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У «Клерико» власна студія

Допоможемо легеням
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а-Фішка
До 450-річчя
Пересопницького Євангелія
У неділю 30 жовтня о 17:00 у БК «Енергетик» (просп. І. Мазепи, 9) — біблійні читання за участю представників віруючих
різних конфесій і науковців, недільних шкіл
і творчих колективів, громадськості і засобів
масової інформації.

3-го листопада —
річниця визволення

Позашкілля

Студійна кімната велика і світла
27 жовтня комунальний заклад культури Вишгорода «Танцювальний колектив «Клерико» офіційно відкрив танцювальний клас на вулиці Н. Шолуденка, 6-в
червону стрічку урочисто перерізав мер міста Віктор Решетняк, побажавши нових перемог і здобуття
першості серед танцювальних колективів України.
Іван БОНДАРЕНКО
ФОТО — Андрій МАКСІМОВ,
«Вишгород»

Стрічку перерізають В.Решетняк і О.Пінчук

Транспорт
Перед Днем автомобіліста і дорожника сам Бог велів написати
про транспорт. Тим більш, що на
останній сесії районної ради йшлося про подовження маршруту № 397
(м. Київ, ст. м. «Героїв Дніпра» — м.
Вишгород, пл. Т. Шевченка) не лише
нинішнім заїздом до «Карату», а й
до самісінької траси «Київ - Димер».
Депутати-правобережники дуже на
цьому наполягали.
Із запитаннями щодо нинішніх
і майбутніх маршрутів та вартості
проїзду редакція звернулася до директора ТОВ «Авто-Лайн» Олександра Балуєва.
Марина КОЧЕЛІСОВА

Нинішній автобус № 397 курсує за
маршрутом: аптека, «Карат» (дві зупинки на вимогу), центр (через «Аптеку доброго дня»), Набережна, ДВС, дитяча
лікарня, міст на «Караван», світлофор,
Богатирська, ст. м. «Героїв Дніпра».

Танцювальний колектив «Клерико» зробив свої
перші кроки десять років тому.
Далі на стор. 13

До 68-ої річниці визволення Вишгорода
та 67-ої річниці визволення України від фашистських загарбників у нашому місті відбудеться мітинг пам’яті.
3-го листопада 2011 р.:
10:30 – 11:00 — збір на площі біля адмінбудинку
11:00 – 11:15 — хода колоною до братської могили на вул. Шкільній
11:15 – 12:00 — урочистий мітинг біля
братської могили воїнів Радянської Армії, в
якій похований Герой Радянського Союзу Л.
Глібов; делегування представників громадськості для покладання квітів до пам’ятника
на честь воїнів 167-ої Сумсько-Київської
стрілецької дивізії, до пам’ятного знаку Герою Радянського Союзу Н. Шолуденку, до
пам’ятної дошки Герою Радянського Союзу
Ю. Кургузова.
Під час урочистої ходи рух автотранспорту по просп. Т. Шевченка та вул. Шкільній
обмежено.

Вперше у Вишгороді

АвтоФормула на призи АРВ
30 жовтня (у неділю) об 11:00 на набережній Київського водосховища — відкриті змагання з швидкісного маневрування
(фігурного водіння) серед водіїв легкових
автомобілів — на призи Асоціації роботодавців Вишгородщини (АРВ).
Попередня реєстрація учасників — 29
жовтня (у суботу) з 10:00 до 14:00 за
адресою: м. Вишгород, вул. Шкільна, 93
(тел.: (04596) 25-533, (067) 760-00-73).

Автобуси підуть і на Петрівку?
Схему маршруту по Вишгороду і району
затверджувала ДАІ Київської області та
управління транспорту та зв’язку Київоблдержадміністрації (КОДА), по Києву — управління транспорту Київміськдержадміністрації.
Зворотнє коло — від 45 до 55 хвилин, залежно від часу доби, завантаженості автотраси та погодних умов.
Тривалість поїздки від ст. м. «Героїв
Дніпра» до центру м. Вишгорода (із заїздом на «Карат» і зупинками) — 26-28
хвилин. Назад автобус повертається за
22 хвилини.
Щодня о 6:05 автобус № 397 вирушає з Вишгорода, о 6:20 — від ст.
м. «Героїв Дніпра», останній з Києва о
24:00 – 00:15. «Богдан» курсує з інтервалом чотири хвилини, великий автобус
— шість хвилин.
Щодня — 12 пільгових рейсів, які
перевозять до трьох тисяч осіб. Це
при тому, що загальний щоденний
пасажиропотік — п’ять-шість тисяч.
Компенсації надходять постійно лише

Офіційний сайт міськради: www.вишгород.com.ua

з Вишгородської міськради — за внутрішньоміський маршрут № 1.
До речі, перший вишгородський
маршрут можна було б подовжити до
тієї ж димерської траси — і наповнити
пасажирами. Якщо вишгородці звернуться із цим до міськради, а міськрада
— до відповідних структур.
Як варіант нині розглядається схема
маршруту № 397-а: від центру Вишгорода (із заїздом на «Карат» і «Дідовицю», аж до автотраси «Київ-Димер»)
до ст. м. «Петрівка» у Києві. По Вишгороду автобус № 397-а курсуватиме за
маршрутом № 397, аби розвантажити
зупинки у години «пік» та задовольнити
потреби пасажирів, яким зручніше доїжджати до Київ-Петрівки.
Остаточно схему маршруту іще
не затверджено. Її мають погодити у
КМДА, ДАІ Київської області та в управлінні транспорту та зв’язку КОДА.
Щодо вартості білетів — затверджуватиме її та ж КОДА, та нижче 4-50 грн
не буде, бо запчастини і паливо дорож-

чають щодня. До речі, таблиця вартості
(розрахована в обласному управлінні
транспорту) є у паспорті маршруту кожного водія, до якого може звернутися
будь-який пасажир. До тарифу включено ПДВ (20 %) та страховий платіж з
обов’язкового особистого страхування
від нещасних випадків на транспорті.
Перевізник — півтори сотні
працівників на 70 машинах, лікар, механіки — обслуговує, крім
Вишгорода, ще й Хотянівку, Новосілки, Криве Озеро, Осещину,
Ровжі. Після «Формули-1 на воді»
— на дороги гріх жалітися (крім
Ровжів). У Вишгороді, на орендованій території, — бокс для
обслуговування, стоянка автобусів. Миють автомашини на СТО.
У планах — навесні наступного
року, якщо фінанси дозволять,
облаштовувати власний автопарк на орендованих 66 сотках
біля фірми «Рось».

Електронна адреса газети «Вишгород»: ngvyshgorod@ukr.net
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Комунальні новини

ЧОБІТОК «підкував» ганок
Триває благоустрій міста. Мешканці будинку 7 на
вул. Дніпровській зверталися до міського голови Віктора Решетняка щодо знесення самоваільно встановлених гаражів. Тепер на їх місці облаштовують
загальну кишеню для автівок. А «Чобіток» (ФОП В. Шамота) опорядковує ганок (надали 8 тис. грн).

Сміттєпроводам
у будинках НЕ бути
Увага! У зв’язку з впровадженням загальнодержавної програми роздільного збирання сміття — на
вул. Набережній, 12 буде законсервовано внутрішньобудинковий сміттєпровід.

Глас народний почуто
Нарешті вивезено гілля з доріжки між поштою і ДНЗ
«Сонечко». А на вул. Ю. Кургузова, 11-а — відремон-

Резонанс

товано дитячий майданчик. Тривають поточні ремонти
дахів, зокрема — частково на вул. Ю. Кургузова, 11.
Будинок зовсім новий, але через дефекти, «закладені»
забудовниками (використання неякісних будматеріалів), вже потребує ремонту.

Тривалий час мешканці будинку 5 на просп. Т. Шевченка мали проблеми з «довгобудом». Шість квартир
постійно заливало, бо з прибудови вода потрапляла
на торцеву стіну. Силами КПЖ і КГ розпочато роботи з
усунення причин затікання.

Об’єкти культури — місту. І крапка

Є категорія людей, як кажуть, з «вогником», які завжди у вирі подій. Вони
не домосіди, постійно щось прагнуть зробити, вирішити, взяти участь. Дивовижно те, що за це не вимагають оплати!
У нашій міській організації ради ветеранів це: Демчук В.П., Чертков І.І .,
Жуланов П. Г., Лагуненко С. Г., Сидоренко Г. Ф., Ільїн Ю. Ю., Корж М. Т.,
Ступак З. М., Ковальчук Г. Г., Чупир Ф. Т., Кабаненко В. І., Шмиговський Р.
В., Ляховська В. Ю. та багато-багато інших. Це — потужний потенціал, досвідчених людей і, за відповідного ставлення до них влади, — це «палочкивиручалочки» при розв’язанні складних питань як у місті, так і в районі.
Анатолій КОЗАК, ветеран праці із 53-річним трудовим стажем

А як живуть і проводять своє дозвілля ветерани? Судіть самі: в кімнаті
площею 15 кв. м знаходяться: районна
рада ветеранів війни та праці, міська
рада ветеранів війни та праці, організація «Діти війни», організація радянських
офіцерів, організація безквартирних

офіцерів. І в цьому «палаці» ми змушені проводити наради, збори, приймати
людей, надавати їм консультації, словом, розв’язувати безліч проблем.
Читаю статтю В. Ткача «І нести важко, і віддати шкода» про стан об’єктів
соцкультпобуту і ставлю запитання — а

що ж насправді діється у храмах культури, таких, як «Енергетик» і кінотеатр
«Мир»? Якщо там справді вирує культурне життя — запитань немає.
Роль цих закладів проста — робота
з молоддю. Торгівлі там не місце. Тому
питання, порушене у статті, — своєчасне і доречне. Автор вносить пропозиції,
які спрямовані на розв’язання проблеми власності цих об’єктів, що в подальшому дозволить підвищувати рівень
культури і виховання нашої молоді.
У Вишгороді більше шести тисяч ветеранів війни та праці. Як не прикро, але
їм ніде збиратися і спілкуватися, проводити дозвілля. В той же час в «Енергетику» є місце для торгівельників. Це
виглядає аморально по відношенню до
літніх заслужених людей.

