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Привітання

День учителя

Спасибі за мудрість і знання!

Свято у хуртовині
ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

Шановні освітяни!
Щиро вітаємо вас із професійним святом!
Ваші серця завжди відкриті дітям, яких ви
навчаєте любити Батьківщину, родину, шанувати старших, щиро ділитись з ними знаннями. Вам вірять, вас шанують, на вас сподіваються.
Спасибі вам за невтомну працю на благо нашого суспільства, за педагогічний талант і велике
терпіння, за любов до наших дітей.
Хай завжди щедрою на сходи буде освітянська нива, а в усіх ваших добрих починаннях супутником буде удача!
Вишгородський міський голова
Віктор РЕШЕТНЯК,
міська рада, міськвиконком,
редакція газети «Вишгород»

Ви нам потрібні!

із айстр
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Вітання від ЦТ «Дивосвіт»

День людей похилого віку – особлива
дата. В усьому світі найбільшою повагою користуються найстарші, ступінню ставлення
до них визначається духовний рівень суспільства.
А вони, мудрі і відповідальні, передають свій
життєвий досвід молоді, вчать зберігати добрі
традиції. Ім сьогодні – низький наш уклін і шана.
Живіть довго і щасливо! Ми зробимо рідний
Вишгород зручним і затишним для вас, ваших дітей та онуків!
Вишгородський міський голова
Віктор РЕШЕТНЯК,
міська рада, міськвиконком,
редакція газети «Вишгород»

Тарифи за державною формулою
15 вересня відбулася чергова звітно-виборча
конференція Вишгородської міської ради Організації ветеранів України. Представники міської та
районної влади, звісно, були присутні і чули всі
гострі питання, які ставили літні вишгородці. Та
все ж хочу скористатися сьогоднішньою датою —
Днем людей похилого віку, аби нагадати виступи
ветеранів на конференції і ще раз привернути до

нас увагу. Саме так — привернути увагу. Бо ми недарма зібралися в організацію, яка захищає наші
права.
Петро ЖУЛАНОВ,
голова міської ради ветеранів війни,
праці та військової служби
ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»
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Зрозуміло, що молодій державі нелегко, на всіх
бракує фінансів. Та все ж будемо відвертими: якщо у
молоді є ще фізичні і психічні сили (та й час!) дочекатися змін на краще, то нам уже терпець уривається.
Ми — активні громадяни, і нам не байдужа доля нашої
країни, бо для нас іншої Вітчизни не може бути.
Скільки іще жити залишилося тим, хто власними
руками побудував те, що теперішнє суспільство не
зберегло, однак рештками чого
користується тим не менш донині?
Як виконуються державні закони
щодо пільг? Де щомісячна надбавка 30 % до пенсії дітям війни?
Де законні виплати ветеранам війни до Дня Перемоги? Коли літнім
людям повернуть внески, зроблені
ними ще у радянські банки?
Ми бачимо, що розробляються — всупереч статтям Конституції України — закони, які суттєво
зменшують або й зовсім ліквідують
пільги ветеранам. У ЗМІ йде наступ на права і гідність ветеранів,
шельмування ветеранів Великої
Вітчизняної війни та перемоги радянського народу над загарбниками — натомість возвеличують
прислужників німецьких фашистів (ОУН-УПА, дивізії «Галичина»
та ін.). Так, дотепер не вирішено
питання із зняттям звання Героя
України з Бандери і Шухевича.
Далі на стор. 2

Кому
потрібні
ЛІТНІ
люди?
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1 жовтня

ДПІ інформує

Відповіді
на запитання
платників податків
? Якою є дата подання
скарги до ДПІ на податкові
повідомлення-рішення (рішення) податкового органу?
Днем подання скарги вважається день фактичного
отримання скарги відповідним контролюючим органом,
а у разі надсилання скарги
поштою – дата отримання відділенням поштового відправлення із скаргою, яка зазначена відділенням поштового
зв’язку в повідомленні про
вручення поштового відправлення або на конверті.
? У зв’язку з набранням
чинності з 01.01.11 Податкового кодексу України за
якою ставкою оподатковується заробітна плата працівників, які перебувають у
трудових відносинах з працедавцем?
Відповідно до п. 167.1 ст. 167
Податкового кодексу України,
до доходу у вигляді заробітної
плати працівника, який виплачується (надається) у зв’язку з
трудовими відносинами та за
цивільно-правовими договорами, застосовуються ставки
податку на доходи фізичних
осіб 15 % та 17 % (у разі коли
виплачений дохід перевищить
межу у 9410 грн. на місяць).
? Підприємство укладає
договір про визнання електронних документів між
платником податків та органами ДПС. Який строк його
дії?
Відповідно до умов договору, визначеного «Інструкцією
з підготовки і подання податкових документів в електронному вигляді засобами телекомунікаційного
зв’язку»,
затвердженої наказом ДПА
України від 10.04.08 № 233,
договір про визнання електронних документів між платником податків та органами
ДПС діє до закінчення строку
чинності посилених сертифікатів відкритих ключів. Якщо
платник податків подає до органу ДПС нові посилені сертифікати ЕЦП, цей Договір
вважається
пролонгованим
до закінчення терміну чинності
нових посилених сертифікатів
ключів.
? Чи має значення для податкових інспекцій у якому з
центрів сертифікації ключів
підприємство придбало посилені сертифікати відкритого ключа?
Відповідно до пп. 5.1 Наказу
ДПА України від 10.04.08 №233
«Про подання електронної податкової звітності», платник
податків отримує в будь-якому
включеному до системи подання податкових документів
в електронному вигляді акредитованому центрі сертифікації ключів посадових осіб
юридичної особи, що мають
право підпису (керівника, бухгалтера) та печатку юридичної
особи. Перелік акредитованих
ЦСК, з якими уже укладено договори про співпрацю, оприлюднений на сайті ДПА України (www.sta.gov.ua).
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Кому потрібні ЛІТНІ люди?

(Початок на стор. 1)
На ліки ціни — захмарні, повноцінне
лікування недоступне більшості літніх людей, обтяжених недугами. Так само ростуть і ціни на товари й продукти першої
необхідності, а також тарифи на житловокомунальні послуги. Підкреслюємо, що
ми не раз виступали проти підвищення
тарифів, тому що кількість якість послуг
не відповідає тим сумам, які ми вже сплачуємо. А збираються іще їх підвищити.
Найобурливіше те, що старі будинки,
які вже давно зогнили зсередини, і які час
знести й надати людям нове житло, будуть обходитися нам дорожче, аніж нові.
І держава спокійно збирається повісити
на наші недолугі плечі цей тягар, замість
того щоб розробити спеціальні програми
з реконструкції житла.
У місті будівників Київської ГЕС і ГАЕС,
який зводили нинішні ветерани, немає
їм пам’ятника, і навіть назву вулиці Будівельників ліквідовано.
Немає безкоштовного проїзду ветеранів у кожному приміському автобусі, як
це вимагає закон. Має бути не якась кількість пільгових автобусів, а безкоштовний
проїзд у кожному виді транспорту. Літні
люди це заробили всім своїм життям. У
київському метро для ветеранів столиці
планують ввести електронні картки — а
нам хто їх надасть?
НЕ вирішуються питання з наданням
земельних ділянок ветеранам війни, праці і військової служби для забудови і дач.

Де парк культури й відпочинку? Не облаштований берег Дніпра, йде швидкісними темпами його забудова непотрібними
громаді спорудами.
Купатися і дихати повітрям на березі
ріки будемо їздити в Київ? А на якій підставі? Маємо законне право на ВІЛЬНИЙ
ВИХІД ДО ЛІСУ, ДО ДНІПРА. Мають бути
доступні ДЛЯ ВСІХ і облаштовані місця
відпочинку!!!
Вважаємо, що депутати УСІХ рівнів не
захищають права людей, зокрема літніх,
турбуються про себе, а не про своїх виборців. Ми їх обирали, тож можемо і відкликати, висловити їм недовіру.
Окремо хочу сказати про нашу міську ветеранську організацію. У наданій
райвійськкоматом кімнаті немає навіть
прямого зв’язку з Києвом. Власного при-

міщення не маємо, платних посад теж,
фінансово організацію — всупереч ст. 20
Закону України «Про статус ветеранів війни та їх соціальний захист» — не підтримують.
Звісно, про літніх людей у Вишгороді
дбають. Але це — акції, зокрема благодійні, які не стосуються навіть Дня людей
похилого віку. Нам потрібні повага і турбота суспільства не одноразово, а щодня.
Особливої уваги й вдячності потребують ветерани війни, яких залишились
одиниці. А діти війни, які брали участь у
партизанській роботі, надлюдськими зусиллями піднімали рідну землю, знищену
війною, мають бути прирівнені до ветеранів війни за пільгами.
Ось такий наш наказа депутатам. Сподіваємося — нас почують.

Свято у хуртовині із айстр
Щороку у першу неділю жовтня у
понад 100 країнах відзначають День
учителя. Із 1994 року – як Всесвітнє
свято. Шанують цього дня вчителів,
викладачів, працівників сфери освіти – удень, коли вшановують педагогів на всіх рівнях. Вишгородським
учителям цьогорічне святкування
запам’ятається, мабуть, надовго.
Вікторія ШМИГОРА
ФОТО – Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

У руках майже кожного, хто завітав
до кінотеатру «Мир» на святкування Дня
працівника освіти міста та району, осінні
квіти: айстри, хризантеми, гвоздики. Піднесений настрій від щирих запрошень та
вітань народного артиста України Анатолія Гнатюка, який запалював публіку на
повну. Привітали працівників освітньої
ниви перший заступник голови Київської
облдержадміністрації Ярослав Москаленко, заступник голови Вишгородської
райдержадміністрації Валентина Духота, голова Вишгородської районної ради

Олександр Носаль та начальник
відділу освіти Вишгородської
РДА Раїса Клименко.
Кращих відзначили подяками та грошовими преміями. Нагрудним знаком «Василь Сухомлинський» нагородили вчителя
історії Демидівської спеціалізованої школи Валерія Пустового, нагрудним знаком «Відмінник освіти України» – учительку
Вишгородської спеціалізованої
школи «Сузір’я» Світлану Хулицьку. Лауреатами премії «За
Заступник голови КОДА вручає відзнаку інвагомий вклад у розвиток освіти
спектору відділу освіти ВРДА Лідії Чумаченко
Вишгородського району» стали
«Пролісок» і творче об’єднання «Витівки».
заступник директора районного
центру творчості «Дивосвіт» Наталія Са- Додали драйву вихованці студії бального
харова та інспектор відділу освіти ВРДА танцю «Афіна» та студії сучасної хореографії «Ліберті». Зразковий ансамбль соЛідія Чумаченко.
Для учителів із шкіл міста та району пілкарів «Рум’янок» заповнив зал чарівнивиступали вихованці Вишгородського ра- ми звуками інструментальної композиції.
Щирі вітання, квіти, слова вдячності,
йонного центру творчості «Дивосвіт» та
його Димерського відділення. Масу по- виконавська майстерність, тепла і дружня
зитивних емоцій подарували ансамбль атмосфера свята ще міцніш згуртували
«Візерунок», танцювальний ансамбль вчителів та їхніх вихованців.

Обшукали в «ЕКО»
Працюю я поруч із цим супермаркетом у Вишгороді, а тому часто
купую там продукти. Але останнім
часом після кожного відвідування
цього торгівельного закладу весь
день не можу прийти до тями від образи.
Ірина Трьохіна,
колишня вчителька

Справа у тім, що охоронці, які часто там змінюються, раз по раз зупиняють мене з сумкою і просять показати,
що там. Однак передивлятися її вміст,
згідно з Кримінально-процесуальним
кодексом України, можуть тільки працівники правоохоронних органів, якщо у
них для цього є причини (причому огляд
може здійснювати тільки особа однієї
статі з покупцем).

День учителя

Глас народний

Після цього треба обов’язково
скласти протокол.
Але всі ці вимоги охоронцями «ЕКО»
ігноруються. Якщо ж вони вимагають
показати речі і затримують покупця на
тривалий час, проти них можна порушити кримінальну справу за незаконне
позбавлення волі. Це – за законом. А за
фактом – покупців постійно принижують, «трусять» сумки, ображають недовірою. Адміністрація маркету пояснює
це тим, що кількість крадіжок не зменшується, а зростає, відеоспостереження ж працює неефективно.
Так у чім справа? Працюйте ефективно! Не на виході, а у залі. Або поверніться до прилавків, як було у колишньому СРСР. Тоді це буде не супермаркет,
а звичайний магазин, а покупця морально не травмуватимуть необґрунтовані підозри.

Заручники — люди
21 вересня мешканці «Ольжинграду»
(просп. Т. Шевченка, 2-д) зателефонували до
редакції: «Впродовж 20 днів, із 31 серпня, наші
квартири знеструмлено». Вишгородський районний підрозділ ЗАТ «А. Е. С. «Київобленерго» відповів, що це не його провина — треба
звертатися до замовника/забудовника.
Із певних кіл стало відомо, що ситуація не
проста. Окремої трансформаторної підстанції
не зроблено, а на одній ТП тримати два будинки — небезпечно. Зрозуміло одне, проблема
потребує негайного розв’язання. Заручники
ситуації – люди.

Уточнення

Перший абзац рубрики «Глас народний
почуто» (див. стор. 3 газети «Вишгород» №39
від 24 вересня 2011 р.) слід читати так:
«Мешканці п’ятого під’їзду буд. 5 на
вул. В. Симоненка нарешті мають не тільки
облаштовані власним коштом нові двері
підвалу, а й (далі по тексту)».

Наше місто

Вишгород

Сьома сесія міськради

На першому
пленарному засіданні
ухвалено дев’ять рішень

Порядок денний сьомої сесії Вишгородської міської ради шостого скликання складався із дев’яти питань,
останніми були земельні, пов’язані з
погодженням суміжних служб. Тож 32
присутні депутати підтримали пропозицію голови Віктора Решетняка земельні
питання доопрацювати і розглянути на
другому пленарному засіданні.

сії.

цих об’єктів, — і обранці міської громади
прийняли відповідне рішення.
До порядку денного запропонували додати іще декілька пунктів.
Так, депутат Дмитро Новицький порушив питання про пошкодження дорожнього
полотна на вул. Набережній. Відповідь міського голови Віктора Решетняка була чіткою:
дорога може бути передана на баланс міста
лише за актом спеціальної комісії, і виконавець робіт зобов’язаний усунути всі недоліки.
Депутат Олексій Момот наполягав на
розгляді внесеного ним проекту рішення,
яке регулює адміністративні та господарські
вдіносини між суб’єктами господарювання,
територіальною громадою м. Вишгорода і
органами місцевого самоврядування. Тому
депутат Юрій Попов запропонував розглянути проект рішення на профільній комісії,
депутат Олександр Семенов — опублікувати і винести на розгляд чергової сесії, а
секретар міськради Марія Решетнікова підсумувала: «Це фактично регуляторний акт –
тож має бути витримана процедура (зокрема попереднє оприлюднення) і терміни».
Депутат Юрій Городиський запропонував створити тимчасову контрольну комісію
(з питань економічного обгрунтування проекту рішення виконавчого комітету Вишгородської міської ради «Про встановлення
тарифів на послуги з утримання будинків і
споруд та прибудинкових територій»), до
якої делегувати по одному представнику
від кожної депутатської фракції та від комунальної комісії, а також залучити до її роботи фахівців і представників громади.
Його підтримали депутати Олександр
Баланюк і Віталій Кутаф’єв. Лунали такі пропозиції:
взяти участь у такому важливому питанні, як нові тарифи, усьому депутатському
корпусу;
вислухати роз’яснення економістів КПЖ
і КГ, які тільки-но прибули із спеціального
семінару для комунальників;
розглянути тарифи на профільній комі-

Глас народний почуто
Президент України Віктор Янукович підписав
Закон № 3716–VI «Про внесення змін і доповнень до
деяких законодавчих актів
України щодо вдосконалення правового регулювання
забезпечення
реалізації
житлових прав мешканців
гуртожитків». Віднині мешканців гуртожитків не матимуть права відселяти
з приміщень, у яких вони
мешкають.
Нова редакція Закону
передбачає
обов’язкову
передачу гуртожитків у
власність
територіальних

Врешті пристали на пропозицію міського голови Віктора Решетняка — ввести до складу комісії
наймолодших: Дарину Бондаренко та Юрія Городиського, Надію
Нечитайло, Юрія Попова (голову
комунальної комісії), Богдана Руденка, Олексія Момота, Максима
Макаренка, Дмитра Корнічуйка,
Віктора Шубку.
Інші депутати охоти брати
участь у тарифній комісії не виявили. Депутат Олександр Слива так і
сказав: «Ми не фахівці».
Натомість знайшлися фахівці
у газетній справі. Обговорюючи
проект рішення про збільшення передплатної вартості газети
«Вишгород», пропонували редакції закупити папір наперед (доцільно у власному видавництві, якого нема), видавати газету не
на 16, а на 8 сторінках — і не кольорову, а
чорно-білу, зменшити кількість пільговиків
(інваліди, малозабезпечені тощо), які отримують газету «Вишгород» безкоштовно.
Хочу нагадати, що газету «Слово» міськрада теж передплачує для містян, але це
депутатів не обурює. Так само, як не викликає у них бурхливої реакції постійне підвищення вартості енергоносіїв (саме це збільшує вартість друку газети).
Нині редакція передплачує та реалізовує газету «Вишгород» на 30 – 50 % дешевше її собівартості. Поради депутатів
— заробляти на рекламі, надавати газетну
площу за гроші. Тому ми й дійшли думки
хоча б наблизитися до її реальної ціни.
Вважаю, що місцеве видання — це не
просто інформація. Це, насамперед, — інструмент формування громадянського суспільства, яке нас оточує.
А що бачимо в сучасному інформаційному просторі? «Смажені» факти чи кримінальні хроніки, поглинаючи які, неагресивні
люди привчаються не реагувати на прояви
насильства, агресивні ж — вихлюпують надлишок свого негативу на інших. Тож яке видання потрібніше: те, що пише про місцеве
життя, чи те, після якого хочеться з кимось
полаятися..?
Депутатська більшість прислухалася до
обгрунтувань головного редактора газети
«Вишгород» і ухвалила збільшити розцінки
публікацій у газеті та передплатну вартість
на 2012 рік (80 грн 40 коп. на рік, із поштовими послугами — 84 грн 30 коп.).
Шановні читачі!
Вартість передплати на газету «Вишгород» збільшиться лише з ІІ півріччя
2012 року (42 грн 15 коп. — з липня по
грудень 2012). У вас є шанс передплатити міську газету зараз на 20 грн дешевше — на весь рік. Скористайтеся
ним!
ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

Марина КОЧЕЛІСОВА

Передсесійна робота профільних комісій далася взнаки. Практично без запитань
затвердили звіт про виконання Вишгородського міського бюджету за 6 місяців 2011
року, внесення змін до рішення Вишгородської міської ради від 30.12.2010 р. № 2/2
та рішення від 16.02.2011 р. № 3/7 «Про
Вишгородський міський бюджет», відповідні рішення виконавчого комітету та розпорядження міського голови (доповідала начальник фінансово-бухгалтерського відділу
Наталія Сакевич).
Звіт про експертну грошову оцінку та
продаж земельних ділянок (дозвіл було надано на попередній сесії) отримав схвальну
оцінку земельної комісії (до скарбнички міста надійде більше 5 млн грн). Депутати підтримали рекомендацію комісії із зауваженням (доповідав заступник міського голови
Олексій Данчин): ФОП — розстрочка платежу на 1 рік, а ТОВ «Підприємство «Пластик
Карта» — на 3 роки.
Через зміну статутного капіталу КП «Вишегір» були внесені зміни до рішення від
06.07.2011 р. № 6/10 «Про затвердження
нової редакції статуту комунального підприємства Вишгородської міської ради Київської області «Вишегір». Депутати погодили місце розташування малої архітектурної
форми для створення центру надання правової допомоги та правової освіти населенню, встановивши плату у розмірі 12 %
від нормативної грошової оцінки земельної
ділянки (з обох питань доповідав заступник
міського голови Олексій Данчин).
Стосовно передачі до спільної комунальної власності територіальних громад
сіл, селища, міста району — тобто на баланс ВРКП «Вишгородтепломережа» — дахових котелень на п’яти житлових будинках
(вул. М. Грушевського, 9; просп. Т. Шевченка, 2-д; вул. Н. Шолуденка, 6-б, 6-в, 6-г)
дискутували.
Депутата Юрія Городиського цікавило, чи матиме міськрада вплив на районне
підприємство. Депутати Богдан Руденок
і Олександр Слива говорили про реальні
можливості КПЖ і КГ (на балансі якого дотепер перебували дахові котельні) і ВРКП
«Вишгородтепломережа». Крапку поставив
міський голова Віктор Решетняк, який пояснив, що міське комунальне підприємство не
має відповідної ліцензії на обслуговування

1 жовтня

громад із подальшою їх приватизацією і визначає порядок цієї процедури. Згідно із
Законом, на приватизацію
мають право громадяни, які
на законних підставах тривалий час (не менше п’яти
років) зареєстровані і фактично проживають у гуртожитках, призначених для
проживання одиноких громадян або для проживання
сімей, та не мають іншого
власного житла.
Документ
передбачає
також подовження на три
роки мораторію на відчуження гуртожитків.

Готуємося до зими
Поточні роботи, виконання
щоденних заявок мешканців багатоповерхівок, що на балансі
КПЖ і КГ… та найгальніше нині
— підготовка будинків до зими.
Алла ЛЄБЄДЄВА,
начальник виробничотехнічного відділу

КПЖ і КГ
Усі будинки міського житлового
фонду визнані готовими до опалювального періоду 2011-2012: прийняті за ф. Е-8. 26 вересня виїзна
комісія перевіряла стан будинків
до опалювального сезону. Зауваження враховані, часткові не-

доробки (прибирання підвалів та
підходів до елеваторних вузлів і
електрощитових) мають бути усунені до 1 жовтня.
Бережемо тепло — засклені вікна у під’їздах за адресами: пр. І.
Мазепи, 5; вул. Н. Шолуденка, 6, 8,
3, 5, 7; вул. Грушевського, 1; вул.
Лугова, 3.
Контролюємо електроенергію
— ревізовано поверхові щитки за
адресами: просп. І. Мазепи, 12,
13/9; вул. Дніпровська, 5, 3; Набережна, 8, 12, 6-а.
Поточні ремонти: відремонтовані вісім покрівель; розпочато
ремонт фасаду за адресою: вул. В.
Симоненка, 2.

