для обговорення
та подальшого аналізу комісією.
6. Прибирання та вивезення снігу, посипання протиожеледними засобами
Ретельно вивчивши складові послуги, прийшли до висновку, що єдиний пункт, що тут пропонується, є безпосереднє «вивезення снігу», від якого всі будинки відмовилися.
Ми зауважили на тому, що прибирання снігу та посипання
протиожеледними засобами і так входить в обов’язки двірника з прибирання прибудинкової території. Про це йдеться в Наказі Державного Комітету України по ЖКГ № 59 від
04.08.1997 р. (де зазначені типові норми для працівників
КПЖ і КГ).
Отже — основна вимога: прибирання снігу та посипання
не має виноситися повторно як окрема послуга.
7. Освітлення місць загального користування
При розрахунку цієї послуги представники КПЖ і КГ не
врахували чисельних провайдерів, що надають послуги Інтернету та кабельного телебачення. Коли ми поцікавилися
у юриста КПЖ і КГ, чи передбачена в договорах оренди для
провайдерів оплата електроенергії (бо вони підключені до
внутрішньобудинкової системи освітлення, і встановлене
ними обладнання працює цілодобово), то вияснилося, що
— ні, не передбачена! Виходить, що мешканці повинні сплачувати за електроенергію, яку не споживають.
Основна вимога по цій послузі: виключити з розрахунку
вартості тарифу вартість електроенергії, що споживають
провайдери Інтернету та кабельного телебачення.
Питань щодо розроблених тарифів чимало — і всі вони
потребують ретельного аналізу та обговорення. Подальший аналіз цифр, з яких складається тариф, має здійснюватися експертною комісією, на створенні якої ми
наполягаємо.
Так, наприклад, не зрозуміло, чому до вартості кожної
послуги включено «Надбавку за високі досягнення у праці»
(10%, а по одній із послуг навіть 50%). Які тут можуть бути
«високі досягнення»? Як можна наперед передбачити,
що такі досягнення будуть? Згідно з Постановою КМУ від
09.03.2006 № 268, такі надбавки встановлюються на чітко
визначений термін, тобто на період виконання такої роботи… А в тарифі вона передбачена щомісячно.

Врахувати
реалії
нашого життя
Тема тарифів дуже тонка і достатньо болюча. Мені, як мешканцю
Вишгорода не може бути байдуже
до умов роботи комунальних підприємств, насамперед — КПЖ і КГ.
Проблема полягає в тому, що вони
не можуть працювати у збиток, інакше — загинуть. Тарифи мають бути
економічно обгрунтованими, тобто
такими, що покривають затрати цих
підприємств.
Олександр СЕМЕНОВ, депутат міськради

Але як депутату мені більше болить
доля тих пенсіонерів, самотніх людей
— а часто не тільки їх, — які фізично не
мають де взяти кошти, щоб заплатити за
спожиту послугу, воду, електроенергію
чи газ.
Маємо дві сторони однієї медалі. І
для того, щоб прийти до якогось спільного виваженого рішення, треба грунтовно підійти до цього питання, ретельно його вивчити. Тому що підвищення
одного тарифу (а їх не один) на копійку
часто лягає непідйомним тягарем на
плечі найнезахищеніших верств населення.
Зволікати не можна — на порозі
зима, з усіма її проблемами. Тож комунальники та незалежні експерти разом
із депутатами мають НЕВІДКЛАДНО
ухвалити прийнятні рішення, врахувавши усі зауваження із звернень мешканців та реалії нашого життя.
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Регата яхт-клубу «Енергетик»

Вишгород

Вітрильницька лотерея та лицарські бої
У суботу, 3 вересня, о 10-й годині було урочисто
відкрито традиційні вітрильні перегони — вже 41-ші,
які було присвячено 20-річчю Незалежності України.
Учасники — команди 44 яхт кількістю 168 яхтсменів із
10 яхт-клубів Київщини — змагалися у дев’яти стартових групах.
Традиційно привітала учасників Ніна Строкова,
дочка Григорія Івановича Строкова, побажала вдалих стартів. Головний суддя змагань — Михайло
Райхерт, віце-президент Вітрильної федерації України, озвучив правила індивідуального та командного
заліку, інформував про приз за найвищу швидкість
у перегонах та запросив капітанів на нараду перед
стартом перших перегонів.
Олександр БАЛАНЮК,
командор яхт-клубу «Енергетик» ім. Г. Строкова,
яхтовий капітан, член ради Спілки підприємців
Вишгородщини, депутат міськради
ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»,

О 12-й годині був даний старт. І спортивні легкі вітрильники, підхоплюючи слабкі пориви вітру, почали вириватися в лідери. Першим поворотним знаком на меті
був відомий усім навігаційний маяк М-1. Але до нього
необхідно було подолати більше 25 морських миль проти
слабкого вітру, який постійно змінював силу та напрямок.
Суддівська бригада декілька разів «поривалася» скоротити дистанцію та прийняти проміжковий фініш. Але, як
Ніна Строкова та юні яхтсмени біля нагород

тільки вони намагалися це зробити, з’являлися пориви вітру — і ситуація змінювалася. І так кілька разів за перший
день змагань.
Флот яхт дуже розтягнувся, і, коли перші яхти вже обходили маяк М-1 і повертали додому, останні ще не пройшли
і половини першої частини (першого відрізку) дистанції.
Та це не все, що чекало попереду учасників перегонів.
Швидкість яхт обмежував слабкий вітер, тож поверталися до фінішу вже поночі і чимало вітрильників стали
«гостями» мілини на підході до яхт-клубу (мілина виникла
внаслідок розмиття достатньо великого острову, на який
колись так полюбляли виїздити на відпочинок у наметах
і на риболовлю вишгородці та новопетрівчани). Не всім

вдалося самотужки знятися з мілини — і після фіПідняття Державного прапора
нішу останньої яхти суддівське судно вирушило на
допомогу. Глибокої ночі два вітрильники зняли з
мілини біля двох островів, а ще одного шукали до
ранку.
А на березі всі команди, що фінішували, гостинно приймав і годував пахучою шурпою та узбецьким
пловом яхт-клуб «Енергетик»: страви приготували з
молодого барашка в казанах на вогнищах Георгій
Хімоніді, Славко Кисіль та Олександр Бобренок, затяті прихильники вітрильництва. Попри величезні
розміри — всі казани після вечері на свіжому повітрі
залишилися порожніми. Страви — смачнющі, тож
усі, хто пригощався, залишилися дуже задоволеними, а таких було більше 150 не на жарт зголоднілих
змагунів! Тим більш, що частування проходило під
музичний супровід та співи Володимира Дзися.
Коли почало сутеніти, гості регати, військово-історичний клуб «Путивль» (м. Київ) під керівництвом
бойового князя Олексія Ситнікова відтворив моменти боїв часів Київської Русі. Це варто було бачити: хлопці у бойовому спорядженні русичів і монголів 13 століття (шоломи, кольчуги, мечі, сокири
тощо) по-справжньому — з використанням техніки
бою того часу — билися перед численними глядачами — справжньою, але незагостреною зброєю.
Та все одно, бої були не іграшкові, а справжні — з
синцями й подряпинами, навіть легкими, незначними пораненнями. Що поробиш, змагання і спорт не
бувають без втрат.
Реставрації історичних подій популярні в усьому світі, відбуваються у старовинних
фортецях — і беруть у
них участь сотні й тисячі людей, які наче
проживають
життя
О 16-й годині відбулося урочисте нагородження. Вітали
своїх предків і таким
чином викидають зайвий переможців і вручали нагороди голова Вишгородської
адреналін, заглиблюються в районної ради Олександр Носаль та командор Вітрильісторію рідного краю, таким ного крейсерсько-перегонового союзу України, віце-пречином вчаться патріотизму. зидент ВФУ (Вітрильної федерації України), головний реКоли дивишся на такі битви, дактор часопису «Шкіпер» Сергій Поліщук.
Всі призери у стартових групах отримали дипломи,
мимоволі виникають думки:
технікою подібних боїв варто призи та цінні подарунки. Абсолютним переможцем та
оволодіти, хтозна, чи не до- володарем перехідного кубку яхт-клубу «Енергетик» став
ведеться по-новому почина- екіпаж яхти «Orion — IV» (капітан і власник яхти — керівник СК «Інго-Україна» Ігор Гордієнко). Перехідний кубок
ти історію людства.
за найвищу швидкість («Синя стрічка Київського моря»)
***
Другий день перегонів одержав екіпаж яхти «Melges» під вітриленням Юрія Удобув більш «вітрястим» і про- вицького. А перехідний командний кубок — з перевагою
понував учасникам перегонів більш прогнозовані ре- в один бал — виборола команда Київського міського
зультати. Та знов усе вийшло не так, як очікували. Вітер крейсерського яхт-клубу. Нагороду отримав командор
знов-таки зіграв у лотерею з капітанами яхт. Постійно КМКрЯК Олексій Левін і подякував за щорічну досконалу
змінюючи напрямок. Він спочатку надавав якісь переваги організацію спортивних перегонів.
Після офіційної частини відбулася традиційна лотерея
окремій групі яхт, які попрямували в праву чи ліву сторони дистанції. А потім — відбирав ці переваги та надавав — розіграш цінних призів, які підготували спонсори регаїх іншим. І лише досвідчені шкіпери, які постійно «відпра- ти, зокрема Спілка підприємців Вишгородщини, Вишгоцьовували» заходи (зміни напрямку — Ред.) вітру, змогли родський яхт-клуб «ОРІЯНА» з магазином яхтового споподолати дистанцію за найкоротший час і фінішували в рядження «Ватерлінія», ТОВ «Фризомат», ВП «Пещерін»,
СК «Експрес-страхування» та багато інших. Велика подялідерах.
Після підрахунку залікових балів, відповідно до при- ка всім партнерам регати за дружню підтримку та органіходів яхт у перших та других перегонах, визначилися пе- заційну допомогу в проведенні спортивного свята! Всім
реможці в окремих залікових групах та інших номінаціях. успіхів та удачі! Шануймо традиції!

Яхта «Оріон-4» — переможець змагань

— Щороку є екіпажі, що креативно ставляться до змагань, Так,
яхту «Електра» на цих перегонах окупували ватажок піратів і К°
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Вишгород

Телепрограма

17 вересня

08:35 Знайди себе
08:40 Корисні поради
09:00 Підсумки тижня
09:45 «Легко бути жінкою»
10:30 Насамперед, ми люди 3с.
10:55 Шеф-кухар країни
12:00 Новини
12:20 Право на захист
12:50 Х/ф «Чекаю і
сподіваюсь»
15:00 Новини
15:15 Euronews
15:40 Х/с «Ставка більша
за життя»
19:05 Кримінальні новини
19:30 Про головне
19:55 Караоке для
дорослих
20:35 Сільрада
20:55 Офіційна хроніка
21:00 Підсумки дня
21:40 221. Екстрений
виклик
21:55 Футбольний код
22:55 Трійка, Кено

06:55 «Сніданок з 1+1»
07:00 ТСН
07:10 «Сніданок з 1+1»
07:15 Дісней! «Чіп і Дейл
поспішають на допомогу»
07:40 «Сніданок з 1+1»
08:00 ТСН
09:25 «Смакуємо»
10:00 «Сімейні драми»
10:55 «Не бреши мені - 2»
11:55 «Дикі і смішні»
12:30 «Близькі друзі»
15:10 «Кохання-зітхання
- 3»
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.
Фастфуд»
23:15 «Tkachenko.ua»
00:05 ТСН

05:35 Світанок
06:20 Ділові факти
06:40 Світанок
07:35 Ділові факти
07:40 Факти тижня з
Оксаною Соколовою
08:45 Факти. Ранок
09:30 Люди, коні, кролики
і...домашні ролики
09:55 Х/Ф «За бортом»
12:25 Анекдоти поукраїнськи
12:45 Факти. День
13:00 Анекдоти
по-українськи
13:25 «Кохання у великому
місті»
15:15 «Канікули сурового
режиму»
18:45 Факти. Вечір
19:10 Спорт
19:15 Надзвичайні новини
з Костянтином Стогнієм
20:10 «Мисливці за
діамантами»
22:45 Факти. Підсумок дня

6.00, 7.00 СТН. Тижневик
6.30, 19.30 Столиця
7.30, 3.00 Муз. програмо
8.00 СТН. Спорт. Тижневик
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, 20.50, 23.25
Міська варта
15.00, 17.00, 19.00, 21.00,
23.00 СТН
15.10, 21.25, 0.30 В гостях
у Д. Гордона
16.10 В центрі уваги
17.10, 22.25 Сильні світу
цього
17.45 Т/с «Інспектор
Деррік»

07:35 «Неймовірна правда
про зірок»
08:35 Т/с «Лікар Хаус»
09:40 «Зіркове життя.
Врятовані дітьми»
10:45 Х/ф «Втікачі»
12:45 «Битва екстрасенсів»
14:55 Т/с «Адвокат»
17:00 «Давай одружимося»
18:00 «Вікна-Новини»
18:10 «Неймовірна правда
про зірок»
19:05 «Зіркове життя.
Що приховують герої
Маргоші?»
20:10 «Феномен»
22:00 «Вікна-Новини»
22:40 «Феномен»
23:15 Т/с «Лікар Хаус»

07:25 «Життя зі знаком +»
08:25 Кулінарний
преферанс
09:00 Хіт-парад дикої
природи
10:10 Твій хіт
11:10 Дитинство у дикій
природі
12:15 Погляд у майбутнє
16:25 М/ф
16:35 Х/ф «Полювання на
лисиць»
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
22:45 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-5»
11:00 Т/с «Невидимки»
12:00 Новини
12:15 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським»
13:10 Д/с «Детективи»
13:50 «Сімейний суд»
14:45 Міжнародний
фестиваль гумору
«Юрмала 2009»
16:35 «Жди меня»
18:00 Новини
18:10 «Всі свої»
19:05 Т/с « Обручка»
20:00 «Подробиці»
20:30 «Спорт у
Подробицях»
20:35 Т/с «Свати-4»
21:40 Т/с «Знахар-2»
23:55 «Секретні території.
НЛО. Хроніка катастроф»

09:00 Т/с «Глухар.
Повернення»
11:00 Прем›єра! Т/с
«Маруся. Випробування»
12:00 Т/с «Дорожній
патруль - 8»
13:00 «Нехай говорять. В
авіакатастрофі розбилася
хокейна команда
«Локомотив»
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»
20:15 Т/с «Глухар.
Повернення»
21:15 Т/с «Кримінальна
поліція»
22:20 Х/ф «Мумія - 2:
Повернення»