Мені неприємно бачити, як керівники районного відділу культури ігнорують
наш хор «Ветерани Вишгорода». Відбувся огляд художньої самодіяльності
району — хор навіть не запросили взяти
участь. Ми неодноразово виступали з
успіхом у Києві, військових санаторіях,
останній раз у Димері, а ось співочий
районний «міністр культури» колектив
впритул не помічає.
На мою думку, потрібно відмовитися
від форми спільної власності на об’єкти
культури на території міста і передати
їх до міської комунальної власності. Я
впевнений, що тоді знайдеться місце в
цих будівлях і для ветеранських організацій. І зробити це треба якомога швидше — доки храми культури не розвалилися від недогляду.

«Спустили Полкана», а проблема так і залишилася
Як відомо, в роки хрущовської
«відлиги» світ побачив новий роман Б. Пастернака «Доктор Живаго». Вважаючи твір шкідливим для
радянського народу, партноменклатура організувала повсюдне
шельмування письменника. Так, у
газеті «Правда» та іншій періодиці
з’явилися гнівні відгуки робітничого
класу на кшталт: «Я не читал Пастернака, но я его презираю!»
Володимир ТКАЧ,
член Національної спілки
журналістів України

Щось подібне відбувалося і на ХІ сесії Вишгородської районної ради, коли
депутати у розділі «Різне» перейшли до
обговорення моєї статті «І нести важко,
і віддати шкода» (опублікована в газеті
«Вишгород» № 42 від 15 жовтня ц. р.).
Виступи депутатів, очільника районної
культури, керівника райцентру творчості дітей буквально затаврували автора.
Здавалося, ось-ось — і справа дійде до
лінчування. Та обійшлося.
Не забарилася «відповідь Чемберлену» і на сторінках газет «Вишгород»
і «Слово». Тобто, відсіч супостату дали
по повній програмі.
Але чи розв’язала всі наболілі проблеми ця акція? Жодної! На жаль, оратори і дописувачі так і не второпали, що
в публікації мова йшла не про роботу
відділу культури РДА. Її рівень нехай
оцінює населення району і безпосереднє керівництво.
Для нетямущих іще раз повторюю,
що йшлося про ефективність використання спільного майна територіальних громад сіл, селища, міста
Вишгородського району. Що миритися із сумним привидом РБК «Енергетик» і понурим «Дивосвітом» не гоже, як
і з призабутою всіма музичною школою.

Вишгородська міська рада звернулася до відповідних інстанцій щодо
отримання Вишгородом статусу міста обласного значення. І вже не раз
було озвучено в пресі, що позицію міських депутатів підтримують як голова Київської облдержадміністрації Анатолій Присяжнюк, так і його перший заступник Ярослав Москаленко
Що настав час радикально змінювати
ситуацію.
Чому ніхто з депутатів районної ради
в ході обговорення статті не поцікавився: «А справді, як же відбувається
управління спільним майном?»? Невже представникам громад сіл району
байдуже, чи мають їх виборці доступ
до бази даних інвентаризації спільного
майна? Не зайве було б дізнатися, хто
здійснює аналіз дбайливого утримання
й ефективного використання «Енергетика» і «Дивосвіту»? Хто аналізує причини збитковості та неякісного менеджменту цих установ? Якою є стратегія
використання цих об’єктів на найближчі
5-10 років? Як визначаються пріоритети використання цього майна, які є інвестиційні плани?
Дивує й те, як «своєчасно» і вміло
була вкинута у сесійний зал тема статусу Вишгорода як міста обласного значення. Так чи інакше, а «сепаратизм»
вишгородців депутати вчергове засудили. Більше того, окремі сільські ради
навіть порушили тему територіальної
цілісності Вишгорода. Тобто, у хід пішов
козирний туз.
Ось тоді рішуче налаштовані депутати і взялися розбирати статтю в газеті
«Вишгород». Не саму проблему управління спільним майном, а шкідливу публікацію.
Головний парадокс управління майном полягає в тому, що одинокі дії призводять до негативного колективного
результату. Як тут не згадати стару
байку про синагогу, коли рабин наказав
кожному принести по пляшці горілки

та вилити її у загальний казан. Абрам,
за порадою Сари, змахлював, приніс
не горілку, а пляшку води. І коли ребе
скуштував суміш з повного казана, виявилося, що там була сама вода. Мораль наступна: оскільки котел спільний
— ніхто не перевіряв, що саме виливається в нього.
Головного болю додає і те, що термін «управління» ніде законодавчо не
визначений — і це створює колосальні
проблеми. Ось чому на місцях, і в нас
зокрема, встановлено одне правило —
гра без правил.
Я ставлю знову незручні багатьом
запитання:
— Чи всі сільські ради, які мають
частку в об’єкті спільної власності територіальних громад, надали спеціальне доручення управляти ним районній
раді?
— Чи визначені рішеннями сільських
рад межі повноважень районній раді з
питань управління?
— Чи існує прозорий та ефективний
механізм реалізації своїх прав співвласниками майна?
— Чи запроваджена система моніторингу за здійснюваними функціями
управлінням майном районною радою?
Запитань багато, конкретних відповідей немає. Легше «спустити Полкана» на автора статті, ніж, скажімо, розкрити процедуру управління. Простіше
й ефективніше театрально образитися
за написане, аніж пояснити, а чи надається в оренду спільне майно без урахування рішень сільських рад?
Я не буду «грузити» управлінців за-

питаннями на зразок «А скільки разів
збиралися співвласники майна, що вирішили і де протоколи засідань?» Досить. Відповіді однаково не буде. Натомість будуть увімкнені інші механізми,
щоб локалізувати порушене незручне
питання.
Неспокушений читач може подумати, що у районі ще не осягнули, не усвідомили неминучості передачі об’єктів
соцкультпобуту, які розташовані на території м. Вишгорода, до комунальної
власності міської громади. Це хибна
думка, бо всі і все добре знають. Справа в іншому – потрібна добра воля, бажання йти на компроміси заради інтересів громади. Саме від цього і залежить
успіх справи.
Передбачаючи неадекватну реакцію
на публікацію, я закликав добродіїв-керівників не ставати в позу, приборкати
амбіції – натомість проявити толерантність і мудрість. Та ніхто до поради не
прислухався, не захотіли, більше того
— організували «гнів народу». Тобто —
ніяких компромісів, ніякої доброї волі,
ніяких конструктивних діалогів.
Що в цій ситуації залишається робити вишгородській громаді? Зібратися,
як мовиться, духом, мобілізувати всі
сили і показати свій характер? Закон
України «Про місцеве самоврядування в Україні» надає можливість громаді реалізувати свої прагнення. Так, у
розділі V стаття 10 чітко визначає, що
«за пропозицією сільських, селищних,
міських рад районів обласні ради повинні приймати рішення про передачу до
комунальної власності відповідних територіальних громад окремих об’єктів
спільної власності територіальних громад, які знаходяться на їх території і
задовольняють колективні потреби виключно цих територіальних громад».
На сьогодні це єдиний шлях до
розв’язання проблеми майна.