2011 року
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Права й обов’язки

Заплатив —
і вберігся
Інформація про людські
втрати під час потопів чи
аварій на шахтах подекуди
— як зведення із фронту бойових дій (природа реагує
на діяльність людини). Та за
порушення на виробництвах
ми відповідаємо не лише
перед природою, а й перед
законом, насамперед «Про
охорону праці» (1992).
Сергій ПІСКУН, начальник
відділення Виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування
від нещасних випадків на
виробництві (ВДФССНВ України)

у Вишгородському районі
Своєчасність та якість надання соціальних послуг та виплат
потерпілим від нещасного випадку на виробництві залежить
від страхових внесків підприємств.
Проблема Фонду — значна
заборгованість
страхувальників. Невчасна сплата чи несплата страхових внесків (згідно із законодавством, що діяло
до 1 січня 2011 року) вкрай негативно впливає на стабільність роботи Фонду.
Найбільші боржники:
ЗАТ «ШРБУ№ 100», ТОВ
«БТБ»,
ТОВ
«БУДІВЕЛЬНА
КОМПАНІЯ»
СЛАВУТИЧ-2005», ТОВ «ОКСІОН»,
ТОВ «АЖIНБУДРЕМСЕРВIС»,
ПП «ПРОМЖИЛБУД», ТОВ
«ЕНЕРГОПРОДУКТ»,
ДП
«ВИШГОРОДТРАНС»,
ТОВ
«ІНЖБУД».
Нагадую: краще самостійно
розрахуватись з усіма боргами
до Фонду, не чекати процедури
примусового стягнення; а також не забувати у повному обсязі нараховувати і сплачувати
єдиний внесок.
Страхові виплати прямо залежать від заробітної плати
потерпілого. Тож працівнику, який приступає до роботи
(немає значення — в офісі чи
в лісі), необхідно написати заяву, оформити договір чи трудову книжку.
В умовах дії єдиного внеску
право відносити страхувальника до класу професійного
ризику виробництва з урахуванням виду його економічної
діяльності належить нашому
Фонду. Тому з усіх питань, які
можуть виникати у страхувальника з цього приводу, потрібно звертатись до відділення
ВДФССНВ за місцем знаходження або місцем проживання страхувальника.
Шановні
страхувальники!
Один раз на рік — до 25 січня
року, наступного за звітним,
необхідно надати до робочих
органів ВДФССНВ за місцезнаходженням відомість розподілу чисельності працівників, річного фактичного обсягу
реалізованої продукції (робіт,
послуг) за видами економічної
діяльності.
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Костянтин БОНДАРЄВ: «Влада хоче
обікрасти третину українців,
Позиція
скасовуючи пільги»

Реформування пенсійної системи: зміни
Ваші права
до 22 законодавчих актів

I

17 категоріям громадян влада «поліпшила життя вже сьогодні»
Сьогоднішня влада не приховує того,
що вона ладна направити свої війська на
дітей, ветеранів та інвалідів. Після того,
як Верховну Раду безстрашно штурмували афганці та ветерани, після побитих вікон та виламаних парканів, після сльозогінного газу та крові — лише тоді урядова
коаліція призупинила скасування пільг 17
категоріям громадян. Тільки після цього
створили робочу групу в уряді, нібито для
пошуку компромісів.
Костянтин БОНДАРЄВ,
народний депутат України,
фракція БЮТ-Батьківщина,
голова Київської обласної партійної
організації «Батьківщина»
Йдеться про законопроект № 9127 «Про
гарантії держави щодо виконання судових рішень», прийнятий у першому читанні рік тому,
який удруге рада мала розглядати 20 вересня
ц. р. Він більше ніж удесятеро скорочує розміри соціальних виплат і пенсій учасникам
бойових дій, ліквідаторам аварії на ЧАЕС, інвалідам, постраждалим, евакуйованим із зони
відчуження і навіть дітям, сиротам та вдовам.
Загалом ідеться про 17 категорій громадян
України, котрим таким чином хочуть «поліпшити життя вже сьогодні».
Цим урядовим законопроектом передбачається, що розміри соціальних виплат і
пенсій встановлюватиме Кабмін, а не чинне
законодавство, як є зараз. Як наслідок, не
отримуватимуть підвищеної стипендії студенти-чорнобильці, розміри компенсацій за
втрату здоров’я, оздоровлення й інші стануть
мізерними і втратять соціальну значимість,
раніше передбачені розміри мінімальної пенсії
по інвалідності в 10, 8 і 6 мінімальних пенсій за
віком відміняються.
Передбачається скасувати низку пільг для
людей, що живуть на територіях радіоактивного забруднення, медичним і фармацевтичним
працівникам, учасникам бойових дій і особам,
прирівняним до них. А заодно – й учасникам
війни та ветеранам праці, особам, які мають
особливі трудові заслуги перед Батьківщиною.
Ще 2009 року Центр громадської експертизи в аналітичному дослідженні нарахував 30
законів, які формують і регулюють державну
політику в соціальній сфері. При цьому різноманітні пільги, виплати і компенсації громадянам, передбачені в 58 законах і в більш як 120
підзаконних нормативно-правових актах.
За останніми ж офіційними даними, всі ці
численні документи обслуговують інтереси 13
мільйонів пільговиків, які складають 27 % населення країни. А це 87 різних статусів і категорій пільговиків, тобто йдеться фактично про
третину українців!
Наприклад, сьогодні пільгами з оплати
житлово-комунальних послуг користуються
6,8 млн громадян: 69 категорій пільговиків мають право на цей бонус. Майже 5 млн українців користуються правом пільгового проїзду в
міжміському транспорті, а 24 млн наших співвітчизників безкоштовно їздять у міському й
приміському транспорті.
Загальна вартість задекларованих у державних документах пільг, за експертними
оцінками, коливається від 3,8 до 5,8 млрд до-
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ларів. При цьому у 2011 році на різні соціальні
пільги й виплати Кабмін заклав до бюджету
трохи більше 9 млрд грн (1,3 млрд доларів), а
на сьогодні виділено всього 1,5 млрд грн.
Прикро, що справжню «родзинку» законопроекту — а уряд хоче в ручному режимі
встановлювати, коли саме і в якому розмірі
здійснювати погашення вже існуючої заборгованості за судовими рішеннями, відповідальність за виконання яких несе держава, —
можна віднести до особливо цинічних новацій.
Мовляв, тут треба зважати на наявні фінансові
ресурси держави.
Нещодавно я зустрічався з жителями Іванкова, серед яких і чорнобильці, і воїни-інтернаціоналісти, і діти війни. Вони, обурені діями
влади, готові вимагати не лише відкликати цей
антиконституційний законопроект, а й негайно поліпшити їхнє медичне, житлове та пенсійне забезпечення.

Гадаю, що все це є складовим політичного курсу побудованого в Україні режиму, суть
якого: багаті мають стати ще багатшими, а бідні — ще біднішими. «Батьківщина» підтримала
людей, котрі виявили небайдужість і вийшли
боротися проти наступу влади на соціальноекономічні права.
Завдяки позиції людей, які прийшли під
стіни парламенту, влада вирішила поки що
взагалі не ухвалювати цей закон, але варто й
нагадати, що провладна більшість до цього
часу ігнорує мій законопроект, який має на
меті збільшити компенсовану державою частку вартості продуктів харчування, якими забезпечуються громадяни 1-ї та 2-ї категорій,
постраждалі внаслідок Чорнобильської катастрофи, а також визначити нижню межу суми
такої компенсації.
Ті, хто живуть на забруднених територіях у
містах, отримують на чисті продукти 2 гривні
10 копійок на місяць, а селяни і того менше – 1
гривню 60 копійок. Скільки ж чистих продуктів
можна накупити на такі гроші, коли на проїзд
більше витратиш?!
Мабуть, представники влади рідко бувають у звичайних селах і просто не знають, як
живуть сьогодні люди, бо тим часом купують
собі золоті унітази, будують вертолітні майданчики, перекривають рух у містах для своїх
авто. Радив би їм частіше зустрічатись з людьми, аби зрозуміти, що зменшення соціальних
гарантій громадян призведе чимало родин до
і без того скрутного життя.

Матері-героїні

Постановою Кабінету Міністрів
України від 11.07. 2011 р. № 779
«Про внесення змін до пункту 4 Порядку виплати одноразової винагороди жінкам, яким присвоєно
почесне звання України «Мати-героїня», затвердженого Постановою Кабінету міністрів України від
28.02.2011 р. № 268, змінено порядок виплати вказаної винагороди.
Мідя ЛІ, начальник УПСЗН

Для отримання винагороди жінка,
якій присвоєно почесне звання, подає
до органу соціального захисту за місцем реєстрації лише такі документи:
— заяву про виплату винагороди із

зазначенням способу виплати;
— копію сторінок паспорта з даними
про прізвище, ім’я та по батькові, місце
реєстрації;
— копію Указу Президента України
про присвоєння жінці почесного звання
«Мати-героїня».
Сума винагороди виплачується у десятикратному розмірі прожиткового
мінімуму, встановленого для працездатних осіб.
Відповіді на запитання та консультації — в управлінні праці та соціального
захисту населення (УПСЗН) Вишгородської райдержадміністрації (07300 м.
Вишгород Київської області, вул.
Набережна, 6-а, кімната 1, тел:
(04596) 52-634).

Вишгород

Із 1 жовтня 2011 року набирає
чинності Закон України № 3668-VI
«Про заходи щодо законодавчого
забезпечення реформування пенсійної системи» (за винятком положень щодо порядку визначення
зарплати з урахуванням середньої
заробітної плати, з якої сплачено страхові внески, за три календарних роки, що передують року
звернення за призначенням пенсії
відповідно до законів України «Про
загальнообов’язкове
державне
пенсійне страхування» та «Про наукову і науково-технічну діяльність»,
які набирають чинність з 1 січня
2012 року).
Управління Пенсійного фонду України
у Вишгородському районі

Цим законом передбачено, що запровадження накопичувальної системи пенсійного страхування
відбудеться, коли буде забезпечено
бездефіцитність бюджету Пенсійного
фонду. Її учасниками стануть особи,
яким на дату запровадження II рівня
пенсійного страхування виповниться
не більше 35 років.
Згідно із ст. 2 Закону максимальний
розмір пенсії встановлено на рівні 10
прожиткових мінімумів (із 1 жовтня ц.
р. — 7 840 грн), установлених для осіб,
які втратили працездатність. Це обмеження не поширюється на раніше призначені пенсії.
Цим законом також передбачено
внесення змін до 22 законодавчих актів України.
Зокрема, встановлено єдиний для
чоловіків і жінок вік виходу на пенсію –
60 років.
Підвищення пенсійного віку для жінок відбуватиметься поступово впродовж 10 років — по півроку за рік. Жінки, що народилися з 1 жовтня 1956 р.
по 31 березня 1957 р., підуть на пенсію
в 55 років і 6 місяців, народжені з 1 квітня по 30 вересня 1957 р. — у 56 років,
а з 1 квітня 1961 р. і пізніше — вже у 60.
Як компенсатор більш пізнього виходу на пенсію передбачено, що жінкам,
які народилися до 31 грудня 1961 року,
після виходу на пенсію встановлюється підвищення розміру пенсії 2,5% за
кожні шість місяців більш пізнього виходу на пенсію. За десять років розмір
пенсії може зрости на 25 %.
Законом не передбачено підвищення пенсійного віку для осіб, які працювали в шкідливих умовах праці; для жінок, що виховали 5 і більше дітей, або
дітей-інвалідів; учасників бойових дій;
ліліпутів і карликів, а також інвалідів по
зору І групи.
Збільшується тривалість необхідного страхового стажу для нарахування
мінімальної пенсії за віком та для підвищення пенсії за понаднормовий
стаж для нових пенсіонерів: для жінок
— з 20 до 30 років, для чоловіків — з 25

до 35 років.
Для обчислення пенсії відповідно до
Закону 1058 буде враховуватися лише
заробітна плата за період, починаючи з
1 липня 2000 року. За бажанням пенсіонера в період до 1 січня 2016 року або
у разі, якщо страховий стаж, починаючи з 1 липня 2000 року становить менш
як 60 місяців, для обчислення пенсії
може також враховуватися заробітна
плата за будь-які 60 місяців до 1 липня
2000 року незалежно від перерв.
Передбачено, що при призначенні
пенсії буде враховуватися середня заробітна плата у середньому на одну застраховану особу в цілому по Україні,
з якої сплачено страхові внески, за три
календарних роки, що передують року
звернення за призначенням пенсії.
Зберігається механізм перерахунку
пенсій працюючим пенсіонерам. Пенсіонер, який після призначення пенсії
продовжував працювати, через 2 роки
матиме право на черговий перерахунок.
Звертаємо увагу, що збережено умови визначення права на пенсію за віком
на пільгових умовах за Сп. 1 та Сп. 2 та
на пенсію за вислугу років (працівникам освіти та охорони здоров’я). Вимоги щодо стажу і віку для призначення пенсії за віком відповідних категорій
осіб залишаються незмінними.
Згідно із Законом 3668, зміни торкнуться також «спеціальних» пенсій
(державні службовці, народні депутати, судді, працівники Національного
банку України, митної служби, прокуратури).
Так, із 1 жовтня 2011 року вік виходу
на спецпенсію жінок поступово збільшуватиметься з 55 до 60 років, а, починаючи з 2013 року, для чоловіків цей
вік поступово збільшуватиметься до 62
років.
У зв’язку із збільшенням пенсійного
віку змінено і граничний вік перебування на державній службі, який становитиме 60 років для жінок і 62 роки для
чоловіків.
Знижено відсоток обчислення «спеціальних» пенсій. Вони призначатимуться в розмірі 80 % відповідних сум
заробітної плати.
Пенсія, призначена держслужбовцям, в період роботи на відповідних
посадах виплачуватиметься у розмірі
пенсії за віком, а після звільнення з
таких посад – у розмірі, обчисленому
згідно з відповідним законом.
Порядок виплати пенсії працюючим
пенсіонерам не поширюється на пенсіонерів, яким пенсія призначена та які
влаштувалися на роботу до набрання
чинності нового Закону.
Отримати більше інформації про
пенсійні виплати можна за телефонами гарячої лінії: 0-800-503-753
(Контакт-центр Пенсійного фонду
України) та (04596) 52-470 (Управління Пенсійного фонду України у
Вишгородському районі).

Школярам — нова історія
Нещодавно Міністерство освіти
відрапортувало, що весь тираж підручників історії для 11-класників віддруковано. Найбільш резонансна новина у ньому — біографії Президентів
України.
«Факти»

Освіта

Зміни торкнулися і деяких періодів
історії. У попередньому підручнику перший розділ називався «Україна під час
Другої світової війни». У новій — «Велика Вітчизняна війна». Практично немає
інформації про Організацію українських
націоналістів (ОУН). Згадується про неї
одним реченням: «Боротьбу проти ста-

лінського тоталітаризму у краї очолила
Організація українських націоналістів,
яка нараховувала 20 тисяч чоловік». Про
загибель Романа Шухевича та Степана
Бандери — ні слова.
Новітню українську історію теж переглянуто. Про помаранчеву революцію,
якій у старому підручнику був відведений
цілий розділ, у новій редакції — всього
два абзаци.
Політолог Олексій Гарань, коментуючи новий підручник для старшокласників, відзначив, що простежується повернення до колишніх схем трактування
історії, а при оцінці подій застосовується
класична радянська історіографічна модель.

Вишгород

Школа і позашкілля

1 жовтня

2011 року

Азбука

Педагогічні новини

Інтелектуалів
стане більше
Цього навчального року у кількох
школах України запроваджено експериментальний науково-педагогічний проект «Інтелект України» на
базі навчально-виховного комплексу № 169 м. Харкова.
У проекті беруть участь і три школи
Вишгородського району — районна
гімназія «Інтелект», Синяківська та
Старопетрівська
загальноосвітні
школи I-III ст.
Мета проекту — поглиблене вивчення української та англійської
мов з першого класу.

«Електронне місто»
Завідуюча районним методичним
кабінетом відділу освіту Галина Філоненко взяла участь у нараді «Використання інформаційного ресурсу
в освітній системі регіону», що відбулась у місті Славутичі з участю всіх
завметодкабінетами області.
На нараді виступив мер Славутича, доктор економічних наук, професор, член Конгресу місцевих та
регіональних влад Ради Європи Володимир Удовиченко. Він презентував проект «Електронне місто», в
якому освіта займає чільне місце.
Цікаво, що у цьому молодому перспективному місті області середній

Пошуковці
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вік жителів – 32 роки, 78 % мають
вищу освіту, а комп’ютерні інформаційні технології давно стали атрибутом ділового життя. Славутич – єдине місто на Київщині, де працюють
без ЖЕКів, а мера взагалі не переобирали.

Трохи статистики
У закладах району працюють 926
педагогічних працівників.
Звання «Заслужений вчитель
України» мають двоє: вчитель із
Вишгорода Людмила Кузьмівна
Кутаф’єва – організатор приватної
школи, та Раїса Опанасівна Зінкевич
– завідуюча Демидівським дошкільним навчальним закладом «Центр
розвитку дитини «Орлятко».
Вчителів-методистів – 53, «старших вчителів» — 173. Вищу категорію має 261 педагог.
***
62 % вчителів загальноосвітніх
шкіл мають понад 20-річний стаж
роботи, що дає право більшості з
них вийти на пенсію за вислугою років. 32,6 % — пенсіонери.
49 вчителів працюють у школах
до трьох років, серед них 37 молодих спеціалістів. Із 17 педагогами
укладено тристоронні угоди про
працевлаштування не менше, ніж на
три роки, виплачено адресну грошову допомогу (п’ятикратний роз-

мір мінімальної заробітної плати).
***
У районі працює університет
майбутнього вчителя. 2011 року 16
випускників шкіл – слухачів університету – отримали направлення
Головного управління освіти і науки
Київської облдержадміністрації до
педагогічних вузів. Шість із них вступили до вишів (четверо навчаються
за кошти держбюджету).
***
На квартобліку перебувають 74
педпрацівники (50 — місто, 24 —
село). Упродовж минулого року житло вчителям не надавалось.
***
У районі курсують сім шкільних
автобусів. Сьомий отримали минулого року. Щодня вони перевозять
від 460 до 520 школярів (вчителі й
учні, які навчаються у вишгородських навчальних закладах, добираються до них самостійно). Із загальної кількості (6580) учнів — 3513
навчаються у сільських школах.
Деякі автобуси на далеких відстанях виконують по два рейси. Черги
чекають іще до 300 дітей, а відтак
— конче потрібний хоча б іще один
автобус.
Гаража і мехмайстерні для технічного обслуговування шкільних
автобусів поки що немає.
ДЖЕРЕЛО: Райвідділ освіти

Долетіли «журавлі» до Криму...

Із 23 по 25 вересня в Бахчисарайському районі Криму в рамках
проекту «Летять журавлі» відбувся
Другий міжнародний зліт молодіжних пошукових загонів «Партизанська слава». Захід проводився за
підтримки Міністерства освіти та науки АР Крим, Генерального консульства Російської Федерації в Криму,
Посольства РФ в Україні. Київську
область представляли учні 11-А класу Вишгородської районної гімназії
«Інтелект» — активні учасники акції
«Летять журавлі» попередніх років.

різні маршрути. Наші одинадцятикласники спільно з двома іншими командами штурмували гору Седам-Кая (Орлиний заліт), на схилах якої розташована
печера-грот Данильча-Коба.
Нам пощастило, адже супроводжував нас Президент Федерації спортивного туризму Автономної республіки
Крим Сергій Ільїних. Маршрут пролягав
стежками, де в листопаді 1941 — березні 1942 розташовувався штаб ра-

учасники ділилися неймовірними враженнями, демонстрували зроблені під
час походу фотографії, співали пісні воєнних часів, випускали бойові листки,
змагалися у спортивній спритності.
По завершенню зльоту нашу команду було нагороджено Дипломом за 1
місце у конкурсі «Партизанська тропа»
та книгами, присвяченими Великій Вітчизняній війні. Особистих Дипломів
учасника Міжнародного зльоту пошу-

Пропонувалися гімназистам на
початку XX століття. Є над чим замислитися...
Для молодших класів:
* Про те, що бачила пташка в далеких
землях.
* Історія спорудження будинку і розведення при ньому саду.
* Велетні і пігмеї лісового царства.
Для дітей 12-13 років:
* Завмирання нашого саду восени.
* Річка в місячну ніч.
* Зустріч війська, яке повернулося з
походу.
* Ліс у кращу свою пору.
* Дідусів садок.
Для старших гімназистів:
* Слово, як джерело щастя.
* Чому життя порівнюють з подорожжю?
* Вітчизна і чужа сторона.
* Про швидкоплинність життя.
* Які предмети становлять багатство
держави і чому?
* Про високу гідність людського слова і письма.
* Про тривкість щастя, що грунтується виключно на матеріальному.
* Про прояви морального початку в
історії.
* На чому грунтується духовний
зв’язок між предками та нащадками?
Цікаво, що б написали нинішні
гімназисти про високу гідність людського слова і писемності?

ЕКОЛОГіЯ

«АгроМарс»
Минулого тижня на центральній
площі міста малювали різнокольоровою крейдою на асфальті учні
початкових класів вишгородських
шкіл. Мета конкурсу «Краса і багатства рідної землі» — привернути
увагу до екологічних та етичних проблем суспільства. А тому були запропоновані теми: «Наша вулиця»,
«Мій Вишгород» і «Міцна родина».
ДЖЕРЕЛО: ТРК «ВишеГрад»
ФОТО — Андрій МАКСІМОВ,
«Вишгород»

Інна ШУБКО, директор гімназії
ФОТО — Ірина СЕРПУТЬКО ,
спеціально для «Вишгорода»

Учасників зльоту (14 команд) гостинно зустріли на базі санаторію «Орлиний заліт», розташованого в с. Соколине Бахчисарайського району. Із самого
початку прибуття на кримську землю ми
поринули в її овіяну легендами історію.
Адже мета зльоту молодіжних пошукових загонів – виховання патріотизму та
громадянської свідомості: збереження пам’яті про тих людей, які пройшли
крізь найскладніші випробування, відстояли наше право на свободу, врятували країну та світ від нацизму.
У перший же вечір відбулося знайомство команд. Наші учні довго не
розмірковували над вибором назви –
зупинилися на «Перемозі», адже саме
так називався партизанський загін на
Вишгородщині, про діяльність якого ми
розповіли усім, хто зібрався на заході.
Також звітували про наш особистий вклад в увічнення пам’яті ветеранів
Великої Вітчизняної війни: оформлення Книги пам’яті, посадку дерев біля
пам’ятника невідомому радянському солдату в Польщі та троянд біля
пам’ятника у Вишгороді, проведення
акції «Фронтовий трикутник», виготовлення меморіальної дошки, участь у мітингах, зустрічі з ветеранами та чимало
іншого.
А наступного дня учасники зльоту
відправилися в похід партизанськими
шляхами – для всіх команд було обрано

Теми для творів

дянських партизанів (на згадку про це
поблизу вершини гори встановлено
пам’ятний знак).
Побували ми й у знаменитому будиночку Юсупова та в мечеті с. Соколиного, а також у Великому Кримському
каньйоні — одному з наймальовничіших
місць півострова, розташованому на
північних схилах Ай-Петрі. Саме у цей
каньйон під час війни Гітлер направляв
не одну експедицію для пошуків вивільненої енергії.
Маршрут був надзвичайно важким,
але наші юні туристи витримали все! І
мені та класному керівнику одинадцятикласників Вірі Василенко було приємно чути, що наші учні були кращими за
команди Севастополя та Бахчисарая.
Увечері, підводячи підсумки походу
партизанськими шляхами Криму, всі

кових загонів «Партизанська слава»
були удостоєні Валентина Пілянська
(командир загону), Анастасія Куцяк,
Віталій Пугач, Ірина Серпутько, Андрій
Іжевський, Вікторія Шевченко та Єгор
Оверченко. Також організатори заходу
висловили бажання наступного року
знову бачити команду нашого навчального закладу на зльоті.
***
Я рада, що гімназисти не залишаються осторонь історії Батьківщини,
шанують людей, на долю яких випали
такі поневіряння. А всі ми разом низько
уклоняємося вам, дорогі ветерани, вам,
літні люди, що власним життям відбудовували Україну! Щира вдячність за ваш
бойовий подвиг і перемогу, за мирне
життя, завойоване для майбутніх поколінь, за творчий і добросовісний труд!