08:15 Огляд преси
08:40 Корисні поради
09:00 Підсумки дня
10:00 «Легко бути жінкою»
11:10 У гостях у Д. Гордона
12:00 Новини
12:45 Темний силует
12:55 Країна якості
13:25 Х/ф «Товариш
генерал»
15:00 Новини
15:40 Х/с «Ставка більша
за життя»
18:00 Новини
18:25 Хокей. Чемпіонат
України. «Беркут» (Київ) «Донбас» (Донецьк)
20:55 Офіційна хроніка
21:00 Підсумки дня
21:40 221. Екстрений
виклик
21:55 Караоке для
дорослих
22:25 After Lіve
22:55 Трійка, Кено,
Максима

07:00 ТСН
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.
Фастфуд»
13:45 «Тисяча і одна ніч»
14:40 «Жіночі мрії про
далекі краї»
15:40 «Міняю жінку - 3»
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 «Міняю жінку - 4»
22:25 «Гроші»
23:25 ТСН
23:40 «Зняти все»

08:00 Портрети дикої
природи
08:35 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 «Крик дельфіна»
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 Земля динозаврів
22:50 Світські хроніки
23:15 «24 години»
23:25 24 години. Бізнес
23:30 «Життя»

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-5»
11:00 Т/с «Невидимки»
12:00 Новини
12:15 Т/с «Свати-4»
13:20 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським»
14:15 «Сімейний суд»
15:10 «Судові справи»
16:05 Т/с «Вулиці розбитих
ліхтарів-11»
18:00 Новини
18:10 «Всі свої»
19:05 Т/с « Обручка»
20:00 «Подробиці»
20:30 «Спорт у
Подробицях»
20:35 Т/с «Свати-4»
21:40 Т/с «Знахар-2»
23:55 «Моя країна»
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06:00 Програма передач

вдома
Тел.: 22-166,
(068)198-99-07

06:45 М/с «Джуманджи»
07:15 «Підйом»
07:30 Репортер
07:40 «Підйом»
09:00 Репортер
09:10 Х/ф «Бумеранг»
11:55 Т/с «Щасливі разом»
12:35 Здрастуйте, я - ваша
мама!
14:20 Т/с «Татусеві дочки»
14:50 Teen Tіme
14:55 Т/с «Дрейк і Джош»
15:55 Teen Tіme
16:00 Т/с «Друзі»
16:55 Т/с «Відчайдушні
домогосподарки-7»
17:55 Т/с «Вороніни»
19:00 Репортер
19:15 Спортрепортер
19:20 Погода
19:35 Батьки і діти
20:45 Т/с «Вороніни»
21:45 Аферисти
22:45 Новий погляд
23:45 Т/с «Відчайдушні
домогосподарки-7»

04:55 «НТВ ранок»
07:30 Т/с «Ера Стрільця»
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, 01:05 «До суду»
11:00, 00:05 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
23:30 Головна дорога
02:05 Т/с «Столиця гріха»
03:55 Т/с «Основна версія»

05:00, 09:00, 12:00, 15:00,
18:00, 04:00 Новини
05:05 «Доброго ранку»
09:40 «Жити здорово!»
10:55, 04:05 «Модний
вирок»
12:20 «Слід»
13:15 «Дільничний
детектив»
14:00 Інші новини
14:20 «Зрозуміти.
Пробачити»
15:20 «Хочу знати»
15:55 Т/с «Трохи сам не
свій»
16:55, 00:05 «Воля та
справедливість»
18:35, 03:05 «Давай
одружимося!»
19:45, 02:00 «Нехай
говорять»
21:00 «Час»
21:30 Х/ф «Умови
контракту»
22:40 «Нонно, давай!»
23:15 «ПрожекторПерісХілтон»

06:10 Х/ф «Ти є...»
07:50 Т/с «Детективи»
08:30 «Легальний дохід»
08:35 «Друга смуга»
08:40 «Головний свідок»
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 «Next - 3»
15:25 Х/ф «Батальйони
просять вогню» 1 с.
16:35 Х/ф «Сам я в’ятський уродженець»
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»

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 «Зайцев+1»
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»

05:30 Факти
05:45 Світанок
06:30 Ділові факти
06:50 Світанок
07:45 Ділові факти
07:55 Ти не повіриш!
08:45 Факти. Ранок
09:30 Надзвичайні новини
з Костянтином Стогнієм
10:30 «Літєйний»
12:35 Анекдоти
по-українськи
12:45 Факти. День
13:00 Анекдоти
по-українськи
13:10 Південне Бутово
14:05 «Мисливці за
діамантами»
16:35 «Літєйний»
18:45 Факты. Вечер
19:15 Надзвичайні новини
з Костянтином Стогнієм
20:10 «Мисливці за
діамантами»
22:45 Факти. Підсумок дня
23:00 «В ім’я правосуддя»

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

06:10 «Бізнес+»
06:15 «Документальний
детектив»
07:10 «Неймовірна правда
про зірок»
08:05 Т/с «Лікар Хаус»
09:05 «Зіркове життя.
Що приховують герої
Маргоші?»
10:10 Х/ф «Донечко моя»
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. Тіло
на показ»
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»

07:15 «Підйом»
07:30 Репортер
07:35 Погода
07:40 «Підйом»
09:00 Репортер
09:05 Погода
09:10 Х/ф «Остін Пауерс у
фільмі «Золотий орган»
11:20 Т/с «Щасливі разом»
12:50 Батьки і діти
14:00 Т/с «Татусеві дочки»
14:50 Teen Tіme
14:55 Т/с «Тру Джексон»
15:50 Teen Tіme
15:55 Т/с «Друзі»
16:55 Т/с «Відчайдушні
домогосподарки-7»
17:55 Т/с «Вороніни»
19:00 Репортер
19:15 Спортрепортер
19:20 Погода
19:35 Знову разом
20:35 Т/с «Вороніни»
21:40 Хто проти
блондинок?
22:35 Т/с «Щасливі разом»

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»
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»
00:25 «Автопілот-новини»

09:00 Т/с «Глухар.
Повернення»
10:00 Т/с «Кримінальна
поліція»
11:00 Т/с «Маруся.
Випробування»
12:00 Т/с «Дорожній
патруль - 8»
13:00 «Нехай говорять.
Народний бунт проти
педофіла»
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»
20:15 Т/с «Глухар.
Повернення»
21:15 Т/с «Кримінальна
поліція»
22:20 Т/с «Слід»

04:55 «НТВ ранок»
07:30 Т/с «Ера Стрільця»
08:30, 14:30, 17:30 Огляд.
Надзвичайна подія
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
22:15 Сьогодні
09:20 «Увага: розшук!»
09:55 «До суду»
11:00 Суд присяжних
12:30 Т/с «Закон і
порядок»
15:30 «Прокурорська
перевірка»
16:40 «Говоримо і
показуємо»
18:30 Т/с «Морські
дияволи»
20:30 Т/с «Глухар.
Повернення»
22:35 «Генерали холодної
війни. Андрій Громико»
23:35 «Школа лихослів’я»
00:25 Кулінарний двобій.
01:25 «Один день. Нова
версія»
02:05 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»
12:20, 01:00 «Слід»
13:15 «Дільничний
детектив»
14:00 Інші новини
14:20 «Зрозуміти.
Пробачити»
15:20, 02:40 «Хочу знати»
15:55, 21:30 Т/с «Умови
контракту»
16:55, 00:05 «Воля та
справедливість»
18:35, 03:05 «Давай
одружимося!»
19:45, 01:45 «Нехай
говорять»
21:00 «Час»
22:40 «Жертви калібру

08:30 «Легальний дохід»
08:35 «Друга смуга»
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»
13:30 Т/с «Next - 3»
15:30 Х/ф «Батальйони
просять вогню»
16:55 Х/ф «Тести для
справжніх чоловіків»
18:30 «Речовий доказ».
Розбійний квартет
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»

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»
00:00 «Реальні пацани»

РЕМОНТ
ТЕЛЕВІЗОРІВ

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»
17:25 «Територія закону»
18:15 «Енергонагляд»
18:45 «Київський час»
19:30 «Час: важливо»
21:00 «Час»
22:00 «Українські
пристрасті»
23:30 «Час-Тайм»
23:50 «Бізнес-час»
00:25 «Автопілот-новини»
00:35 «Огляд преси»
01:00 «Час»
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08:35 Знайди себе
08:40 Корисні поради
09:00 Святкування річниці
Святої Софії Київської
11:30 Д/ф «Софія
Київська»
12:00 Новини
12:20 Х/ф «Миргород і
його мешканці»
15:00 ПАРЛАМЕНТСЬКІ
СЛУХАННЯ У ВЕРХОВНІЙ
РАДІ УКРАЇНИ: «Інститут
сім›ї в Україні: стан,
проблеми та шляхи їх
вирішення»
19:10 Концертна програма
«До Дня Незалежності
Вірменії»
20:55 Офіційна хроніка
21:00 Підсумки дня
21:40 221. Екстрений
виклик
21:55 Досвід
22:45 Мегалот
22:50 Суперлото, Трійка,
Кено

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.
Пірати 21 століття»
13:40 «Тисяча і одна ніч»
15:05 «Жіночі мрії про
далекі краї»
16:05 «Міняю жінку - 3»
17:00 «ТСН. Особливе»
17:20 «Шість кадрів»
17:40 «Сімейні драми»
18:30 «Не бреши мені - 2»
19:30 ТСН: «Телевізійна
служба новин»
20:15 «Інтерни - 2»
20:50 «Інтерни - 2»
21:15 «Від пацанки до
панянки - 2»
22:25 «Особиста справа»

06:40 Світанок
06:35 Ділові факти
07:45 Провокатор
08:45 Факти. Ранок
09:30 Надзвичайні новини
з Костянтином Стогнієм
10:35 «Літєйний»
12:30 Анекдоти
по-українськи
12:45 Факти. День
13:00 Анекдоти
по-українськи
13:10 Південне Бутово
14:05 «Мисливці за
діамантами»
16:35 «Літєйний»
18:45 Факти. Вечір
19:10 Спорт
19:15 Надзвичайні новини
з Костянтином Стогнієм
20:10 «Мисливці за
діамантами»
22:45 Факти. Підсумок
23:00 «Наказано знищити»
01:40 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»

06:05 «Бізнес+»
06:10 «Документальний
детектив»
07:00 «Неймовірна правда
про зірок»
08:00 Т/с «Лікар Хаус»
09:00 «Зіркове життя. Тіло
на показ»
10:05 Х/ф «Кохання
Аврори»
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.
Нещасні в коханні»
20:10 «МастерШеф»
22:00 «Вікна-Новини»
22:40 «МастерШеф»
23:55 Т/с «Лікар Хаус»
00:55 Т/с «Адвокат»

07:30 Репортер
07:35 Погода
07:40 «Підйом»
09:00 Репортер
09:05 Погода
09:20 Х/ф «Хакери»
11:50 Т/с «Щасливі разом»
12:55 Знову разом
13:55 Т/с «Татусеві дочки»
14:45 Teen Tіme
14:50 Т/с «Тру Джексон»
15:45 Teen Tіme
15:50 Т/с «Друзі»
16:55 Т/с «Відчайдушні
домогосподарки-7»
17:50 Т/с «Вороніни»
19:00 Репортер
19:15 Спортрепортер
19:20 Погода
19:35 Між нами, сватами
20:30 Т/с «Вороніни»
21:35 Зроби мені смішно
22:30 Т/с «Щасливі разом»
23:35 Т/с «Відчайдушні
домогосподарки-7»
00:30 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»
11:20 «Енергонагляд»
12:15 «Cканер»
13:20 «5 елемент»
15:20 «Здорові історії»
16:20 «Арсенал»
17:25 «Вільна гавань»
18:15 «Хроніка дня»
18:40 «Погода на
курортах»
18:45 «Київський час»
19:30 «Час: важливо»
20:30 «Час новин»
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»

07:00 «24 години»
07:10 24 години. Бізнес
07:15 Створи себе
07:20 «Життя зі знаком +»
07:55 На перехрестях
планети Земля
09:00 Хіт-парад дикої
природи
10:10 Твій хіт
11:10 Земля динозаврів
12:15 Погляд у майбутнє
15:45 Твій хіт
16:35 М/ф
16:45 Х/ф «Піна»
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 Земля динозаврів
23:15 «24 години»

05:30 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-5»
11:00 Т/с «Невидимки»
12:15 Т/с «Свати-4»
13:20 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським»
14:15 «Сімейний суд»
15:10 «Судові справи»
16:05 Т/с «Вулиці розбитих
ліхтарів-11»
18:00 Новини
18:10 «Всі свої»
19:05 Т/с « Обручка»
20:00 «Подробиці»
20:30 «Спорт у
Подробицях»
20:35 Т/с «Свати-4»
21:40 Т/с «Знахар-2»
23:55 Д/ф «Дмитро
Харатьян. По волі долі так
трапилося»

08:20 Т/с «Слід»
09:00 Т/с «Глухар.
Повернення»
10:00 Т/с «Кримінальна
поліція»
11:00 Т/с «Маруся.
Випробування»
12:00 Т/с «Дорожній
патруль - 8»
13:00 «Нехай говорять.
Курортне свавілля»
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»
20:15 Т/с «Глухар.
Повернення»
21:15 Т/с «Кримінальна
поліція»
22:20 Т/с «Слід»

07:30 Т/с «Ера Стрільця».
08:30, 14:30, 17:30 Огляд.
Надзвичайна подія
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
22:15 Сьогодні
09:20 «У зоні особливого
ризику»
09:55 «До суду»
11:00 Суд присяжнич
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!»
23:10 «Приходьте в мій
дім». Віка Циганова.
Фільм-концерт
00:25 Квартирне питання
01:25 «Один день. Нова
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»
12:20, 01:00 «Слід»
13:15 «Дільничний
детектив»
14:00 Інші новини
14:20 «Зрозуміти.
Пробачити»
15:20, 02:40 «Хочу знати»
15:55, 21:30 Т/с «Умови
контракту»
16:55, 00:05 «Воля та
справедливість»
18:35, 03:05 «Давай
одружимося!»
19:45, 01:45 «Нехай
говорять»
21:00 «Час»
22:40 Середовище
проживання. «Геній чистої
кислоти»

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»
12:40 Т/с «Вулиці розбитих
ліхтарів - 10»
13:40 Т/с «Версія»
15:30 Х/ф «Батальйони
просять вогню»
16:55 Х/ф «Тут твій фронт»
18:30 «Правда життя».
Анатомія «швидкої»
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»

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»
00:00 «Реальні пацани»

08:35 Знайди себе
08:40 Корисні поради
09:00 Підсумки дня
09:35 Книга.ua
09:55 «Легко бути жінкою»
11:10 Здоров’я
12:00 Новини
12:35 Аудієнція. Країни від
А до Я
13:00 Крок до зірок.
Євробачення
13:45 Х/ф «Лють»
15:00 Новини
15:30 Х/с «Ставка більша
за життя»
18:20 Новини
19:10 Без кордонів
19:35 Віктор Павлик.
«Освідчення»
20:55 Офіційна хроніка
21:00 Підсумки дня
21:40 221. Екстрений
виклик
21:55 Богатирські ігри
22:55 Трійка, Кено,
Максима