Вишгород

Наше місто

Скоригували тариф щодо
негабаритного сміття
і готують рекомендації
виконкому
Третє засідання тарифної комісії зібрало кворум із членів комісії О. Момота, Ю. Городиського, В. Шубки, М. Макаренка, Ю. Линника та запрошених
на засідання директора КПЖ і КГ М. Шененка, заступника мера О. Ростовцева, майстрів КПЖ і КГ Р. Кринички та О. Пузирьової, економістів міського комунального підприємства О. Бабікову та О. Клочкова, а також представника
вишгородського загалу А. Клименка, який не пропустив жодного засідання
комісії з такого важливого для кожного мешканця міста питання.
Почали з розгляду технологічної
карти організації праці робітника з
комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями
КПЖ і КГ Вишгородської міської ради.
За інформацією головного економіста КПЖ і КГ О. Бабікової, технологічна карта спрощена, залишили
тільки те, що реально робиться: прибирання снігу та посипання території
піском (1-2 рази на тиждень впродовж
4-х місяців), щоденне замітання те-

Резонанс

риторії (впродовж 8-ми місяців), прибирання листя в осінній період (тричі
на місяць упродовж двох місяців), вологе замітання сходових кліток і маршів перших трьох поверхів (тричі на
тиждень), вологе замітання сходових
кліток і маршів вище третього поверху (раз на тиждень), миття сходових
кліток і маршів перших трьох поверхів
(двічі у місяць), миття сходових кліток
і маршів вище третього поверху (раз у
місяць). Робочий день — 7 годин, нор-

29 жовтня
У комісіях міськради

ма на одного двірника — 6 тис. кв. м площі
прибирання.
Майстри одразу ж запитали: «А як з негабаритним сміттям? Хто його вантажитиме
і за чий рахунок? За останній час лише кілька
вишгородців звернулися із заявами до КПЖ
і КГ, хоча вартість самоскида для вивезення
негабаритного сміття — 350 грн на дві години…» Після нетривалої дискусії вирішили:
1) Відкоригувати тариф щодо вивезення
негабаритного сміття;
2) Посилити роботу адмінкомісії міськради та підготувати регуляторний акт із визначенням відчутних штрафів мешканцям за невивезення негабаритного сміття;
3 )У бюджет 2012 року закласти кошти
на спецавтомашину, автонавантажувач та
оплату двох працівників (покриття затрат на
прибирання стихійних сміттєзвалищ).
Схеми прибудинкових територій зацікавили тим, ДЕ саме прибирають двірники,
СКІЛЬКИ для прибирання необхідно людей
і коштів.
До наступного засідання, яке відбудеться у четвер третього листопада о 18:00,
комунальники попередньо мають надати
останню частину необхідних матеріалів, а
члени комісії — підготувати виконкому рекомендації щодо тарифів.

Митарям не місце у храмі муз!

Останні два номери газети «Вишгород» присвячені проблемам культурних та позашкільних навчальних
закладів у нашому місті. Стаття Володимира Ткача «І тягти важко, і віддати
шкода» (газета «Вишгорода» № 42 від
15 жовтня 2011 р.) викликала резонанс — аж дві відповіді, «ДИВА навколо «ДИВОсвіту» та «Культура — дзеркало душі людської», опубліковані в
газеті «Слово» і в минулому, 43-му номері газети «Вишгород» (див. шпальту 3).
Наталя КИСІЛЬ, директор Вишгородського
міського центру художньо-естетичного
розвитку учнівської молоді «Джерело»

Така небайдужість щиро тішить: відкрито зачіпають проблеми, відкрито їх
обговорюють — це прикмета конструктивної співпраці міської, районної та інших щаблів влади. Стосовно ж самої проблеми — маю право на власну думку.
Спершу невеличке уточнення. Так, ми
не лідери позашкільної освіти в Київській
області. Але і не пасемо задніх. Та й Вишгородський Центр творчості «Дивосвіт»
— не безумовний обласний лідер. Однак,
попри все, ми щиро вдячні «дивосвітівцям» за методичну, консультативну та
практичну допомогу.
Та менше з тим — перейду до теми обговорення. У статті В. Ткача мова йде про
будівлі, які мають бути окрасою кожного
міста – Будинок культури та кінотеатр.
Погоджуюсь з думкою автора, що
обидва приміщення потребують ремонту.
Тільки сліпий не побачить розбиті фонтани та небезпечні східці, що ведуть до кінотеатру «Мир» (даруйте — колишнього
кінотеатру, бо фільми там вже давно не
показують!).
Заняття та виступи взимку в холодній
залі Будинку культури «Енергетик» не додають дітям здоров’я. Розумію, що нікуди
діватися, та все ж, на мій погляд, неприпустимо, щоби заклад культури виживав
за рахунок здачі в оренду площ для торгівлі. Іще Христос закликав вигнати митарів із храму (а Будинок культури — то ж
храм муз).
Я з повагою ставлюся до тієї титанічної роботи, яку здійснює у наш нелегкий
час керівництво району, та до очільників
районної культури і позашкільної освіти
зокрема. Та як громадянка міста Вишго-

рода мрію, щоб місто мало свій власний
Будинок культури та кінотеатр, і не бачу
в цьому нічого образливого для районних структур. Адже це природне бажання
кожного господаря — проводити заходи
та приймати гостей у власній, повністю
облаштованій оселі, де є місце для всіх.
На жаль, приміщення, в яких займаються діти Вишгорода, такою оселею
поки що назвати не можна.
Так, відроджуються старовинні та недавні традиції. Місто стало осередком, в
якому із задоволенням співають, танцюють, займаються мистецтвом і дорослі, і
малі. Діти та батьки самостійно і добровільно вибирають той заклад, який їм до
смаку.
Що стосується міського Центру творчості, то поряд із дітьми, яких заклад налічує більше 400, ми із задоволенням
даємо (безкоштовно) можливість займатися у нас і хору «Ветеран», і Спілці
майстрів народного мистецтва Вишгорода, і творчому об’єднанню «Світлиця»,
і громадському молодіжному об’єднанню
«Пласт». У «Джерелі» тренуються й вихованці міської тенісної школи (КП «УФКС»).
ВМЦХЕТУМ «Джерело», маючи теплі
та затишні навчальні приміщення, не має
актового залу та сцени — і газета «Вишгород» не раз писала про це (так само, як
і про інші «вузькі» місця міських навчальних закладів).
Колектив «Джерела» щиро вдячний
міській владі за підтримку діяльності нашого закладу і сподівається на те, що в
наступному бюджетному році будуть ви-

ділені кошти на капітальний ремонт актового залу. Та цього недостатньо.
Вишгород стає культурним центром, у
який приїздять творчі колективи з-за кордону, а тим більш — з України. Нещодавно
проведений фестиваль «Вишгородська
Покрова» (співзасновником якого є хор
«Коралі», а співорганізатором — міський
Центр творчості «Джерело») — яскраве
свідчення того, що сцена для виступів
має бути достатньо просторою. А такої
поки що немає ні в міських, ні в районних
навчальних закладах. Згадайте хоча б переповнену залу Вишгородської музичної
школи на академконцертах..!
Мало того — Спілка майстрів народного мистецтва Вишгорода та творче
об’єднання «Світлиця» неодноразово
озвучували чудову ідею: наше місто заслуговує і на власний виставковий зал. І,
гадаю, чисельним талантам району там
знайдеться місце БЕЗ оплати за оренду.
Два і більше центрів культури та позашкільної освіти — це краще за один, до
того ж спільний. Де багато господарів —
там всі скидають один на одного. Цього
року у Вишгороді було стільки зроблено
до «Формули-1 на воді». Вірю, що й культуру та освіту столиці Вишгородського
краю не обійде належною увагою команда професіоналів — на місцевому та вищих рівнях ухвалять всі необхідні для цього рішення.
А ми, освітяни й працівники культури
міста і району, так само самовіддано виконуватимемо нашу улюблену творчу роботу.
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Офіційно

Вишгородська
міська рада
оголошує конкурс
на право
укладання
договору оренди
нерухомого майна
1. Нежитлове (підвальне)
приміщення, що знаходиться
по вул. Богдана Хмельницького в буд. 7 у м. Вишгороді,
загальною площею 50 кв. м
(балансоутримувач – Комунальне підприємство житлового і комунального господарства
Вишгородської
міської ради).
Функціональне
використання – розміщення об’єкта
з метою надання ритуальних
послуг.
Початковий розмір орендної плати в місяць, з урахуванням індексів інфляції, складає
406 (чотириста шість) грн 08
коп., без урахування ПДВ,
базовий місяць – вересень.
2. Нежитлове (1-й поверх)
приміщення, що знаходиться
по вул. Дніпровській в буд.
7 у м. Вишгороді, загальною
площею 7,6 кв. м (балансоутримувач – Комунальне
підприємство житлового і
комунального господарства
Вишгородської міської ради).
Функціональне використання об’єкта – розміщення майстерні з ремонту взуття.
Початковий розмір орендної плати в місяць, з урахуванням індексів інфляції, складає
86 (вісімдесят шість) грн 28
коп., без урахування ПДВ, базовий місяць – вересень.
Приймаються
пропозиції
щодо збільшення суми орендної плати за місяць.
Місячна орендна плата підлягає щомісячній індексації в
залежності від рівня індексу
інфляції. Переможець конкурсу компенсує витрати
за експертну оцінку об’єкта
оренди; косметичний ремонт
орендованого
приміщення
та благоустрій прилеглої території об’єкту; дотримання
санітарно-екологічних норм,
протипожежних норм експлуатації; дотримання правил
охорони праці; забезпечення
страхування об’єкта оренди на користь орендодавця. Приміщення здаються в
оренду без права викупу та
без компенсації у разі припинення або розірвання договору невід’ємного поліпшення
орендованого майна.
Забороняється
передача
об’єкта оренди в суборенду.
Термін оренди — до п’яти років.
Прийом заяв на участь у
конкурсі припиняється за 6
днів до його початку.
Конкурс відбудеться 28
листопада 2011 року о
10:00 за адресою: Київська
область, м. Вишгород, пл.
Т. Шевченка, буд. 1, кімната № 67. Телефон для довідок: (04596) 26-589.
Пропозиції надавати до 21
листопада 2011 року.
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ДПІ інформує
Відповіді на запитання
платників податків
? При якому розмірі
заробітної плати працівник, який має двох дітей
до 18 років, має право на
ПСП? Чи матиме право на
ПСП дружина цього працівника?
Всі платники податку у
2011 році мають право на
100% ПСП (470,5 грн), якщо
розмір їх місячної заробітної
плати не перевищує 1320
грн. Як виключення, граничний розмір доходу, який
дає право на отримання податкової соціальної пільги
одному з батьків у випадку та розмірі, передбачених
підпунктом 169.1.2 пункту
169.1 цієї статті, визначається як добуток суми, визначеної в абзаці першому цього підпункту, та відповідної
кількості дітей. Тобто, обоє
батьків мають право скористатися податковою пільгою,
але лише один із них (за їх,
вибором) може застосовувати граничний дохід, що дає
право на ПСП, визначений
кратно кількості дітей.
? Що таке звернення та
скільки часу триває його
розгляд?
Відповідно до Інструкції
про порядок розгляду звернень та особистого прийому
громадян в органах державної податкової служби
затвердженої наказом ДПА
України від 18.06.08 № 395,
письмове звернення - це
пропозиція
(зауваження),
заява (клопотання) чи скарга громадян, викладена в
письмовій формі та надіслана поштою чи передана
громадянином
особисто
(або через уповноважену
ним особу, якщо ці повноваження оформлені відповідно до законодавства) до
органу ДПС. Згідно із ст. 20
Закону України від 2 жовтня
1996 року № 393/96-ВР «Про
звернення громадян», звернення громадян розглядаються і вирішуються у термін
не більше одного місяця від
дня їх надходження, а ті, які
не потребують додаткового вивчення, — невідкладно,
але не пізніше п’ятнадцяти
днів від дня їх отримання.
Якщо в місячний термін вирішити порушені у зверненні
питання неможливо, керівник відповідного органу, підприємства, установи, організації або його заступник
встановлюють
необхідний
термін для його розгляду,
про що повідомляється особі, яка подала звернення.
При цьому загальний термін
вирішення питань, порушених у зверненні, не може
перевищувати сорока п’яти
днів.
? Ким і для чого використовується електронний
цифровий підпис?
Електронний цифровий
підпис
використовується
фізичними та юридичними
особами-суб’єктами електронного документообігу для
ідентифікації підписувача та
підтвердження цілісності даних в електронній формі.
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Соціум