Організатори конкурсу, «Комплекс
«Агромарс» («Гаврилівські курчата»),
влаштували для дітей у наметі дегустацію шашликів із курятини, різноманітні
ігри та вікторини, а переможців відзначили дипломами та цінними подарунками — книгами видавництва «Мамине
сонечко». Їх отримали: за перше місце
— юні художники спеціалізованої школи
«Сузір’я», за друге — районної гімназії
«Інтелект», за третє — ЗОШ № 1.
Вручали нагороди начальник відділу
освіти Раїса Клименко, директор міського центру творчості «Джерело» Наталя Кисіль та спеціаліст відділу з гуманітарних питань, депутат міськради Ольга
Мельник.
Після конкурсу журналісти ТРК «ВишеГрад» та деяких ЗМІ на запрошення
організаторів побували у Гаврилівці, де
на їхні запитання відповіли керівники
комплексу і де вони відзняли сюжет для
місцевого телебачення зі складу готової продукції.

1 жовтня

Лист у номер

Уточніть інформацію
Ми обурені інформацією,
опублікованою в рубриці
«Протоколи громадських
слухань (надані КПЖ і КГ)»
(газета «Вишгород» № 37
від 10.09.2011 р., стор. 3).
Мешканці будинку № 1
по вул. Дніпровській
Як можна відмовитись від
того, чого немає в принципі?
У розрахунку тарифу за послуги з утримання будинків і
прибудинкової території (який
передбачає підвищення квартирної плати на 32 відсотки)
надання таких послуг, як «поливання дворів, клумб і газонів» і «експлуатація номерних
знаків на будинках», не передбачено. Тому відмовлятися
немає від чого. Навіть навпаки, ми б хотіли, щоб наш двір
хоча б у найспекотніші дні літа,
поливався.
За наданими ЖЕКом протоколами, чомусь усі вишгородці відмовляються саме від неіснуючих послуг. Це ж треба,
який щасливий збіг бажань
жителів міста і комунальників
(в особі працівників ЖЕКу)!
На формальному зборищі
(інакше не назвеш так звані
«громадські слухання»), мешканці будинків 1, 3, 3-а, і 5 по
вул. Дніпровській насправді
ухвалили докладно ознайомитися із запропонованими тарифами і письмово
висловити свою позицію
про їх прийнятність або ж
відмову від якихось послуг
ЖЕКу.
Треба відзначити, що на цих
зборах представники ЖЕКу
не надали жодної зрозумілої
відповіді на запитання щодо
економічного обґрунтування
підвищення тарифів.
А запитань було чимало,
наприклад: «Звідки і за що ми
повинні платити 28 % від загальної суми тарифу за «Прибирання прибудинкової території?». Напевно, асфальт
навколо будинку митимуть
ароматичними шампунями,
як у Японії, стригтимуть газони і пилососитимуть їх, як в
Англії, і взагалі трава біля будинку буде зеленою цілий рік?
А може, двірникам вже
платитимуть зарплату по 10
тис грн? І Вишгород засяє
чистотою на тлі будинків, що
руйнуються. Адже на ремонт
відведено «пшик», аж 6% від
загальної суми тарифу.
А от на неіснуючу систему диспетчеризації виділено
4%. Вочевидь, важливіше записати проблему в журнал,
аніж зробити вчасно ремонт і
попередити виникнення проблем.
Від редакції.
Ось такий лист (рекомендований, з повідомленням
про вручення) отримала редакція. У цьому номері ми
продовжуємо публікувати
матеріали на гарячу тарифну тему, зокрема – нотатки
із семінару «Житлове господарство України: тарифоутворення, управління,
взаємовідносини, облік»,
інформацію з якого нам надали економісти КПЖ і КГ.
Сподіваємося, що читачі
знайдуть в публікаціях цього й наступних номерів відповіді на свої запитання.
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Вишгород

Тарифи за державною формулою
Cемінар «Житлове господарство
України: тарифоутворення, управління, взаємовідносини, облік» було організовано для комунальників України
(зокрема й для нас) Інститутом «Укржитлоексплуатація» та громадською
організацією «Всеукраїнська асоціація
спеціалістів з управління та утримання
нерухомості «Укржитлоексплуатація».
Олександра БАБІКОВА,
головний економіст КПЖ і КГ
Олександр КЛОЧКОВ, економіст КПЖ і КГ

Теми «Тарифоутворення», «Управління», «Взаємовідносини» висвітлював заступник голови Асоціації, директор ТОВ
«МЖК» (м. Луцьк) Валерій Ковалюк.
Обговорювали: Порядок формування
тарифів на послуги з утримання будинків
і споруд та прибудинкових територій, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 1 червня 2011 р. № 869);
перспективи, проблеми і шляхи вирішення
управління багатоквартирними житловими
будинками в Україні, а також взаємовідносини управляючих компаній із суб’єктами
ринку житлово-комунальних послуг.
Із темою «Облік» (практика застосування положень Податкового кодексу України; адміністрування; податок на прибуток;
НДФЛ; податок на додану вартість; аналіз
положень Податкового кодексу для вибору
оптимальних систем оподаткування в нових умовах) ознайомила присутніх кандидат економічних наук, фінансовий і податковий консультант Вікторія Величко.
Зупинімося на Порядку формування
тарифів на послуги з утримання будинків
і споруд та прибудинкових територій (затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 1 червня 2011 р. № 869).
Тариф на послугу, відповідно до вищезазначеної Постанови, розраховується
окремо для кожного будинку залежно
від запланованих кількісних показників послуг, що фактично повинні надаватися для
забезпечення належного санітарно-гігієнічного, протипожежного, технічного стану
будинків і споруд та прибудинкових територій з урахуванням переліку послуг згідно
з додатком до вищезазначеного Порядку
формування тарифів.
ПЕРЕЛІК
послуг з утримання будинків і споруд
та прибудинкових територій
Прибирання прибудинкової території
Прибирання сходових кліток
Вивезення побутових відходів (збирання, зберігання, перевезення, перероблення, утилізація, знешкодження та захоронення)
Прибирання підвалу, технічних поверхів та покрівлі
Технічне обслуговування ліфтів
Обслуговування систем диспетчеризації
Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем:
гарячого водопостачання
холодного водопостачання
водовідведення
централізованого опалення
зливової каналізації
Дератизація
Дезінсекція
Обслуговування димовентиляційних каналів
Технічне обслуговування та поточний ремонт систем протипожежної автоматики та димовидалення, а
також інших внутрішньобудинкових
інженерних систем у разі їх наявності
Поточний ремонт конструктивних
елементів,
внутрішньобудинкових
систем гарячого і холодного водопостачання, водовідведення, централізованого опалення та зливової каналізації і технічних пристроїв будинків та
елементів зовнішнього упорядження,

що розміщені на закріпленій в установленому порядку прибудинковій території (в
тому числі спортивних, дитячих та інших
майданчиків)
Поливання дворів, клумб і газонів
Прибирання і вивезення снігу, посипання частини прибудинкової території,
призначеної для проходу та проїзду, протиожеледними сумішами
Експлуатація номерних знаків на будинках
Освітлення місць загального користування і підвалів та підкачування води
Енергопостачання ліфтів
Періодична повірка, обслуговування і
ремонт квартирних засобів обліку води та
теплової енергії, у тому числі їх демонтаж,
транспортування та монтаж після повірки
Дотепер вважалося, що послуги — це
перелік усіх складових, які додавалися
до тарифу. Але насправді це не так. Єдина послуга, котра надається, називається
«Послуга з утримання будинків і споруд та
прибудинкових територій». Все інше — це
вартості витрат (на прибирання прибудинкової території, сходових кліток, вивезення сміття тощо), які у сукупності формують

Технічний паспорт (із виготовленням
картографічної зйомки та внесенням у кадастровий план) має зробити орган місцевого самоврядування.
Під час розрахунку нормативних витрат:
* калькуляційною одиницею є 1 кв. м
загальної площі, що перебуває у власності або наймі фізичної чи юридичної особи
(з якою укладається договір про надання
послуг з утримання будинків і споруд та
прибудинкових територій; невід’ємною
частиною такого договору є копія рішення
органу місцевого самоврядування щодо
встановленого тарифу, його структури,
періодичності та строків надання послуг);
* враховуються: середньомісячні витрати з оплати праці (далі — заробітна плата) та середньомісячні матеріальні витрати
на рік окремо за статтями експлуатаційних
витрат.
Відтепер можемо перекидати кошти з
однієї складової тарифу на іншу — на виконання найнеобхіднішої в даний момент
роботи.
Наприклад, на терміновий ремонт козирків, що затікають. Чи на поточний ре-

Ми хочемо мати такий рівень життя, як в інших європейських країнах, проте ми не
можемо його собі дозволити, навіть якщо економіка зростатиме дуже швидко.
Зміна стандартів у житловій сфері та спрямування ринку вимагають часу та грошей.
Ми не можемо мати все відразу, отож нам треба визначити пріоритети.
Ми повинні розпочати з поглиблення обізнаності, аби забезпечити сталі зміни на
ринку житла.
тариф.
Гадаємо, що це доцільніше: наприклад,
прибирання прибудинкової території та
сходових кліток можна об’єднати в одну
вартість; або за кошти усього тарифу закупити, скажімо — на місяць, необхідну кількість енергоносіїв (електроенергія, мастильно-паливні матеріали тощо).
Для прикладу.
Витрати з прибирання прибудинкової території (Впт)
визначаються за формулою
Впт = (Оз + Вф + Н + М + І) : Пз,
де
Оз — заробітна плата;
Вф — відрахування із заробітної плати
внесків до Пенсійного фонду України та інших фондів соціального страхування;
Н — накладні витрати;
М — матеріальні витрати;
І — обов’язкові платежі до бюджету;
Пз — сумарна загальна площа (зазначена у технічному паспорті житлового
будинку (гуртожитку) квартир (житлових
приміщень у гуртожитку) та нежитлових
приміщень у житловому будинку (гуртожитку).

монт конструктивних елементів будинку.
Дотепер (до проекту нових тарифів) ремонт покрівлі та під’їздів здійснювався
не за рахунок КПЖ і КГ, а якщо на це виділялися спеціальні кошти — державою чи
міськрадою. Запропоновані нові тарифи
передбачають ремонт під’їздів і покрівель
та ін., не визначаючи конкретно шви, стіни та двері. На прохання мешканців можна включити до розрахунку тарифу в графі
«Витрати на поточний ремонт конструктивних елементів будинків» і герметизацію
швів, і утеплення стін, і заміну дверей.
Як все це позначиться на кількості та
якості послуг? Будемо обговорювати все
до найменших дрібниць з депутатами
міськради та представниками будинків,
враховувати всі пропозиції мешканців. І
обов’язково висвітлюватимемо хід обговорення і складання розрахунків по кожному будинку у газеті «Вишгород».
Щодо складових тарифу, іще раз наголошуємо: у попередніх номерах газети
було надруковано лише ПРОЕКТ. Тарифи
будуть ретельно обраховані, і зараз не
можна стверджувати, чи вони будуть більші, чи менші за нині діючі.

<
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09:00 Підсумки тижня
09:50 «Світ талантів»
10:30 Насамперед, ми –
люди
11:05 Шеф-кухар країни
12:10 Діловий світ
12:20 Право на захист
12:40 Армія
13:35 Александров
Раллі-2011
14:40 Вікно в Америку
15:00, 18:20 Новини
15:35 Вшанування пам’яті
жертв Бабиного Яру
16:25 Т/с «Ставка більша
за життя»
19:50 Караоке для
дорослих
20:40 Сільрада
20:55 Офіційна хроніка
21:00 Підсумки дня
21:40 221. Екстрений
виклик
21:55 Футбольний код
22:55 Трійка, Кено,
Секунда удачі

06:55, 07:10, 07:40, 08:05,
09:10 «Сніданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00 ТСН
07:15 М/с
09:25 «Смакуємо»
10:00 «Сімейні
мелодрами»
10:55 «Не бреши мені»
11:55 «Світ навиворіт:
Індія»
12:55 Х/ф «Небеса: в
пошуках раю»
15:10 Х/ф «Все включено»
17:00, 19:30, 00:00 ТСН
17:20 «Шість кадрів»
17:40 «Сімейні
мелодрами»
18:30 «Не бреши мені «
20:15, 20:50 Т/с «Інтерни»
21:15 «Діти напрокат»
22:15 «Секс-місія»
23:15 «Tkachenko.ua»
00:15, 01:10 Т/с «Закон
і порядок. Злочинний
намір»
02:00 ТСН

05:25 Служба розшуку
дітей
05:35, 06:40 Світанок
06:20, 07:35 Ділові факти
07:40 Факти тижня
08:45 Факти
09:15 Море по коліно
10:05 Х/ф «Залюднений
острів-2: Сутичка»
12:25, 13:00 Х/ф
«Крокодил Данді»
12:45 Факти
14:55 Х/ф «Ми з
майбутнього»
18:45, 22:30 Факти
19:15 Надзвичайні новини
20:15 Т/с «Ліквідація»
22:45 Свобода слова
00:45 Надзвичайні новини
01:45 Т/с «Кістки-4»
02:30 Факти
03:00 Свобода слова

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

05:30 Т/с «Лікар Хаус» (1)
06:15 «Бізнес+»
06:20 «Неймовірна правда
про зірок»
07:05 «Моя правда»
08:15 Х/ф «Небесний суд»
12:55 «Битва екстрасенсів»
14:55 Т/с «Адвокат»
17:00 «Давай одружимося»
18:00 «Вікна-Новини»
18:10 «Неймовірна правда
про зірок»
19:05 «Моя правда»
20:10, 22:40 «Феномен»
22:00 «Вікна-Новини»
23:10 Т/с «Лікар Хаус» (1)
00:10 Т/с «Адвокат»
02:00 «Вікна-Спорт»
02:10 «Бізнес+»
02:15 Х/ф «Коханий за
наймом» (1)
03:50 Нічний ефір

04:50 Т/с «Ранетки»
05:30, 06:35 Kіds Tіme
05:35 М/с
06:40, 07:15, 07:40
«Підйом»
06:45 М/с «Фікс і Фоксі»
07:30, 09:00 Репортер
09:10 Т/с «Щаслива
сімейка»
11:20 Т/с «Щасливі разом»
13:00 Здрастуйте, я –
ваша мама!
13:55, 14:50 Teen Tіme
14:00 Т/с «Тру Джексон»
14:55 Т/с «Татусеві дочки»
15:55 Т/с «Відчайдушні
домогосподарки»
16:55 Т/с «Друзі»
17:55 Т/с «Вороніни»
19:00 Репортер
19:35 Т/с «Татусеві дочки»
20:35 Батьки й діти
21:35 Т/с «Вороніни»
22:35 Аферисти
23:35 Новий погляд
00:35 Репортер

УВАГА! ПРОФІЛАКТИКА!
14:00 Програма передач
14:05, 16:20 «Час інтерв’ю»
14:10 «Своїми очима»
14:20 «5 елемент»
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 20:30, 23:00, 00:00
«Час новин»
15:20 «Час інтерв’ю»
16:10, 17:50 «Погода в
Україні»
17:25 «Територія закону»
18:15 «Енергонагляд»
18:45 «Київський час»
18:55, 23:45, 00:15 «Час
спорту»
19:30 «Час: важливо»
21:00 «Час»
22:00, 01:50 «Українські
пристрасті»
23:30 «Час-Тайм»
23:50 «Бізнес-час»
00:25 «Автопілот-новини»

06:00 Журфікс
06:30 Переможний голос
віруючого
07:00 24 години
07:20 Створи себе
07:25 «Життя зі знаком +»
07:50 М/ф
08:20 П’ятизірковий
відпочинок
09:00 Хіт-парад дикої
природи
10:10 Твій Хіт
11:10 Дитинство у дикій
природі
12:15 Погляд у майбутнє
16:25 Х/ф «Мігранти»
18:30, 20:30, 23:15 «24
години»
18:45, 20:50 «Життя»
18:55 На перехрестях
планети Земля
20:15 Сильні світу сього
21:10 Хіт-парад дикої
природи
22:10 Невідоме про
відомих

05:30 Х/ф «Хлопчик і
дівчинка»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00
Новини
07:10, 07:35, 08:10, 08:35
З новим ранком
09:10 Т/с «Таємниці
слідства»
11:00 Т/с «Невидимки»
12:15 Д/с «Слідство
вели...»
13:10 «Сімейний суд»
14:10 «Юрмала 2009»»
16:10 «Чекай на мене»
18:00 Новини
18:10 Т/с «У лісах і на
горах»
19:05 Т/с «Обручка»
20:00 «Подробиці»
20:35 Т/с «Порцелянове
весілля»
23:50 «Позаочі»
00:50 Х/ф «Донни Дарко»
02:40 «Подробиці»
03:10 Д/с «Теорія правди»
04:00 «Знак якості»

06:00 Срібний апельсин
06:40 Події тижня
07:10 Т/с «Єфросинія» (1)
08:20, 14:00 Т/с «Слід»
09:00 Т/с «Глухар» (1)
11:00 Т/с «Варенька» (1)
13:00 «Нехай говорять»
15:35 Щиросерде зізнання
16:00 Федеральний суддя
17:00, 19:00 Події
17:15 Критична точка
18:00 Т/с «Єфросинія» (1)
19:20 Т/с «Маруся» (1)
20:15 Т/с «Глухар» (1)
21:15 Т/с «Кримінальна
поліція» (1)
22:20 Х/ф «Неймовірний
Халк» (2)
00:50 Х/ф «Мережа» (2)
02:40 Т/с «Безмовний
свідок» (2)
03:30 Події
03:50 Критична точка
04:30 «Нехай говорять»
05:20 Д/с
«Найнеймовірніше відео»

04:55 «НТВ зранку».
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
09:55 «До суду»
11:00 Суд присяжних
12:30 Т/с «Закон і
порядок»
15:25 «Прокурорська
перевірка»
16:40 «Говоримо і
показуємо»
18:30 Т/с «Морські
дияволи»
20:30 Т/с «Глухар.
Повернення»
22:35 Чесний понеділок
23:25 «Школа лихослів’я»
00:10 Головна дорога
00:45 «У зоні особливого
ризику»
01:20 «Один день. Нова
версія»

05:00, 09:00, 12:00, 15:00,
18:00, 04:00 Новини
05:05 “Добрий ранок”
09:15 “Контрольна
закупівля”
09:40 “Жити здорово!”
11:00, 04:05 “Модний
вирок”
12:20, 01:10 “Слід”
13:15 “Дільничний
детектив”
14:00 Інші новини
14:20 “Зрозуміти.
Пробачити”
15:20, 02:45 “Хочу знати”
15:55 “Поле чудес”
16:55, 00:10 “Воля і
справедливість”
18:40, 03:05 “Давай
одружимося!”
19:45, 01:50 “Нехай
говорять”
21:00 “Час”
21:30 Т/с «Мисливці за
діамантами»
22:40 «Нонно, давай!»

06:25 Х/ф «Дачна поїздка
сержанта Цибулі»
07:50 Т/с «Детективи»
08:25 «Легальний
прибуток»
08:30 «Друга смуга»
08:35 «Правда життя»
09:10 Т/с «NCIS:
полювання на вбивцю»
10:05 Т/с «Закон і
порядок»
11:00 Т/с «CSI: Нью-Йорк»
12:00 Т/с «Детективи»
12:35 Т/с «CSI: Нью-Йорк»
13:30 Т/с «Ліговка»
15:20 Х/ф «Шах королеві
діамантів»
17:05 Х/ф «Війна»
18:30 «Агенти впливу»
19:00, 00:00 «Свідок»
19:20 Т/с «Вулиці розбитих
ліхтарів»
20:20 Т/с «CSI: Нью-Йорк»
21:30 «Свідок»
22:00 Т/с «NCIS:
полювання на вбивцю»

07:00, 08:30 «Мультик з
Лунтіком»
07:30 М/с
08:00 «Телепузики»
09:00 «Єралаш»
09:20 Т/с «Ранетки»
10:15 Т/с «Усі жінки
відьми»
11:05 Т/с «Зайцев +1»
11:30 «Жіноча ліга»
12:00 «Що ти робив
минулої п’ятниці?»
13:00 «Твою маму!»
13:30 «Маша & моделі»
14:10 Т/с «Зайцев+1»
15:10 «Дом-2»
16:05 Т/с «Ранетки»
17:00 Т/с «Універ»
18:25 «Маша & моделі»
19:05 Т/с «Моя прекрасна
няня»
20:05 Т/с «Універ» (2)
21:30 Т/с «Зайцев+1» (2)
21:55 Т/с «Реальні пацани»
22:20 Т/с «Щоденники
Темного» (2)

08:15 Експерт на зв’язку
08:40 Корисні поради
09:00 Підсумки дня
10:00 «Легко бути жінкою»
11:05 У гостях у Д. Гордона
12:10, 15:30 Діловий світ
12:25 Хай щастить
12:45 Темний силует
12:55 Країна якості
13:20 Х/ф «Ракети не
повинні злетіти!» (1)
15:15 Euronews
15:40 Т/с «Ставка більша
за життя» (1)
16:35 Т/с «Епоха честі»
18:20 Новини
19:00 Про головне
19:35 «Хіти 20-го сторіччя»
20:55 Офіційна хроніка
21:00 Підсумки дня
21:40 221. Екстрений
виклик
21:55 221. Екстрений
виклик. Тиждень
22:55 Трійка, Кено,
Максима

06:45 «Служба розшуку
дітей»
06:55, 07:10, 07:40, 08:05,
09:10 «Сніданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00 ТСН
07:15 М/с
09:55 «Сімейні
мелодрами»
10:50 «Не бреши мені»
11:50 «Чесно»
12:45 «Ілюзія безпеки»
13:45 Т/с «Тисяча і одна
ніч»
14:45 Т/с «Новини»
15:40 «Міняю жінку»
17:00 «ТСН. Особливе»
17:20 «Шість кадрів»
17:40 «Сімейні
мелодрами»
18:30 «Не бреши мені»
19:30 ТСН: «Телевізійна
служба новин»
20:15, 20:50 Т/с «Інтерни»
21:15 «Міняю жінку4»
22:25 «Гроші»
23:25 ТСН

05:25, 08:45, 12:45 Факти
05:40, 06:45 Світанок
06:25, 07:40 Ділові факти
07:45 Ти не повіриш!
09:30 Надзвичайні новини
10:30 Т/с «Літєйний»
12:30, 13:00 Анекдоти поукраїнськи
13:50 Південне Бутово
14:40 Т/с «Ліквідація»
16:40 Т/с «Літєйний»
18:45, 22:25 Факти
19:15, 01:10 Надзвичайні
новини
20:10 Т/с «Ліквідація»
22:40 Т/с «Таксі»
23:10 Х/ф «Діамантові
собаки» (2)
02:10 Т/с «Кістки4»
02:55 Факти
03:25 Х/ф «Глибина»

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, 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 У центрі уваги
17.10, 22.25 Сильні світу
цього
20.00 Т/с «Інспектор
Деррік»