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.
Примара чорної смерті»
13:40 «Тисяча і одна ніч»
15:05 «Жіночі мрії про
далекі краї»
16:05 «Міняю жінку - 3»
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 «Чотири весілля»
22:25 «Здивуй мене»
23:25 ТСН
23:45 «Зняти все»
00:10 «Закон і порядок.
Злочинний намір»

05:20 Факти
05:35 Світанок
07:45 Максимум в Україні
08:45 Факти. Ранок
09:25 Спорт
09:30 Надзвичайні новини
з Костянтином Стогнієм
10:30 «Літєйний»
12:35 Анекдоти
по-українськи
12:45 Факти. День
12:55 Спорт
13:00 Анекдоти
по-українськи
13:15 Південне Бутово
14:05 «Мисливці за
діамантами»
16:35 «Літєйний»
18:45 Факти. Вечір
19:10 Спорт
19:15 Надзвичайні новини
з Костянтином Стогнієм
20:10 «Мисливці за
діамантами».
22:45 Факти. Підсумок дня
23:00 «Руслан»

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»

06:15 «Бізнес+»
06:20 «Неймовірна правда
про зірок»
07:05 Т/с «Лікар Хаус»
08:05 «Зіркове життя.
Нещасні в коханні»
09:15 Х/ф «Щасливої
дороги!»
11:40 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»
19:05 «Зіркове життя.
Випробування алкоголем»
20:10 «Зважені та щасливі»
22:00 «Вікна-Новини»
22:40 «Зважені та щасливі»
00:05 Т/с «Лікар Хаус»
01:05 Т/с «Адвокат»
02:40 «Вікна-Спорт»
02:50 «Бізнес+»
02:55 Х/ф «Солодка жінка»

06:45 М/с «Джуманджи»
07:15 «Підйом»
07:30 Репортер
07:40 «Підйом»
09:00 Репортер
09:05 Погода
09:20 Х/ф «Літні ігри»
11:40 Т/с «Щасливі разом»
13:00 Між нами, сватами
13:55 Т/с «Татусеві дочки»
14:50 Teen Tіme
14:55 Т/с «Тру Джексон»
15:50 Teen Tіme
15:55 Т/с «Друзі»
16:55 Т/с «Відчайдушні
домогосподарки-7»
17:55 Т/с «Вороніни»
19:00 Репортер
19:15 Спортрепортер
19:20 Погода
19:35 Кухня на двох
20:35 Т/с «Вороніни»
21:40 Мрії здійснюються
22:45 Т/с «Щасливі разом»
23:50 Т/с «Відчайдушні
домогосподарки-7»

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 «Життя в
задоволення»
16:20 «Драйв»
16:40 «Трансмісія»
17:25 «Акцент»
18:15 «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»
00:00 «Час новин»
(російською мовою)

07:00 «24 години»
07:10 24 години. Бізнес
07:15 Створи себе
07:20 «Життя зі знаком +»
07:55 На перехрестях
планети Земля
09:00 Хіт-парад дикої
природи
10:10 Твій хіт
11:10 Земля динозаврів
12:15 Погляд у майбутнє
15:45 Твій хіт
16:35 Х/ф «Попутник»
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 Земля динозаврів
22:55 Секретні файли. Світ
тварин
23:15 «24 години»

05:30 Т/с «Вулиці розбитих
ліхтарів-11»
07:00 Новини
07:10 З новим ранком
07:35 З новим ранком
08:00 Новини
09:10 Т/с «Каменська-5»
11:00 Т/с «Невидимки»
12:00 Новини
12:15 Т/с «Свати-4»
13:20 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським»
14:15 «Сімейний суд»
15:10 «Судові справи»
16:05 Т/с «Вулиці розбитих
ліхтарів-11»
18:00 Новини
18:10 Ток-шоу «Всі 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»
23:55 Д/ф «Жіноче щастя.
Оксамитовий сезон»

08:20 Т/с «Слід»
09:00 Т/с «Глухар.
Повернення»
10:00 Т/с «Кримінальна
поліція»
11:00 Т/с «Маруся.
Випробування»
12:00 Т/с «Дорожній
патруль - 8»
13:00 «Нехай говорять.
Тайговий тупик»
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»
20:15 Т/с «Глухар.
Повернення»
21:15! Т/с «Кримінальна
поліція»
22:20 Т/с «Слід»

04:55 «НТВ ранок»
07:30 Т/с «Ера Стрільця»
08:30, 14:30, 17:30 Огляд.
Надзвичайна подія
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
22:15 Сьогодні
09:20 «Медичні таємниці»
09:55 «До суду»
11:00 Суд присяжних
12:30 Т/с «Закон і
порядок»
15:30 «Прокурорська
перевірка»
16:40 «Говоримо і
показуємо»
18:30 Т/с «Морські
дияволи»
20:30 Т/с «Глухар.
Повернення»
22:35 «Жіночий погляд»
23:20 Т/с «Злочин буде
розкрито»
00:25 Дачна відповідь
01:25 «Один день. Нова
версія»
02:05 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»
12:20, 01:00 «Слід»
13:15 «Дільничний
детектив»
14:00 Інші новини
14:20 «Зрозуміти.
Пробачити»
15:20, 02:40 «Хочу знати»
15:55, 21:30 Т/с «Умови
контракту»
16:55, 00:05 «Воля та
справедливість»
18:35, 03:05 «Давай
одружимося!»
19:45, 01:45 «Нехай
говорять»
21:00 «Час»
22:40 «Людина і закон»
23:45 Нічні новини

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 «Версія»
15:25 Х/ф «Батальйони
просять вогню»
16:45 Х/ф «Якщо ворог не
здається...»
18:30 «Легенди карного
розшуку»
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»

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»
00:00 «Реальні пацани»
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08:20 Король професії
08:40 Корисні поради
09:00 Підсумки дня
09:45 Д/ф «Роковий
будинок Ковалевського» із
циклу «Загублене місто»
10:05 «Легко бути жінкою»
11:10 «Віра. Надія. Любов»
12:00 Новини
12:10 Діловий світ
12:20 Погода
12:25 «Надвечір’я» з Т.
Щербатюк
12:55 Погода
13:00 Околиця
13:25 Х/ф «Людина з
акордеоном»
15:45 Як це?
16:20 Х/с «Ставка більша
за життя»
19:15 Майстер-клас
19:40 After Lіve
20:00 Шустер-Lіve
21:00 Підсумки дня
21:25 Шустер-Lіve
00:00 Підсумки

07:00 ТСН
07:10 «Сніданок з 1+1»
07:15 «Чіп та 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.
Прокляття фараонів»
13:40 «Тисяча і одна ніч»
15:05 «Жіночі мрії про
далекі краї»
16:05 «Міняю жінку - 3»
17:00 «ТСН. Особливе»
17:20 «Шість кадрів»
17:40 «Сімейні драми»
18:30 «Не бреши мені - 2»
19:30 ТСН
20:15 «Велика різниця поукраїнському-2»
21:10 Ольга Куриленко у
бойовику «Хітмен»
22:55 Бойовик «Без правил
- 3: реванш»

05:20 Факти
05:35 Світанок
06:20 Ділові факти
06:40 Світанок
07:35 Ділові факти
07:45 Стоп-10
08:45 Факти. Ранок
09:25 Спорт
09:30 Надзвичайні новини
з Костянтином Стогнієм
10:30 «Літєйний»
12:35 Анекдоти
по-українськи
12:45 Факти. День
12:55 Спорт
13:05 Південне Бутово
14:05 «Мисливці за
діамантами»
16:35 «Літєйний»
18:45 Факти. Вечір
19:10 Спорт
19:15 Джентльмени на дачі
20:20 «Я - легенда»
22:20 «Мачете»
00:40 Самозванці
01:35 Спорт

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 Повното 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»

06:00 «Бізнес+»
06:05 «Документальний
детектив»
06:35 Х/ф «Солодка жінка»
08:35 Х/ф «Жінка бажає
знати»
16:40 Х/ф «Москва
сльозам не вірить»
18:00 «Вікна-Новини»
18:10 Х/ф «Москва
сльозам не вірить»
20:00 «Національне
талант-шоу «Танцюють
всі!-4»
22:00 «Вікна-Новини»
22:45 «Національне
талант-шоу «Танцюють
всі!-4»
23:45 «ВусоЛапоХвіст»
00:55 Х/ф «Пірати ХХ
століття»
02:20 «Вікна-Спорт»
02:30 «Бізнес+»
02:35 Нічний ефір

06:35 Kіds Tіme
06:40 «Підйом»
06:45 М/с «Джуманджи»
07:15 «Підйом»
07:30 Репортер
07:35 Погода
07:40 «Підйом»
09:00 Репортер
09:05 Погода
09:10 Х/ф «Загублена і
знайдена»
11:25 Т/с «Грань-3»
15:15 Т/с «Друзі»
16:55 Т/с «Відчайдушні
домогосподарки-7»
17:55 Т/с «Вороніни»
19:00 Репортер
19:15 Спортрепортер
19:20 Погода
19:35 Здрастуйте, я - ваша
мама!
21:35 Інтуїція
22:35 Х/ф «Поганий Санта»
00:30 Репортер
00:45 Спортрепортер
00:50 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»
13:20 «5 елемент»
15:20 «Своїми очима»
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»
02:30 «Вікно у Європу»
03:25 «Бізнес-час»

07:00 «24 години»
07:10 24 години. Бізнес
07:15 Створи себе
07:20 «Життя зі знаком +»
07:55 На перехрестях
планети Земля
09:00 Хіт-парад дикої
природи
10:10 Твій хіт
11:10 Земля динозаврів
12:15 Погляд у майбутнє
15:45 Твій хіт
16:35 Х/ф «П›ять хвилин
страху»
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 «Ягуар»
00:00 Таємниці долі

07:30 Спорт у Подробицях
07:35 З новим ранком
08:00 Новини
09:10 Т/с «Каменська-5»
11:00 Т/с «Невидимки»
12:00 Новини
12:15 Т/с «Свати-4»
13:20 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським»
14:15 «Сімейний суд»
15:10 «Судові справи»
16:05 Т/с «Вулиці розбитих
ліхтарів-11»
18:00 Новини
18:10 «Всі 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»
01:10 Х/ф «Отрути, або
всесвітня історія отруєнь»
02:55 «Подробиці»
03:25 «Знак якості»

06:10 Срібний апельсин
06:50 Події
07:10 Т/с «Єфросинія.
Продовження»
08:20 Т/с «Слід»
09:00 Т/с «Глухар.
Повернення»
10:00 Т/с «Кримінальна
поліція»
11:00 Т/с «Маруся.
Випробування»
12:00 Т/с «Слід»
13:30 «Нехай говорять»
14:30 Т/с «Слід»
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»
20:15 Т/с «Глухар.
Повернення»
22:15 Т/с «Я - охоронець.
Кілер на ювілей»

04:55 «НТВ ранок»
07:30 Т/с «Ера Стрільця»
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 «Морські дияволи.
Долі». Ф 1 - «Зцілілий»
20:25 «Концертний
зал НТВ» представляє:
Бенефіс Бориса Моїсєєва
22:35 «Катастрофа» Д/ц
«СРСР. Крах імперії»
23:40 Х/ф «Солдат»
01:30 Т/с «Столиця гріха»
03:25 Т/с «Основна 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»
12:20 «Слід»
13:15 «Дільничний
детектив»
14:00 Інші новини
14:20 «Зрозуміти.
Пробачити»
15:20, 05:30 «Хочу знати»
15:55 Т/с «Умови
контракту»
16:55 «Чекай на мене»
18:35 «Поле чудес»
19:45 «Нехай говорять»
21:00 «Час»
21:30 «Велика різниця» в
Одесі. Фінал
23:55 Х/ф «Формула
любові»
01:35 Х/ф «Раз на раз не
випадає»

06:00 «Легенди
бандитської Одеси»
07:50 Т/с «Детективи»
08:30 «Легальний дохід»
08:35 «Друга смуга»
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»
13:30 Т/с «Версія»
15:25 Х/ф «Особиста
зброя»
17:10 Х/ф «Вантаж без
маркування»
19:00 «Свідок»
19:20 Х/ф «Сапери»
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 «Теорія зради»

08:00 Шустер-Lіve
12:30 Глибинне буріння
13:00 After Lіve (За
лаштунками Шустер-Lіve)
13:25 Країна якості
13:50 Контрольна робота
14:15 Наша пісня
14:55 Майстер-клас
15:20 Феєрія мандрів.
Трускавець
15:45 У гостях у Д. Гордона
16:40 Зелений коридор
16:55 Формула-1. Гран-прі
Сінгапура. Кваліфікація
18:25 Погода
18:30 Світ атома
18:50 Погода
18:55 Золотий гусак
19:20 Концерт М.Грицкана
«Співаймо разом, друзі!»
21:00 Підсумки дня
21:40 Концерт О.Пєскова
22:45 Мегалот
22:50 Суперлото, Трійка,
Кено

09:05 «Хто там?»
10:05 «Русалонька»
10:30 «Чіп і Дейл
поспішають на допомогу»
10:55 «Світ навиворіт - 2:
Індія»
11:55 «Екстрасенси проти
вчених»
12:55 «Шість кадрів»
13:35 «Від пацанки до
панянки - 2»
14:45 «Вперед і в гору»
16:35 «Велика різниця поукраїнському-2»
17:30 Футбол. Чемпіонат
України. «Металіст»
(Харків) - «Дніпро»
(Дніпропетровськ)
19:30 ТСН
20:00 Футбол. Чемпіонат
України. «Динамо» (Київ) «Шахтар» (Донецьк)
22:00 Ігор Ліфанов та
Володимир Турчинський
у бойовику «Російський
спецназ»

05:25 Погода
05:30 Факти
05:55 Погода
06:00 Козирне життя
06:25 «Брати вогню»
08:15 Битва націй
09:55 Велика різниця поукраїнськи
11:20 Люди, коні, кролики
і...домашні ролики
11:45 Квартирне питання
12:40 «Дочка якудзи»
14:35 Джентльмени на дачі
15:45 Стоп-10
16:45 Провокатор
17:45 Максимум в Україні
18:45 Факти. Підсумок дня
18:55 Спорт
19:00 Наша Russіa
20:00 «Вікінги проти
прибульців»
22:35 Самозванці
23:35 Наша Russіa
23:55 «Таксі»
01:05 «Я - легенда»
02:45 «Мачете»