Вишгород

Перспективи — у команди однодумців
20 жовтня на загальні збори громадськості міста й району «Рік перетворень у державі. Перспективи розвитку
Вишгородщини» прийшло близько 300
осіб – державні службовці, депутати,
громадські діячі, освітяни, лікарі, підприємці – всі, кому небайдужа доля
району.
Іван БОНДАРЕНКО
ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

Перший заступник голови Київської обласної державної адміністрації Ярослав
Москаленко торкнувся часом болючих, але
економічно обґрунтованих і вкрай необхідних суспільству змін: «Іншого шляху до покращення життя, як через реформи, у нас
немає. Це буде непростий процес, але і
результат того вартий. Крок за кроком ми
подолаємо бідність і зможемо поступово
підняти рівень життя громадян».
Про те, що зроблено за рік у районі,
йшлося під час майже двогодинного діалогу активу Вишгородщини. Керівник громадської приймальні районної організації
Партії регіонів Марія Дем›янчук поділилася
досвідом роботи зі зверненнями громадян. Освітяни й медики говорили про виділені кошти на реконструкцію шкіл і лікарень та закупівлю туди нового обладнання
замість застарілого, заміну вікон, встановлення котелень, ремонти, забезпечення
ліками, розширення автопарку швидких

Депутатська трибуна
20 жовтня ц. р. відбулася сесія
Вишгородської районної ради, на якій,
поміж іншого, розглядалися звернення Новопетрівської та Хотянівської
сільських рад. Ішлося про неприпустимість віднесення Вишгорода до міст
обласного підпорядкування. В якості
аргументів наводилися і наявність територіальних претензій у суміжних з
містом сіл, і ризик переходу району в
розряд дотаційних, і концентрація в
місті районної інфраструктури.
Юрій ГОРОДИСЬКИЙ,
Дарина БОНДАРЕНКО,
депутати Вишгородської міської ради
Юрій ЛЕВЧЕНКО,
депутат Вишгородської районної ради

Перш за все слід зазначити, що нинішня система адміністративно-територіального устрою України з поділом на області,
райони, міста обласного значення, системою місцевих адміністрацій є прогнилим
«совєцьким» рудиментом, невластивим
для українських самоврядних традицій.
Майбутнє – за новою трирівневою системою адміністративно-територіального
устрою України, яку складатимуть 300 повітів, а також міста, селища і села. А поки
що очевидною є необхідність підвищення
ролі місцевого самоврядування, особливо
в фінансових питаннях.
У чому ж різниця між статусами міста
районного та обласного значення?
В місті, що підпорядковується району,
виконавча влада належить районній державній адміністрації (РДА) на чолі з головою РДА, який не обирається громадою, а
призначається Президентом.
Ключові рішення Вишгородської РДА
затверджуються Вишгородською районною радою, до якої міська громада, нарівні з громадами найменших сільських рад,
напряму може делегувати лише одного
депутата-мажоритарника (бо ж громада
не має впливу на зміст партійних списків).
Міська рада на чолі з міським головою,
обрана вишгородцями, в цій ситуації виглядає «весільним генералом», що має обмежені повноваження, адже більшу частку
бюджетних надходжень з міста передають
у розпорядження РДА та райради, а вони

допомог на селі.
Про відкриття у
Вишгороді за підтримки обласної
та районної влади
нового
медикосоціального центру обласної організації Червоного
Хреста говорила
голова районної
організації Таміла
Орел. Про те, що
значно покращиУ президії зборів — зліва направо: депутат міськради — голова
лось харчування
хворих у лікуваль- Спілки підприємців Вишгородщини Олександр Семенов, Димерський
них закладах ра- сільський голова Леонід Кучерявий, голова районної організації Червоного Хреста України Таміла Орел, депутат міськради — голова Асойону, — головний ціації роботодавців Вишгородщини Юрій Колодзян, голова Вишгородлікар Вишгород- ської райдержадміністрації Олександр Приходько, перший заступник
ської ЦРЛ Віктор голови Київської облдержадміністрації Ярослав Москаленко, голова
Павленко.
Вишгородської райради Олександр Носаль, Вишгородський міський
Йшлося й про голова Віктор Решетняк, депутат райради — почесний громадянин місмасштабний бла- та Вишгорода Семен Поташник
гоустрій
Вишні погляди, адже всі ми — в першу чергу
города до заключного етапу чемпіонату жителі нашого району, і нас об’єднує одна
світу «Формула-1 на воді» (оновлено інф- мета – розвиток Вишгородщини. Цього
раструктуру міста та прилеглої до нього року за підтримки передусім Президента
території, відремонтовані дороги, переоб- України Віктора Януковича нам вдалося
ладнано набережну та очищено акваторію суттєво покращити зовнішній вигляд як
Київського водосховища, а також трьох міста, так і району загалом – відбудувати
озер на території Вишгорода, налагодже- набережну, дороги, допомогти школам та
но у відповідності до світових стандартів лікарням. Наше завдання – і далі працюроботу місцевої лікарні).
вати злагоджено, в команді однодумців, –
— Сьогодні не мають значення політич- підсумував Ярослав Москаленко.

Місцеве самоврядування:
битва за повноваження
вже на свій розсуд вирішують, чи вкласти
ці кошти в місто.
Рішення часто-густо залежать від того,
наскільки лояльними до них будуть міський голова та більшість міського депутатського корпусу, чи приймуть «потрібні»
рішення. Так — вкладемо гроші в інфраструктуру міста, та обов’язково акцентуємо: «з нашої милості», а якщо завтра ви,
містяни, оберете «неправильне» керівництво — даруйте, грошей не дамо.
Також нелогічно, що район керує установами, які обслуговують здебільш містян, наприклад міські школи, «тепломережу» тощо.
Попри персоналії, безумовно — краще,
коли міська громада самостійно розпоряджається бюджетними надходженнями
та здійснює керівництво відповідною інфраструктурою. І здавалося б, що в партії
влади є певне розуміння цього, адже напередодні минулорічних місцевих виборів голова Київської облдержадміністрації Анатолій Присяжнюк, який не остання
людина в Партії регіонів, заявив, що 2011
року Вишгороду буде надано статус міста
обласного підпорядкування, але ініціатива має виходити з міста. Ініціативу місто
виявило: в березні 2011 року міська рада
одноголосно прийняла звернення до Київської облради (з проханням клопотатися
перед Верховною Радою щодо надання
місту відповідного статусу) та до Вишгородської райради (з проханням підтримати дане звернення). Проект рішення про
підтримку звернення навіть було включено до порядку денного наступної сесії
Вишгородської райради, проте в останній
момент знято «для доопрацювання». Згодом своє невдоволення ініціативою міськради висловило керівництво району та
деяких сільських рад.
Нагадуємо: після останніх місцевих
виборів Партія регіонів здобула більшість
у Київській обласній та Вишгородській
районній радах та разом із своїми прибічниками має більшість у Вишгородській
міській раді, регіонала Віктора Решетняка
обрано міським головою. Представники
Партії регіонів очолюють майже всі сільські ради району.
Тож викликає подив, чому керівникиоднопартійці замість того, щоб занурити-