06:00 “Бізнес+”
06:05 “Документальний
детектив”
07:35 Т/с «Лікар Хаус» (1)
08:35 «Неймовірна правда
про зірок»
09:35 «Моя правда»
10:40 Х/ф «Коханий за
наймом» (1)
12:45 «Феномен»
14:55 Т/с «Адвокат»
17:00 «Давай одружимося»
18:00 «Вікна-Новини»
18:10 «Неймовірна правда
про зірок»
19:05 «Моя правда»
20:10 «Фермер шукає
дружину»
22:00 «Вікна-Новини»
22:40 «Правила життя»
23:40 Т/с «Лікар Хаус» (1)
00:40 Т/с «Адвокат»
02:15 «Вікна-Спорт»
02:25 «Бізнес+»
02:30 Х/ф «Ти завжди
будеш зі мною» (1)

04:50 Т/с «Ранетки»
05:30, 06:35 Kіds Tіme
05:35, 06:45 М/с
06:40, 07:15 «Підйом»
07:30, 09:00 Репортер
07:40 «Підйом»
09:10 Т/с «Щаслива
сімейка»
11:20 Т/с «Щасливі разом»
13:00 Батьки і діти
13:55, 14:55 Teen Tіme
14:00 Т/с «Тру Джексон»
15:00 Т/с «Татусеві дочки»
15:55 Т/с «Відчайдушні
домогосподарки»
16:55 Т/с «Друзі»
17:55 Т/с «Вороніни»
19:00 Репортер
19:35 Т/с «Татусеві дочки»
20:35 Знову разом
21:35 Т/с «Вороніни»
22:35 Хто проти
блондинок?
23:40 Т/с «Щасливі разом»
00:40 Репортер
01:10 Х/ф «Більше мене»

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

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 Невідоме про
відомих
12:15 Погляд у майбутнє
15:45 Твій Хіт
16:35 М/ф
16:55 Х/ф «Четвертий»
18:30, 20:30, 23:15 «24
години»
18:45, 23:30 «Життя»
18:55 На перехрестях
планети Земля
20:15 Сильні світу сього
20:50 Хіт-парад дикої
природи
21:50 Невідоме про
відомих
22:50 Світські хроніки
00:00 Таємниці долі
02:30 Твій Хіт

07:00, 08:00, 09:00, 12:00
Новини
07:10, 07:35, 08:10, 8:35 З
новим ранком
09:10 Т/с «Таємниці
слідства»
11:00 Т/с «Невидимки»
12:15 Д/с «Слідство
вели...»
14:05 «Сімейний суд»
15:05 «Судові справи»
16:00 Т/с «Вулиці розбитих
ліхтарів-10»
18:00 Новини
18:10 Т/с «У лісах і на
горах»
19:05 Т/с «Обручка»
20:00 «Подробиці»
20:35 Т/с «Порцелянове
весілля»
23:50 Д/с «Моя країна»
00:10 Д/ф «Валентина
Теличкина. Дихається
добре, живеться порізному»
01:15 Х/ф «15 хвилин»

06:10 Срібний апельсин
06:50 Події
07:10 Т/с «Єфросинія» (1)
08:20, 14:00 Т/с «Слід» (1)
09:00 Т/с «Глухар» (1)
10:00 Т/с «Кримінальна
поліція» (1)
11:00 Т/с «Дорожній
патруль» (1)
13:00 «Нехай говорять»
15:35 Щиросерде зізнання
16:00 Федеральний суддя
17:00, 19:00 Події
17:15 Критична точка
18:00 Т/с «Єфросинія» (1)
19:20 Т/с «Маруся» (1)
20:15 Т/с «Глухар» (1)
21:15 Т/с «Кримінальна
поліція» (1)
22:20 Т/с «Слід» (1)
00:00 Т/с «Подія» (2)
00:55 Х/ф «Неймовірний
Халк» (2)
02:40 Т/с «Безмовний
свідок» (2)
03:30 Події

04:55 «НТВ зранку».
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!» з
Іриною Вовк.
09:55 «До суду».
11:00 Суд присяжних.
12:30 Т/с «Закон і
порядок».
15:25 «Прокурорська
перевірка».
16:40 «Говоримо і
показуємо». Ток-шоу.
18:30 Т/с «Морські
дияволи».
20:30 Т/с «Глухар.
Повернення».
22:35 «Війна проти своїх.
Денікін. Каппель. БончБруєвич».
23:35 «Таємнича Росія:
Челябінська область.
«Гості» з підземелля?»

05:00, 09:00, 12:00, 15:00,
18:00, 04:00 Новини
05:05 “Добрий ранок”
09:15 “Контрольна
закупівля”
09:40 “Жити здорово!”
11:00, 04:05 “Модний
вирок”
12:20, 01:05 “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 «Мисливці
за діамантами»
16:55, 00:05 «Воля і
справедливість»
18:40, 03:05 «Давай
одружимося!»
19:45, 01:45 «Нехай
говорять»
21:00 «Час»
22:40 Д/ф «Модний вирок»
23:45 Нічні новини

08:30 «Легальний
прибуток»
08:35 «Друга смуга»
08:40, 19:00, 21:30, 00:00
«Свідок»
09:00 Т/с «NCIS:
полювання на вбивцю»
10:00 Т/с «Закон і
порядок»
11:00 Т/с «CSI: Нью-Йорк»
12:00 Т/с «Детективи»
12:35 Т/с «Вулиці розбитих
ліхтарів»
13:30 Т/с «Ліговка»
15:30 Х/ф «Контрудар» (1)
17:10 Х/ф «Війна» (1)
18:30 «Речовий доказ»
19:20 Т/с «Вулиці розбитих
ліхтарів»
20:20 Т/с «CSI: Нью-Йорк»
22:00 Т/с «NCIS:
полювання на вбивцю»
23:00 Т/с «Закон і
порядок»
00:20 Х/ф «Пожирач
кісток» (3)

08:30 «Мультик з
Лунтіком»
09:00 «Єралаш»
09:20 Т/с «Ранетки»
10:15 Т/с «Усі жінки
відьми»
11:05 Т/с «Зайцев +1»
11:30 «Жіноча ліга»
12:00 «Що ти робив
минулої п’ятниці?»
13:00 «Твою маму!»
13:30 «Маша & моделі»
14:10 Т/с «Моя прекрасна
няня»
15:10 «Дом-2»
16:05 Т/с «Ранетки»
17:00 Т/с «Універ»
18:25 «Маша & моделі»
19:05 Т/с «Моя прекрасна
няня»
20:05 Т/с «Універ» (2)
21:30 Т/с «Зайцев+1» (2)
21:55 Т/с «Реальні пацани»
22:20 Т/с «Щоденники
Темного» (2)
23:00 Т/с «Надприродне»
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Вишгород

08:40 Корисні поради
09:00 Підсумки дня
09:40 «Легко бути жінкою»
10:00 Включення з
Кабінету Міністрів України
10: «Легко бути жінкою»
11:05 У гостях у Д. Гордона
12:10 Діловий світ
12:30 Д/ф «Звичайний
фашизм» (1)
15:15 Euronews
15:30 Діловий світ
15:40 Т/с «Епоха честі» (1)
18:20 Новини
18:45 Діловий світ
19:00 Про головне
19:35 «Хіти 20-го сторіччя»
20:55 Офіційна хроніка
21:00 Підсумки дня
21:40 221. Екстрений
виклик
21:45 Діловий світ
21:55 Досвід
22:45 Мегалот
22:50 Суперлото, Трійка,
Кено

06:45 «Служба розшуку
дітей»
06:55, 07:10, 07:40, 08:05,
09:10 «Сніданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00 ТСН
09:55 «Сімейні
мелодрами»
10:50 «Не бреши мені»
11:50 «Чесно»
12:45 «Ілюзія безпеки»
13:35 Т/с «Тисяча і одна
ніч»
14:35 Т/с «Новини»
15:35 «Міняю жінку»
17:00, 19:30, 23:25 ТСН
17:20 «Шість кадрів»
17:40 «Сімейні
мелодрами»
18:30 «Не бреши мені»
20:15, 20:50 Т/с «Інтерни»
21:15 «Від пацанки до
панянки»
22:25 «Особиста справа»
23:45 «Зняти все»
00:10, 01:05 Т/с «Закон і
порядок» (2)

05:15 Служба розшуку
дітей
05:25, 08:45, 12:45 Факти
05:40, 06:45 Світанок
06:25, 07:35 Ділові факти
07:45 Провокатор
09:30 Надзвичайні новини
10:30 Т/с «Літєйний»
12:30, 13:00 Анекдоти поукраїнськи
13:25 Південне Бутово
14:25 Т/с «Ліквідація»
16:35 Т/с «Літєйний»
17:35 Т/с «Мент у законі»
18:45, 22:25 Факти
19:15, 00:55 Надзвичайні
новини
20:10 Т/с «Ліквідація»
22:40 Т/с «Таксі»
23:05 Х/ф «Ікар» (2)
02:00 Т/с «Кістки»
03:15 Х/ф «Діамантові
собаки» (2)

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

06:00 “Бізнес+”
06:05 “Документальний
детектив”
07:00 Т/с «Лікар Хаус» (1)
07:55 «Неймовірна правда
про зірок»
08:55 «Моя правда»
10:00 Х/ф «Ти завжди
будеш зі мною» (1)
12:05 «Фермер шукає
дружину»
13:55 «Правила життя»
14:55 Т/с «Адвокат»
17:00 «Давай одружимося»
18:00, 20:10, 22:40
«МастерШеф»
18:10 «Неймовірна правда
про зірок»
19:00 «Моя правда»
22:00 «Вікна-Новини»
00:30 Т/с «Лікар Хаус» (1)
01:20 Т/с «Адвокат»
02:50 «Вікна-Спорт»
03:00 «Бізнес+»
03:05 Х/ф «Аеліта, не
приставай до чоловіків» (1)

04:50 Т/с «Ранетки»
05:30, 06:35 Kіds Tіme
06:40, 07:15, 07:40
«Підйом»
07:30, 09:00 Репортер
09:10 Т/с «Щаслива
сімейка»
11:20 Т/с «Щасливі разом»
13:00 Знову разом
13:55, 14:55 Teen Tіme
14:00 Т/с «Тру Джексон»
15:00 Т/с «Татусеві дочки»
15:55 Т/с «Відчайдушні
домогосподарки»
16:55 Т/с «Друзі»
17:55 Т/с «Вороніни»
19:00, 00:40 Репортер
19:35 Т/с «Татусеві дочки»
20:35 Ревізор
21:35 Т/с «Вороніни»
22:35 Зроби мені смішно
23:35 Т/с «Щасливі разом»
01:05 Служба розшуку
дітей
01:10 Х/ф «Занадто багато
сонця» (2)

06:01, 21:40 «Час Тайм»
06:30 «Ранок на 5 му»
09:10, 22:15, 23:20
«Бізнес-час»
09:25, 13:20, 14:20 «5
елемент»
10:00, 11:00, 12:00, 13:00,
14:00, 15:00, 16:00, 17:00,
18:00, 19:00, 20:30, 23:00,
00:00 «Час новин»
10:30 «Прес конференції у
прямому ефірі»
11:20 «Енергонагляд»
12:15 «Cканер»
15:20 «Здорові історії»
16:20 «Арсенал»
17:25 «Вільна гавань»
18:15 Д/ф «Йосип Сліпий:
молитва за Україну»
18:45, 23:00 «Київський
час»
19:30 «Час: важливо»
21:00 «Час»
22:00 «Акцент»
23:30 «Драйв»
00:25 «Автопілот-новини»

07:00 «24 години»
07:15 Створи себе
07:20 «Життя зі знаком +»
07:55 На перехрестях
планети Земля
09:00 Хіт-парад дикої
природи
10:10, 15:45 Твій Хіт
11:10 Невідоме про
відомих
12:15 Погляд у майбутнє
16:30 М/ф
17:00 Х/ф «Страховий
агент»
18:30, 20:30, 23:15 «24
години»
18:45, 20:50, 23:30
«Життя»
18:55 На перехрестях
планети Земля
20:15 Сильні світу сього
21:10 Хіт-парад дикої
природи
22:10 Невідоме про
відомих
00:00 Таємниці долі

05:25 Т/с «Вулиці розбитих
ліхтарів»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00
Новини
07:10, 07:35, 08:10, 08:35
З новим ранком
09:10 Т/с «Таємниці
слідства»
11:00 Т/с «Невидимки»
12:15 Д/с «Слідство
вели...»
14:05 «Сімейний суд»
15:05 «Судові справи»
16:00 Т/с «Вулиці розбитих
ліхтарів»
18:00 Новини
18:10 Т/с «У лісах і на
горах»
19:05 Т/с «Обручка» (1)
20:00 «Подробиці»
20:30 «Спорт у
Подробицях»
20:35 Т/с «Порцелянове
весілля»
23:50 Д/ф «Жадібність»
00:50 Х/ф «На чужій смузі»

06:10 Срібний апельсин
06:50 Події
07:10 Т/с «Єфросинія» (1)
08:20, 14:00 Т/с «Слід» (1)
09:00 Т/с «Глухар» (1)
10:00 Т/с «Кримінальна
поліція» (1)
11:00 Т/с «Дорожній
патруль» (1)
13:00 «Нехай говорять»
15:35 Щиросерде зізнання
16:00 Федеральний суддя
17:00, 19:00 Події
17:15 Критична точка
18:00 Т/с «Єфросинія» (1)
19:20 Т/с «Маруся» (1)
20:15 Т/с «Глухар» (1)
21:15 Т/с «Кримінальна
поліція» (1)
22:20 Т/с «Слід» (1)
00:00 Т/с «Подія» (2)
00:55 Т/с «Втеча» (2)
02:40 Т/с «Безмовний
свідок» (2)
03:30 Події
03:50 Критична точка

04:55 «НТВ зранку».
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 присяжних.
12:30 Т/с «Закон і
порядок».
15:25 «Прокурорська
перевірка».
16:40 «Говоримо і
показуємо». Ток-шоу.
18:30 Т/с «Морські
дияволи».
20:30 Т/с «Глухар.
Повернення».
22:35 «Увага: розшук!» з
Іриною Вовк.
23:15 «Таємнича Росія:
від Москви до вічної
мерзлоти. Прокляття у
дії?»

05:00, 09:00, 12:00, 15:00,
18:00, 04:00 Новини
05:05 “Добрий ранок”
09:15 “Контрольна
закупівля”
09:40 “Жити здорово!”
11:00, 04:05 “Модний
вирок”
12:20, 01:05 “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 «Мисливці
за діамантами»
16:55 «Воля і
справедливість»
18:40, 03:05 «Давай
одружимося!»
19:45, 01:45 «Нехай
говорять»
21:00 «Час»
22:40 Середовище
проживання

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»
12:00 Т/с «Детективи»
12:35 Т/с «Вулиці розбитих
ліхтарів»
13:30 Т/с «Ліговка»
15:35 Х/ф
«Контрабандист»
17:15 Х/ф «Від Бугу до
Вісли» (1)
18:30 «Правда життя»
19:00, 21:30, 00:00
«Свідок»
19:20 Т/с «Вулиці розбитих
ліхтарів»
20:20 Т/с «CSI: Нью-Йорк»
22:00 Т/с «NCIS:
полювання на вбивцю»
23:00 Т/с «Закон і
порядок»
00:30 «Покер Дуель»

08:30 «Мультик з
Лунтіком»
09:00 «Єралаш»
09:20 Т/с «Ранетки»
10:15 Т/с «Усі жінки
відьми»
11:05 Т/с «Зайцев +1»
11:30 «Жіноча ліга»
12:00 «Що ти робив
минулої п’ятниці?»
13:00 «Твою маму!»
13:30, 18:25 «Маша &
моделі»
14:10 Т/с «Моя прекрасна
няня»
15:10 «Дом-2»
16:00 Т/с «Ранетки»
17:00 Т/с «Універ»
19:05 Т/с «Моя прекрасна
няня»
20:05 Т/с «Універ» (2)
21:30 Т/с «Зайцев+1» (2)
21:55 Т/с «Реальні пацани»
22:20 Т/с «Щоденники
Темного» (2)
23:00 Т/с «Надприродне»

08:40 Корисні поради
09:00 Підсумки дня
09:35 Книга.ua
09:55 «Легко бути жінкою»
11:10 Здоров’я
12:10, 15:20 Діловий світ
12:30 Аудієнція. Країни від
А до Я
12:55 Крок до зірок
13:40 Х/ф «Безвісті
зниклий» (1)
15:10 Euronews
15:25 Т/с «Епоха честі» (1)
17:45 Діловий світ
18:00 Контрольна робота
18:25 Хокей. Чемпіонат
України. «Беркут» (Київ) –
«Сокол»(Київ)
19:00 Новини
20:45 221. Екстрений
виклик
20:55 Офіційна хроніка
21:00 Підсумки дня
21:25 Шустер-Lіfe
22:55 Трійка, Кено,
Максима

06:45 «Служба розшуку
дітей»
06:55, 07:10, 07:40, 08:05,
09:10 «Сніданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00 ТСН
09:55 «Сімейні
мелодрами»
10:50 «Не бреши мені «
12:45 «Ілюзія безпеки.
Екстрасенси серед нас»
13:40 Т/с «Тисяча і одна
ніч»
14:50 Т/с «Новини»
15:50 «Міняю жінку»
17:00, 19:30, 23:25 ТСН
17:20 «Шість кадрів»
17:40 «Сімейні
мелодрами»
18:30 «Не бреши мені «
20:15, 20:50 Т/с «Інтерни»
21:15 «Чотири весілля»
22:25 «Здивуй мене»
23:45 «Зняти все»
00:10, 01:05 Т/с «Закон
і порядок. Злочинний
намір» (2)

05:20, 08:45, 12:45 Факти
05:35 Світанок
06:20, 07:35 Ділові факти
06:40 Світанок
07:45 Максимум в Україні
09:30 Надзвичайні новини
10:30 Т/с «Літєйний»
11:35 Т/с «Мент у законі»
12:35, 13:00 Анекдоти поукраїнськи
13:20 Південне Бутово
14:20 Т/с «Ліквідація»
16:35 Т/с «Мент у законі»
18:45, 22:30 Факти
19:15 Надзвичайні новини
20:10 Т/с «Апостол»
22:45 Т/с «Таксі»
23:15 Т/с «Блекджек» (2)
01:40 Надзвичайні новини
02:40 Т/с «Кістки»
03:20 Факти
03:55 Х/ф «Ікар» (2)

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

06:15 «Бізнес+»
06:20 «Документальний
детектив»
07:25 Т/с «Лікар Хаус» (1)
08:30 «Неймовірна правда
про зірок»
09:30 «Моя правда»
10:35 Х/ф «Аварія – дочка
мента» (1)
12:40 Х/ф «Жіноча логіка»
14:55 Т/с «Адвокат»
17:00 «Давай одружимося»
18:00 «Вікна-Новини»
18:10 «Неймовірна правда
про зірок»
19:05 «Моя правда»
20:10 «Зважені та щасливі»
22:00 «Вікна-Новини»
22:40 «Зважені та щасливі»
00:00 Т/с «Лікар Хаус» (1)
01:00 Т/с «Адвокат»
02:35 «Вікна-Спорт»
02:45 «Бізнес+»
02:50 Х/ф «Віват,
гардемарини!» (1)
05:10 Нічний ефір

04:50 Т/с «Ранетки»
05:30, 06:35 Kіds Tіme
05:35, 06:45 М/с
06:40, 07:05, 07: «Підйом»
07:30, 09:00 Репортер
09:10 Т/с «Щаслива
сімейка»
11:20 Т/с «Щасливі разом»
13:00 Батьки і діти
13:55, 14:55 Teen Tіme
14:00 Т/с «Тру Джексон»
15:00 Т/с «Татусеві дочки»
15:55 Т/с «Відчайдушні
домогосподарки»
16:55 Т/с «Друзі»
17:55 Т/с «Вороніни»
19:00, 00:50 Репортер
19:35 Т/с «Татусеві дочки»
20:35 Кухня на двох
21:35 Т/с «Вороніни»
22:40 Мрії збуваються
23:50 Т/с «Щасливі разом»
01:20 Служба розшуку
дітей
01:25 Х/ф «Блискуча» (2)
02:50 Зона ночі Культура

06:01 «Час Тайм»
06:30 «Ранок на 5 му»
09:10. 23:20 «Бізнес-час»
09:25, 13:20, 14:20 «5
елемент»
10:00, 11:00, 12:00, 13:00,
14:00, 15:00, 16:00, 17:00,
18:00, 19:00, 20:30, 23:00,
00:00 «Час новин»
10:30, 11:30, 12:30 «Пресконференції у прямому
ефірі»
15:20 «Життя у
задоволення»
16:20 «Драйв»
16:40 «Трансмісія»
17:25, 18:15 «Акцент»
18:45, 23:40 «Київський
час»
19:30 «Час: важливо»
21:00 «Час»
21:40 «Час Тайм»
22:00. 01:00 «Республіка з
Анною Безулик»
23:30 «Час спорту»
00:30 «Автопілот-новини»

06:30 Переможний голос
віруючого
07:00 «24 години»
07:15 Створи себе
07:20 «Життя зі знаком +»
07:55 На перехрестях
планети Земля
09:00 Хіт-парад дикої
природи
10:10, 15:45 Твій Хіт
11:10 Невідоме про
відомих
12:15 Погляд у майбутнє
16:35 Х/ф «Незваний друг»
18:30, 20:30, 23:15 «24
години»
18:45, 23:30 «Життя»
18:55 На перехрестях
планети Земля
20:15 Сильні світу сього
20:50 Хіт-парад дикої
природи
21:50 Світ тварин
00:00 Таємниці долі
02:30 Твій Хіт
03:00 «24 години»

05:25 Т/с «Вулиці розбитих
ліхтарів»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00
Новини
07:10, 07:35, 08:10, 08:35
З новим ранком
09:10 Т/с «Таємниці
слідства»
11:00 Т/с «Невидимки»
12:15 Д/с «Слідство
вели...»
14:05 «Сімейний суд»
15:05 «Судові справи»
16:00 Т/с «Вулиці розбитих
ліхтарів»
18:00 Новини
18:10 Т/с «У лісах і на
горах»
19:05 Т/с «Обручка» (1)
20:00 «Подробиці»
20:30 «Спорт у
Подробицях»
20:35 «Шоу №1»
23:00 Х/ф «Рись»
01:00 Х/ф «Справа №39»
02:55 «Подробиці»

06:10 Срібний апельсин
06:50 Події
07:10 Т/с «Єфросинія» (1)
08:20 Т/с «Слід» (1)
09:00 Т/с «Глухар» (1)
10:00 Т/с «Кримінальна
поліція» (1)
11:00 Т/с «Дорожній
патруль» (1)
13:00 «Нехай говорять»
14:00 Т/с «Слід» (1)
15:35 Щиросерде зізнання
16:00 Федеральний суддя
17:00, 19:00 Події
17:15 Критична точка
18:00 Т/с «Єфросинія» (1)
19:20 Т/с «Маруся» (1)
20:15 Т/с «Глухар» (1)
21:15 Т/с «Кримінальна
поліція» (1)
22:20 Т/с «Слід» (1)
00:00 Т/с «Подія» (2)
00:55 Т/с «Втеча» (2)
02:40 Т/с «Безмовний
свідок» (2)
03:30 Події

04:55 «НТВ зранку».
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».
15:25 «Прокурорська
перевірка».
16:40 «Говоримо і
показуємо». Ток-шоу.
18:30 Т/с «Морські
дияволи».
20:30 Т/с «Глухар.
Повернення».
22:35 «Жіночий погляд»
О.Пушкіної. Рамзан
Кадиров.
23:25 «Таємнича Росія:
прибульці у Ростові-наДону?»
00:20 Дачна відповідь.