6.00, 7.00 СТН
6.30, 23.05 Столиця
7.25, 16.40 В гостях у Д.
Гордона
9.10 Хто в домі господар?
9.35 Актуальна тема
9.55 Т/с «Інспектор
Деррік»
11.00 Караоке для
дорослих
11.35, 1.30 Як це?
12.50 Повнота радості
життя
13.25, 16.10, 0.45, 5.00
Мультляндія
13.45 Час відповідей
14.50 Голос Перемоги
19.15 Х/ф»Васса»
20.30 Контрольна робота
21.00, 0.15 СТН. Тижневик
21.30 Х/ф «Час відпочинку
від суботи до понеділка»
2.00 Муз. програма

05:20 «Наші улюблені
мультфільми: Винни-Пух»
06:00 Х/ф «Пірати ХХ
століття»
07:35 «Караоке на
Майдані»
08:35 «Сніданок з Юлією
Висоцькою»
08:45 «Їмо вдома»
09:50 М/ф «Пінгвіни
Мадагаскару»
10:50 «ВусоЛапоХвіст»
12:20 «Зважені та щасливі»
15:50 «Національне
талант-шоу «Танцюють
всі!-4»
19:00 «Х-Фактор.
Революція»
22:00 Х/ф «Москва
сльозам не вірить»
01:10 Х/ф «Пригоди
Шерлока Холмса і лікаря
Ватсона»
03:45 «Мобільна скринька»
04:00 Нічний ефір

04:45 Т/с «Ясновидець»
05:25 Т/с «Журнал мод»
06:30 Х/ф «Хто такий Гаррі
Крамб?»
08:00 Х/ф «Загублена і
знайдена»
10:00 Ревізор
11:00 Кухня на двох
12:00 Файна Юкрайна
12:45 Даєш молодь
13:20 Т/с «Татусеві дочки»
13:45 Зроби мені смішно
14:40 Фабрика Зірок-4
17:35 Х/ф «Напруж
звивини»
20:00 Я - ГЕРОЙ!
22:00 Зірковий будинок.
Напередодні
23:00 Х/ф «Після заходу»
00:55 Спортрепортер
01:00 Х/ф «Руді»
03:00 Зона ночі
03:05 Подорож у втрачене
минуле
03:35 За литовської доби
03:50 Там на горі січ іде

08:20 «Тема тижня»
08:30 «Технопарк»
08:50 «Бізнес-час»
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»
14:25 «Гра долі»
15:20 «Зверни увагу з
Тетяною Рамус»
16:20 «Арсенал»
17:25 «Феєрія мандрів»
18:15 «Народний
контроль»
18:45 «Київський час»
19:30 «Час інтерв»ю»
19:55 «Бізнес-час»
20:30 «Час новин»
20:50 «Тема тижня»
21:00 «Велика політика»
21:40 «Вікно в Америку»
22:00 «Машина часу»

07:00 На перехрестях
планети Земля
08:00 Зелена варта
08:35 Твій хіт
09:00 Створи себе
09:05 24 години Світ
10:15 За сім морів
10:50 Телеенциклопедія:
Виховання домашніх
тварин
12:15 Погляд у майбутнє
15:00 Твій хіт
16:10 Королі професії
16:30 М/ф «Мауглі»
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 «Заборонена
зона»
23:45 Секретні файли. Світ
тварин

05:30 «Велика політика з
Євгенієм Кисельовим»
07:40 «Формула любові»
08:40 «Городок»
09:00 «Орел і Решка»
10:00 «Україно, вставай!»
10:40 «Вирваний з
натовпу»
11:15 «Найрозумніший»
13:10 Т/с «Краповий
берет»
17:05 Міжнародний
фестиваль гумору
«Юрмала 2009»
19:10 «Розсмішити коміка»
20:00 «Подробиці»
20:30 «Майдан’s 2»
23:00 Вечір боксу на
«Інтері». Макс Бурсак
01:00 Х/ф «Медовий
місяць»
02:45 «Подробиці»
03:15 «Формула любові»

06:10 Срібний апельсин
07:10 Події
07:30 Х/ф «Обережно,
бабуся!»
09:15 Т/с «Я - охоронець.
Кілер на ювілей»
13:10 Т/с «Пілот
міжнародних авіаліній»
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 «Гувернантка»
23:15 Т/с «Конвой PQ-17»
01:15 Х/ф «Я знаю, що ви
зробили минулого літа»
03:00 Щиросерде зізнання
03:30 Події
03:50 Х/ф «Обережно,
бабуся!»
05:10 Срібний апельсин

06:25 Огляд.
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:
Сахалін. Зникла цивілізація
плавучого острова?»
16:20 Очна ставка.
17:20 Огляд. Надзвичайна
подія
18:25 Професія - репортер
18:55 «Програма
максимум. Розслідування,
які стосуються кожного»
20:00 «Російські сенсації»
20:55 Ти не повіриш!
21:50 «Останнє слово»
22:50 Нереальна політика
23:25 Х/ф «Настоятель»

06:00, 10:00, 12:00, 18:00
Новини
06:10 «Василь Ліванов. «У
житті я не Шерлок Холмс»
07:00 Х/ф «Людинаамфібія»
09:45 «Слово пастиря»
10:10 «Смак»
10:50 «Михайло Пуговкін.
Головний герой другого
плану»
12:15 Середовище
проживання. «Багато м’яса
з нічого»
13:45, 18:15 Т/с «Спогади
про Шерлока Холмса»
19:00 «Великі перегони»
21:00 «Час»
21:15 «Привид опери»
22:35
«ПрожекторПерісХілтон»
23:15 Х/ф «Попелюшка.ru»
01:10 Х/ф «П’ять хвилин
жаху»
02:35 Х/ф «Великий
атракціон»

06:00 «Легенди

06:30 Мультфільм
06:45 «Телепузики»
07:10 «Малята-твійнята»
07:35 «Мультик з
Лунтіком»
08:10 «Телепузики»
08:35 «Малята-твійнята»
09:00 «Мультик з
Лунтіком»
09:30 «Моя прекрасна
няня»
10:30 «Єралаш»
11:30 «Одна за всіх»
11:00 «Моя прекрасна
няня»
12:00 «Бабуни & дідуни»
12:30 «ТЕТ 2.0»
13:30 «Iгрaшки»
15:30 «Універ»
17:00 «Лікар Дулітл-2»
18:30 «Лялечка»
19:25 «Моя прекрасна
няня»
20:20 «Зайцев+1»
21:10 «Універ»
22:30 «Бабуни & дідуни»

бандитського Києва»
06:55 Т/с «Інспектор
Деррік»
09:20 Т/с «Суто англійські
вбивства»
11:30 «Речовий доказ».
Розбійний квартет
12:00 «Головний свідок»
13:00 Х/ф «Сапери»
15:00 Т/с «Павутиння - 4»
19:00 Т/с «Бригада»
22:20 Х/ф «Онг Бак:
тайський воїн»
00:40 Х/ф «Техаські
рейнджери»
02:10 «Речовий доказ»
04:05 «Правда життя»
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08:50 Корисні поради
09:05 Як це?
09:30 Хто в домі хазяїн?
09:50 Ближче до народу
10:20 Крок до зірок.
Євробачення
11:00 Шеф-кухар країни
11:55 Караоке для
дорослих
12:45 Золотий гусак
13:30 Доки батьки сплять
13:55 У гостях у Д. Гордона
14:55 Формула-1. Гран-прі
Сінгапура
17:00 Маю честь
запросити
18:20 Віктор Павлик.
«Освідчення» 2 ч.
19:45 Концертна програма
газети «Бульвар». Краще
20:40 Головний аргумент
20:50 Офіційна хроніка
21:00 Підсумки тижня
22:05 Фольк-musіc
22:55 Трійка, Кено,
Максима

06:55 «Інспектор
Гаджет - 2»
08:40 «Маріччин кінозал.»
Мультфільм
09:05 «Лото-Забава»
10:05 «Русалонька»
10:30 «Чіп і Дейл
поспішають на допомогу»
10:55 «Дикі і смішні»
11:20 «Хованки»
12:15 «Одружений за
власним бажанням»
13:25 «Смакуємо»
14:00 «Шість кадрів»
14:35 «Алхімія кохання»
15:30 «Тиждень без жінок»
16:30 «Службовий роман»
19:30 «ТСН-тиждень»
20:15 «Викрутаси»
22:05 «Інтерни - 2»
22:30 «Світське життя»
23:30 «Телевізійна служба
новин»
00:20 «Tkachenko.ua»
01:00 «Любий Френкі»

06:25 Погода
06:30 Факти
06:40 Погода
06:45 Квартирне питання
07:40 Анекдоти
по-українськи
08:00 «Рюрики»
08:45 «Дочка якудзи»
10:30 Ти не повіриш!
11:30 Козирне життя
11:55 Інший футбол
12:20 Спорт
12:25 Велика різниця
по-українськи
13:45 «Ідеальне убивство»
16:00 Наша Russіa
17:00 Битва націй
18:45 Факти тижня з
Оксаною Соколовою
19:40 Спорт
19:45 Наша Russіa
20:10 «Таксі»
21:20 «Туман»
01:10 Голі та смішні
02:05 «Вікінги проти
прибульців»

6.00, 7.00 СТН. Тижневик
6.30 Хто в домі господар?
7.30, 16.05, 1.55, 5.00
Мультляндія
7.50 У гостях у Д. Гордона
9.30 Корисна розмова
9.40 Вчися з нами
9.50 Х/ф «Час відпочинку
від суботи до понеділка»
11.20, 3.00 Муз. програма
12.55 Добра звістка
13.30 Актуально —
насущно
14.35 Голос Перемоги
15.55 Королі професій
17.15 Про час і про себе
18.00, 0.50 Х/ф «Васса»
20.25 Гаряча лінія «102»
21.00 СТН. Спорт.
Тижневик
21.25 Світ бізнесу.
Підсумки
22.00 Х/ф «Клітка для
канарок»
23.20 Наркоманія
виліковна

05:35 «Наші улюблені
мультфільми: Зачарований
хлопчик, Дюймовочка»
06:45 Х/ф «Ілля Муромець»
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 «Була тобі
кохана»
01:15 «Неймовірні історії
кохання»
02:05 Нічний ефір

04:45 Т/с «Ясновидець»
06:10 Кліпси
06:35 Т/с «Журнал мод»
07:45 Церква Христова
08:00 Запитайте у лікаря
08:25 Даєш молодь
08:45 Х/ф «Після заходу»
10:45 Х/ф «Напруж
звивини»
12:55 Шоуманія
13:50 Аферисти
14:50 Info-шок
15:50 Х/ф «Гаррі Поттер і
Кубок вогню»
19:00 Фабрика зірок-4
21:40 Фабрика зірок-4.
Голосування
22:05 Фабрика зірок-4. Ще
не все
22:50 Х/ф «Мортал
Комбат»
00:50 Спортрепортер
00:55 Х/ф «Амістад»
03:30 Зона ночі
03:35 Іван Мазепа
04:35 Зона ночі

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 «Заборонена
зона»
18:40 Секретні файли. Світ
тварин
19:00 Життя серед життя
19:35 П’ятизірковий
відпочинок
20:00 Зелена варта
20:20 Дитинство у дикій
природі
21:30 Х/ф «Було у батька
три сини»
00:00 Таємниці долі
02:30 Твій хіт
03:00 Диваки

04:25 Т/с «БратиДетективи»
05:50 Вечір боксу на
«Інтері». Макс Бурсак
07:25 М/с «Вінкс»
08:20 М/с «Маша та
Ведмідь»
08:30 «Це моя дитина»
09:30 «Школа доктора
Комаровського»
10:00 «Ранкова Пошта з
Пугачовою та Галкіним»
10:35 НЕДІЛЯ З
«КВАРТАЛОМ»
11:30 «Смачна ліга з
А.Заворотнюк»
12:25 Х/ф «Шукаю тебе»
14:20 Т/с «Я тебе ніколи не
забуду»
20:00 «Подробиці тижня»
20:50 Т/с «Я тебе ніколи не
забуду»
22:45 Х/ф «Трансформери:
Помста полеглих»
01:40 «Подробиці тижня»
02:25 Х/ф «Дот»

06:00 Срібний апельсин
06:40 Події
07:00 Х/ф «Сім наречених
єфрейтора Збруєва»
09:00 Ласкаво просимо
10:00 Х/ф «Гувернантка»
12:00 Т/с «Пілот
міжнародних авіаліній»
15:00 Т/с «Дорожній
патруль - 8»
17:00 Т/с «Дорожній
патруль - 9»
18:00 Т/с «Пілот
міжнародних авіаліній»
19:00 Події тижня
19:30 Т/с «Пілот
міжнародних авіаліній»
21:25 Щиросерде зізнання
22:20 Футбольний вік-енд
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 «Сім наречених
єфрейтора Збруєва»

07:00, 09:00, 12:00, 15:00
Сьогодні
07:15 «Російське лото»
08:25 Їмо вдома
09:20 «Перша передача»
09:55 «Розлучення
по-російськи»
11:00 Дачна відповідь
12:20 Т/с «Адвокат»
15:20 Слідство вели....
16:20 І знову здрастуйте!
17:20 Огляд. Надзвичайна
подія. Огляд за тиждень.
18:00 «Сьогодні»
Підсумкова програма»
19:00 Щиросерде
зізнання.
19:50 «Центральне
телебачення»
21:00 «Таємний шоубізнес. Людмила Зикіна:
скарби королеви»
21:55 «НТВшники». Арена
гострих дискусій
23:05 Х/ф «Назад у
майбутнє-2»

06:00, 10:00, 12:00 Новини
06:10 Х/ф «Весілля в
Малинівці»
07:45 «Смак»
08:20 «Армійський
магазин»
09:05 «Здоров’я»
10:10 «Непутні нотатки»
10:30 «Доки всі вдома»
11:30 «Фазенда»
12:15 «Країна чудес Рини
Зеленої»
13:25 Т/с «Серафіма
Прекрасна»
16:25 «Велика різниця» в
Одесі. Фінал
18:55 «Хвилина слави. Мрії
здійснюються!»
21:00 «Час»
22:00 Х/ф «Джентльмени
удачі»

06:00 «Легенди

18 вересня
відзначає свій день народження

Стефанія Семенівна
ПОЛІЩУК!
Наша люба і мила, найкраща у світі,
Бажаємо щастя й даруємо квіти,
Щоб сонце і зорі давали тепло,
Щоб завжди здоров’я у тебе було,
Щоб смутку не знала, ми просимо в долі,
Добра тобі й радості, люба, доволі,
Бо людям для щастя багато не треба —
Сімейного затишку й мирного неба!