ся у виконання своїх передвиборчих обіцянок, влаштовують публічні «розбірки»,
хто які повноваження матиме і хто буде
розпоряджатися фінансовими та земельними ресурсами.
Привід для дискусій є нібито ризик, що
втрата Вишгорода для району закінчиться
фінансовим крахом, та ще й неврегульованість деяких земельних питань. Але чи є
якесь раціональне зерно в цих хвилюваннях?
Щодо територіальних претензій, то керівництво району та сільських рад фактично нехтує документом, що дає відповідь на
всі питання щодо меж міста, — Генеральним планом міста Вишгорода, затвердженим на урядовому рівні. Урядом, до речі,
сформованим партією влади, який очолює голова тієї ж партії.
Щодо гіпотетичної збитковості та дотаційності району, то, за умови грамотного управління, район, що безпосередньо
межує зі столицею, може стати меккою
для інвестицій в аграрному секторі, розміщення виробництва, логістичних центрів
тощо. До збитковості може призвести лишень корупція та управлінський «бєспрєдєл».
Чомусь не йшлося про «збитковість»,
коли регіональна більшість у райраді затверджувала «копійчану» оцінку землі в
«Межигір’ї» під приводом того, що ця земля є рекреаційною зоною (мабуть, для рекреації «вождя»). І коли вчергове в райраді
голосували (і продовжують голосувати) за
у рази занижену вартість землі нібито під
«сінокосіння» з подальшим перепрофілюванням під «хатинки». Таких прикладів
чимало.
При нормальному управлінні район
може лише виграти при відокремленні
Вишгорода. Тож є лише один вихід: якщо
міська громада на місцевому референдумі висловиться за надання Вишгороду
статусу міста обласного підпорядкування,
а міська влада надасть чіткі розрахунки
про те, що це не призведе до погіршення
соціально-економічної ситуації в місті, то
Вишгород має отримати статус міста
обласного підпорядкування з урахуванням інфраструктурних інтересів району. Досвіду та подібної практики в області та в країні загалом цілком достатньо.

Вишгород
Проблема
«Вони у шоколаді, а ми у фекаліях», — ці слова не раз чули з вуст
мешканців будинку 7 на вул. Василя
симоненка у Вишгороді. Хто «вони»
— не зрозуміло, а от у фекаліях —
підвал цього горезвісного будинку.
Тетяна КОВАЛЕНКО,
головний редактор ТРК «Више Град»
ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

Мешканці зверталися — неодноразово — до відповідних служб, але зрозумілої для них відповіді, не кажучи вже
про результат, — поки що не отримали.
Міська телерадіокомпанія, що тримає
Редакції безкоштовної
рекламно-інформаційної газети
«Чайка»

У публікації «Аварія на Симоненка, 7»
(див. стор. 8 вашого видання № 12 від
22.10.2011 р.) ваш кореспондент (Тетяна Кабанова) припустився помилок, які
суттєво впливають на зміст статті.
Вважаємо за доречне у черговому випуску «Чайки» оприлюднити такі
уточнення:
Матко Борис Борисович не є депутатом міської, районної чи навіть Верховної Ради України (поки що), а є помічником міського депутата Дмитра
Корнійчука.
Ростовцев Олександр Миколайович
не замісник, а заступник Вишгород-

Глас народний
Хочу висловити думку свою і
думку мешканців будинку з приводу формування тарифів ЖКГ та
інших побутових питань.
ТЕТЯНА, мешканка буд. 13/9
на просп. І. Мазепи
ФОТО надано авторкою листа

1. Я живу на другому поверсі і ніколи не користуюся ліфтом, а з мене
беруть оплату за користування ним
таку, як із мешканців дев’ятого поверху. Оплату за користування
ліфтом треба брати, починаючи з
третього поверху або пропорційно поверховості, приймаючи за
100% останній поверх. Розрахунок

Справи комунальні

29 жовтня
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«Грибок» — на свіже повітря
руку на пульсі життя Вишгорода, попросила прокоментувати це директора
комунального підприємства житлового
і комунального господарства Михайла
Шененка та заступника міського голови
Олександра Ростовцева.
13 жовтня ц. р. спеціальна комісія
розбиралася: «винуваті» «неправильні»
труби чи магазин «Вишневий», що підключився, бува, до будинкової каналізаційної системи.
Технічний директор магазину «Вишневий» Олексій Литвиненко повідомив, що магазин, як і було йому рекомендовано раніше, від’єднався від
каналізації. Та додав, що не впевнений,
ського міського голови.
Міської адміністрації у Вишгороді
немає, а є районна державна адміністрація.
Комунальним господарством у
Вишгороді займається не міфічний
ЖЕК, а КПЖ і КГ (Комунальне підприємство житлового і комунального господарства Вишгородської міської ради).
Вентиляції не можуть бути непрацездатними — а тільки діючими чи недіючими. Так само і каналізація не може
бути винною, бо вона не є юридичною
або фізичною особою.
Активісти не оживилися, а пожвавились.
Головний редактор ТРК «Више Град»
Тетяна КОВАЛЕНКО

чи поменшає від того на Симоненка,
7 «каналізаційних» проблем: будинок
і його внутрішньобудинкові мережі —
старі, тож треба проблему розв’язувати
гуртом, а не шукати крайніх.
Директор КПЖ і КГ Михайло Шененко інформував комісію міськради (О.
Ростовцев, Т. Доброхотова, В. Стефанівський) про те, ще 2009 року за власні
кошти підприємства — без спеціальних
надходжень із міської скарбнички — повністю замінено каналізаційну систему

підвального приміщення вищезазначеного будинку: чавунні труби — на пластикові того ж діаметру.
Жителі В. Симоненка, 7 порушили й болюче питання з приводу цвілі та
«грибка» у квартирах. Причину цього
може встановити, за словами директора КПЖ і КГ, лише спеціальна експертиза. Дійшли згоди — впродовж місяця
комісія з представників міськради та
КПЖ і КЖ має перевірити вентиляцію у
квартирах з «грибком».

Кілька думок з комунальних питань
треба вести не від кв. м, а від кількості осіб, прописаних на даній житловій
площі.
2. У дворі будинку по пр. Мазепи
13/9 знаходиться спортивний майданчик, який категорично відмовляється прибирати двірник. Майданчик
обернувся на сміттєзвалище (див.
фото), притон для малолітніх алкоголіків, бомжів і наркоманів. Оплату ж
за прибирання прибудинкової території КПЖ і КГ бере щомісяця.
3. Чи знає КПЖ і КГ або міська
рада, хто займається утепленням
стін будинків у місті? Чи є у цих людей ліцензії? Фасади будинку над
«Хлібосолом» утеплювали, не дотримуючись технології, пінопласт ліпили

Громада — міська рада

Добре, коли нас чують
Кілька років мешканці другого під’їзду п’ятиповерхового будинку по вулиці Дніпровській 3 не могли вирішити здавалось би просте питання: упорядкування підвалу. Напівзруйнований, він став притулком для осіб
без постійного місця проживання. Не рятували ні стіни,
ні замки.
Тетяна САРАТОВА, ветеран праці

Ми тільки могли передбачати, чим таке сусідство загрожує будинку, адже у підвалі і спали, і варили їжу, і справляли
свої фізіологічні потреби. Власними силами мі нічого змінити не могли. Тому, зібравши підписи мешканців під’їзду, я
звернулась до ЖЕКу з проханням зміцнити двері, що ведуть
до підвалу. І там пообіцяли протягом двох-трьох тижнів це
зробити.
Але очікування розтяглось на місяці. Аж поки не написала заяву на адресу нашого депутата, головного лікаря Вишгородської стоматологічної поліклініки Валентини Супрун.
Довелось прийти і на прийом до мера Віктора Решетняка.
І хоч день був неприймальний, Віктор Олександрович мене
уважно вислухав і дав відповідне доручення підлеглим.
Завдяки меру і нашому депутату справу було прискорено, і нарешті жеківці спромоглися облаштувати вхід до підвалу. Зробили це відмінно.
Ми щиро вдячні нашому депутату (НА ФОТО) і Віктору
Олександровичу, які прагнуть, щоб скарг від мешканців міста на комунальників було якомога менше. Але ж їх не було
б зовсім, якби відповідні служби вчасно реагували на справедливі зауваження вишгородців.

прямо на відстаючу місцями від стін
облицювальну плитку. Сміття з робочого місця не прибирається, летить у
вікна пінопласт і цементний пил. Хто
ці люди, які висять на стінах і заглядають у наші вікна?
4. Прикро, що в нашому будинку
живуть два депутати міської ради, а
порядку в ньому і у дворі немає. Було
б непогано ввести в штат ЖКГ посаду домоуправа для таких великих будинків, як наш, через якого б мешканці розв’язували свої
проблеми, і який би міг табелювати
і контролювати роботу двірників. За
хорошу роботу можна було б заохочувати двірника за кошти мешканців,
зібрані домоуправом.