05:00, 09:00, 12:00, 15:00,
18:00, 04:00 Новини
05:05 «Добрий ранок»
09:15 «Контрольна
закупівля»
09:40 «Жити здорово!»
11:00, 04:05 «Модний
вирок»
12:20, 01:10 «Слід»
13:15 «Дільничний
детектив»
14:00 Інші новини
14:20 «Зрозуміти.
Пробачити»
15:20, 02:45 «Хочу знати»
15:55, 21:30 Т/с «Мисливці
за діамантами»
16:55 «Воля і
справедливість»
18:40, 03:05 «Давай
одружимося!»
19:45, 01:50 «Нехай
говорять»
21:00 «Час»
22:40 «Людина і закон»
23:45 Нічні новини

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»
12:00 Т/с «Детективи»
12:35 Т/с «Вулиці розбитих
ліхтарів»
13:35 Т/с «Ліговка»
15:35 Х/ф «Остання
індульгенція» (1)
17:15 Х/ф «Від Бугу до
Вісли» (1)
18:30 «Легенди карного
розшуку».
19:00 «Свідок»
19:20 Т/с «Вулиці розбитих
ліхтарів»
20:20 Т/с «CSI: Нью-Йорк»
21:30 «Свідок»
22:00 Т/с «NCIS:
полювання на вбивцю»
23:00 Т/с «Закон і
порядок»

09:00 «Єралаш»
09:20 Т/с «Ранетки»
10:15 Т/с «Усі жінки
відьми»
11:05 Т/с «Зайцев +1»
11:30 «Жіноча ліга»
12:00 «Що ти робив
минулої п’ятниці?»
13:00 «Твою маму!»
13:30 «Маша & моделі»
14:10 Т/с «Моя прекрасна
няня»
15:10 «Дім-2»
16:00 Т/с «Ранетки»
17:00 Т/с «Універ»
18:25 «Маша & моделі»
19:05 Т/с «Моя прекрасна
няня»
20:05 Т/с «Універ» (2)
21:30 Т/с «Зайцев+1» (2)
21:55 Т/с «Реальні пацани»
22:20 Т/с «Щоденники
Темного» (2)
23:00 Т/с «Надприродне»
23:55 Т/с «Реальні пацани»
00:25 «Дім-2. Спецвипуск»
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09:00 Підсумки дня
09:40 Д/ф «Іван Піддубний.
На п’єдесталі міфів та
правди»
10:05 «Легко бути жінкою»
11:10 «Віра. Надія. Любов»
12:10, 15:30 Діловий світ
12:20 «Надвечір’я»
12:50 Околиця
13:20 Х/ф «Бризки
Шампанського» (1)
15:00 Новини
15:15 Euronews
15:40 Т/с «Епоха честі» (1)
18:20 Новини
18:40 Магістраль
19:00 Наша пісня
19:40 After Lіve
20:00 «Хіти 20-го сторіччя»
21:00 Підсумки дня
21:15 Діловий світ
21:25 Шустер-Lіve
22:45 Трійка, Кено
22:50 Шустер-Lіve
00:00 Підсумки
00:15 Експерт на зв’язку

06:45 «Служба розшуку
дітей»
06:55, 07:10, 07:40, 08:05,
09:10 «Сніданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00 ТСН
09:55 «Сімейні
мелодрами»
10:50 «Не бреши мені»
11:50 «Чесно»
12:45 «Ілюзія безпеки»
13:35 Т/с «Тисяча і одна
ніч»
15:00 Т/с «Новини»
15:55 «Міняю жінку»
17:00, 19:30 «ТСН»
17:20 «Шість кадрів»
17:40 «Сімейні
мелодрами»
18:30 «Не бреши мені»
20:15 «Велика різниця в
Одесі»
22:45 Х/ф «Вавилон нової
ери» (2)
00:35, 01:25 Т/с «Закон
і порядок. Злочинний
намір» (2)

05:10 Служба розшуку
дітей
05:20, 08:45, 12:45 Факти
05:35, 06:40 Світанок
06:20, 07:35 Ділові факти
07:45 Стоп-10
09:30 Надзвичайні новини
10:30 Т/с «Мент у законі»
12:35, 13:00 Анекдоти поукраїнськи
13:20 Південне Бутово
14:15 Т/с «Апостол»
16:30 Т/с «Мент у законі»
18:45 Факти
19:15 Джентльмени на дачі
20:20 Х/ф «Механік»
22:15 Т/с «Перевізник-3»
00:35 Самозванці
01:40 Голі та смішні
02:25 Факти
02:55 Х/ф «Блекджек» (2)

6.00, 7.00, 8.00, 15.00,
17.00, 19.00, 21.00, 23.00
СТН
6.30, 19.30 Столиця
7.25, 3.00 Муз. програма
8.55, 16.55, 23.20 Світ
бізнесу
10.15 Повнота радості
життя
11.15, 1.30, 5.00
Мультляндія
13.20, 23.30 Громадська
приймальня
14.50, 19.20, 23.25 Міська
варта
15.10, 21.25 В гостях у Д.
Гордона
16.10 У центрі уваги
17.10, 22.25 Сильні світу
цього
18.00, 0.30 Віра. Надія.
Любов
20.00 Т/с «Інспектор
Деррік»

06:15 “Бізнес+”

04:45 Т/с «Ранетки»
05:30 Служба розшуку
06:20 “Документальний
дітей
детектив”
05:35, 06:35 Kіds Tіme
05:40, 06:45 М/с
06:45 Х/ф «Від тюрми та
06:40, 07:15, 07:40
від суми»
«Підйом»
07:30, 09:00 Репортер
08:50 Х/ф «Приватне
09:10 Т/с «Щаслива
замовлення» (1)
сімейка»
11:20 Т/с «Щасливі разом»
17:35 «Вікна-Новини»
12:55 Знову разом
17:45 Х/ф «Любов і голуби» 13:55, 14:50 Teen Tіme
14:00 Т/с «Тру Джексон»
20:00, 22:45 «Танцюють
14:55 Т/с «Татусеві дочки»
всі!»
15:55 Т/с «Відчайдушні
домогосподарки»
22:00 «Вікна-Новини»
16:55 Т/с «Друзі»
23:45 «ВусоЛапоХвіст»
17:50 Т/с «Вороніни»
19:00 Репортер
00:55 Х/ф «Від тюрми та
19:35 Т/с «Татусеві дочки»
від суми»
20:35 Здрастуйте, я –
02:30 Х/ф
ваша мама!
21:50 Інтуїція
«Гардемарини-3» (1)
23:05 Х/ф «Заморожений
04:10 Нічний ефір
каліфорнієць»

06:01 «Час-Тайм»
06:30 «Ранок на 5-му»
09:10, 22:15, 23:30
«Бізнес-час»
09:25, 13:20, 14:20 «5
елемент»
10:00, 11:00, 12:00, 13:00,
14:00, 15:00, 16:00, 17:00,
18:00, 19:00, 20:30, 23:00,
00:00 «Час новин»
10:30, 12:30 «Пресконференції у прямому
ефірі»
11:15 «Сканер»
15:20 «Своїми очима»
16:30 «РесПубліка з Анною
Безулик»
18:15, 22:00 «Вікно у
Європу»
18:45, 23:00 «Київський
час»
19:30, 01:50 «Час:
важливо»
21:00, 01:00 «Час»
21:40 «Час-Тайм»
23:30 «Трансмісія-тест»

06:00 «Життя»
06:20 М/ф
06:30 Переможний голос
віруючого
07:00 «24 години»
07:15 Створи себе
07:20 «Життя зі знаком +»
07:55 На перехрестях
планети Земля
09:00 Хіт-парад дикої
природи
10:10, 15:45 Твій Хіт
11:10 Сльози світу
12:15 Погляд у майбутнє
16:35 Х/ф «Час відпочинку
від суботи до понеділка»
18:30, 20:30 «24 години»
18:45, 20:50 «Життя»
18:55 На перехрестях
планети Земля
20:15 Сильні світу сього
21:10 Хіт-парад дикої
природи
22:10 Х/ф «Місто
наречених»
00:00 Таємниці долі

05:25 Т/с «Вулиці розбитих
ліхтарів»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00
Новини
07:10, 07:35, 08:10, 08:35
З новим ранком
09:10 Т/с «Таємниці
слідства»
11:00 Т/с «Невидимки»
12:15 «Слідство вели...»
14:05 «Сімейний суд»
15:05 «Судові справи»
16:00 Т/с «Вулиці розбитих
ліхтарів»
18:00 Новини
18:10 Т/с «У лісах і на
горах»
19:05 Т/с «Обручка» (1)
20:00 «Подробиці»
20:45 Футбол. Збірна
України – Збірна Болгарії
23:00 «Велика політика»
01:30 Х/ф
«Неприборканий» (1)
03:40 «Подробиці»
04:35 Т/с «Дівичвечір»

06:10 Срібний апельсин
06:50 Події
07:10 Т/с «Єфросинія» (1)
08:20, 14:00 Т/с «Слід» (1)
09:00 Т/с «Глухар» (1)
10:00 Т/с «Кримінальна
поліція» (1)
11:00 Т/с «Дорожній
патруль» (1)
13:00 «Нехай говорять»
15:35 Щиросерде зізнання
16:00 Федеральний суддя
17:00 Події
17:15 Критична точка
18:00 Т/с «Єфросинія» (1)
19:00 Події
19:20 Т/с «Маруся» (1)
20:15 Т/с «Глухар» (1)
22:15 Т/с «Я – охоронець»
02:00 Ласкаво просимо
02:45 Щиросерде зізнання
03:30 Події
03:50 Критична точка
04:30 «Нехай говорять»
05:20 «Найнеймовірніше
відео» (1)

04:55 «НТВ зранку».
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».
15:25 «Прокурорська
перевірка».
16:40 «Говоримо і
показуємо». Ток-шоу.
18:30 Т/с «Морські
дияволи».
19:30 «Концертний
зал НТВ» представляє:
Бенефіс Ірини
Понаровської.
21:35 Х/ф «Комуналка».
23:30 Х/ф «Чак і Ларрі:
Пожежне весілля».
01:45 Т/с “Столиця гріха”.

05:00, 09:00, 12:00, 15:00,
18:00 Новини
09:15 «Контрольна
закупівля»
09:40 «Жити здорово!»
11:00 «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 «Мисливці за
діамантами»
16:55 «Чекай на мене»
18:40 «Поле чудес»
19:45 «Нехай говорять»
21:00 «Час»
21:30 Х/ф «Золотий
ключик»
23:55 Олена Ваєнга.
Концерт
01:50 Х/ф «Геть комерцію
на любовному фронті, або
Послуги за взаємністю»

07:00, 08:00 «Телепузики»
07:30 М/с
08:30 «Мультик з
Лунтіком»
09:00 «Єралаш»
09:20 Т/с «Ранетки»
10:15 Т/с «Усі жінки
відьми»
11:05 Т/с «Зайцев +1»
11:30 «Жіноча ліга»
12:00 «Що ти робив
минулої п’ятниці?»
13:00 «Твою маму!»
13:30, 18:25 «Маша &
моделі»
14:10 Т/с «Моя прекрасна
няня»
15:10 «Дом-2»
16:05 Т/с «Ранетки»
17:00 Т/с «Універ»
19:05 Т/с «Моя прекрасна
няня»
20:05 Т/с «Універ»
21:30 Т/с «Зайцев+1» (2)
21:55, 23:55 Т/с «Реальні
пацани»

06:00 Ранкова молитва
06:10 М/ф
06:20 Світ православ’я
07:10 Ера здоров’я
07:30 Корисні поради
07:40 На олімпійський
Лондон
07:55 Формула-1
09:30, 13:00 After Lіve
12:30 Глибинне буріння
13:25 Країна якості
13:50 Х/ф «Нормандія –
Неман» (1)
15:40 У гостях у Д. Гордона
16:40 Майстер-клас
17:00 Золотий гусак
17:30 Зелений коридор
17:45 Світ атома
18:00 Концерт Раймонда
Паулса
20:00, 21:35 Творчий вечір
21:00 Підсумки дня
22:45 Мегалот
22:50 Суперлото, Трійка,
Кено
23:00 Ультра. Тема

06:30 М/ф
07:25 «Справжні лікарі»
08:15 «Світське життя»
09:05 «Хто там?»
10:05 М/с
10:55 «Світ навиворіт:
Індія»
11:55 «Екстрасенси проти
вчених»
12:55 «Від пацанки до
панянки»
14:05 Х/ф «Аквамарин» (1)
16:00 «Велика різниця в
Одесі»
17:35 «Здивуй мене»
18:30 Х/ф «Дружина
генерала» (1)
19:30 ТСН: «Телевізійна
служба новин»
20:00 Х/ф «Дружина
генерала» (1)
22:45 Х/ф «Парі» (2)
00:25 Х/ф «Вавилон нової
ери» (2)
02:00 «Гроші»
02:50 «Особиста справа»

05:20 Факти
05:50 Козирне життя
06:15 Х/ф «Пригоди Бріско
Кіунті-молодшого»
08:00 Битва націй
09:40 Велика різниця поукраїнськи
10:45 Люди, коні, кролики
і...домашні ролики
11:10 Квартирне питання
12:10 Х/ф «Перевізник-3»
14:35 Джентльмени на дачі
15:45 Стоп-10
16:40 Провокатор
17:40 Максимум в Україні
18:45 Факти
19:00 Наша Russіa
19:55 Х/ф «Антикілер»
22:30 Самозванці
23:30 Наша Russіa
23:50 Х/ф «Убивцявіртуоз» (2)
01:55 Х/ф «Останній
замок» (2)
04:00 Т/с «Кістки»
05:25 Т/с «Офіс»

6.00, 7.00 СТН
6.30 Столиця
7.25, 17.05 В гостях у Д.
Гордона
9.10 Хто в будинку
господар?
9.35 Актуальна тема
9.55 Т/с «Інспектор
Деррік»
11.00, 1.30 Як це?
11.30 Сильні світу цього
12.50 Повнота радості
життя
13.25, 16.20, 5.00
Мультляндія
13.45 Нас відповідей
14.50 Голос Перемоги
19.40, 0.10 Х/ф «Не
стріляйте в білих лебедів»
21.00, 23.40 СТН.
Тижневик
21.30 Х/ф «Пряма
спадкоємиця»
23.10 Наркоманія
виліковна
2.00 Муз. програма

05:05 М/ф

07:00 На перехрестях
планети Земля
08:00 Зелена варта
08:35 Твій Хіт
09:00 Створи себе
09:05 24 години Світ
10:15 За сім морів
10:50 Виховання домашніх
тварин
11:15 Невідоме про
відомих
12:15 Погляд у майбутнє
15:00 Твій Хіт
16:10 Королі професії
16:35 М/ф
17:40 Світ тварин
18:00 Світські хроніки
18:20 Журфікс
19:00 Портрети дикої
природи
19:30 Життя серед життя
20:00 24 години
20:40 Смертельна кухня
21:35 Х/ф «Соло для слона
з оркестром»
00:05 Таємниці долі

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 Х/ф «Любов на вістрі
ножа» (1)
15:50 «Юрмала-2009»»
17:45 «Вечірній квартал»
19:00 «Розсміши коміка»
20:00 «Подробиці»
20:30 «Майдан’s 2»
23:00 Розбір польотів
00:00 Х/ф «Пароль РибаМеч»
01:55 «Подробиці»
02:25 Х/ф «Подружжя Харт
в Австралії»

06:10 Срібний апельсин

07:00, 09:00, 12:00, 15:00,
18:00 Сьогодні.
07:45 Їхні вдачі.
07:10 Х/ф «Майор Пейн»
08:25 «Готуємо з Олексієм
09:10 Т/с «Я – охоронець» Зиміним».
09:20 Головна дорога.
12:00 Оголена красуня
13:00 Т/с «Я - охоронець» 09:55 Кулінарний двобій.
11:00 Квартирне питання.
14:00 Т/с «Варенька» (1)
12:20 Т/с «Адвокат».
16:00 Т/с «Дорожній
15:20 «Таємнича Росія:
Республіка Комі. База
патруль» (1)
позаземних цивілізацій?»
18:00 Т/с «Варенька» (1)
16:20 Очна ставка.
19:00 Події
17:20 Огляд. Надзвичайна
19:20 Т/с «Варенька» (1)
подія.
18:25 Професія 20:20 Урочиста
церемонія відкриття НСК репортер.
18:55 «Програма
«Олімпійський»
максимум».
23:30 Т/с «Втеча» (2)
20:00 «Російські сенсації».
20:55 Ти не повіриш!
01:40 Х/ф «Свої діти» (1)
03:10 Щиросерде зізнання 21:50 «Останнє слово».
22:50 Нереальна політика.
03:30 Події
23:25 Х/ф «По праву».
03:50 Х/ф «Майор Пейн»
01:25 «Один день. Нова
версія».
05:20 Срібний апельсин
06:50 Події

06:00 Х/ф «Подарунки по
телефону» (1)
07:45 Т/с «Детективи»
08:30 «Легальний
прибуток»
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»
12:00 Т/с «Детективи»
12:35 Т/с «Вулиці розбитих
ліхтарів»
13:35 Т/с «Москва.
Центральний округ» (1)
15:25 Х/ф «Без строку
давнини» (1)
17:15 Х/ф «Знайти та
знешкодити» (1)
19:00, 21:30, 00:00
«Свідок»
19:20 Х/ф «Десант» (1)
22:00 Т/с «NCIS:
полювання на вбивцю»

05:00 Т/с «Ранетки»
05:50 Т/с «Журнал мод»
06:50 Х/ф «Пригоди Елмо»
мента» (1)
08:05 Х/ф «Ліззі Макгуайр»
07:45 «Караоке на
10:00 Ревізор
11:00 Файна Юкрайна
Майдані»
11:45 Даєш молодь
08:45 «Сніданок з Юлією
12:10 Зроби мені смішно
Висоцькою»
13:10 Т/с «Татусеві дочки»
13:30 Фабрика Зірок
08:55 «Їмо вдома»
17:00 Х/ф «10 причин моєї
10:05 М/ф «Пінгвіни
ненависті»
Мадагаскару» (1)
19:00 Х/ф «Без обличчя»
22:00 Зоряний будинок.
11:05 «ВусоЛапоХвіст»
Напередодні
12:45 «Зважені та щасливі»
23:00 Х/ф «Батько
15:55 «Танцюють всі!»
нареченої» (2)
01:05 Спортрепортер
19:00 «Х-Фактор.
01:10 Х/ф «Дзвінок» (2)
Революція»
03:05 Зона ночі
23:35 Х/ф «Любов і голуби» 03:10 Народження
01:40 «Любов і голуби»
українського кіно
04:10 Зона ночі Культура
Невідома версія
04:15 Тася
02:20 Х/ф «Жіноча логіка» 04:25 Останній лоцман
04:05 Нічний ефір
04:35 Зона ночі Культура

07:20 «Клуб 700»
07:50, 08:50 «Бізнес-час»
08:20 «Тема тижня»
08:30 «Технопарк»
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»
16:20 «Арсенал»
17:25 «Феєрія мандрів»
18:15 «Народний
контроль»
19:15, 20:50, 00:25 «Тема
тижня»
19:30, 20:05 «Час інтерв’ю»
19:55, 23:20 «Бізнес-час»
21:00, 01:50 «Велика
політика»
21:40 «Вікно в Америку»
22:00 «Машина часу»

06:00, 10:00, 12:00, 18:00
Новини
06:10 Х/ф «Дорога моя
людина»
07:55 «Грай, гармонь
улюблена!»
08:55 «Розумниці і
розумники»
09:40 «Слово пастиря»
10:10 «Смак»
10:50 «Юліан Семенов.
«Він занадто багато
знав...»
12:20 Середовище
проживання. «Згущене
молоко на пісному маслі
13:50 Х/ф «Афоня»
15:35 Х/ф «Золотий
ключик»
18:15 «Марко Бернес. «Ми
замовкаємо, дивлячись у
небеса...»
19:15 «Великі перегони»
21:00 «Час»
21:15 «Примара опери»
22:55 «Прожекторперісхілтон»

06:30, 08:10 «Малятатвійнята»
06:50, 08:35 «Телепузики»
07:15, 09:00 «Мультик з
Лунтіком»
07:40 «Байдиківка»
09:35 Т/с «Моя прекрасна
няня»
10:40 «Жіноча ліга»
11:10 «Одна за всіх»
12:05 «Бабуни & дідуни»
12:30 «ТЕТ 2.0»
13:25 «10 бажань»
14:20 Т/с «Іграшки»
15:15 Т/с «Універ»
16:45 Х/ф «Оптом
дешевше-2»
18:30 «Лялечка»
19:25 Т/с «Зайцев+1» (2)
20:40 Т/с «Універ» (2)
22:30 «Бабуни & дідуни»
23:00 Х/ф «Дев’ята брама»
01:20 Т/с «Щоденники
Темного» (2)
01:55 «До світанку»

06:00 Х/ф «Аварія – дочка

06:00 «Легенди
бандитського Києва»
07:15 Т/с «Інспектор
Деррік» (1)
09:35 Т/с «Суто англійські
вбивства» (1)
11:30 «Речовий доказ»
12:00 «Головний свідок»
13:00 Х/ф «Десант» (1)
15:00 Т/с «Павутиння «
19:00 Т/с «Меч»
23:00 Х/ф «Адреналін» (3)
00:50 Х/ф «Лише
найсильніші»
02:35 «Речовий доказ»
04:10 «Правда життя»
05:40 «Уроки тітоньки
Сови»
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08:45 Корисні поради
08:55 Формула-1
11:00 Крок до зірок
11:40 Як це?
12:05 Караоке для
дорослих
12:50 Шеф-кухар країни
13:40 Хто в домі хазяїн?
14:20 Х/ф «Чекайте на
зв’язкового» (1)
15:35 Феєрія життя
16:05 «Чорнобиль –
Фукусіма»
16:55 Ближче до народу
17:30 Діловий світ
18:10 Золотий гусак
18:35 Маю честь
запросити
19:25 «Хіти 20-го сторіччя»
20:40 Головний аргумент
20:50 Офіційна хроніка
21:00 Підсумки тижня
21:40 Точка зору
22:00 Фольк-musіc
22:55 Трійка, Кено,
Максима

06:55 Х/ф «Великі
канікули» (1)
08:40 М/ф
09:05 «Лото-Забава»
10:05 М/с
10:55 «Дикі і смішні»
11:20 «Хованки»
12:15 Т/с «Незвичайна
сім’я» (1)
14:00 «Смакуємо»
14:25 «Алхімія кохання»
15:20 «Я так живу»
15:55 Х/ф «Дружина
генерала» (1)
19:30 «ТСН-тиждень»
20:15 Х/ф «На зраді» (2)
22:00 Т/с «Інтерни» (2)
22:25 «Світське життя»
23:25 «Телевізійна служба
новин»
00:15 «Tkachenko.ua»
01:00 Х/ф «Жмурки» (2)
03:00 Х/ф «Парі» (2)
04:25 «Алхімія кохання»
05:10 «Великі канікули»