Син, невістка, онука

20 вересня відзначає свій ювілей — 70 років —
полковник у відставці Микола Вікторович ЯЦЕНКО!
Летять роки, як лебеді у вирій,
Життя іде — його не зупинить.
Прийми вітання наші щирі:
Ще до ста років зичимо прожить.
Хай будуть віра і надія,
Як два крила, що впасти не дадуть.
І сам Господь по милості наділить
Ще довгих літ, щасливу світлу путь.
Про старість геть забути, молодіти,
Перед бідою двері зачинити,
І з усмішкою ранок зустрічати,
Щоб сотий ювілей відсвяткувати.
Дружина, діти, онуки
ПОТРІБНА ШВАЧКА-ЗАКРІЙНИЦЯ.
Для тих, хто швидко та якісно працює. Оплата — щотижнева.
Тел: (067) 741-93-37, (063) 273-42-31
ПОТРІБНА ШВАЧКА-ВИШИВАЛЬНИЦЯ
для роботи на вишивальній машині, нічна зміна.
Оплата — щотижня.
Тел: (067) 741-93-37, (063) 273-42-31

Продаю дійну корову
(тільна).
Подробиці за тел:
(063) 660-01-62

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

Сборщики стеклопакетов
срочно требуются компаниипроизводителю в Дымере.
М/Ж, без опыта работы.
З/п от 2500 грн.
Официальное оформление.
Звоните, тел: (044) 594-67-63
Водитель погрузчика срочно
требуется компаниипроизводителю в Дымере. Мужчина
с опытом работы, удостоверение.
Официальное оформление.
Звоните, тел: (044) 594-67-63

Водитель срочно требуется
компании-производителю в
Дымере. Мужчина, ОР от 3-х лет.
Официальное оформление.
Звоните, тел: (044) 594-67-63

07:50 «Бізнес-час»
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»
14:15 «Король професії»
14:25 «Гра долі»
15:20 «Рекламна кухня»
16:20 «Фактор безпеки»
17:15 «Палата»
17:30 «Не перший погляд»
18:00 «Час новин»
18:15 «Машина часу»
18:45 «Київський час»
19:15 «Тема тижня»
19:30 «Велика політика»
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
Лунтіком»
11:30 «Легенди карного
08:10 «Телепузики»
розшуку»
08:35 «Малята-твійнята»
12:00 «Агенти впливу»
09:00 «Мультик з
12:30 «Найкращі бої братів Лунтіком»
09:30 «Моя прекрасна
Кличків»
няня»
14:35 «Бушидо. Східні
10:30 «єралаш»
11:00 «Лікар Дулітл 2»
єдиноборства»
12:30 Х/Ф «Лялечка»
15:40 Т/с «Бригада»
13:30 «Це любов»
19:00 Х/ф «Новачок»
14:00 «Зайцев+1»
14:55 «Універ»
21:00 Х/ф «Чистильник»
16:20 Х/Ф «Нічнa вaртa»
23:00 Х/ф «Хижі води»
18:30 «10 бажань»
00:50 Х/ф «Новачок»
19:55 «Зайцев+1»
21:10 «Універ»
02:35 «Агенти впливу»
22:30 «Це любов»
04:10 «Правда життя»
23:00 Х/Ф «Париж, я
05:10 «Речовий доказ»
люблю тебе!»
бандитського Києва»

Безкоштовні оголошення
ПРОДАМ
ГАЗ-52, бортовий, не на ходу, ціна договірна.
Тел: (098) 455-94-42
ліжко та навесну книжкову полицю (недорого).
Тел: 57-284
дитяче ліжко 2-8 років. Не дорого.
Тел: (097) 818-99-48
1-кімнатну квартиру 46 м2, 60 тис. у. о.
Тел: 52-145, (067) 319-77-40
меблеву стінку «Фламінго» за півціни.
Тел: 23-184, (067) 548-61-80
ІНШЕ
Ремонт, встановлення, перетяжка дверей,
шпалери, відкоси. Тел: (093) 451-63-04
Встановлення дерев’яних дверей, МДФ, гіпсокартон,
ламінат та ін. Тел: (050) 277-07-17, (067) 889-21-26
Сантехнічні зварювальні роботи, електрика, ламінат, вагонка. Тел: (067) 945-06-40
Домашній майстер. Тел: (063) 100-90-08
14 вересня відзначила свій день народження
наша колега з ТРК «ВишеГрад» Ірина ВОВЧУК.
Зичимо їй міцного здоров’я, завжди гарного
настрою і невичерпного бажання зробити нашу
міську телекомпанію найзмістовнішою, найцікавішою, сповненою молодої креативної енергії.
Редакція газети «Вишгород»

Враховуючи, що батьки зустрічаються з проблемами в спілкуванні з нечуючими дітьми, Київська організація
Українського товариства глухих пропонує до продажу книгу «Український жестівник для батьків і тих, хто
хоче ознайомитись з жестовою мовою нечуючих». Посібник повністю ілюстрований фотожестами. Вартість
посібника складає 70 грн. Телефон для довідок у м. Києві: (044) 541-11-13, (044) 541-09-61
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

Втрачено посвідчення
співробітника міліції
на ім’я
Олексія Вікторовича
МОРШНИ.
Хто знайшов —
прошу повернути за
винагороду.
Тел. (099) 062-47-89

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

Людина

Вишгород
Школа і позашкілля
Ранок. Сонячні промені ліниво
пробираються крізь щільно закриті
жалюзі. Відкривається вікно, хтось
сонно позіхає та прислухається:
«Тихо, чуєш, грає оркестр, як Славич
запалює — у місті свято. Ходімо, подивимося…»
Вікторія ШМИГОРА
ФОТО з архіву оркестру «Водограй»

Концерт у Созополі (Болгарія)
Ярослава В’ячеславовича Глєбовича добре знають у м. Вишгороді. Саме
він, талановитий музикант, відставний
офіцер, у 1989 році загорівся ідеєю
створити дитячий духовий оркестр. І ось
перший в Україні (на той час) муніципальний дитячо-юнацький духовий оркестр-студія «Водограй» розпочав свою
діяльність.
Впевненою ходою Слав Славич (так
його називають дорослі й діти) крокує
попереду злагодженої колони музикантів. У погляді гордість за своїх учнів та
офіцерська галантність.
Дитячий духовий оркестр — велика рідкість. Навіть у музичних школах їх
небагато. Хлопців і дівчат, які грають в
оркестрі сьогодні, вирізняє різноманіття
інтересів. Але, крім усього іншого, вони
люблять музику, регулярно ходять на
репетиції й із задоволенням виступають.
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У Слав Славича все під контролем
Репертуар в оркестру великий і різноманітний: військові марші і класика,
твори старовинні й сучасні, пісні патріотичні та ліричні і, звичайно, українські
народні…
Оркестр-студія «Водограй» — лауреат районних, обласних і всеукраїнських фестивалів духової музики. Діти
навчаються безкоштовно. Головною метою створення студії було відірвати їх від
вулиці. Тому приймають усіх охочих без
будь-яких обмежень,
навіть якщо у дитини
на перший погляд відсутній слух. Ярослав
Глєбович стверджує,
що неталановитих дітей немає. І бажаючих
навчитися професійній грі на духових інструментах вистачає.
В оркестрі-студії
хороші педагоги, достатня освітня база,
є інструменти, хоча
вони і старенькі. Єдине, чого зараз бракує, – облаштованого
оркестрового класу,
де можна було б збирати весь оркестр
разом на репетиції.
Слав Славич говорить, що оркестр –
єдине ціле, і старші в усьому допомагають молодшим, бо найсильніший залежить від найслабшого: «До того ж, наші
діти ростуть здоровими: година гри на
духовому інструменті прирівнюється до
трьох годин занять плаванням, оздоровлює органи дихання, зміцнює фізично.
Ви пройдіться сторінками історії. Недарма ж діти вельмож та царів навчалися грі саме на духових інструментах.
Адже це не тільки задоволення від музики, а й корисне навантаження.
Ми працюємо за своєю системою,
не так, як музична школа. Коли дитина
бачить результат: оплески, вигуки «браво» – вона відчуває, що комусь потрібна,
що її талант приймають, це ніби окриляє
її, є стимул навчатися далі, вдосконалю-

ФізкультУРА
Відзначення Дня фізкультури і спорту організовують (і відзначають) зазвичай структури, які до
цього тим чи іншим чином причетні. На офіційному рівні, звісно, були урочисті привітання, вручення нагород, подяк, дипломів, премій. Заступник
міського голови Олександр Ростовцев та начальник відділу з гуманітарних питань Володимир Ткач
вручили міським фізкультурникам відзнаки міського голови Віктора Решетняка за вірність і відданість справі розвитку фізкультури у Вишгороді,
безкорисливе служіння спорту, полум’яну любов
до рідного міста, чесність і порядність. У районній КДЮСШ відбулися спортивні естафети, дружні
змагання, підбиття підсумків.
Марина КОЧЕЛІСОВА
ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

Та для людей здорового духу День фізкультурника
— щодня. Так, у минулу суботу і неділю у Вишгороді відбулися масові заходи. На стадіоні «Енергетик»: великий
теніс, стрітбол, 12 дитячих футбольних команд (240
юних спортсменів і чимало вболівальників) і дві дорослі. На Київському морі: тренування вітрильників міської
комплексної дитячо-юнацької спортивної школи — класу «Кадет» і «Оптиміст» (результати — див. нижче).
У районній КДЮСШ спортсменів і фізкультурників
Вишгородщини урочисто привітали олімпійська чемпіонка, чемпіонка світу у веслуванні на байдарках Інна
Осипенко-Радомська, заступник начальника обласного управління фізкультури і спорту Валентина Обіход,
голова Вишгородської РДА Олександр Приходько —
від себе та від імені голови КОДА Анатолія Присяжнюка
і його першого заступника Ярослава Москаленка.
Кубки, медалі, призи, подарунки (зокрема 60 комплектів форми вихованцям райДЮСШ)… І родзинка заходу — товариська зустріч з міні-футболу.

ватися.
У нас немає чемпіонів і аутсайдерів.
Усі рівні. Допомагаємо й вступити до
вищих навчальних закладів. Наших вихованців радо зустрічають у будь-якому
вузі країни, де є оркестри. Діти займаються кожного дня. Тому все у них по
поличках, і на пусті забави часу не вистачає. Як говорив відомий німецький
композитор Людвіг Бетховен: «Музика
повинна висікати вогонь з людських
сердець».
Хочу додати, що всі закордонні поїздки для виступів і відпочинку «Водограй» ЗАРОБИВ, а це неабияке виховання дітей та юнацтва — привчитися до
праці, до результату».
Оркестр-студію «Водограй» можна по праву назвати візитною карткою
Вишгорода. Нині там займається до ста
п’ятдесяти дітей. У репертуарі оркестру близько сотні композицій на різний
смак.
Діти навчаються цілорічно (така
специфіка гри на духовому інструменті, потрібно весь час займатися), тож
Вишгородський міський голова Віктор
Решетняк виділяє кошти на літні заняття й відпочинок юних музикантів. Цього
року вони побували у м. Созополі (Болгарія).
Всі просто в захваті. Тепле море із
піщаними берегами, чудовий дитячий

центр відпочинку, і, звісно ж, тренування.
Шаленим успіхом увінчався концерт
вихованців «Водограю» у центральному парку Созополя. Підкорили усіх своєю щирістю і талантами, адже дитячих
оркестрів мало. Глядачі не відпускали
юних музикантів дві години, попри те,
що виступ мав тривати лише одну.
Крім музичного виховання, діти привчаються до дисципліни, вчаться працювати над собою, жити інтересами великого колективу.
Погодьтесь, що саме духова музика піднімає настрій, додає оптимізму і
позитивних емоцій та розфарбовує сірі
буденні дні у різні кольори. А й справді,
щось у цьому є. Щось непохитне, вічне…
Приєднуйся до дружньої родини!
Вишгородський дитячо-юнацький
муніципальний оркестр-студія «Водограй» запрошує – без вступних екзаменів – дітей будь-якого 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.

Подорож на острів св. Івана

Люди спортивного духу
Суддя Олександр Чертков, тренер-викладач райКДЮСШ, запросив на «поле» залу дві команди (НА
ФОТО). За район виступали Олександр Приходько (капітан), В’ячеслав Савенок (воротар), Микола Горовий,
Юрій Боярин, Валерій Золотухін, Віктор Павленко, Андрій Шипілов. За місто — ветерани футболу Олександр
Волкотруб (граючий тренер), Михайло Бабич, Михайло
Кузуб, Віталій Пилипенко, Олег Прусенок, Володимир
Пономаренко (воротар), Валерій Лоденко, Василь Павлусенко.

Завзято «відфутболили» два тайми по 15 хвилин внічию — 4:4 (голи міста — Олег Прусенок, Віталій Пилипенко, Михайло Бабич — 2; району — Андрій Шипілов,
Валерій Золотухін, Юрій Боярин, Микола Горовий). А
потім район врешті компенсував свою цьогорічну поразку від міста на День захисника Вітчизни: три пенальті кожної команди — й останні два голи забили у ворота
команди міста з 11 метрів Андрій Шипілов і Вячеслав
Савенок. Рахунок 6:4 на користь району.
Далі на стор. 12

Дата
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Календар

Цей день в історії
17 вересня – День фармацевтичного працівника
1922 — у Берліні відбувся перший у світі публічний показ звукового фільму
1934 — випущена перша грамплатівка на 33 і 1/3 обертів на хвилину (П’ята симфонія Бетховена)
Іменини: Вавила (Вавило, Вавил), Федір, Юліан
18 вересня – День винахідника та раціоналізатора, День працівників лісу
1929 — на Запорізькому заводі «Комунар» випущений перший
український комбайн
1965 — Острів Хортиця у Запоріжжі став державним заповідником
Іменини: Афанасій, Гліб, Давид,
Єлизавета, Захар, Іраїда, Максим,
Раїса, Федір
19 вересня
1478 — Леонардо да Вінчі завершив роботу над «Моною Лізою»
1841 — побудована перша міжнародна залізниця (Страсбург—Базель)
1851 — у США вийшов перший
примірник газети New-York Daily
Times. Через шість років видання
змінило свою назву на New York
Times
1888 — у Бельгії на курорті Спа
пройшов перший в історії конкурс
краси
1991 — у Києві відновлена діяльність Києво-Могилянської академії
1992 — стрибун із жердиною
Сергій Бубка в Токіо встановив світовий рекорд (6 м 13 см)
Іменини: Архип, Давид, Зинон,
Кирило, Макар
20 вересня – День рекрута
1648 — Богдан Хмельницький
розбив польську армію в битві під
Пилявцями
1792 — у Франції дозволені розлучення
1946 — відкрився Каннський кінофестиваль
Іменини: Іван, Лука, Макар
21 вересня – Різдво Пресвятої
Богородиці
1812 — у Криму закладено Нікітський ботанічний сад
1920 — Раднарком України своєю постановою ввів обов’язкове навчання української мови в школах
Іменини: Марія
22 вересня – День партизанської слави, Всесвітній День без
автомобіля
1792 — цей день був оголошений першим днем революційного
французького календаря
1937 — утворені Полтавська,
Житомирська, Миколаївська області
Іменини: Анна (Ганна), Йосиф
(Йосип, Осип), Микита, Феодосій
(Федосій), Феофан, Харитон
23 вересня
1848 — американець Джон Куртіс запатентував новий продукт —
жувальну гумку
1920 — відкрито Вінницьку філію Всенародної бібліотеки України
ВУАН (у 1930 р. об’єднано з округовою бібліотекою ім. К. А. Тімірязева)
1992 — на американському
ядерному полігоні в штаті Невада
здійснений останній ядерний вибух
Іменини: Андрій, Климент, Павло, Петро