Сміття попід стінами
гаражного кооперативу

Лист у номер

Ми не
обговорювали
тарифів!
У газеті «Вишгород» № 39 (827) від 24 вересня
2011 року на 4-й сторінці під рубрикою «Протоколи громадських слухань (надані КПЖ і КГ)» ми
прочитали, що на просп. І. Мазепи, 2, 4-а, 6 у м.
Вишгороді в присутності комісії КПЖ і КГ і трьох
депутатів міськради 19 мешканців будинків 2 і 4
взяли участь у громадських слуханнях щодо розрахунку тарифів на послуги з утрмання будинків,
споруд та прибудинкових територій.
Мешканці буд. 4-а на просп. І. Мазепи у Вишгороді

Зауваження перше. Будинку 4 на просп. І. Мазепи не існує взагалі. Рішенням виконкому міськради це
приміщення належить котельні ВРКП «Вишгородтепломережа». А кому ж належить будинок 4-а?
Зауваження друге. Нас не запросили на обговорення тарифів — не було оголошення (ні на будинку, ні в
газеті) із точним зазначенням дня, часу, місця зустрічі,
тому мешканці нашого будинку не змогли взяти участь
у тарифних громадських слуханнях.
Висновок. Ми не погоджуємося з протоколом, надрукованим у газеті «Вишгород», і повідомляємо, що
надамо наші письмові пропозиції щодо тарифів 1 листопада ц. р.!
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Земельні питання

Вишгород

Автоматизована система Державного земельного кадастру
1

кадастрове зонування (зони та квартали);
зареєстровані земельні ділянки разом з інформацією про власників, користувачів та обмеження;
типи грунтів, категорії та якісні характеристики земель;
зони обмежень та режимоутворюючих об’єктів;
зони економічної та нормативної
оцінки.
Архітектура системи
Усе серверне обладнання разом із даними буде розміщено в центрі на двох
майданчиках – головному та резервному. Усі підрозділи Держземагентства та
Центру Державного земельного кадастру працюють у відомчій мережі в єдиному інформаційному просторі.
Це: 2 центральних офіси Держземагентства та Центру Державного земельного кадастру; 54 регіональних
підрозділи ДЗА и ЦДЗК; близько 650
територіальних підрозділів Держземагентства.
Схематично це виглядає так: (рис. 1)

З ухваленням Закону «Про Державний земельний кадастр» зріс інтерес до теми земельного кадастру,
а отже, і до інформації про те, чим,
власне, є кадастр і що таке автоматизована система його ведення?
Ці знання нові не лише для людей,
мало обізнаних із землевпорядкуванням (чи то власників землі, чи то
журналістів, які для них пишуть), але
й для самих землевпорядників. Тож
далі – коментар на цю тему.
Автоматизована система
Державний земельний кадастр – це
сукупність даних про землі, які накопичуються роками, і переважно – в паперовій формі. Переведення паперових
даних в електронну форму вимагає не
лише механічних дій, але й створення
системи, в яку їх було б завести, користуватися ними, систематично оновлювати, захищати від несанкціонованого
втручання тощо. Така система створюється в рамках проекту Світового банку «Видача державних актів на право
власності на землю в сільській місцевості та розвиток системи кадастру». Її
розробник – консорціум, до складу якого входять компанії ILS (США), GAF AG
(Німеччина), Swedserwey AB (Швеція),
ECOMM Company та ТОВ «ILS-Україна»
(Україна).
Назва автоматизованої системи (АС),
що розробляється в рамках проекту

Світового Банку –
Кадастрово-реєстраційна система
(або КРС). АС КРС
має стати єдиним
джерелом кадастрової та реєстраційної
(з 2012 року) інформації для всієї країни.
Система має підтримувати наскрізні
операційні та реєстраційні
процеси
в усіх підрозділах
Держземагентства
та Центру Державного земельного кадастру на всіх трьох
рівнях (центральному, регіональному,
територіальному), а
також здійснювати
ведення, наповнення та супровід усієї
кадастрової інформації,
визначеної
законом про Державний земельний
кадастр.
АС КРС має стати
фундаментом
для
побудови інших кадастрів:
водного,
лісного, містобудівного, корисних копа-

2

лин та концесій та ін.
З чого складається АС ДЗК?
Повна Автоматизована система Державного земельного кадастру (АС ДЗК)
– це сукупність таких компонент:
— кадастрово-реєстраційної системи;
— серверного і периферійного обладнання та каналів зв’язку;
— даних разом із процедурами їх
отримання;
— навченого персоналу на центральному, регіональному та територіальному рівнях.
Які відомості міститиме кадастр?

3

Склад відомостей кадастру визначено законом “Про Державний земельний
кадастр” (Розділ III). Це:
— геодезична та картографічна основа;
— державний кордон;
— адміністративно-територіальний
поділ – (області, міста, райони, села та
селища);

Компоненти системи
Технологічно АС КРС має дві головні
компоненти:
1. Кадастрову (ILS MultiCadastre), яку
становить ILS КРС – Кадастровий Портал.
2. Реєстраційну (ILS LRS). Її складові:
— ILS LRS Адміністратор;
— ILS LRS Клієнт;
— ILS КРС - Реєстраційний Портал;
— ILS Cashier – система автоматичних
розрахунків вартості послуг.
Ось як вони взаємодіятимуть у рамках
системи: (Рис. 2)
Кадастровий Портал
Кадастровий Портал – це вебдодаток, який дозволяє:
— переглядати земельні ділянки та інформацію про них;
— виконувати пошук ділянки, угідь,
обмежень, сусідів, оренди та інших даних, залежно від шарів, які відображаються на карті;
Далі на стор. 11
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06:05 «Бізнес+»
06:10 Т/с «Адвокат»
07:55 «Нез’ясовно, але
факт»
09:00 «Неймовірна правда
про зірок»
10:00 «ВусоЛапоХвіст»
11:40 Х/ф «Ця жінка до
мене»
13:40 «Містичні історії-3 з
Павлом Костіциним»
14:40 «Нез’ясовно, але
факт»
15:40 «Битва екстрасенсів.
Третя світова»
18:00 «Вікна-Новини»
18:10 «Неймовірна правда
про зірок»
19:10 «Містичні історії-3 з
Павлом Костіциним»
20:10 «Феномен»
22:00 «Вікна-Новини»
22:40 «Феномен»
23:00 Т/с «Лікар Хаус»
00:00 Т/с «Адвокат»
01:55 «Вікна-Спорт»

06:45 М/с «Фікс і Фоксі»
07:15 «Підйом»
07:30 Репортер
07:40 «Підйом»
09:00 Репортер
09:10 Фабрика Зірок-4
12:55 Здрастуйте, я - ваша
мама!
13:50 Teen Tіme
13:55 Т/с «АйКарлі»
14:50 Teen Tіme
14:55 Т/с «Татусеві дочки»
16:00 Т/с «Красуні в
Кливленді»
16:55 Т/с «Друзі»
17:55 Т/с «Вороніни»
19:00 Репортер
19:15 Спортрепортер
19:20 Погода
19:25 Т/с «Татусеві дочки»
20:25 Батьки і діти
21:35 Т/с «Вороніни»
22:40 Аферисти
23:40 Т/с «Щасливі разом»
00:45 Репортер
01:00 Спортрепортер

06:00 Програма передач
06:01 «Час-Тайм»
06:30 «Ранок на 5-му»
09:10 «Бізнес-час»
09:25 «5 елемент»
10:30 «Прес-конференції у
прямому ефірі»
13:20 «5 елемент»
15:20 «Час інтерв’ю»
17:25 «Територія закону»
18:15 «Енергонагляд»
18:45 «Київський час»
19:30 «Бізнес-час»
19:36 «Час: важливо»
21:00 «Час»
21:40 «Час-Тайм»
22:00 «Українські
пристрасті»
23:35 «Бізнес-час»
23:40 «Автопілот-тест»
00:25 «Автопілот-новини»
00:35 «Огляд преси»
01:00 «Українські
пристрасті»
02:10 «Час: важливо»
02:50 «Автопілот-новини»

08:00, 11:00, 14:00, 17:00
Сьогодні.
08:20 Огляд. Надзвичайна
подія. Огляд за тиждень.
08:55 «До суду».
10:00 Суд присяжних.
11:30 «Судовий детектив».
12:40 «Анастасія».
14:25 «Прокурорська
перевірка».
15:40 «Говоримо і
показуємо».
17:30 Т/с «Вулиці розбитих
ліхтарів».
19:30 Т/с «Морські
дияволи. Долі».
21:35 Чесний понеділок.
22:25 «Школа лихослів’я».
23:10 Головна дорога.
23:45 «У зоні особливого
ризику».
00:20 «Один день. Нова
версія».