06:30 Факти
06:45 Квартирне питання
07:45 Анекдоти поукраїнськи
08:05 Х/ф «Крокодил
Данді-2»
10:30 Ти не повіриш!
11:30 Козирне життя
11:55 Інший футбол
12:25 Велика різниця поукраїнськи
14:05 Х/ф «Механік»
16:00 Битва націй
17:40 Наша Russіa
18:45 Факти тижня
19:45 Наша Russіa
20:10 Т/с «Таксі»
21:20 Х/ф «Антикілер-2»
01:40 Голі та смішні
02:30 Х/ф «Останній
замок» (2)
04:35 Інтерактив.
Тижневик
04:50 Т/с «Кістки-4»

6.00, 7.00 СТН. Тижневик
6.30 Хто в домі господар?
7.30, 15.55, 1.40, 5.00
Мультляндія
7.50 В гостях у Д. Гордона
9.30 Корисна розмова
9.40 Вчися з нами
10.00 Столиця
11.20, 3.00 Муз. програма
12.55 Добра звістка
13.30 Актуально —
насущно
14.35 Голос Перемоги
16.25 КНУКіМ-рагіу
17.30 Х/ф «Пряма
спадкоємиця»
19.10, 0.35 Х/ф «Не
стріляйте в білих лебедів»
20.25 Гаряча лінія «102»
21.00 СТН. Спорт.
Тижневик
21.25 Світ бізнесу.
Підсумки
25.00 Х/ф «Призначення»
23.35 Громадська
приймальня

05:00 «Наші улюблені
мультфільми: Острів
сокровищ» (1)
06:00 Х/ф «Справа
Румянцева» (1)
07:45 «МастерШеф»
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»
16:10 «МайстерШеф»
19:00 «Битва екстрасенсів.
Третя світова»
21:00 Х/ф «Пряники із
картоплі» (1)
23:00 Х/ф
«Доглядальниця» (1)
01:10 «Неймовірні історії
кохання»
02:05 Нічний ефір

06:10 Кліпси
06:35 Т/с «Журнал мод»
07:45 Церква Христова
08:00 Запитайте у лікаря
08:35 Живчик Старти
09:00 Даєш молодь
09:35 М/ф
10:55 Я – герой!
12:50 Шоуманія
13:40 Аферисти
14:45 Info-шок
15:50 Х/ф «Армагеддон»
19:00, 22:05 Фабрика
Зірок
22:50 Х/ф «Занадто крута
для тебе» (2)
00:45 Х/ф «Лак для
волосся»
02:40 Зона ночі
02:45 Становлення
українського німого кіно
03:40 Зона ночі
03:45 Він врятував нас від
чуми
04:00 Найкращі... Серед
повитух

07:10, 08:20, 14:15, 19:15,
20:50, 00:25 «Тема тижня»
07:20 «Клуб 700»
08:30, 15:20, 23:30
«Рекламна кухня»
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»
14:10 «Кухня гурмана»
14:25 «Гра долі»
16:20 «Фактор безпеки»
17:15 «Палата»
17:30 «Не перший погляд»
18:15 «Машина часу»
19:30 «Велика політика»
20:05 Д/ф «Йосип Сліпий:
молитва за Україну»
21:00 «Час: підсумки»
21:40 «Час Тайм»
22:00 «Територія закону»

06:00 Трипільці
06:50 Твій Хіт
07:10 Клуб Суперкниги
07:30 Клуб 700
08:05 Виховання домашніх
тварин
08:40 М/ф
09:00 Створи себе
09:50 Смертельна кухня
10:35 Невідоме про
відомих
11:30 М/ф
12:15 Погляд у майбутнє
15:00 За сім морів
15:30 Твій Хіт
16:15 Шлях до перемоги
16:30 Х/ф «Соло для слона
з оркестром»
19:00 Життя серед життя
19:40 П’ятизірковий
відпочинок
20:00 Зелена варта
20:25 Невідоме про
відомих
22:15 Х/ф «Піна»
00:00 Таємниці долі

04:20 Т/с «Братидетективи»
05:50 «Найрозумніший «
07:25 М/с
08:30 «Це моя дитина»
09:30 «Школа лікаря
Комаровського»
10:00 «Ранкова Пошта»
10:35 «Неділя з
«Кварталом»
11:30 «Смачна ліга»
12:25 Х/ф «Кавказька
полонянка, або Нові
пригоди Шурика»
14:10 Т/с «За загадкових
обставин»
16:10 «Вечірній квартал»
18:05, 21:00 Т/с «Салямі»
20:00 «Подробиці тижня»
22:55 Х/ф «Кандагар» (2)
01:00 «Подробиці тижня»
01:45 Х/ф «Недитяче кіно»
03:10 Х/ф «Формула
любові»
03:50 Х/ф «Кандагар» (2)

06:00 Срібний апельсин
06:50 Події
07:10 Х/ф «Вуличні танці
3D» (1)
09:10 Ласкаво просимо
10:10 Х/ф «Весна на
Зарічній вулиці» (1)
12:10 Х/ф «Свої діти» (1)
14:10 Т/с «Варенька» (1)
16:00 Т/с «Дорожній
патруль» (1)
18:00 Т/с «Варенька» (1)
19:00 Події тижня
19:30 Т/с «Варенька» (1)
22:20 Футбольний вік-енд
23:30 Т/с «Втеча» (2)
01:45 Х/ф «Побачення
наосліп» (2)
03:30 Події тижня
04:00 Х/ф «Вуличні танці
3D» (1)
05:35 Срібний апельсин

07:15 «Російське лото».
09:20 «Перша передача».
09:55 «Розлучення поросійськи».
11:00 Дачна відповідь.
12:20 Т/с «Адвокат».
14:05 Своя гра.
15:20 Слідство вели....
16:20 І знову здрастуйте!
17:20 Огляд. Надзвичайна
подія. Огляд за тиждень.
18:00 «Сьогодні.
Підсумкова програма».
19:00 Щиросерде
зізнання.
19:50 «Центральне
телебачення».
21:00 «Таємний шоубізнес: Хрещені батьки
зірок. Япончик проти
Калмановича».
21:55 «НТВшники». Арена
гострих дискусій.
23:00 Х/ф «Мис страху».
01:25 «Один день. Нова
версія».

06:35 Х/ф «Зимовий вечір
у Гаграх»
08:00 «Смак»
08:35 «Армійський
магазин»
09:10 «Здоров’я»
10:10 «Доки всі вдома»
11:00 «Три життя Євгена
Євстигнєєва»
12:15 Х/ф «Ласкаво
просимо, або Стороннім
вхід заборонений»
13:40 Т/с «Серафіма
Прекрасна»
16:45 Х/ф «Канікули
суворого режиму»
19:35 «Спеціальне
завдання»
21:00 Недільний «Час»
22:00 «Мульт особистості»
22:40 «Yesterday lіve»
23:45 Х/ф «Невдахи»
01:30 Х/ф «Щиро Ваш...»
02:55 Х/ф «Будинок на
дюнах»
04:00 «Модний вирок»

06:00 «Легенди
бандитського Києва»
07:20 Т/с «Павутиння
11:30 «Легенди карного
розшуку»
12:00 «Агенти впливу»
12:30 «Найкращі бої братів
Кличків»
14:10 Бушидо. Східні
єдиноборства
14:55 Т/с «Меч»
19:00 Х/ф «Лише
найсильніші»
21:00 Х/ф «Пограбування
на Бейкер-стріт» (2)
23:20 Х/ф «Адреналін-2:
висока напруга» (3)
01:15 Х/ф «Небезпечні
зв’язки» (2)
03:25 «Агенти впливу»
04:20 «Правда життя»
05:25 «Уроки тітоньки
Сови»

05:40 «ТЕТ 2.0»
06:30, 08:10 «Малятатвійнята»
06:50, 08:35 «Телепузики»
07:15, 09:00 «Мультик з
Лунтіком»
07:40 «Байдиківка»
09:30 Т/с «Зайцев +1»
10:45 Х/ф «Оптом
дешевше-2»
12:30 «Лялечка»
13:25 «Це любов»
13:50 Т/с «Іграшки»
15:15 Т/с «Універ»
17:10 Х/ф «Пікап. З’йом
без правил»
18:30 «10 бажань»
19:25 Т/с «Зайцев+1» (2)
20:45 Т/с «Універ» (2)
22:30 «Це любов»
23:00 Х/ф «Глянець» (2)
01:10 Х/ф «Пікап. З’йом
без правил» (2)
02:25 «Дурнєв +1»
02:50 «До світанку»

ВІТАЄМО з днем народження
члена спілки підприємців
Надію Григорівну КОЦЮРУБУ
В душі цвіте хай чарівна калина
І сонячні пісні хай линуть для Вас.
Бажаємо днів радісних, світлих, красивих,
Досягнень у долі щасливих
Не знати ніколи журби і біди,
Хай Вам всміхаєтьсяч сонце завжди.
ВІТАЄМО з Днем вчителя

Олену Анатоліївну МЕЛЬНИК —
вчителя спеціалізованої школи «Сузір’я» —
для якої школа — це її життя
і кожен день присвячений учням.
Усмішок, енергії, любові до знань і до людей.
Ваші учні Людмила Поліщук, Вікторія Радчук
Підприємству в м. Вишгород терміново потрібні:
— маляр з порошкового фарбування
металевих виробів.
Досвід роботи. З/п від 4 500 грн.
Тел: (067) 659-54-57

ООО «КВОТ» терміново потрібні литейники
пластмас (можливо з навчанням).
Робота в м. Вишгороді. ЗП відрядна.
Тел: (044) 587-95-16, (044) 361-19-55,
(04596) 53-894 (факс)
Продаються гаражі:
кооператив «Екран» — бетонний з погребом,
кооператив «Чайка» — двоповерховий з погребом.
Тел: (050) 357-07-88 Борис Олександрович
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
Пам’ять
Колеги, друзі, сусіди щиро сумують з приводу передчасної смерті прекрасної Людини, дружини, матері, бабусі Ганни Йосипівни КУРІЛКО і напередодні сороковин від дня
смерті висловлюють щирі співчуття рідним і
близьким покійної.

2 жовтня виповнюється 8 років
найкращому хлопчику Ілюші ДАНИЛЯКУ!
Ура! Тебе сегодня — восемь!
Веселье властвует в душе!
Желаем счастливо, без скуки
С родными и друзьями жить,
Искусства постигать, науки,
Своим здоровым дорожить!
И будет пусть тебе от Бога
В судьбе прекрасная дорога!
Бабуся, тато, мама,
Аріша, Даша, Ігор
Щиро ВІТАЄМО з днем народження
Федіра Івановича ЧЕРНЯК,
голову Садівничого товариства «Дніпро-8»!
Хай завжди Вам посміхається доля,
Несуть тільки радість з собою роки,
Хай щастя й здоров’я не зрадить ніколи,
Хай збудуться мрії, бажання й думки!
Хай в роботі усе удається,
Хай удача Вам посміхнеться,
Снаги трудової — без ліку,
пошани й добра — від людей,
Щасливого й довгого віку
ми зичимо Вам у цей день.
Співробітники

ЮРИДИЧНІ
ПОСЛУГИ:

Якісне надання юридичних послуг
в м. Вишгороді та районі з будь-яких
правових питань, розробка будь-якої
юридичної документації, представництво інтересів у судах. Адвокат.
Тел: (067) 184-18-55

До уваги страхувальників
Вишгородська міжрайонна виконавча дирекція Київського
обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності просить страхувальників до
20 жовтня подати наступну інформацію:
— кількість дітей до 18 років з вказанням дати народження;
— кількість часто та довгохворіючих осіб, в т. ч. і дітей;
— кількість застрахованих осіб, які перебувають на диспансерному обліку.

ООО НВП «Будтехносервис» приглашает на работу:
инженера отдела снабжения. Комплектация строит.
объектов (сантехсистемы, вентиляция).
инженера-сметчика. Составление сметной
документации (сантехсистемы, вентиляция).
Справки по тел: 579-23-41, 579-23-42.

Сервіс

Бракує часу?
Дзвоніть у «КАНО»

Сьогодні різні види індивідуальної допомоги вже не є розкішшю. До послуг нянь, хатніх робітниць тощо вдаються не
тільки люди із статками, а й ті, хто багато працює й у кого зовсім бракує часу на догляд за дитиною чи хворими та на домашню роботу.
НАШУ хатню робітницю не доведеться всьому вчити,
вона знає, як створити затишок у вашій оселі: порядок — забезпечений і вечеря для вашої родини — вчасно приготована. НАША няня догляне за дітьми. Для неї достатньо ваших
індивідуальних побажань і вказівок.
Одноразові чи постійні послуги кваліфікованих гувернантки, няні, репетитора, сиділки, кухаря, водія, садівника, хатньої робітниці тощо надає ЦЕНТР «КАНО» при
Благодійному фонді святої Ольги.
Хочете мати надійного і кваліфікованого помічника на годину, день, тиждень або й рік? Звертайтесь за тел: 579-2444; моб: (067) 935-84-37, (093)626-50-64.

Заява про наміри
ПП «ЛУКОЙЛ-Україна» АЗС №10-24, розташована за
адресою: смт. Димер, вул. Шевченка, 108, повідомляє про
намір продовження терміну дії дозволу на викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин.
Планується проведення інвентаризації викидів та обгрунтування обсягів викидів, метою якої є визначення фактичних
величин викидів для формування підстав для продовження
терміну дії дозволу на викиди забруднюючих речовин.
Підприємство спеціалізується на роздрібній торгівлі нафтопродуктами. Викиди здійснюються під час заправки автомобілів та зливу нафтопродуктів. Основними забруднюючими речовинами є азоту діоксид, оксид вуглецю. Усі викиди
— у межах допустимих норм, перевищення санітарних норм
на межі санітарно-захисної зони не виявлено.
Збір зауважень громадських організацій та окремих
громадян з даного питання проводить Вишгородська
райдержадміністрація, яка знаходиться за адресою:
07300, м. Вишгород, площа Шевченка, 1 тел. (04596)
2-20-22 протягом місяця з дати публікації оголошення.
Дані для договору - Директор з розвитку та експлуатації
ПП «ЛУКОЙЛ-Україна» Денис Миколайович Семашко діє на
підставі Довіренності № 116 від 22.08.2011р.
Телефон-факс? (044) 501-05-48.

Вишгород

Україна

1 жовтня

Унікальна подорож на Поділля і Буковину
Нещодавно
делегація
Вишгородців відвідала два унікальні
для України міста — Кам’янецьПодільський (Хмельниччина) і Хотин (Буковина), ознайомилася із
історичними та архітектурними
пам’ятками цього краю.

Кам’янець

Володимир САЮК
ФОТО — Людмила ШУЛЬГА,
спеціально для «Вишгорода»

Перша зупинка — Летичів, де похований Устим Кармелюк, український
народний герой, видатний керівник
боротьби селян Поділля проти кріпосництва (1813-1835 рр). Діяв на теренах
Літинського (Вінничина), Летичівського і Проскурівського повітів (Хмельниччина), Поділля, вбито шляхтичем
у с. Корчинці Деражнянського району

(Хмельниччина). Постояли біля башти,
де був він ув’язнений, вшанували світлу пам’ять цієї особистості біля Величного пам’ятника герою (Кармелюку) в
центрі смт. Летичева.
Далі — курс на Хмельницький
(колишній Проскурів) і Кам’янецьПодільський.
Кам’янець-Подільський — «місто
на камені», місто-легенда, місто-фортеця, Подільський Акрополь. Природа
створила диво. Ліва притока Дністра —
річка Смотрич, оббігаючи на сорокаметровій глибині скелясте плато, робить
тут мальовничу петлю, утворюючи своєрідний екзотичний острів, завширшки
500 м і завдовжки 1 300 м площею біля
121 га. Для захисту міста на острові зі
сторони єдиного тоді мосту було споруджено протягом віків комплекс оборонних споруд. Давня частина укріплень — Стара фортеця з 11 баштами
на верхній терасі. А на нижній терасі,
що ніби обіймає Стару фортецю — Новий замок, південний двір та дорога до
міста, оточена з боку урвища Водяною
баштою і оборонними мурами.
Відносно походження міста, дати
його заснування існують три версії:
дако-римська в період дако-римських
(Траянових) воєн у перші століття нашої ери; від часів Галицько-Волин-

ської держави ХІІ-ХІІІ століття; від
литовської доби після перемоги над
татарами литовсько-українського війська на Синіх Водах 1362 р.
За свою середньовічну історію місто було захоплено лише тричі: 1393
р. литовським князем Вітовтом, 1430

р. поляками через незгоду
всередині гарнізону фортеці
та 1672 р. турками, завдяки
значній чисельній перевазі
над оборонцями.
Турецькі війська, очолювані султаном Мехмедом IV,
у складі яких були війська
кримського хана Селім-Гірея
та козацькі загони гетьмана
Петра Дорошенка, становили 150-170 тисяч чоловік. Їм
протистояла залога фортеці
чисельністю близько 1 200
жовнірів та 500 ополчценців.
Після тритижневої облоги 2
вересня 1672 р. поляки підписали акт

капітуляції Кам’янця — ця поразка увійшла в історію Європи.
По Бучацькому миру, укладеному
восени 1672 р., Подільське воєводство з Кам’янцем відходило до Туреччини, воєводства Брацлавське і
Київське визнавалися козацькими володіннями, керованими Дорошенком
під турецьким протекторатом; Польща
зобов’язалася щороку платити Туреччині 22 000 дукатів (найбільш ганебна
угода за всю історію Речі Посполитої).
1699 р. під впливом Петра І Росія,
Польща, Австрія, Венеція і Туреччина
підписали Карловицьку угоду, за якою
Туреччина відступила Польщі Поділля
з Кам’янцем — 27 років місто належало туркам. 1793 р. згідно з другим
поділом Польщі Поділля у складі цілої
Правобережної України відійшло до
Росії, а Кам’янець-Подільський став
центром новоутвореної Подільської
губернії. Коли до складу Російської
імперії увійшла Бесарабія, Кам’янець
остаточно втратив оборонне значення, потреба у фортеці відпала. У 1812
р. її було перетворено на військову
в’язницю.
Визначною подією було постання
в Кам’янці Державного Університету,
який урочисто було відкрито 6 жовтня
1918 р. при гетьманові Павлу Скоропадському, його ректором став професор Іван Огієнко — філолог, міністр
освіти і віровизнань. 1921 р. більшовиками університет було закрито, на

його базі було утворено інститути народної освіти та сільськогосподарський.
Із 14 жовтня 1919 по 14 листопада 1920 рр із перервами Кам’янецьПодільському судилося ненадовго
стати державним центром України —
останньою столицею УНР.
22 вересня 1937 р. було створено
Кам’янець-Подільську область УРСР, але вже в квітні
1938 р. обласний центр перемістився до Проскурова.
1928 р. Рада Народних
Комісарів УРСР оголосила
створення в Кам’янці історико-культурного заповідника,
до складу якого увійшли Старий замок,
Руська та Польска
брами, Кушнірська
башта (Стефана Баторія). 1977 р. Старе
місто отримало статус Державного історико-архітектурного
заповідника, а в 1996
р. — Національного історикоархітектурного
заповідника
(НІАЗ «Кам’янець»).
У 1996 р. на території
Хмельницької області створено
Національний природний парк
«Подільські Товтри», адміністративний

центр якого знаходиться в Старому
місті. У 1996 р. було започатковано цікавий україно-польський проект дослідження і реставрації Замкового мосту,
профінансований урядом Польщі, як
внесок у дослідження спільної культурної спадщини.
Місто стало об’єктом номінації
світової спадщини ЮНЕСКО. 2007 р.
Національний історико-архітектурний
заповідник (НІАЗ «Кам’янець») став
номінантом Всеукраїнської акції «7 чудес України». Місто щороку все більше
привертає увагу туристів. Щороку їх
тут понад 100 тисяч, серед них близько 20 тисяч зарубіжних.
У Кам’янці ми познайомилися з історичними пам’ятками Старого міста:
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Ліра
Ольга ДЯЧЕНКО
Кожний клаптик святої землі
Рясно скроплений потом і кров’ю,
Щоб дзвеніли струмочки малі,
Напували стражденних любов’ю.
Як шкода, що вроста бур’яном
Колись щедра, врожаїста нива.
Вояки в цій землі вічним сном,
А в безпам’ятстві внуки щасливі.
Яка ж гарна ти, земле моя,
А сліпцям осяйні закордони,
Бо і в душах бур’ян той буя,
Зариває у землю мільйони.
***
Мандруємо у Кам’янець-Подільський,
А за вікном нас осінь доганя.
Як шеф сказав: «Ми —
пізнавальне військо»,
В автобусі козацтво без коня.
Узріла біля гарної садиби —
Гнідко жував посивілу траву.
Отож козак у це село придибав
Творить в старій історії нову.
В автобусі дідусь своєму внуку
Про гетьманів доречно нагадав,
З дитинства щоб засвоював науку
І не з книжок своє коріння знав…
Отак в патріотичному настрої,
Без музики у сотні децибел,
У роздумах осіннього спокою
До наших спішимо першоджерел.