Вишгород

Люди спортивного духу
(Початок на стор. 11)
І хоча апаратних ігор не вийшло, бо
обидві команди навряд чи можна було
зарахувати тільки до чиновників або тільки до ветеранів, та вболівальниці аж вищали від захвату, коли суперники легко й
пружно, мов футбольний м’яч, літали по
«полю» й у воротах.
***
На малюнку Т. Шевченка (1843 р.,
коли у Вишгороді було 370 мешканців):
під горою — човен і вітрильник. Спортивні традиції на будівництві Київської ГЕС
започатковано, коли будівельники жили
іще на брандвахтах. Єдиний стадіон міста носить назву «Енергетик».
Вишгород — місто спортивне. Та одного футбольного поля + кілька майданчиків — замало. Потрібні стадіони у кожному кварталі (хоча б трав’яні), тенісні
корти, теренкури, якими можна здійснювати піші прогулянки на свіжому повітрі
у будь-яку погоду, велосипедні доріжки,
спортмайданчики з тренажерами.
Добре, що є КП «УФКС», яке забирає

людей від пивних
ларків. Класно,
що є скейт-парк,
де молодь зганяє зайвий адреналін. Та мають
іще бути доступні для всіх безкоштовні місця
відпочинку, пляжі. Ті шматочки
прирічної смуги, Інна Осипенко-Радомська
які є на хвиле- та Микита Данило
ФізкультУРА
різі, лісоскладі,
матусі з немовлятами у дитячих возиках.
зупинці «Чайка»,
неодмінно треба зберегти. Бо вони — Київське море — у вітрильниках.
На стадіоні «Енергетик» і старі, і малі
здоров’я кількох поколінь вишгородців.
Дотепер на Київському водосховищі бігають вранці та після роботи, прогулюй Дніпрі не тільки рибалять, а й влашто- ють одне одного літні подружжя.
Ветерани фізкультури і спорту ввавують запливи жінки, по лісу й вулицями
міста бігають ті, хто звично підтримує жають, що доцільно створити фізкульсебе у нормальній фізичній формі. По турно-спортивний актив міста й району
набережній Київського моря — у пішо- (єдиний). Люди спортивного духу упевходній зоні — вишгородці катаються на нені: головний результат — здоров’я
роликах і велосипедах, прогулюються громади.

Вітаємо переможців змагань,
приурочених 20-ій річниці Незалежності України!
Велоекстрим:
І місце – Андрій Піскун;
ІІ місце – Володимир Багаєв;
ІІІ місце – Олександр Власенко.
Скейтери:
І – Максим Россохач;
ІІ – Олексій Брагарник.
Вітрильництво:
Серед юнаків
І місце – Олександр Шкільний;
ІІ місце – Олександр Павлюк;
ІІІ місце – Антон Трофімов;
Серед дівчат
І – Валерія Ляшкова;
ІІ – Ксенія Желудик;
ІІІ – Юля Желудик.

Футбол
13 вересня відбулось засідання тренерської ради Вишгородської
міської комплексної дитячо-юнацької
спортивні школи, на якій своїми здобутками та планами на майбутнє поділилися тренери з футболу.
Василь СКИБИНСЬКИЙ,
завуч міської КДЮСШ КП «УФКС»

Отже, про стан справ у дорослої
«Чайки» (тренери Євген Потапов та
Олександр Черкай). Команда грає в І-й
лізі першості м. Києва і після спортивних поєдинків другого кола увійшла до
чільної трійки. Завдання на друге коло:
закріпитись у трійці призерів, адже для
виступів у групі найсильніших (а для цього треба зайняти 1-ше або 2-ге місце)
потрібне підсилення як складу гравців
команди, так і матеріального забезпечення.
Зате високу мету — виграти чемпіонат вищої ліги — ставлять перед собою
футболісти молодіжної команди (тренер Валерій Сидорчук). І перші осінні
матчі показали, що команда прямує пра-

На Київському водосховищі ГЕС відбувся вітрильницький
матч «Шквал», у якому взяли участь 6 яхт(21 спортсмен).
Анатолій МИСЬКО, суддя І категорії

ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»
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Лідером виявився екіпаж вітрильника «Аметист» (капітан
Євген Пещерін), лауреати в своїх групах: яхта «Веста» (капітан
Лідія Мельникова), вітрильник
«Перун» (капітан Володимир Потаєв).
Проведенню
експериментального спортивного заходу
сприяла чудова погода: вітер 4-5
балів, хвилювання моря до трьох
балів, сонячне небо, температура повітря + 24о С.

Тренери радяться
вильним шляхом, впевнено увійшовши
до трійки кращих.
Футболісти «Чайки» 1998 р. н. (тренер Олександр Черкай) та 1999 р. н.
(тренер Сергій Малінін) грають у вищій
лізі. Їм важко протистояти грандам київського дитячого футболу «Динамо»,
«Арсеналу», «Оболоні», «Атлету», можливості яких, насамперед у підборі гравців,
значно кращі. Тому і завдання у наших
земляків цих вікових груп значно скромніші — закріпитися у лізі найсильніших.
А от футболісти 2000 р. н. (тренер
Валерій Сидорчук), які перший рік грають в офіційних змаганнях з однолітками у І-й лізі, відразу ж поставили перед
собою високу ціль — пробитися до ліги
найсильніших. І поки що впевнено ідуть
переможним графіком (вже посіли друге
місце).
Поки що «чайчата» 2001-2002-го р. н.
(тренер Руслан Ананко), які виступають
поза заліком, лише вчаться грати в офіційних змаганнях.
Команда потребує підсилення, насамперед у підборі гравців. І тому батькам дітей цієї команди слід набратися

терпіння — і перемоги прийдуть. Свою
підтримку пообіцяв надати і директор КП
«УФКС» Василь Колобов, який керував
нарадою.
Результати останніх матчів за участю
команд ФК «Чайка»:
ФК «Чайка» (дорослі) — ФК «Печерськ» — 1:1 (гол на рахунку Андрія Маковки).
«Чайка» (молодіжна) — ФК «Дарниця» — 2:1 (голи: Дмитро Пономаренко,
Станіслав Хоменко).
«Чайка» (1998 р. н.) — ФК «Атлет» —
0:3
«Чайка» (1993 р. н.) — ФК «Локомотив» — 2:3 (голи: Богдан Пономаренко — 2).
«Чайка» (2000 р. н.) — ДЮСШ-15 —
1:0 (гол — Кирило Ніколаєв).
«Чайка» (2001 р. н.) — ДЮСШ-15 —
0:8.
У суботу 17 вересня на полі зі
штучним покриттям стадіону «Енергетик» відбудуться матчі ІІІ-го туру
серед футболістів 2000-2001 р. н.
Початок змагань о 10:00 год.

Знижено ціни на фармацевтичні товари
На виконання завдання ДПС України від 10.08.11 р. та 11.08.2011 №
29/8/31-0017, повідомляємо, що 12
серпня відбулась зустріч заступника
начальника ДПІ у Вишгородському
районі (М.В. Дашкевич) з представниками підприємств фармацевтичної галузі щодо регулювання цін на
товари медичного призначення.
Державна податкова інспекція у
Вишгородському районі

Йшлося про стабілізацію цінової ситуацію на ринку медичних препаратів. 19
підприємств торгівлі фармпрепаратами
(загальна сума надходжень до Зведеного бюджету від яких становить 1 930 689
грн) домовились щодо зниження цін на
соціально значимі групи товарів до економічно обґрунтованого рівня та відмовились від використання у схемах поставок фіктивних підприємств тощо.
Микола Дашкевич повідомив також, що 11.08.2011р. в ДПС України

відбулась нарада заступника Голови
ДПС України Олександра Клименка з
представниками великих підприємств
України, які займаються виробництвом,
імпортом виробів медичного призначення та аптечного бізнесу. Понад 60
представників фармацевтичного ринку
висловили зацікавленість у стабілізації
ситуації у сегменті соціально значимих
товарів та зниженні цін щонайменше на
10 % від тих, що діяли на 1 серпня цього
року.

КОЛО жінки

Вишгород
Майстер-класи
Всеукраїнську виставку «МЕДВІН:
Рукоділля та хобі» під патронатом
Міністерства культури і туризму проводять у Києві вже вчетверте (в «Експоплазі» на Нивках). Засновник та
генеральний директор — Едвін Задорожний.
Вдруге у цьому творчому зібранні
бере участь ЦТ «Джерело» (директор Наталя Кисіль) — Спілка майстрів
м. Вишгорода (керівник Олена Кольвах) і Творче об’єднання «Світлиця»
(керівник Світлана Жовтобрюх).

Спілка майстрів зібралася
під рушником-оберегом

Майстер-клас
Олени Карлової

привертав майданчик українсько-японського центру: ханамусубі (плетіння),
фурошикі (пакування подарунків) і оригамі (виготовленняі об’ємної іграшки з
паперу).
Цього року це вже друга медвіновська
виставка, на якій представляють свої роботи вишгородські майстрині. Та
ще й дають неабиякі майстер-класи: у квітні — шість, у вересні — на
один більше.
Лариса Кушнерик навчала всіх
охочих вишивці бісером на художньому полотні, Олена Карлова –
вишивці скатертини хрестиком.
Галина Проченко ділилася секретами плетення гачком, Наталія
Карських, показувала, як виготовити прикраси з бісеру, а Ксенія

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

Мирослав раптово не зник. Анастасія місця собі не знаходила. Уже мали б одружитися. Обіцяв з’їздити до батьків, погодити
день весілля, адже вони чекали дитину.
Невже люб’язним та уважним він тільки прикидався, розігрував недосвідчену
дівчину?

Ольга ДЯЧЕНКО
Вона адреси не розібрала. Текст здивував: «Я вас чекатиму о дев’ятнадцятій!»
А кому? Хотіла запитати хлопця, та його
мов вітром здуло. Отакі клієнти! Самі не
знають, чого хочуть.
Проте бланк із загадковою телеграмою мимоволі заховала в сумочку. Потім
кілька разів бачила хлопця, який непомітно стежив за нею.
Співробітниці теж його помітили. Зашепотіли, що, певно, закохався в Тасю.
Одного дня юнак насмілився підійти.
Чекав, коли вийшла з роботи — підніс
акуратно загорнуту картину. У неї був величенький пакунок з продуктами — в обідню перерву встигла збігати в магазин.
Удома чекала хвора мати.
Він донесе подарунок і її покупку! Тільки щоб не прогнала його!
Розповів, що вчиться у художній школі,
зараз допомагає в музеї реставратору.
Звати його Мирослав, просто Слава.
— Анастасія, — чомусь сказала повне
ім’я.
— Тася! Тася! — радісно, мов дитина,
засміявся хлопець. Провів її до будинку.
Розгорнув подарунок. Там був її портрет.
…Довго того вечора на кухні веселими
струмочками дзвеніли юні голоси. Відтоді Слава чекав свою Тасю щодня під
гіллястим кленом неподалік її будинку. І
завжди приносив хоч маленьку квіточку.
І Тася поспішала до свого охоронця.
Хвора мати раділа за доньку, приязно і
лагідно розмовляла із хлопцем. Сподівалася, що саме він стане опорою її кровиночки.
Можливо, саме так воно й було б, якби

Мати від переживань за доньку зовсім
зів’яла. Ніякі ліки вже не допомагали. За
кілька тижнів тихо відійшла у світ спокою.
Добрі сусіди та співробітники все
владнали з похороном.
Анастасія ходила, мов у тумані. Усе
продала і виїхала в інше місто. Портрет
на довгі роки заховала…
…Додому синочка принесла з подружкою, яка завжди була поруч у скрутні
хвилини. У Наді також життя не склалося. Її обранець виявився легковажним
п’яничкою. Залишилася з донькою. Певно, схожі долі й зблизили двох жінок.
І на схилі літ саме Надія порадила
Анастасії Вікторівні позбутися гірких спогадів молодості — продати портрет і на
виручені кошти поздоровити з Днем народження онука. Невчасно затіяла ремонт, до пенсії далеко, продати більше

2011 року
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На зиму

Рукоділля та хобі

Катерина ЗУРМА
ФОТО — Олена КОЛЬВАХ,
спеціально для «Вишгорода»

На чотирьох майданчиках чотири дні
відбувалися майстер-класи з печворку
(мистецтво художнього поєднання клаптиків), скарпбукингу (виготовленні листівок), декору, вишивки, бісероплетіння,
виготовлення біжутерії, ляльок, розпису
по тканині, валяння, декупажу, кераміки, ліплення, писанкарства, різьблення
по дереву. Увагу відвідувачів, звісно,

17 вересня

Мимрікова
—
м’яку іграшку.
Олена Ігоніна
познайомила
відвудувачів
виставки з давньоукраїнським
мистецтвом витинанок (вирізання
з паперу візерунків). Олена Кольвах наочно продемонструвала,
як народжуються
у руках майстрині
ляльки-мотанки,
що дішли до нас із
глибокої давнини
і пробуджують колективну пам’ять
народу.
На цьому святі творчості і краси
наші майстрині отримали сім дипломів
і запрошення на наступні творчі зібрання. Виставка «Формула рукоделия»
відбудеться в «Експоплазі» 18-20 листопада ц. р.
Ксенія Мимрікова
У конкурсі вчить робити м’яку
на кращий іграшку
у к р а ї н ський рушник братиме
участь
і
рушникоберіг міста
Вишгорода,
виготовлений Спілкою
майстрів.