05:00, 09:00, 12:00, 15:00,
18:00, 04:00 Новини
09:15 «Контрольна
закупівля»
09:40 «Жити здорово!»
11:00, 04:05 «Модний
вирок»
12:20, 01:00 «Слід»
13:15 «Дільничний
детектив»
14:20 «Зрозуміти.
Пробачити»
15:55 «Поле чудес»
16:55 «Федеральний
суддя»
18:40, 03:05 «Давай
одружимося!»
19:45, 01:45 «Нехай
говорять»
21:00 «Час»
21:30 Т/с «Справа
гастронома №1».
22:35 «Доля на вибір»

08:30 «Легальний дохід»
08:35 «Друга смуга»
08:40 «Правда життя».
Піти, щоб повернутися
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 «МанГуст»
15:30 Х/ф «Злий дух
Ямбуя»
17:15 Х/ф «Народжена
революцією»
18:30 «Агенти впливу»
19:00 «Свідок»
19:20 Т/с «Вулиці розбитих
ліхтарів - 10»
20:20 Т/с «CSI: Маямі - 8»
22:00 Т/с «NCIS:
полювання на вбивцю»

08:00 «Телепузики»
08:30 «Мультик з
Лунтіком»
09:00 «Єралаш»
09:10 «Ранетки»
10:05 «Comedy Woman»
11:00 «Жіноча ліга»
11:30 «Беверлі-Гілз 90210.
Нове покоління»
12:20 «Твою маму!»
12:50 «Маша & моделі»
13:30 «Зайцев+1»
14:55 «Дом-2»
15:50 «Ранетки»
16:45 «Універ»
18:10 «Маша & моделі»
18:50 «Моя прекрасна
няня»
19:50 «Універ»
20:45 «Реальні пацани»
21:10 «Зайцев+1»
21:35 «Спліт» 9 с.
22:00 «Закрита школа-2»

09:00 Підсумки тижня
09:40 Точка зору
10:05 «Легко бути жінкою»
10:40 Битва націй
10:55 Шеф-кухар країни
12:00 Новини
12:25 Право на захист
12:55 Х/ф «Зберегти
місто»
14:35 Вікно в Америку
15:00 Новини
15:40 Х/ф «Товариш
генерал»
17:05 Т/с «Майор Вихор»
18:20 Новини
19:50 Караоке для
дорослих
20:55 Офіційна хроніка
21:00 Підсумки дня
21:25 Плюс-мінус
21:35 221. Екстрений
виклик
21:50 Футбольний код
22:30 Д/ф «Іван Піддубний.
На п’єдесталі міфів та
правди»

06:55 «Сніданок з 1+1»
07:00 ТСН
07:10 «Сніданок з 1+1»
07:15 «Чіп і Дейл
поспішають на допомогу»
09:25 «Смакуємо»
09:55 «Сімейні
мелодрами»
10:50 «Не бреши мені - 2»
11:45 «Шість кадрів»
12:05 «Ерагон»
13:55 «Психопатка»
16:00 «Мама у законі»
17:00 «ТСН. Особливе»
17:20 «Шість кадрів»
17:40 «Сімейні
мелодрами»
18:30 «Не бреши мені - 2»
19:30 ТСН
20:15 «Інтерни»
21:15 «Холостячки»
22:10 «Ілюзія безпеки.
Косметика»
23:10 «Секс-місія»
00:05 ТСН
00:20 «Закон і порядок»

05:25 Служба розшуку
дітей
06:20 Ділові факти
06:40 Світанок
07:35 Ділові факти
07:40 Факти тижня з
Оксаною Соколовою
08:45 Факти. Ранок
09:15 Море по коліно
09:55 «Епідемія»
12:45 Факти. День
12:55 Спорт
13:00 На рівних
13:10 Уральські пельмені
14:35 «Загін «Морські
котики».
16:50 «Міраж».
18:45 Факти. Вечір
19:10 Спорт
19:15 Надзвичайні новини
з Костянтином Стогнієм
20:10 «Морські
дияволи-5».
22:30 Факти. Підсумок дня
22:45 Свобода слова з
Андрієм Куликовим

7.30, 3.00 Муз. програма
8.00 СТН. Спорт. Тижневик
8.55, 16.55, 23.50 Світ
бізнесу
10.15 Повнота радості
життя
11.15, 1.50, 5.00
Мультляндія
13.20, 0.00 Громадська
приймальня
15.00, 17.00, 19.00, 21.00,
23.30 СТН
15.10, 21.25, 1.00 В гостях
у Д. Гордона
16.10 В центрі уваги
17.10 Х/ф «Суто англійське
вбивство»
19.20, 20.50 Міська варта
22.25 Т/с «Інспектор
Деррік»

07:25 «Життя зі знаком +»
07:55 Мультфільми
08:05 За межею багатства
09:00 ХіТ-парад дикої
природи
10:15 Твій ХіТ
11:25 Невідоме про
відомих
12:15 Погляд у майбутнє
16:25 М/ф «Королева
Зубна щітка»
16:55 Х/ф «Не стріляйте у
білих лебедів»
18:30 «24 години»
18:40 24 години. Бізнес
18:45 «Життя»
19:00 За межею багатства
20:15 Сильні світу сього
20:30 «24 години»
20:50 «Життя»
21:10 ХіТ-парад дикої
природи
22:10 Сутність звіра

09:10 Т/с «Таємниці
слідства - 9»
11:05 Т/с «Невидимки»
12:00 Новини
12:15 «Знак якості»
12:40 Д/с «Слідство вели...
з Леонідом Каневським»
13:35 «Сімейний суд»
14:35 Х/ф «Карнавальна
ніч»
16:10 «Жди меня»
18:00 Новини
18:10 Т/с « Обручка»
19:05 Т/с «Дар»
20:00 «Подробиці»
20:30 «Спорт у
Подробицях»
20:35 Т/с «Дівоче
полювання»
21:35 Т/с «Відображення»
23:50 «Позаочі»
00:50 Х/ф «Полювання на
піранью»

09:00 Т/с «Глухар.
Повернення».
11:00 Т/с «Дорожній
патруль - 10»
13:00 Ток-шоу «Нехай
говорять. Людина за
бортом»
14:00 Т/с «Слід»
15:35 Щиросерде зізнання
16:00 Федеральний суддя
17:00 Події
17:15 Критична точка
18:00 Т/с «Єфросинія.
Продовження»
19:00 Події
19:20 Т/с «Маруся.
Випробування»
20:15 Т/с «Глухар.
Повернення».
21:15 Т/с «Зустрічна течія»
22:15 Х/ф «Анаконда - 2:
Полювання за проклятою
орхідеєю»

РЕМОНТ
ТЕЛЕВІЗОРІВ
ВДОМА
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09:00 Підсумки дня
09:30 Світло
10:00 «Легко бути жінкою»
11:10 У гостях у Д. Гордона
12:00 Новини
12:25 Хай щастить
12:45 Темний силует
12:55 Країна якості
13:25 Х/ф «Корпус
генерала Шубнікова»
15:40 Х/ф «П›ядь землі»
17:00 Т/с «Майор Вихор»
18:20 Новини
19:10 Концертна програма
В.Преснякова
20:55 Офіційна хроніка
21:00 Підсумки дня
21:25 Плюс-мінус
21:30 Світ спорту
21:40 221. Екстрений
виклик
21:45 Діловий світ
22:00 221. Екстрений
виклик. Тиждень
22:55 Трійка, Кено,
Максима

06:45 «Служба розшуку
дітей»
06:55 «Сніданок з 1+1»
07:00 ТСН
07:10 «Сніданок з 1+1»
07:15 Дісней! «Чіп і Дейл
поспішають на допомогу»
09:55 «Сімейні
мелодрами»
10:50 «Не бреши мені - 2»
11:50 «Чесно»
12:45 «Ілюзія безпеки.
Косметика»
13:45 «Тисяча і одна ніч»
15:10 «Сусідські війни»
16:00 «Мама у законі»
17:00 «ТСН. Особливе»
17:20 «Шість кадрів»
17:40 «Сімейні
мелодрами»
18:30 «Інтерни»
18:55 Футбол. Ліга
чемпіонів. «Зеніт» (Росія) «Шахтар» (Україна)
21:00 «Інтерни»
22:30 «Гроші»

05:20 Погода
05:25 Факти
05:40 Світанок
06:25 Ділові факти
06:45 Світанок
07:40 Ділові факти
07:50 Ти не повіриш!
08:45 Факти. Ранок
09:30 Надзвичайні новини
з Костянтином Стогнієм
10:30 «Мент у законі».
12:30 Анекдоти
по-українськи
12:45 Факти. День
12:55 Спорт
13:00 Уральські пельмені
14:35 «Морські
дияволи-5».
16:40 «Мент у законі».
18:45 Факты. Вечер
19:10 Спорт
19:15 Надзвичайні новини
з Костянтином Стогнієм
20:10 «Морські
дияволи-5».
22:30 Факти. Підсумок дня

6.00, 7.00, 8.00, 15.00,
17.00, 19.00, 21.00, 23.30
СТН
6.30, 19.30, 17.45 Столиця
7.25, 3.00 Муз. програма
8.55, 16.55, 23.50 Світ
бізнесу
10.15 Повнота радості
життя
11.15, 1.50, 5.00
Мультляндія
13.20, 0.00 Громадська
приймальня
15.10, 21.25, 1.00 В гостях
у Д. Гордона
16.10 В центрі уваги
17.10 Сильні світу цього
19.20, 20.50 Міська варта
20.00 Т/с «Руда»
22.25 Т/с «Інспектор
Деррік»
23.55 «Tastesgood —
смакує добре!”