вдалося відвідати Петропавлівську церкву (збудована у XV-XVI ст.) УПЦ КП, а також найстарійшу — вірменську св. Миколая УПЦ МП (1398 р.) з дзвіницею (1495
р.), церква діюча.
У Старій фортеці бачили башти: Мала
Західна і Рожанка — будова XIV ст., Тенчинська — XV ст., решта — початок XVI ст.,
реконструкція — середина XVI
ст.; Папська башта (1503-1517
рр), найвища, збудована на кошти папи Юлія ІІ, її подоляни
прозвали Кармелюковою, в якій
він не раз відбував ув’язнення, а
1823 р. з групою товаришів організував втечу.
У кафедральному костьолі
св. Петра і Павла, турки після
взяття Кам’янця 1672 р. спорудили мінарет. Після повернення Кам’янця до Польщі, 1699
р. відразу на мінареті поверх
турецького півмісяця було встановлено дерев’яну статую Діви
Марії. Військовий інженер Ян де
Вітте дерев’яну статую замінив на позолочену мідну, виготовлену в Гданську, і 10
травня 1756 р. її урочисто встановили на
мінареті. Встановлення і закріплення на
висоті 37 м важкої статуї заввишки понад
3 м було нелегкою інженерною проблемою. Крім того, в костьолі знаходиться
пам’ятник померлій 21-річній шляхтянці.
У білому каррарському мармурі талановитий скульптор Віктор Бродський втілив
образ молодої дівчини, яка заснула, читаючи книгу, розгорнуту на 21 сторінці. Цей
пам’ятник — шедевр мистецтва, скульптор як міфічний Пігмаліон вклав в нього
свої серце і душу. Вага монументу — 4,5т,
проблемно було доставити таку масу із
Італії у Кам’янець.
Далі — у наступному номері
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1 жовтня

Дата

2011 року

Календар

Цей день в історії
1 жовтня — Міжнародний
день музики, Міжнародний день
людей похилого віку
1869 — у Відні випущені перші
поштові листівки
1884 — на Вашингтонській конференції ухвалено рішення про
введення на всій Землі поясного
часу
1926 — Київський оперний театр отримав назву Київська державна академічна українська опера (сьогодні Національна опера
України ім. Т.Г. Шевченка)
1967 — радянське телебачення
розпочало регулярні кольорові передачі
Іменини: Ірина, Софія
2 жовтня — День працівників
освіти, Міжнародний день ненасилля
1836 — Чарлз Дарвін повернувся з кругосвітньої подорожі на
кораблі «Бігль», що тривала майже
п’ять років і привела до створення
його теорії еволюції
Іменини: Давид, Ігор, Костянтин, Трохим, Федір
3 жовтня — Всесвітній день
довкілля
1906 — міжнародним сигналом
лиха був затверджений сигнал SOS
(раніше діяв сигнал CQD)
1917 — у Чигирині розпочався
Всеукраїнський з’їзд козацтва, на
якому затверджено статут організації та обрано її Генеральну Раду
на чолі з Павлом Скоропадським
1952 — у Лос-Анджелесі зроблений перший відеозапис на магнітну стрічку
Іменини: Михайло, Олег, Федір
4 жовтня — Всесвітній день
тварин; (з 4 по 10 жовтня —
Всесвітній тиждень космосу)
1535 — надруковано першу англомовну Біблію
1582 — Папа Римський Григорій
XIII ввів «григоріанський календар»
1675 — голландський фізик
Хрістіан Гюйґенс запатентував кишеньковий годинник
1911 — у Лондоні введено в дію
перший у світі ескалатор
1957 — з космодрому Тюратам
в Казахстані запущено перший у
світі штучний супутник Землі. ООН
проголосив цей день Днем початку
космічної ери людства
1968 — відбувся перший політ
пасажирського літака Ту-154
Іменини: Андрій, Данило, Дмитро, Йосиф (Йосип, Осип)
5 жовтня — Всесвітній день
учителів
1502 — Христофор Колумб відкрив Коста-Ріку
1880 — запатентована перша
кулькова ручка
Іменини: Макар, Петро, Федір
6 жовтня
1917 — відбувся І Всеукраїнський з’їзд товариства «Просвіта»
1927 — у Нью-Йорку компанія
«Ворнер Бразерз» представила
перший звуковий фільм «Співак
джазу»
Іменини: Андрій, Антон (Антонін), Артур, Іван, Інокентій, Іраїда,
Петро
7 жовтня
1806 — у Англії запатентований
перший копіювальний папір
1944 — США, СРСР, Британія і
Китай домовилися про заміну Ліги
Націй Організацією Об’єднаних Націй
1977 — прийнята третя (і остання) Конституція СРСР
Іменини: Владислав, Фекла

Вишгород

Вітаємо колегу-депутата
День працівників освіти для нас особливий. Звісно, ми всі
— вчителі один одному, та… найглибший слід залишає саме
перша вчителька. А наша колега, депутат Ольга Мельник,
працювала вчителем початкових класів.
Валерій ВИГОВСЬКИЙ, Юрій КОЛОДЗЯН, Юрій ЛИННИК,
депутати міськради

Діти Валерія Виговського й дотепер згадують, як Ольга Василівна вчила їх виводити перші слова: «мама», «Україна», «любов».
Ольга Мельник працювала у районному відділі освіти, а нині є
спеціалістом відділу з гуманітарних питань виконкому. У міськраді
вона очолює комісію з гуманітарних питань.
Школа — любов усього її життя, тож вітаємо Ольгу Василівну з
цим славним днем і зичимо й надалі залишатися взірцем справжньої вчительки для багатьох поколінь українців.

До Дня учителя
Ми, Вишгородська громадська організація «Любов та милосердя», вітаємо всіх вчителів, а особливо вчителів-пенсіонерів із Днем
учителя. Ці люди, попри всілякі труднощі — голод, холод і подекуди
неповагу до досвіду — гідно виконують свій обов’язок перед суспільством.
Спасибі вам за велику любов до дітей і до своєї професії.
І нехай рясно
благословляє тепер вас Бог,
Ви пройшли
цей шлях достойний.
Терпко й важко вам було,
То ми зараз вам бажаєм,

Щоб життя ваше цвіло.
Щастя, миру і здоров’я
Зичимо від серця вам,
А що просите у Бога —
Щоб Господь те все вам дав.
Дорогенькі наші, будьте здорові!

Цінуємо
самовіддану працю
Дорогі вчителі!
Щодня ви вкладаєте в підростаюче покоління частинку себе
— своїх знань, життєвого досвіду,
людяності. Ми дуже цінуємо вашу
самовіддану працю. І в це чудове
свято — День учителя — звертаємося до вас зі щирою
подякою.
Нехай вас обминає лихо на життєвому шляху, хай
примножується добробут та оточує людська пошана!
Щастя, здоров’я й добра вам!
Вишгородська міська партійна організація
Політичної Партії «УДАР Віталія Кличка»

Низький уклін вам!
Шановні співгромадяни!
Міжнародний День людей похилого віку — це нагадування всьому суспільству про обов’язок перед тими,
хто будував цю країну, хто нас виховував, ішов заради
нас на жертви.
У цей день ми вшановуємо тих, хто зараз, на схилі
віку, потребує нашої уваги, турботи й допомоги. Низькій
уклін вам, наші батьки й матері, дідусі й бабусі!
Вишгородська міська партійна організація
Політичної Партії «УДАР Віталія Кличка»

Озирнися навколо — на тебе чекають
Спочатку День літніх людей відзначали у Європі, потім — в Америці,
а наприкінці 1980-х років — у всьому світі. 14 грудня 1990 року Генеральна Асамблея ООН оголосила 1
жовтня Міжнародним днем людей
похилого віку. У цей день привертають увагу урядів, приватних і громадських організацій до створення
суспільства, в якому б люди не тільки жили довше, а життя їх було більш
якісним, різноманітним, повноцінним і приносило задоволення.
Таміла ОРЕЛ, голова районної
організації Товариства
Червоного Хреста України

Із найбільшим розмахом День людей похилого віку відзначається у скандинавських країнах. У цей день багато
теле- і радіопрограм транслюють передачі з урахуванням смаків літніх людей.
1 жовтня проходять різні фестивалі, організовані асоціаціями захисту прав літніх людей, конференції і конгреси, присвячені їх правам та ролі в суспільстві.
В Україні ми ще не виховали суспільство, щоб святкувати цей день на такому рівні. Здебільшого в цей день і самі
люди похилого віку і ті, хто ними опікується, піднімають питання матеріального забезпечення цієї категорії людей та
наголошують на проблемах самотності.
До Вишгородської районної організації Товариства Червоного Хреста
України, на обліку якої 1028 одиноких
людей похилого віку, все частіше звертаються ті, хто опинився за межею
бідності. Чимало з них воювали, трудилися, ростили дітей, але через певні обставини залишилися самотніми. Люди
приходять до нас із своїм болем, образами. Але ж вони живуть не в пустелі, їх
оточують знайомі, сусіди, родичі, вони
мають, врешті, дітей. Старість — це
страждання не лише від фізичних недуг.
Чому ж так часто поряд із людиною, яка
потрапила в біду, нема того, хто б подав
їй руку допомоги, заспокоїв лагідним
словом, дав відчути, що вона не самотня?
Небайдужі до життя самотніх стареньких сестри милосердя Червоного
Хреста та соціальні працівники територіального центру для пенсіонерів.
Ці служби — одна громадська, інша
державна — стали не лише швидкою
допомогою, а й добрими феями, тими

світлими і теплими помічницями, котрі
з’єднують самотні серця із світом.
Медичні сестри виконують призначені лікарями процедури і разом із соціальними робітниками розв’язують безліч проблем: допомагають оформити
житлову субсидію, помити та перевдягнути знесилену хворобою людину, іноді
придбати одяг чи продукти харчування.
А часом —спорядити в останню путь.
І тому на їх адресу приходять теплі
слова подяки за те, що вони зігрівають
одиноку старість.
Група інвалідів Пірнова дякує патронажній медичній сестрі — Галині Буяло.
Її підопічні пишуть, що це надзвичайна
жінка: добра, турботлива й уважна до
своїх стареньких хворих, для неї нема
чужого горя, вона завжди відгукнеть-

Благодійність

ся на будь-яке прохання, не рахуючись
із власним часом. Вдячні за чуйність,
увагу про них підопічні Червоного Хреста м. Вишгорода медичним молодшим
патронажним сестрам Надії Шкільній і
Раїсі Кравченко.
Медичній сестрі Валентині Гавриловій дякують жителі смт Димер за її золоті серце і руки: якщо є потреба, вона
приходить до хворого двічі на день і навіть у вихідні. Із добрим серцем, щирою
розмовою, посмішкою на вустах обслуговує своїх підопічних медична сестра
с. Демидів — Лариса Приходько, за що
вони їй дуже вдячні.
Цього року влада району і міста зробила людям похилого віку довгожданий
подарунок — центр медико-соціальної
допомоги Червоного Хреста, який надає медичні та соціальні послуги. І хоч
працює центр всього три місяці, чимала кількість людей вже скористувалась
його послугами із задоволенням.
Дуже прикро за так званих «опікунів»,
які взялися доглядати за одинокими до-

вічно. Підписуючи папери, вони обіцяли
райський догляд — і старенькі заповіли їм все своє нажите добро, квартиру.
Але, забравши все добро, «опікуни» забули про самотніх стареньких, кинули
напризволяще, позбавивши пільги бути
під опікою соціальної служби і служби
Червоного Хреста.
Звісно, не хочеться у свято говорити про погане. Радує те, що все більше
добрих людей охоче допомагають нашим підопічним. До цього їх закликає й
держава: так, голова районної державної адміністрації Олександр Приходько
звернувся до всіх голів рад Вишгородщини з проханням, аби ніхто із самотніх
стареньких не залишався без уваги.
До РОТЧХ звернулася Асоціація роботодавців м. Вишгорода, попросила
список одиноких лежачих хворих (15
осіб) і обіцяла провідати їх і надати допомогу. Виявило бажання надати допомогу і облаштувати територію навкруги
Будинку престарілих у смт Димер ТОВ
«КрафтФудз Україна». Чимало добрих
справ на рахунку Благодійного фонду
святої Ольги, Спілки підприємців Вишгородщини.
Працюю багато років на посаді голови РОТЧХ і постійно спілкуюсь із одинокими літніми людьми. І точно знаю,
що чекають вони на турботу від своїх
найближчих родичів, знайомих, яких
люблять і яким у свій час віддали тепло
своїх сердець.
Тож, шановні вишгородці, огляніться
навколо себе, згадайте Господні заповіді — і не лише в цей день, але постійно
приділяйте увагу людям літнього віку.
Бо старість не обмине нікого.
РОТЧХ традиційно організовує акцію
«Милосердя», збирає продукти харчування, одяг, іншу гуманітарну допомогу,
щоб мати можливість надати її одиноким людям похилого віку. Акція триває
до 31 жовтня.
Залучіться до дієвого милосердя,
допоможемо разом тим, хто сам собі
допомогти не може. Нехай не міліє ріка
добра.
Звертайтесь до районної організації
Червоного Хреста з пропозиціями.
Наша адреса: м. Вишгород,
вул. В. Симоненка, 5, тел: (04596)
52-638. Розрахунковий рахунок
26000301172 у Вишгородському
відділенні Ощадбанку України №
8151, МФО 320155, код 23571538.
Із поміткою «На благодійність».

Вишгород
Історія

КОЛО жінки

1 жовтня

Зберігається у пам’ятках

Минулого вівторка відбулась
ХIV звітно-виборча конференція
районної організації Товариства
охорони пам’яток історії та культури України.
Прийнятою постановою роботу
районного товариства оцінено як
задовільну. Обрано делегатів на
ХIV обласну конференцію Товариства з охорони пам’яток історії
та культури.

моріальний комплекс, відкриття у
Вишгороді пам’ятників ліквідаторам аварії на Чорнобильській АЕС,
а також покровителям міста — святим Борису і Глібу, впорядкування
братських могил у селах району не
лише до Дня Перемоги, а й упро-

завідуючих дошкільних навчальних
закладів. А начальник районного
відділу освіти Раїса Клименко у своєму виступі докладно розповіла про
роль шкіл у діяльності Товариства.
Власним баченням його впливу на
виховання підростаючого покоління

Власн. інф.
ФОТО – Андрій МАКСІМОВ,
«Вишгород»

На державному обліку у районі 72
братські могили, 28 пам’яток воїнам-односельцям, три пам’ятні знаки, пам’ятник-музей визволителям
Києва (Національний музей-заповідник «Битва за Київ у 1943 році») у
с. Нові Петрівці, два поховання років
громадянської війни, могила Героя
Радянського Союзу А. І. Зінченка у
с. Дудки, могила відомого вченогокраєзнавця Лаврентія Похилевича
у с. Любимівка, шість могил радянських воїнів.
У своєму звіті відповідальний секретар товариства Алла Плотнікова зазначила, що останнім часом у
районі і місті пожвавилась робота
з увічнення вікопомних подій і дат.
Про це свідчать Жукинський ме-

13

70 роковини страшних подій

Бабин Яр —
це і моя історія
«Навіщо ти йдеш туди, хіба тебе це стосується? Адже ти не єврейка» – питання
заскочило зненацька. І от, прямуючи до
Бабиного Яру, я вже питаю сама себе:
«А й справді, хіба мене, просту українку,
має хвилювати Бабин Яр, ситуація в Ізраїлі і взагалі, що буде з євреями в усьому світі?» В житті стільки нагальних проблем — у родині, на роботі, в суспільстві,
врешті-решт, в нашій країні…
Тетяна ЗАРІЦЬКА
ФОТО — Алекс КАРПЕНКО,
спеціально для «Вишгорода»

довж усього року. Однак, на її думку, патріотично-пошукова робота в
основному ведеться у школах, до
неї мало залучається робітничої молоді, студентів.
Наочною ілюстрацією слів Алли
Плотнікової була присутність у залі,
де проводилась конференція, директорів усіх шкіл району, а також

поділилися активіст із Жукина, науковець Микола Сакада, Лютізький
сільський голова Тамара Савенок,
голова районної ради ветеранів Петро Головко, завідуюча відділом обслуговування районної бібліотеки
для дорослих Галина Дмитренко,
заступник голови Вишгородської
РДА Валентина Духота та інші.

Країна «Міжмережжя»

ТЕХНОпрогрес

30 вересня – Всесвітній день
інтернету. Він був започаткований
1998 року Папою Іоанном Павлом
ІІ. Із 2000-го протекцію мережі
здійснює іспанський єпископ Ісидор Севільський (560-636 р.).
Його вважають першим енциклопедистом, який суттєво вплинув
на історію Середньовіччя.
Підготувала Вікторія ШМИГОРА

Інтернет створили ще у 1960 нібито для передачі інформації. Але тепер
для декого усе зводиться переважно
до порнографії, насильства і нарікань
на власне життя, школу та батьків.
Якщо ви не пролежали у кріоморозильнику 20 років, то чудово знаєте, що це таке і «з чим його їдять».
Витоки Інтернету США — для військових цілей, але науковці і народ взагалі, зрозуміли, яка це наука і вирішили
пустити все на самоплив.
Надзвичайно популяризували інтернет у 1980-1990-х, і саму концепцію всесвітньої павутини: 1984 – Система доменних імен; 1989 – Протокол
HTTP, мова HTML, ідентифікатор URI;
1990 – перше підключення типу ДіалАп (тобто з будь-якої точки планети,
аби була телефонна мережа).
У 1990 році в Радянського Союзу з’явився свій домен, що зробило
його теж заручником мережі. У 1992
році окремий домен з’явився і в України. Так наша країна стала частиною
найбільшого на початок 2000-их потоку інформації.
Хотілося б зазначити, що український Інтернет і не жив до 2007 року
(саме тоді кількість користувачів досягла 7 млн). Вдруге такий же великий стрибок за кількістю користувачів
стався лише у 2010 році.
Ми теж хочемо!
Британські вчені стверджують: незважаючи на те, що інтернет прийшов
із США, у Радянській Україні теж не
всі вирощували буряк. Перша у світі
енциклопедія кібернетики (науки з
управління системами) була видана за редакцією В. Глушкова саме
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українською мовою.
І саме у заснованому ним Інституті кібернетики на одному з
проспектів Києва (наразі — його
імені) була обґрунтована ідея, структура й основні принципи дії всесвітньої мережі. Кажуть, що її навіть
мало не довели до логічного кінця.
Сама ж ідея була винесена в окремій
концепції академіком у 1960-х рр.,
незалежно і паралельно від США.
Продуктивні розробки скінчилися зі
смертю Глушкова.
На даний момент Інтернет доступний не лише через комп’ютерні мережі, але й через супутники зв’язку,
радіосигнали, кабельне телебачення,
телефонні лінії, мережі стільникового
зв’язку, спеціальні оптико-волоконні
лінії й електропроводи.
Всесвітня
мережа
стала
невід’ємною часткою життя людей у
розвинутих країнах та країнах, котрі
розвиваються. У 2000 р. нараховувалося близько 327 млн користувачів, з них тільки в США понад 100
млн чоловік. У 2004 р. — вже 700
млн користувачів. 5 січня 2011 року
їх кількість у світі сягнула 2-х мільяр-

дів! Число сайтів, що складало в
1993 р. 26 тис, сьогодні перевищує
5 млн.
Закладаються основи «розумної мережі», яка розумітимемо
сенс посилань і передбачатимемо
бажання користувача. Як виглядатиме Інтернет за п’ять років? На думку
сера Тіма Бернерса-Лі, людини, яку
вважають винахідником world wide
web (Всесвітньої павутини), він суттєво відрізнятиметься від сучасного
віртуального простору. Бернерс-Лі
бачиться Інтернет, де вся інформація, додатки і дані нерозривно
пов’язані посиланнями і переплетені між собою – все буде працювати
спільно з усім іншим і на практиці
дозволить нам жити, майже «не вилазячи» з інтернету. Фахівці з інформаційних технологій називають це
«семантичної мережею». Нині пошукові машини типу Google роблять
головний акцент на посилання і на
зв’язок між сайтами, а не на аналіз
конкретної інформації, яка на цих
сайтах міститься. Семантична мережа, навпаки, приділятиме головну
увагу змісту інформації на сторінці.

Мимоволі приходить на думку порівняння:
либонь, так само було і тоді – 70 років тому
в окупованому Києві. Колони людей ішли
мовчки («Це тебе не обходить, потурбуйся
про себе, а вони – нехай собі йдуть…») — до
Бабиного Яру, на розстріл…
Це страшне минуле довгий час намагалися приховати, забути. Але щоночі воно поставало перед очима тих, хто став частиною
тих страшних подій. Мало хто з очевидців залишився живим. 90-річний Микита Воєвода
один із них.
Праведник народів світу довгий час по закінченні війни навчав студентів, розповідаючи жахливу правду. «Це не повинно повторитися», – говорив він їм. Сьогодні його історію
розповідає дружина – після важкої хвороби
старенький лише плаче.
Онуки – нащадки тих страждальців — прийшли до Бабиного Яру, щоб сказати: «Це не
можна забувати! Пам’ятати треба, щоб гідно
жити далі! Історія – суворий вчитель, і краще
засвоїти її урок».
«Моя бабуся не стала праведником світу», – лине сповідь Геннадія Соченка. – Вона
відмовила в притулку Цилі, своїй найкращій
подрузі…. Але останні слова подруги: «Олю,
пам’ятай нас!» – лунають сьогодні набатом
над загальною могилою багатьох людей, серед яких лишень євреїв і циган розстрілювали за національність».
Це ніколи не має повторитися!
Джобст Біттнер — нащадок тих, хто вбивав
тут людей, — стверджує знову і знову: «Це
ніколи не повинно повторитися!». Другий рік
поспіль він їде до України з однією метою —
просити прощення. Його це обходить.
І, стоячи на краю Бабиного Яру, я знову думаю, чи обходить мене сьогодні, коли в Умані
планується марш проти єврейських паломників, коли Ієрусалим – серце Ізраїлю намагаються роздерти навпіл, коли саме слово
«єврей» викликає криву посмішку? Невже історія може повторитися?
Але у цьому Рові поряд з сотнею тисяч євреїв лежать і ті, хто намагався їх врятувати, і
ті, хто просто захищав свою землю.
Гадаю, що історія Бабиного Яру – це таки і
моя історія.
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1 жовтня

Дім. Сад. Город

Фінішує
дачний сезон
Жовтень — переломний момент між літом і
зимою. У першій його
половині ще триває збирання врожаю, а у другій
— повним ходом готують
ділянку до зимових холодів.
Зимові сорти яблук і
груш потребують тривалого вегетаційного періоду
до повного дозрівання плодів. Збирають їх до Покрови (14 жовтня), зберігають
у прохолодному місці, а з
настанням морозів — у підвалі.
Перш ніж попрощатися
із садом до наступної весни, слід влаштувати плодовим деревам потужний
полив. 3-4-річне дерево
потребує в середньому 5-6
відер води, а 8-12-річне —
10-12 відер.
Вологозарядні поливи
особливо потрібні в умовах
посушливої осені. Якщо ж
упродовж літа ви постійно
поливали дерева, то восени від поливання грунту під
ними можна й обійтися.
ПОСАДІТЬ ДЕРЕВО
Жовтень — сприятливий час для посадки дерев та кущів. Можна садити їх у будь-якому віці,
та практика свідчить:
краще
приживаються
дворічні.
Спочатку уважно оглядають кореневу систему,
видаляють секатором хворі, пошкоджені корені, а
довгі здорові вкорочують.
Підсушені корені опускають у воду на добу, листя,
що лишилося на гілках, обривають, пагони саджанця
вкорочують приблизно на
третину їхньої довжини.
Перед садінням корені опускають у бовтушку з
глини і коров’яку (це попереджає висихання). Використовують і стимулятори
росту (за інструкцією).
Яблуні і груші садять на
відстані 5 х 6 х 4 м, вишні і
сливи — 2,5 – 3 м. Відстань
між кущами малини — 0,5
м, аронії — 1,5 – 2 м.
Садити дерево краще
вдвох: один тримає саджанець і рівномірно розподіляє корені в ямі, інший
засипає. Корені слід присипати землею, взятою з
верхнього шару.
Особливе значення має
глибина садіння. Надто
глибока яма перешкоджає
вільному доступу повітря до
коренів, які можуть навіть
загинути, особливо на важких грунтах. При неглибокій
посадці вони можуть висохнути, ушкодитися морозами. Може також з’явитися
забагато поростів.
Не можна заглиблювати
кореневу шийку саджанця,
вона має бути на рівні поверхні грунту. Посаджене
дерево підв’язують у вигляді вісімки до кілків, щоб
не розгойдало вітром, осі
не повинні бути вищими за
гілля.
Після садіння відразу
поливають: 2-3 відра на
дерево, трохи менше — на
ягідний кущ. Коли вода осяде, зверху присипають торфом, компостом або сухою
землею.

Спосіб життя
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Вишгород

А нічия ж була поряд…
Як і анонсувалося в попередньому
номері газети «Вишгород», минулої неділі на стадіоні «Енергетик» відбувся
один з ключових матчів у боротьбі за
призові місця серед дорослих команд
першості м. Києва з футболу.
Василь СКИБИНСЬКИЙ,
завуч міської КДЮСШ

І ті вболівальники, які прийшли підтримати свою «Чайку» в грі з лідером, отримали справжню насолоду від футбольного
видовища.
Як і личить лідеру турніру, дебют краще розіграли гості з Київського ФК «Легіон-21». Вони були швидшими, мобільнішими за вишгородців, і як наслідок — 0:2
після першого тайму.
Про що говорили між собою гравці нашої команди в перерві — невідомо, але в
другому таймі ми побачили зовсім іншу команду. У футболістів ніби відкрилось друге
дихання, гості лише декілька разів зуміли
наблизитися до воріт «Чайки».