Таке життя
нічого.
…Погожий день зібрав багатенько
базаруючих і любителів поштовхатися і
поторгуватися. На портрет поглядали,
та ніхто навіть про ціну не запитав. Анастасія Вікторівна розглядала його теж.
Із якою любов’ю змалював її коханий!
Раптом біля неї хтось голосно скрикнув:
«Тася! Тася!»
Сивочолий чоловік стояв перед
закам’янілою жінкою. Схопив її за руки і
почав гаряче цілувати. Сльози радості і
розпачу текли із його пригаслих очей.
Анастасії Вікторівні здалося, що вона
кудись пливе у людському вирі і ніяк не
може упізнати незвичайного незнайомця. Уважний сусід налив води, бо вона
зовсім обм’якла після бурхливих проявів
ніжності.
— Я — Мирослав! Твій коханий, Тасю!
Скільки років шукав тебе! — він ніжно обняв її і тихенько повів до зупинки…
Удома розповів історію свого таємничого зникнення. Працював у музеї з реставраторами, у вільні хвилини малював
Тасин портрет. Якогось дня один з художників виніс у красивій рамі закінчену
роботу.
Мирослав тоді ж вручив портрет коханій. Охоронці зафіксували, що він виніс
картину з музею. Як з’ясувалося пізніше,
один спритник нібито на реставрацію забрав картину саме у такій рамі. Полотно
привласнив, а на місце приладнав Мирославову роботу.
Хлопця звинуватили у крадіжці і кілька
довгих років тримали у в’язниці.
Він писав Тасі, та чи листи губилися, чи
вона не відповідала — не відомо. Скільки
він пережив, безневинно страждаючи!
Потім шукав свою кохану за старою
адресою, та ніхто не знав, де Тася і що
з нею… Зараз працює оформлювачем у
мистецькій студії. У це місто приїхав на
художню виставку. На базар зайшов випадково. Сама доля привела його знову
до коханої. Портрет розлучив і поєднав їх
знову.

Салат
баклажановий
«Десяточка»
10 баклажанів, 10 цибулин, 10
великих помідорів, 10 шт. болгарського перцю, 10 зубчиків
часнику, 1 стручок червоного
перцю, 300 г олії, 100 г солі, 50
г оцту, 5 ст. л. цукру.
Баклажани припекти в духовці. Зняти з них шкірку. Все
порізати кубиками. Варити 30
хв. Розкладати у стерилізовані
банки і стерилізувати 30-40 хв.

Баклажан
подовжує життя
Вчені назвали баклажан
овочем–довгожителем
за
його здатність протистояти
захворюванням
серцевосудинної системи, шлунково-кишкового тракту, проблемам з судинами, а також
нормалізацію обміну речовин.
Крім того, серед корисних
якостей баклажану – здатність
підвищувати гемоглобін, що
особливо важливо для дітей і
вагітних жінок. Калій, що міститься у баклажані, благотворно впливає на роботу серця.
Інші речовини у цьому продукті розщеплюють жири,
підтримують
оптимальний
кислотно-лужний і сольовий
баланси. Тому меню з баклажанами допоможе тим, хто
хоче схуднути, позбавитися закрепів, а також тим, хто
страждає на подагру.

Солоні
помідори
На 10 кг помідорів: 150-170
г кропу, 15-20 г стручкового
перцю, 100-120 г листків чорної смородини або вишні, 5070 г листків хрону, естрагон,
чабер, часник.
Солять зелені, бурі й стиглі
помідори, але обов’язково
нарізно. Спочатку їх перебирають. Відібрані плоди
миють і вкладають рядами
у підготовлений посуд (діжка, каструля), перекладаючи
естрагоном, чабром, кропом,
вишневим або чорносмородиновим листям, часником.
При вкладанні тару злегка
струшують і після заповнення заливають підготовленим розсолом (на 10 літрів
охолодженої кип’яченої води
700-900 грамів солі). Чим
стигліші та більші плоди, тим
солонішим має бути розсіл.
На дерев’яний кружок кладуть легкий вантаж. Зберігають у прохолодному приміщенні. Через 10-50 днів
помідори готові до вживання.
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У лазні

Віник дорожчий
за гроші
Так кажуть тим, хто попарився у лазні. Але добитися легкої
пари не так-то просто. Зазвичай
баню починають топити ввечері,
за 3-4 години до її відвідування.
Славиться та баня, в якій тепло
тримається і весь наступний
день.
Краще топити березовими дровами, стежити за тим, щоб горіли
рівно. Закривати трубу треба уважно: щоб не лишилось у приміщенні
угару і щоб жар не вивітрився.
Справжні любителі бані ароматизують пар, підливаючи на
кам’янку відвари трав, квас, настої
і навіть пиво. Кожний настій діє на
організм по-своєму: м’ята покращує настрій, поліпшує серцево-судинну діяльність; материнка лікує
захворювання верхніх дихальних
шляхів і нервової системи; листя
чорної смородини допомагають
при застуді, зміцнюють організм
після грипу; гірчиця усуває застуду
на першому її етапі; липа прискорює потовиділення; евкаліптом корисно дихати тим, хто страждає на
гайморит, фронтит (він добре прочищає носоглотку).
Якщо крапнути хлібного квасу
— запахне хлібом, а від пива розпечені камені виточуватимуть аромат
паленого зерна.
Але пахощі — це ще не лазня.
Народна мудрість вважає, що «в
лазні віник дорожче за гроші». Цінуються березові, дубові, кипарисові,
ялівцеві, а також ялинкові та соснові. Часто до віника додають гілочку
полину, і після розпарювання він
виточує гіркуватий аромат.
Попаритися віником у лазні —
це не тільки масаж тіла. Це — профілактична і лікувальна процедура
проти різних захворювань. Вплив
на шкіру і дихальні шляхи ефірних
масел, які містяться у листі віника,
нейтралізує дію різних хвороботворних мікробів і перешкоджає
передчасному старінню шкіри. Недарма у народі говорять: «У той
день не зістаришся, коли у бані попаришся».
У парилці за один сеанс можна
скинути до двох кілограмів ваги. І не
треба сидіти на дієтах!
У лазні людина втрачає багато
рідини. Щоб її відновити, непогано
потім випити чаю, настояного на чабреці, липовому цвіті, листі смородини і малини. Можна навіть трішки
пива. А ось від міцних напоїв краще
відмовитися.
З історії.
Перші згадки про баню археологи знайшли у Єгипті. Шість тисяч
років тому мешканці цієї країни вже
користувалися лазнями. За 1500 літ
до н.е. лазня широко використовувалась з гігієнічною та лікувальною метою в Індії. Древні римляни
зробити з її відвідування справжній
культ, суміщаючи очищення тіла з
веденням бесід, читанням віршів,
малюванням.
У Київській Русі парна баня
(мильня, влазня, мовня) була відома вже у V-VI ст. Чимало народів
мають лазні. Суха фінська сауна з
високою температурою, в якій не
паряться, а просто потіють, особливо ефективна у спортсменів, як
засіб відновлення сил після значних
фізичних навантажень.
Темаскаль — традиційна індіанська баня (перекладається як «будинок гарячих каменів») використовувалась як домашня лікувальна
клініка і лазня більшістю народів
Мексики. Жінки навіть народжували
там.

Спосіб життя

Вишгород

Сенсеї виростають у Додзьо
Щойно продзвенів перший дзвоник у школах міста. Діти по-різному
відпочивали: хто у бабусі, хто з
батьками на морі, хтось — у літніх
оздоровчих таборах, а хтось взагалі просидів у міському дворі чи біля
комп’ютера. Та є й ті, що провели це
літо зовсім в іншому режимі.
ГО «Вишгородська міська федерація
Кіокушин-кан карате»

Учні міської федерації Кіокушин-кан
карате не тільки відпочивали влітку, а й
плідно працювали над своєю майстерністю і силою, опановуючи мистецтво Карате. Бо воно того варте.
Цього року юні та дорослі спортсмени Федерації отримали шанс
увійти до збірної України з Карате
Кіокушин-кан для подальшої участі в
міжнародних змаганнях найвищого
рівня. Тож вишгородські каратисти
два рази виїжджали до спортивних
таборів на Азовське та Чорне море,
набиралися сил, тренувалися, щоб
показати себе на Всеукраїнських
зборах у серпні.
Відбулися ці збори в м. Очакові
на спортбазі «Динамо». Чотири дні
запеклих і важких тренувань (по три
на день), пильне спостереження голо-

вних Сенсеїв-тренерів за претендентами у збірну України — все це
витримали наші «каратеки»!
І не даремно! П’ять бійців з нашої Федерації увійшли у дитячоюнацьку збірну України і вибороли
право на участь у дитячому чемпіонаті світу з Карате Кіокушин-кан
(Росія, Москва — грудень цього
року)! Наші дорослі спортсмени,
тренери Вишгородської федерації
карате Олександр Чертков та Олександр Осипенко (майстри спорту з
карате), увійшли до складу дорослої збірної України — і тепер 1-го

жовтня цього року в столиці Індонезії (м.

ФізкультУРА

Джакарта) на них чекає відкритий міжнародний чемпіонат.
Отже, славно попрацювали наші
хлопці і тепер знов приступили до
плідних тренувань у своїх Додзьо
(спортзалах). Хотілося б побажати
їм усім міцного здоров’я та наснаги,
підтримки з боку міської та районної влад Вишгородщини і, звісно,
щедрих спонсорів, без фінансової
підтримки яких виїзд наших спортсменів за кордон неможливий. А ми ж
усі так радіємо, коли про наше місто
Вишгород дізнаються в інших державах світу! Тому керівництво Федерації буде дуже вдячне за будь-яку
фінансову допомогу від спонсорів та
меценатів.

Твій позитивний імідж— здоров’я

Планета у диму, або
Дві цигарки у день — мінус п’ять років життя

Ви не раз чули застереження:
«Куріння шкідливе для здоров’я».
Проте найбільшої шкоди тютюн завдає підлітковому організму. Люди,
що палять із 15-річного віку, помирають від раку легень уп’ятеро частіше, ніж ті, які закурили після 25-ти.
Валерій НЕДАШКІВСЬКИЙ,
районний лікар-нарколог

У цигарках міститься велика кількість отруйних сполук. Упродовж кількох
років вчені спостерігали за здоров’ям
200 школярів, які долучилися до цієї поганої звички, і 200 учнів, що не палять.
З’ясувалося, що серед перших було
в 15-20 разів більше учнів з поганою
пам’яттю, слабким фізичним станом
та розумовим розвитком. Виявилося
також, що на організм дівчаток нікотин
впливає значно згубніше. У них «в’яне»
шкіра, стає хрипким голос.
У курців притупляється реакція,
смакові відчуття, вони втрачають можливість сприймати аромат квітів, трав.
Але більшості з них дуже важко кинути палити. Тож якщо ви ще не палите, не варто й починати, а якщо вже
маєте досвід спілкування з цигаркою
— пам’ятайте: чим раніше зрозумієте, якої завдаєте собі шкоди, тим лег-

ше буде позбутися цієї згубної для
здоров’я звички.
Кілька практичних порад. По-перше,
переконайте себе, що паління шкідливе для вашого здоров’я. По-друге,
щодня зменшуйте кількість викурених
цигарок. По-третє, корисно вранці почати бігати, а коли з’являється бажання
закурити — випийте півсклянки води,
зробіть фізичні вправи, облийтеся відром холодної води чи займіться цікавою справою.
Нагадую: якщо людина викурює в
день лише одну чи дві цигарки, вона
вже скорочує своє життя на 4,6 року.
Нікотин — отрута, що повільно вбиває
ваші таланти, красу, працездатність.
За даними опитування, палити цигарки з цікавості почали 25% курців.
Частина дітей починає курити дуже
рано, у 5-7 класі. Половина з них наслідує товаришів по школі, двору. Ще
значна частина починає курити, прагнучи надзвичайного, таємничого: адже
потрібно дістати сигарети і сірники, заховатися в безлюдному місці, а це так
схоже на маленьку пригоду.
Інша причина — наслідування дорослих. За статистикою, на нашій планеті до 60% чоловіків і 20% жінок курять.
Чому паління так поширене в сучасному світі, чому люди палять? Ми

живемо в складному світі, який постійно випробовує нас на міцність. Здорова, сильна духом людина розуміє, що
життя — це боротьба, і філософськи
ставиться до тимчасових труднощів.
Емоційно слабка і духовно незріла людина панікує перед проблемами, відчуває тривогу, непевність, а тютюн (як і
алкоголь, і наркотики) є універсальним
«протектором»: залежно від потреби
— розслабляє або стимулює нервову
систему, підвищує судинний тонус, дає
почуття задоволення, при цьому не вимагаючи жодного напруження, вольової боротьби, цілеспрямованої, тривалої праці над собою і своїм життям.
Самодостатня людина одержує задоволення від життя через серце, мозок, через боротьбу і перемоги. Вона
не потребує ніякої «хімічної радості».
Той, хто не курить, перебуваючи в
приміщенні, де палять цигарки, впродовж лише однієї години, по суті, кожного разу спалює півсигарети. При
цьому спостерігаються негативні зміни
у діяльності нервової системи, у складі
крові, сечі. Пасивне куріння особливо
небезпечне для дітей.
Сучасне бурхливе життя вимагає
від молодих людей здорових звичок. Здоров’я — це твій позитивний
імідж, юначе!

Молодіжний квартал

Вишгород
Дитячий майданчик

Кожен із нас з дитинства любить
свята. Та коли виростаємо, швидко забуваємо, що і ми колись були дітьми,
нам хотілося бігати, гратися, сміятися,
одним словом – розважатися! Свято
для дитини – це подія усього її маленького життя.
Леся БІЛЬЧУК
ФОТО — Софія Найдич,
спеціально для «Вишгорода»

Для того, щоб влаштувати свято, не
потрібно шукати особливий привід. Так, у
суботу 3 вересня ц. р. Церква Бога Живого вже вкотре відкрила для дітей «Містечко
дитячих мрій».
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МІСТЕЧКО ДИТЯЧИХ МРІЙ
збирає друзів!
Програма розпочалася виставою «Любов потрібна всім»
за участю дітей-сиріт. Яскраві
декорації, щирі посмішки та майстерна гра акторів не залишили
байдужими гостей.
Після вистави діти розважалися. Хлопчики та дівчатка із
задоволенням брали участь у
цікавих вікторинах і конкурсах,
стрибали на батуті, збивали кеглі. Переможець отримував місцеву «валюту» — райдужку, яку
міг обміняти на приз. Квіточки, метелики
та інші витончені візерунки з’являлися на
веселих обличчях малюків. До «Містечка
дитячих мрій» також завітали казкові герої
– Котик і Мишка. І хоча у реальному житті
вони не товаришують, тут вони були справжніми друзями.
Ніхто не залишився без уваги, подарунків та гарного настрою!
Організатори — прихожани церкви — хотіли, щоб діти відчули себе щасливими, щоб
прийшли на це свято із своїми родинами.
Сьогодні, як ніколи, діти повинні отримувати більше уваги, тепла та любові! І головне,
щоб мама і тато разом вболівали за сина чи
доньку, підтримували в труднощах і випро-

Увага, конкурс!

Вишгородська
Покрова-2011
15-16 жовтня ц. р. у Вишгороді відбудеться Третій фестиваль-конкурс «Вишгородська
Покрова». 30 хорових колективів із усіх куточків України приїдуть на пісенні змагання.
Представлятимуть духовну, історично-патріотичну та фольклорну пісню представлятимуть хори й сансамблі восьми областей.
У суботу 15 жовтня в соборі Вишгородської
Богородиці УГКЦ (м. Вишгород, пров. Старосільский, 8) змагання у двох номінаціях: академічний та народний спів. Початок о 10:00.
У неділю 16 жовтня в центрі Вишгорода —
гала-концерт учасників фестивалю, святкові забави. Початок о 12:00.
Організатори: Вишгородська міська рада,
громада собору Вишгородської Богородиці
(УГКЦ), хор «Коралі», (міський Центр творчості «Джерело»).