На хвилі

Ігрова перевага втілилася у забитий
гол — Андрій Маковка вдало пробив по
воротах суперників зі штрафного — 1:2.
Міг він стати і героєм зустрічі, коли пробив
пенальті за 10 хвилин до закінчення матчу.
Але дубль у нашого нападника виграв воротар «Легіону», який зумів відбити складний м’яч.
Були у вишгородців ще моменти для
взяття воріт суперників, зокрема у того
ж Андрія Маковки, Євгена Швея. Але гра
так і закінчилася з рахунком 1:2, що дещо
ускладнило шанси «Чайки» у боротьбі за
місце в трійці.
Успішним був результат молодіжної
«Чайки» у грі з ДЮСШ-26. Перемігши суперників з рахунком 3:1, наша команда
має непогані шанси очолити турнірну таблицю. Голи забили Костянтин Саченко,
Дмитро Парубок і Олександр Головицький.
Схоже вирішили своє завдання-мінімум на сезон (зберегти місце у групі найсильніших) підопічні Олександра Черкая з
«Чайки» 1998 р. н. Про це свідчить і переконлива перемога в останньому турі над

ФізкультУРА

одним із суперників за виживання у вищій
лізі, ФК «Локомотив», з рахунком 6:1. У
нашій команді влучними ударами відзначились Костя Дорош (двічі), Михайло Черниш, Артур Бородушко, Вадим Шамрай,
Ігор Лущан.
А от футболістам «Чайки» 1999 р. н.,
либонь, в наступному сезоні доведеться
грати в першій лізі, бо ж суперники по вищій лізі переважають нашу команду. Хоча в
останньому турі вишгородці програли «Динамо» лише 0:4, але ж очок такий результат у доробок команді не приніс.
Внічию (2:2) закінчили свій поєдинок з
ФК «Добро» футболісти «Чайки» 2000 р. н.
Дублем в нашій команді відзначився Андрій Спичак.

а-Фішка
У суботу, 1 жовтня, «Чайка» (дорослі) гратиме з новопетрівським
«Межигір’ям» у Лютежі, початок об
11:00.

П’ятий сезон — на відмінно!

На акваторії Київського моря завершився п’ятий сезон міжнародних вітрильних змагань Wind Master Regatta 2011.
Власн. інформ

Для участі в церемонії нагородження прибули переможці Олімпійських ігор і
представники організаторів регати.
Відкрив її директор WindMaster Regatta
Юрій Семенюк — майстер спорту міжнародного класу, учасник навколосвітніх
перегонів Whitbread Round the World Race
(зараз: Volvo Ocean Race).
А першим нагородили за традицією
наймолодшого її учасника, що виступає на
яхтах класу «Оптиміст», вихованця школи
КПДЮ, 9-річного Кирила Бойка. Символічну медаль WindMaster Regatta і подарунок
від організаторів вручила Олена Пахольчік
— заслужений майстер спорту, 5-кратна

чемпіонка світу, 5-разова чемпіонка Європи, 2-разова бронзова призерка Олімпіади.
У цьому сезоні традиційно першими нагороди вручали саме юним спортсменам
— учасникам перегонів у дитячо-юнацькому дивізіоні «Оптиміст». Два місця в першій трійці завоювали вихованці Київського
крейсерського яхт-клубу — переможець
змагань Валерій Петущак та бронзовий
призер регати Володимир Бахонський.
Друге місце за результатами шести минулих перегонів здобув Олександр Школьний
— вихованець Вишгородського яхт-клубу
КП «УФКС».
Після цього нагороди вручали дорослим,
визнаним «Майстрам Вітру». Учасникам дивізіону «Зоряний» — олімпійського класу
яхт, який вважається найпрестижнішим.
Як завжди, змагання у цьому класі були
складними. У цьому сезоні у важкій і напруженій боротьбі здобув перемогу титулова-

За спалене листя —
чималі штрафи
Ось і настала прекрасна, оксамитова пора — осінь. Із дерев падає листя,
а господарі намагаються як його, так і
городні рештки швидше позагрібати
і спалити. Іноді це стає справжньою
проблемою для мешканців приватних
будинків, до того ж і небезпечною, тому
що у суху вітряну погоду вогонь швидко
і легко розповсюджується.

продукти горіння, здатні завдати шкоди
здоров’ю і навіть життю оточуючих», — застерігає головний державний інспектор у
сфері пожежної безпеки Вишгородського
району, майор служби цивільного захисту
Володимир Веремеєв.
Коли горить деревина, сміття, пластик

Олексій КРИЖАНІВСЬКИЙ,
ст. інспектор Вишгородського РУ
МНС України в Київській області

У містах працівники житлово-комунального господарства збирають листя до купи
та вивозять. А от у сільській місцевості
спалювання його вже стало «доброю звичкою» майже для кожного «гарного господаря». Працівники районного управління
ГУ МНС України у Київській області готові
до чергової «хвилі» підвищення пожежної
небезпеки, адже у районі добігають кінця
осінньо-польові роботи. Відтак, рятувальники активізували свою діяльність щодо
запобігання таким пожежам: інспектори
притягатимуть до відповідальності паліїв.
Розкладаючи багаття на власних ділянках, люди ризикують стати винуватцями
пожеж на торфовищах та у лісових масивах
(до речі, такий випадок вже трапився нещодавно у Демидові — щоправда, вогонь
швидко ліквідували.)
«Під час таких пожеж виділяються

— з димом у довкілля виділяються токсичні
речовини. Він містить пари та тверді часточки, які залишаються у повітрі на довгий
час.
Ці часточки та токсичні гази згубно
впливають на здоров’я людей: викликають
подразнення очей або носової порожнини,
труднощі з диханням, кашель та головний
біль. Люди із серцевими недугами, астмою

ний екіпаж Василя Гурєєва і Володимира
Короткова.
Друге місце завоював харківський екіпаж Дениса Хащини і Дмитра Мечетіна, на
третьому — постійний учасник регат і переможець четвертого сезону WindMaster
Regatta — севастопольський екіпаж Івана
Чехлатого та Іллі Базуріна.
Флот крейсерсько-гоночних яхт в цьому
сезоні WindMaster Regatta був розділений
на дві групи.
Переможцем «Групи А» став екіпаж яхти
«RnB» під керівництвом Ігоря Юшка. Яхта
«RnB» першою фінішувала у чотирьох гонках з п’яти проведених.
У «Групі В» перемогу здобула яхта «Еол»
Євгена Рудоміно.
П’ятий сезон завершився. Позаду — чимало неповторних емоцій. Учасники і вболівальники з нетерпінням чекають наступних регат, а їх попереду чимало.

Сигнали служби 101
та респіраторними захворюваннями —
особливо чутливі до забруднення повітря
шкідливими речовинами.
Рятувальники нагадують головам сільських рад та керівникам господарств: у
випадку виявлення правопорушень на території сільської ради чи сільгосппідприємства не тільки палії, а й вони
будуть притягнуті до адміністративної відповідальності. А
паліям варто пам’ятати: збитки
від пожеж, завдані внаслідок
спалювання сухої рослинності,
доведеться відшкодовувати з
власної кишені.
Згідно із Кодексом України
«Про адміністративні правопорушення», за спалювання листя встановлені чималі штрафи:
для громадян — від 170 до 340
грн, для посадових осіб — від
850 до 1190 грн. За ті ж дії,
вчинені у межах територій та
об’єктів природно-заповідного
фонду, громадяни сплачуватимуть штраф у розмірі від 340 до 680 грн,
посадові особи — від 1190 до 1700 грн.
Якщо ви побачили порушників, які розкладають багаття на городах, поблизу лісосмуг чи в інших місцях, телефонуйте за
номером «101», повідомте в органи місцевої влади. Пам’ятайте: спільними зусиллями можна запобігти пожежам. Не залишайтеся байдужими!

Вишгород
Сусіди

Людина

1 жовтня

2011 року

Трагедія

Корінний вишгородець
Андрій Брагарник

Минуло 40 днів як відійшов у вічність корінний вишгородець Андрій
Семенович Брагарник. Якщо повернути час назад і згадати предків Андрія
Семеновича, котрі доводяться і нам
теж родичами, то почнемо із далекого
минулого — 19 сторіччя, коли Вишгород був мальовничим селом.
Антоніна ШУЛЬГА
ФОТО з родинного архіву Брагарників

На кожній хаті лелеки мостили гнізда
і виводили своїх пташенят, під стріхою
гніздилися ластівки. Вода у Дніпрі була
кришталево чиста, прозора. Люди і коней
напували, і самі пили Дніпрову воду. Багато риби, а камінчики можна було побачити
на дні ріки на глибині до двох метрів. Повітря було насичене пахощами трав, дерев,
квітів. Навкруги Вишгорода розлягалися
поля, луга. На краю села і назвали вулицю — Лугова.
На ній у одній із хат жили Остап і Мотря.

У Остапа і Мотрі народилося п’ятеро
дітей. Найстарша — Палажка. Коли створювались колгоспи, то вона була однією
із перших організаторів колгоспу «Зоря
комунізму», але її разом із дочкою Ольгою
було вбито в лісі. Другою дочкою у Остапа
і Мотрі була Хівря, потім — Семен, Антон і
Христя.
Родини на той час були великі, щонайменше по п’ять дітей. Один із синів Остапа і Мотрі, Семен, оженився на Усті, і в них
народилося шестеро дітей: Митро, Марія,
Іван, Сашко, Андрій і Борис. Марія померла у війну, Борис — втопився, Івана розстріляли німці. І залишилося після війни
троє: Митро, Сашко і Андрій Семеновичі.
Андрійко народився 13 грудня — на
свято Апостола Андрія Первозванного.

Він був жвавим, веселим, допитливим
хлопчиком. Навчився іще в дитинстві грати на гармошці, вже пізніше — на баяні.
Вишгородці багато працювали і вміли
добре відпочити. У кожному дворі було по
дві-три корови, свині, кури, гуси, качки.
Мали великі городи, працювали від зорі
до зорі, і діти теж допомагали батькам.
А на свята можна було почути у різних
кутках села спів. Співали українських пісень і без музичного супроводу, і під баян
чи гармошку. Змагались, у кого краще виходить. А голоси у чоловіків і жінок були
дуже гарні.
Жили б вишгородці і непогано, якби
не голод 1932-1933 років і не затягування
людей у колгосп. Хто не бажав іти, того висилали у Сибір і забирали все майно, що
було надбане роками.
Наша мама Надія Антонівна доводиться двоюрідною сестрою Андрію Семеновичу. Тож Андрій Брагарник часто
приходив до нашого батька — Степана
Даниловича Шульги — і вони разом згадували ті часи і страшні воєнні роки.
Згадував Андрій Семенович, як він
шестирічним хлопчиком стріляв з рогатки у голодні роки горобців, а потім мати
їх варила дітям, щоби не померти з голоду. Збирали на полях колоски, їли юшку
з кропиви, лободи. Згадував, як іще до війни співали разом із нашою мамою пісню,
де є такі слова:
«И в далёком голубом тумане
Снова вспоминаю о тебе.
Как ты в синем летнем сарафане
Пела песню, сидя на крыльце.
***
Ты была подругою по школе,
А теперь подруга по войне…»
Співали таку пісню, наче передчували,
що скоро буде війна…
У Вишгороді була єдина семирічна
школа. Тільки Андрій закінчив її, як почалась Велика Вітчизняна. Коли німці увійшли в село, він був підлітком.
У німецькій армії було чимало французів. Вони жили і в їхній хаті, поводились із
населенням дружньо, як розповідав Андрій Семенович, навіть залишали у хаті
свої гвинтівки, а самі йшли купатись на
Дніпро, але як тільки була команда, що
їдуть сюди німці, бігли по свої гвинтівки і
доповідали про ситуацію в селі (боялися).
Дівчат і хлопців забирали на роботу
в Німеччину. У Вишгороді був один староста, котрий знав, коли будуть ходити
по хатах і ловити молодь. Він швиденько
попереджував про це, і дівчата й хлопці
тікали у ліс — ховатись. Бо німці шукали
скрізь — у погребах, на горищах, у сараях.
Андрій Брагарник розказував, що одного разу його теж спіймали і повезли з
іншими юнаками до Києва, звідки планували відправити потягом до Німеччини.
Разом із ним був і Антон (наш дідусь по
мамі). По дорозі, коли йшли всі юрбою, то

Не стало
синулі…
Минулого четверга Руслан Матосов відзначив свій
37-й день народження в Новосілках у своїх батьків. А в
суботу на потужному мотоциклі БМВ не вписався у поворот і врізався у дерево.
Колектив дитячого будинку
«Любисток»

Антон, Андрій і ще декілька людей непомітно втекли. Довгенько переховувались,
допоки не повернулись у Вишгород.
Усього до Німеччини на роботи було
відправлено… шестеро, було б набагато
більше, якби не попередження старости.
У вишгородському лісі діяли партизани, в загоні був і старший брат Андрія
— Іван, тому Андрій мав з партизанами
зв’язок і виконував доручення. Якось під
час чергового завдання опинився на передовій лінії фронту. Із обох сторін — безперервний шквал вогню, стріляли і німці,
і наші війська. Ледве вдалося юнакам виїхати на підводі з того пекла.
Брата Івана німці спіймали і розстріляли як партизана. Коли наші війська
звільнили Київ і німецькі полонені солдати
почали відбудовувати зруйнований Хрещатик, то вони працювали під наглядом
наших солдат, серед яких був і призваний
до лав Радянської Армії Андрій Брагарник.
Потім навчання, чотири роки військової служби у Німеччині… Повернувся Андрій Семенович після демобілізації до
рідного Вишгорода, де 25 років працював
у міліції на Водогоні. Зустрів своє перше
й єдине кохання — свою чарівну Раєчку, з
якою прожив 59 років.
Раїса Василівна була першою у Вишгороді завідувачкою сільського клубу і сільської бібліотеки. Сільський клуб знаходився поряд зі школою, там була бібліотека,
показували кінофільми.
Також Раїса Брагарник започаткувала
роботу гуртка художньої самодіяльності. З
аматорами сцени (а це були читачі бібліотеки) інсценізували п’єси «Назар Стодоля», «Наталка-Полтавка» та інші.
Андрій Семенович був життєрадісною
людиною, любив пожартувати, на святах
він завжди був бажаний гість, бо добре
грав на баяні, співав.
Разом із Раїсою Василівною виховали
трьох дітей — Світлану, Сергія і Валентина. Діждались сімох онуків (Наталя, Олена,
Максим, Юля, Іра, Марина і Владислав),
трьох правнуків (Богдан, Віка і Андрій).
Будуть нагадувати про Андрія Семеновича дітям, онукам і правнукам його нагороди — ордени і медалі, грамоти і подяки.
Світла пам’ять Андрію Брагарнику!

Автор книги знайшовся
У районній бібліотеці з нагоди професійного свята на урочистості зібрались бібліотекарі міста й району.
Їх привітали подяками та грамотами
начальник відділу культури і туризму
Олександр Біляєв та директор централізованої бібліотечної системи району Марія Міляновська.
Цього ж дня тут відбулась презентація книги Василя Бабича «Тарасовичі».
ДЖЕРЕЛО: Галина ДМИТРЕНКО, завідуюча
відділу обслуговування районної ЦБС

Це село поглинуло Київське водосховище, як і з десяток інших на лівому березі. Але народжені там не забувають свою
малу батьківщину. Один із них — мешка-

нець Вишгорода, працівник районної податкової інспекції Володимир Кисіль випадково побачив у читальному залі книгу
«Тарасовичі», подаровану бібліотеці читачем. Вийшла вона невеличким тиражем
— 200 примірників. Володимир розшукав
автора книги у столиці і познайомив з ним
бібліотечних працівників.
Василь Бабич — кандидат історичних
наук, професор, заслужений працівник
культури України, колишній директор Національної парламентської бібліотеки,
з тугою в серці розповів про рідне село,
про його чудових людей, про свою дружину Євдокію Кононівну, яка теж працювала
у парламентській бібліотеці і теж заслужений працівник культури України.
Донька подружжя — Тетяна Допко
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— поетеса, кандидат історичних наук,
працівниця Національної бібліотеки імені Вернадського — упорядник видання
батька. Отже, Бабичі — потомственні бібліотекарі.
Виступила й Марина Гримич — доктор
історичних наук, професор, директор видавництва «Дулібі», письменниця, член
Спілки письменників України та канадського товариства етнологів.
Із інтересом послухали бібліотекарі
заступника голови правління районного
товариства «Просвіта» Сергія Прокопенка
і Володимира Кисіля — творчу, талановиту людину, автора збірки поезій. Музичну
частину свята провела викладач Вишгородської музичної школи Марія Доля зі
своїми вихованцями.

Руслан взагалі був затятим
мотоциклістом,
обожнював
швидкість, а цей мотоцикл з
місця набирав понад 100 км
на годину. На ньому він приїздив і до нашого дитячого будинку, яким опікувався, допомагав у будівництві та ремонті
приміщення.
Осиротіла його родина – дочка, дружина – вона з дня на
день чекає на дитину, батько і
мати – для них він завжди був і
залишиться «синулею».
Світла пам’ять про цього
чудового чоловіка – щирого
і людяного – назавжди залишиться у наших серцях.

Ліра

Мріяти – не шкідливо,
шкідливо – не мріяти
А про що ж мріяти? Сіла і
задумалася всерйоз. Про
що ж насправді я мрію? Про
те, щоб був мир в усьому
світі? Це ж не мрія, а політична декларація. Або про
принца? Нерозумно, чи не
так? Щоб у рідних все було
добре? Так це для них, а не
для себе. А що для себе?
Дуже важко висловити словами.
Вікторія ШМИГОРА
Добре, що поблизу немає
жодного джина, який би підлетів і сказав: «Ану, швидко
загадуй одне, найбільше, ЗАПОВІТНЕ, СВОЄ бажання!» Я б
точно не змогла – і зморозила
би чергову дурницю, яка мені
зовсім не потрібна ...
Усе ж таки дуже добре, що
чарівна лампа залишилася у
Аладдіна! Щось я зовсім заплуталася ...
Виходить, що у мене немає
мрії. Або в мене їх занадто
багато, щоб виділити щось
одне ... Сумно ... Ах, мріє, моя
мріє...
Раптом чую внутрішній голос: «Дурненька, та дай ти
мені спокій, а то втратиш! Ось
візьму, втілюся в реальність
— і залишишся зовсім одна!»
Так, і справді, про що це я?!
Щось я зовсім сьогодні ... Це
все він, чесно! Ось уже цей
ДОЩ ...
Гаразд-гаразд, побудь ще зі
мною, мила. Як кажуть, помріяли – і досить. Буду працювати далі.
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Вишгород

У жовтні дні народження святкують:
12 жовтня – Юлія Василівна НАГОРНЮК – спеціаліст І категорії ВМР
18 жовтня – Тетяна Миколаївна КОВАЛЕНКО – головний редактор
29 жовтня – Радіон Михайлович ЛУКА – депутат ВМР VI скликання
ТРК «ВишеГрад»
Як вода джерельна, будьте ви здорові,
Вітання
Хай сміються очі, не хмуряться брови,
Зігрівають серце почуття високі,
А життя дарує сто щасливих років!
Вишгородська міська рада, міськвиконком, редакція газети «Вишгород»

Столиця поруч

Стріли Робін Гуда

8 жовтня 2011 року у Центрі культури й історії Київської Русі «Київська
Русь» відбудеться Міжнародний лучний турнір «Стріла Древнього Києва» — змагання лучників України,
країн СНД і Європи.
Гостей зустрінуть скоморохи, дружинники, Нестор Літописець, князь Володимир та інші персонажі стародавнього Києва.

Глядачі побачать монгольські, англійські та давньоруські луки, можуть
і самі постріляти з них. А також — покататися верхи, скуштувати страв
слов’янської кухні, на ярмарку придбати
сувеніри, взяти майстер-класи у лучників, ковалів і гончарів і, звісно, прогулятися валами Київського дитинця.
Не пропустіть цікаве видовище! Зазирніть у магічний світ Середньовіччя!

Співчуття
Втрата рідних та близьких – велике горе. Розділяємо біль голови Вишгородської райдержадміністрації Олександра Олексійовича Приходька з приводу передчасної смерті брата – Володимира Олексійовича.
Вишгородська районна організація Партії регіонів
Глибоко сумуємо і співчуваємо голові Вишгородської РДА Олександру Олексійовичу Приходьку, який проводив у останню путь свого рідного брата Володимира.
Вишгородський міський голова Віктор РЕШЕТНЯК,
міська рада, міськвиконком, редакція газети «Вишгород»

P.S.
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

Мовою оригіналу

Чиcта совість —
ознака
поганої пам’яті

Водитель погрузчика срочно
требуются компании-производителю
в Дымере. Мужчина с опытом работы,
удостоверение. Официальное
оформление.
Звоните, тел. (044) 594-67-63

Безкоштовні оголошення
ПРОДАМ

ІНШЕ

Сантехнічні, зварювальні роботи,
ділянку 0,15 га, с. Сувид,
електрика, ламінат, вагонка.
10 тис. у. о. Тел: (067) 268-86-75
Тел: (067) 945-06-40
дитяче ліжко для віку 2-8 роРемонт,
встановлення, перетяжка
ків. Тел: (097) 818-99-48
дверей, шпалери, відкоси.
1-кім. кв, 46 м2, 7/9,
Тел: (093) 451-63-04
бойлер, ремонт
Тел: 52-145, (067) 319-77-40
Євроремонт квартир
ліжко та полицю (недорого).
Тел: (04596) 52-101
Тел: (04596) 57-284

Центр «Кано» при Благодійному фонді
«Святої Ольги» надає послуги:
гувернанток, нянь, репетиторів, хатніх працівниць,
сиділок, кухарів, помічників по господарству.
Звертатись за тел.: 579-24-44;
моб.: (067)935-84-37, (093)626-50-64
Оголошення приймаються тільки від приватних осіб. Текст, написаний
друкованими літерами, має вміщувати до 7 слів і відноситися до рубрик: «Продам» , «Куплю» , «Обміняю» (3), «Подарую» (4), «Найму» (5), «Здам» (6), «Знайомство» (7), “Інше” (8). На одному талоні писати одне найменування. Все, що

понад 7 слів, — оплачується за існуючими розцінками. Термінові, виділені рамкою оголошення, — платні.

ТАЛОН БЕЗПЛАТНОГО ОГОЛОШЕННЯ
1.10.2011 року
ТЕКСТ ОГОЛОШЕННЯ

Ваші дані
(в газеті не друкуються)

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

ЗДАМ
гараж «Гідромеханізатор» біля ЖЕКу.
Тел: (063) 684-04-53
Ліжко-місця. 17 грн на день.
Тел: 51-277, (067) 455-97-94
НАЙМУ
доглядачку. Оплата за домовленістю.
Тел: (04596) 51-715
Потрібен електромонтер, кур’єр неповний
робочий день. Тел: (099) 288-82-61
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