Цікавинки

буваннях, раділи перемогам своїх дітей.
***
Недільна школа «Райдуга» Церкви Бога
Живого (м. Вишгород, мікрорайон «Берізки», за ринком) запрошує школярів у
гуртки петриківського розпису, бісероплетіння, рукоділля та ін. Телефон для
довідок: (04596) 22-180.

Адвайта-йога

У світі існує безліч систем духовного та фізичного самовдосконалення. Але жодна з них не
має такого простого для сприйняття і водночас такого глибокого філософського підґрунтя, як
йога. Саме про неї і піде мова у цій
статті.
Владислав ЛОЗА,
учень 7-В класу ВРГ «Інтелект»

Йога в перекладі із санскриту, стародавньої мови Індії – це об’єднання.
Об’єднання тіла, душі та розуму в
одне ціле, розуміння, що твоє «Я»
невід’ємне від світу навколо тебе.
Чимало людей у сучасному світі, а
особливо дорослі, перевтомлюються
та підвладні нервовому напруженню,
що заважає дивитися на світ відкритими очима, посміхатися, повноцін-

* 13 вересня Вишгородська районна
гімназія «Інтелкт» відзначала 12-й день
народження. Чотири п’ятих класи (два
математичних, один загальноосвітній
і один з російською мовою навчання)
презентували свої колективи слайдфільмами та музичними виступами, пограли разом із скаутами Києва (які відкривають у гімназії гурток ЦТ «Дивосвіт»)
та отримали дипломи посвячення в гімназисти.
* Семеро старшокласників гімназії разом із директором Інною шубко та вчителем Вірою Василенко відзначать День
партизанської слави в Криму. Росзару-

«Перший канал. Всесвітня мережа». Телеканал «Карусель» (www.karusel-tv.com) запрошує дітей на кастинг для участі у зйомках
дитячої пізнавально-розважальної програми
«Життя чудових звірів» (http://www.karusel-tv.
ru/announce/9323).
20, 21 і 22 вересня на території Київського зоопарку діти розпитуватимуть про тварин експерта.
Редакція дитячих та юнацьких програм (Первый
канал. Всемирная сеть) каналу відбере для зйомок 10-13 дітей. Шановні батьки! У вашої дитини є
шанс стартувати на каналі з найбільшою мережею
мовлення! Одна з важливих умов кастингу — на-
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Оборона столиці

ДОТ № 180
Присвячується
ДОТу
№180, який цілих шість
годин стримував гітлерівців, що наближалися
до Києва.
Владислав ЛОЗА,
учень 7-В кл., ВРГ «Інтелект»

У Вишгороді

Первый канал. Всемирная сеть

2011 року

но насолоджуватися життям. Допомогти розслабитись і оздоровитись
можуть заняття йогою, адже вони роблять людину більш життєрадісною і
спокійнішою, та, до речі, корисні для
хребта і м’язів спини.
Тисячі людей із різних куточків
світу приїжджають в Індію, щоб знайти свого Гуру-вчителя. У нашому випадку це не потрібно, адже і в Україні
йога стала досить популярною — для
когось як хобі, а для багатьох — це
стиль життя.
Не оминула вона і Вишгород.
Той, хто прагне здобути нові знання,
зміцнити тіло і душу, може зателефонувати за номером (093) 952-40-88
та дізнатися, де і як проходять заняття, які проводить інструктор Петро
Колесников.
Увага! Попередньо порадьтеся
з лікарем.

Про все потроху
бежцентр запросив переможців минулорічної акції «Летять журавлі» в с. Соколине Бахчисарайського району АР Крим.
23-25 вересня гімназисти впорядковуватимуть памтники і могили загиблих воїнів Великої Вітчизняної війни, братимуть
участь у конкурсі пісень воєнної пори та
пішому туристичному поході.
* 14 вересня у районній бібліотеці для
дорослих відбувся круглий стіл «Нащадки
княгині Ольги» за участю представників
районної державної влади та культури,
науковців, працівників Вишгородського
історико-культурного заповідника, вчителів, громадськості міста.

Фролов сидів на вологому бетоні. Подертими руками чистив кулемет. Його
товариш, Сокіл, сидів поруч і стежив за ним мертвими очима. Заважало сонце.
Воно було якесь пласке.
Своїми
жовтогарячими
променями зігрівало, покалічену фашистами землю.
Чорну, гнітючу землю.
Усюди були тіла ворогів. За
кілька метрів — обгорілий
танк. Фролов з посмішкою
згадав той момент, коли
підбив його останньою гранатою.
— Як гадаєш, — раптом
заговорив Сокіл, — скільки
ще протримаємося?
— Бог його зна. Сам бачиш — припасів десь на
годину, скоро почнуть артилерією гасити. Та й пре їх
все більше й більше…
— На таких собацюг куль
не шкода.
— Partizanen! — почулося
раптом.
— О! Ну що, діточки, потанцюємо? — сказав Фролов, налаштовуючи кулемет. Сокіл зробив те саме.
— За Україну! — вигукнули бійці.
Кулемети голосно загарчали тисячами гарячих
свинцевих смертей.
— Уррррраааа!!! — кричав Сокіл у приступі ейфорії.
Раптом шматки бетону
зверху посипалися на солдат.
— Якого біса? Артилерія!!! — Фролов закрив голову руками.
— Лягай, уб`є!
Маленький
землетрус
розбив нестійкі стіни укріплення.
— Вони б’ють із мінометів!
Прикриваючи голову руками, Сокіл дістав з кишені фотографію. На ній була
усміхнена дівчинка років
шести.
— Ой, Аліно… А я й не помітив, як ти стала такою дорослою… — тихо промовив
він і поцілував фото.
Раптом — ще один снаряд. ДОТ параноїчно обвалився. Стовп пилу здійнявся вверх. Там були поховані
герої, спогади та вічна про
них пам’ять.

Запрошуємо на зйомки
явність відео, яке ви можете зняти на камеру чи
мобільний телефон.
Участь у зйомках
Вік дітей: 7-12 років.
Фото і відео:
До листа прикріпіть кілька фотографій дитини, декілька роликів чи посилання на В Контакте,
Youtube або інший ресурс (сторінки з відео мають бути доступні без реєстрації та авторизації).
У невеликому відеоролику дитина може розповісти про себе, про тварин, які живуть з вами, або
прочитати вірш. Нам важливо бачити і чути, як дитина вміє спілкуватися і поводитися.
Мова спілкування

Знання і добре володіння РОСІЙСЬКОЮ мовою
(без суржика, діалектів тощо).
Контакти
Відправити свої дані з фото, відео та короткою біографією дитини ви можете за адресою: karusel@glory-models.com з темою листа
«Зйомки в київському зоопарку».
Батьки, не забудьте написати свої контактні телефони із зазначенням коду України і вашого мобільного оператора! Наприклад: +38 067 ... або +38 044 ...
Якщо ваша дитина сподобається, з вами зв’яжеться
безпосередньо редакція дитячих та юнацьких програм Першого каналу. Всесвітня мережа!
Увага! Зйомка не оплачується!
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Мозаїка

17 вересня 2011 року

Соціальні
гарантії

Оформлення
СУБСИДІЙ спрощені

Для
подальшого
підвищення
ефективності Програми житлових
субсидій Кабінетом Міністрів України 6 липня 2011 року прийнято Постанови № 728 «Про внесення зміни
до пункту 1 Постанови Кабінету Міністрів України від 27 липня 1998 р.
№1156» та № 774 «Про вдосконалення порядку призначення та надання
населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого
пічного побутового палива».
Мідя ЛІ, начальник управління праці
та соціального захисту населення
Вишгородської райдержадміністрації

Так, постановою № 728 підвищено
соціальні гарантії в оплаті житлово-комунальних послуг для сімей з дітьми або
інвалідами.
Із 1 січня 2012 року у разі призначення житлової субсидії сім’ї, до складу
яких входять діти або інваліди І - ІІ груп, і
дохід яких на одну особу не досягає прожиткового мінімуму, сплачуватимуть за
житлово-комунальні послуги 10 відсотків середньомісячного сукупного доходу
(за існуючих умов такі сім’ї сплачують 10
відсотків, якщо дохід на одну особу не
перевищує 50 відсотків прожиткового
мінімуму).
Перерахунок розміру субсидій, виходячи із зменшених відсотків обов’язкової
частки плати для сімей, які отримуватимуть субсидії станом на 1 січня 2012
року, буде здійснено автоматично, без
додаткових звернень громадян.
Постановою № 774, яка набрала чинності з 23.07.2011 (з дня опублікування),
запроваджено подальше спрощення
умов призначення житлових субсидій та
врегульовано деякі найбільш проблемні
питання, які впливали на можливість малозабезпечених родин оформити субсидію.
Зокрема, надано право громадянам,

які мають нереструктуризовану заборгованість з оплати житлово-комунальних
послуг, що утворилася до 1 грудня 2006
року, отримувати субсидії.
Комісіям при місцевих органах виконавчої влади дозволено приймати
безстрокові рішення про призначення
житлових субсидій на загальну житлову площу сім’ям, які складаються з непрацездатних осіб, до зміни обставин
у таких сім’ях (зміна складу осіб, зареєстрованих у житловому приміщенні,
їх сімейного стану, працевлаштування
таких осіб або виникнення в них інших
джерел доходів). Це дозволить запобігти зайвому обстеженню таких сімей при
кожному зверненні по субсидії та спростити роботу комісій.
Врегульовано питання щодо призначення субсидій сім’ям, в яких члени
родини відсутні тривалий час (працюють або навчаються в іншому регіоні,
перебувають на лікуванні чи в місцях позбавлення волі). Відтепер кількість осіб,
виходячи з якої призначається субсидія
за наявності засобів обліку комунальних
послуг, визначається з урахуванням підтверджуючих документів про тимчасову
відсутність зареєстрованих осіб, в окремих випадках — на підставі обстеження
умов проживання.
Спрощено також деякі питання щодо
врахування майнового стану громадян.
Зокрема, при призначенні субсидій не
враховуватимуть транспортні засоби
вітчизняного виробництва, які перебувають в експлуатації більш як 10 років з
дати випуску, та інші транспортні засоби, що перебувають в експлуатації протягом більш як 15 років з дати випуску.
Із метою забезпечення своєчасного
прийняття рішень про призначення житлових субсидій у випадках, коли необхідно зібрати додаткову інформацію про
сім’ю, встановлено 15-денний строк для
надання такої інформації органами БТІ,
ДАІ, ДПС тощо у відповідь на запити органів праці та соціального захисту населення.

Про все потроху
15 вересня відбулося чергове засідання Громадської ради при Вишгородській райдержадміністрації.
Заступник голови Громадської ради Олексій Щендригін
звітував про зроблену роботу. Це не була зустріч для
«галочки», адже неодноразово пролунали з вуст голови ради Анатолія Гальчука слова, що треба працювати
краще.
Потім члени Громадської та Молодіжної ради зустрілися з головою Вишгородської райдержадміністрації
Олександром Приходьком, який пообіцяв свою підтримку, але при умові, що вони працюватимуть. Про діяльність Молодіжної ради звітував Руслан Духота. Цікаво,

Вишгород

Щаслива дев’ятка
Третій номер жур2
1
налу «Вісник Червоного Хреста України»
за 2011 рік дев’яту
сторінку присвятив
відкриттю у Вишгороді центру медикосоціальної допомоги
Товариства Червоного Хреста України.
А дев’ятого вересня ц. р. Голова
Верховної Ради УкраїЗнай наших!
ни Володимир Литвин
вручив Почесну грамоту Верховної Ради Тамілі Петрівні Орел (НА ФОТО 1), голові Вишгородської районної організації Товариства — за особливі заслуги перед українським народом.
Того ж дня сьома первинна ветеранська організація (м. Вишгород, вул. В. Симоненка, 6-8, 10) на загальних звітно-виборних зборах одноголосно обрала своєю
головою Меланію Іванівну Білько (04596) 54-121 — НА ФОТО 2.
Хай щасливі дев’ятки супроводжують корисну діяльність цих організацій та їх
очільників!

ПОТОМСТВЕННА
ЗНАХАРКА АНАСТАСІЯ
Почула я про Анелію від жінки, якій вона
допомогла. Прихиляє людей її доброта, слідування заповіді «не нашкодь».
У перший день нашого
знайомства я запитала ,
чи не може вона допомогти жінці, у якої зник невідомо куди 20-річний син.
Уже два роки минуло, як
його немає. Розшук був
безрезультатним. Мати
дуже страждає. У мене
тоді не було ні його фото,
ні точних даних про нього. Проте із моєї розповіді
Анелія зуміла уявити його і проникнутися ситуацією, відразу запитала про нього у вищих сил.
Наступного дня Анелія точно описала обличчя
цього хлопця і запевнила, що він живий.
За розташуванням зірок розповіла про його
долю: через півроку прийде додому, довго блукатиме навколо будинку, боячись увійти. Врешті
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зайде. Але житимуть вони погано через пиятику
батька. Тому через півроку він знову зникне.
Все так і сталося. І таких випадків було безліч.
Ось іще одна розповідь. Якось до Анелії прийшла дівчина, яка три місяці тому вийшла заміж.
Після весілля з нею сталося неймовірне: стала
плаксивою, дратівливою. Звернулася до лікарів, і
ті поставили діагноз – захворювання судин.
Анелія почала з молитви. Просила Господа
допомогти молодій жінці. Дізналася, що на ній є
порча.Побачила її за весільним столом, а поряд
– злу жінку. Під час вінчання на молоду наслали
прокляття. Від цього вона танула. Анелія її очистила свічкою і молитвами. Вона стала іншою людиною – спокійною, врівноваженою.
— Як ви знімаєте порчу? - цікавимося у Анелії.
— Намагаюсь зрозуміти людину і причини,
чому сталися певні неприємності, хвороби. Працюю з Божою допомогою, Господньою молитвою.
Для цього потрібно, щоб людина вірила у Бога і
була хрещеною.
Я також допомагаю від безпліддя, алкоголізму,
лікую екзему, псоріаз, передбачаю майбутнє.
Довідки та прийом у м. Вишгороді.
Тел.:(098)-372-20-88; (093)917 -54-44.
Ліц. №14563 ЕИ МОЗУ 2000-2005р.
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що дві ради про існування одна одної не знали. Перший
крок до співпраці зроблено. Цілі організацій ідентичні –
покращення життя мешканців Вишгородщині.
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