06:00 «Бізнес+»
06:05 Т/с «Адвокат»
07:55 «Нез’ясовно, але
факт»
09:00 «Неймовірна правда
про зірок»
10:00 «ВусоЛапоХвіст»
11:40 Х/ф «Аліса
назавжди»
13:50 «Містичні історії-3 з
Павлом Костіциним»
14:50 «Нез’ясовно, але
факт»
15:50 «Битва екстрасенсів.
Діти-ясновидці»
18:00 «Вікна-Новини»
18:10 «Неймовірна правда
про зірок»
19:10 «Містичні історії-3 з
Павлом Костіциним»
20:10 «Фермер шукає
дружину»
22:00 «Вікна-Новини»
22:40 «Правила життя.
Дитячі іграшки. Інструкція
з виживання»

07:30 Репортер
07:35 Погода
07:40 «Підйом»
09:00 Репортер
09:05 Погода
09:10 Т/с «Крок за кроком»
11:05 Т/с «Щасливі разом»
12:55 Батьки і діти
13:50 Teen Tіme
13:55 Т/с «АйКарлі»
14:50 Teen Tіme
14:55 Т/с «Татусеві дочки»
16:00 Т/с «Красуні у
Кливленді»
16:55 Т/с «Друзі»
17:55 Т/с «Вороніни»
19:00 Репортер
19:15 Спортрепортер
19:20 Погода
19:25 Т/с «Татусеві дочки»
20:25 Знову разом
21:35 Т/с «Вороніни»
22:40 Новий погляд
23:40 Т/с «Щасливі разом»
00:40 Репортер
01:00 Спортрепортер

06:00 Програма передач
06:01 «Час-Тайм»
06:30 «Ранок на 5-му»
09:10 «Бізнес-час»
09:25 «5 елемент»
10:30 «Прес-конференції у
прямому ефірі»
13:20 «5 елемент»
15:20 «Мотор-ТБ»
16:15 «Українські
пристрасті»
18:15 «Агроконтроль»
18:45 «Київський час»
19:30 «Бізнес-час»
19:36 «Час: важливо»
21:00 «Час»
21:40 «Час-Тайм»
22:00 «Портрети» з
Сергієм Дорофеєвим
23:00 «Київський час»
23:10 «Бізнес-час»
23:30 «Територія закону»
23:55 «Огляд преси»
00:00 «Час новин»
(російською мовою)

07:20 «Життя зі знаком +»
07:55 Мультфільми
08:05 За межею багатства
09:00 ХіТ-парад дикої
природи
10:10 Твій ХіТ
11:10 Сутність звіра
12:15 Ювелір TV
15:45 Твій ХіТ
16:35 Мультфільми
16:45 Х/ф «Не стріляйте у
білих лебедів»
18:15 Секретні файли. Світ
тварин
18:30 «24 години»
18:40 24 години Бізнес
18:45 «Життя»
19:00 За межею багатства
20:15 Сильні світу сього
20:30 «24 години»
20:50 ХіТ-парад дикої
природи
21:50 Сутність звіра
22:50 Світські хроніки
23:15 «24 години»
23:25 24 години Бізнес

05:30 Т/с «Псевдонім
«Албанець 2»
07:00 Новини
07:10 З новим ранком
07:30 Спорт у Подробицях
09:10 Т/с «Таємниці
слідства - 9»
11:00 Т/с «Невидимки»
12:00 Новини
12:15 «Знак якості»
12:40 Д/с «Слідство вели...
з Леонідом Каневським»
13:35 Д/с «Детективи»
14:10 «Сімейний суд»
15:10 «Судові справи»
16:00 Т/с «Псевдонім
«Албанець 2»
18:00 Новини
18:10 Т/с « Обручка»
19:05 Т/с «Дар»
20:00 «Подробиці»
20:30 «Спорт у
Подробицях»
20:35 «Дівоча полювання»
21:35 Т/с «Відображення»
23:50 Д/с «Моя країна»

06:10 Срібний апельсин
07:00 Події
07:10 Т/с «Єфросинія.
Продовження»
08:20 Т/с «Слід»
09:00 Т/с «Глухар.
Повернення»
10:00 Т/с «Зустрічна течія»
11:00 Т/с «Ментовські
війни - 3»
13:00 «Нехай говорять.
Дим Вітчизни»
14:00 Т/с «Слід»
15:35 Щиросерде зізнання
16:00 Федеральний суддя
17:00 Події
17:15 Критична точка
18:00 Т/с «Єфросинія.
Продовження»
19:00 Події
19:20 Т/с «Маруся.
Випробування»
20:15 Т/с «Глухар.
Повернення».
21:15 Т/с «Зустрічна течія»
22:15 Т/с «Слід»

06:30 Т/с «Ера Стрільця».
07:30, 13:30, 16:30 Огляд.
Надзвичайна подія.
08:00, 11:00, 14:00, 17:00
Сьогодні.
08:20 «Увага: розшук!».
08:55 «До суду».
10:00 Суд присяжних.
11:30 «Судовий детектив».
12:40 Центр допомоги
«Анастасія».
14:25 «Прокурорська
перевірка».
15:40 «Говоримо і
показуємо». .
17:40, 20:55 Т/с «Вулиці
розбитих ліхтарів».
18:45 Футбол. Ліга
чемпіонів УЄФА. «Зеніт»
(Росія) - «Шахтар»
(Україна). Пряма
трансляція.
21:55 Т/с «Формат А4».
22:55 Кулінарний двобій.
23:55 Х/ф «Вийти заміж за
генерала».

05:00, 09:00, 12:00, 15:00,
18:00, 04:00 Новини
05:05 «Доброго ранку»
09:15 «Контрольна
закупівля»
09:40 «Жити здорово!»
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 «Хочу знати»
15:55, 21:30 Т/с «Справа
гастронома №1».
16:55 «Федеральний
суддя»
18:40, 03:05 «Давай
одружимося!»
19:45, 01:45 «Нехай
говорять»
21:00 «Час»
22:35 «Анатолій Папанов.
Від комедії до трагедії»

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: Маямі - 8»
12:00 Т/с «Детективи»
12:35 Т/с «Вулиці розбитих
ліхтарів - 10»
13:35 Т/с «МанГуст»
15:40 Х/ф «Сержант
міліції»
17:05 Х/ф «Народжена
революцією»
18:30 «Речовий доказ».
Спецоперації СБУ
19:00 «Свідок»
19:20 Т/с «Вулиці розбитих
ліхтарів - 10»
20:20 Т/с «CSI: Маямі - 8»
21:30 «Свідок»
22:00 Т/с «NCIS:
полювання на вбивцю»
23:00 Т/с «Закон і
порядок»

09:00 «Єралаш»
09:10 «Ранетки»
10:05 «Comedy Woman»
11:00 «Жіноча ліга»
11:30 «Беверлі-Гілз 90210.
Нове покоління»
12:20 «Твою маму!»
12:50 «Маша & моделі»
13:30 «Моя прекрасна
няня»
14:30 «Спліт»
14:55 «Дім-2»
15:50 «Ранетки»
16:45 «Зайцев+1»
17:15 «Універ»
18:10 «Маша & моделі»
18:50 «Моя прекрасна
няня»
19:50 «Універ»
20:45 «Реальні пацани»
21:10 «Універ»
21:35 «Спліт»
22:00 «Закрита школа-2»
22:55 «Ворота»
23:45 «Реальні пацани»
00:15 «Дім-2. Спецвипуск»
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09:00 Підсумки дня
09:30 «Легко бути жінкою»
11:10 В гостях у
Д. Гордона
12:00 Новини
12:25 Театральні сезони
13:15 Х/ф «Як вас тепер
називати?...»
15:00 Новини
15:40 Х/ф «Крізь вогонь»
16:50 Т/с «Майор Вихор»
19:00 Аншлаг
19:30 Хокей. Чемпіонат
України. «Беркут» (Київ) «Сокіл» (Київ)
У перерві: 20:25 Погода
21:00 Підсумки дня
21:25 Плюс-мінус
21:30 Хокей. Чемпіонат
України. «Беркут» (Київ) «Сокіл» (Київ)
22:05 Православна
енциклопедія
22:45 Мегалот
22:50 Суперлото, Трійка,
Кено

06:45 «Служба розшуку
дітей»
06:55 «Сніданок з 1+1»
07:00 ТСН
07:10 «Сніданок з 1+1»
07:15 «Чіп і Дейл
поспішають на допомогу»
10:05 «Сімейні
мелодрами»
11:00 «Не бреши мені - 2»
11:55 «Чесно»
12:50 «Ілюзія безпеки.
Надлюдські здібності»
13:40 «Тисяча і одна ніч»
15:05 «Сусідські війни»
16:00 «Мама в законі»
17:00 «ТСН. Особливе»
17:20 «Шість кадрів»
17:40 «Сімейні
мелодрами»
18:30 «Не бреши мені - 2»
19:30 ТСН
20:15 «Інтерни»
21:15 «Від пацанки до
панянки - 2»
22:30 «Особиста справа»

05:20 Факти
05:35 Світанок
06:20 Ділові факти
06:40 Світанок
07:35 Ділові факти
07:45 Провокатор
08:45 Факти. Ранок
09:30 Надзвичайні новини
з Костянтином Стогнієм
10:30 «Мент у законі».
12:30 Анекдоти
по-українськи
12:45 Факти. День
13:00 Уральські пельмені
14:35 «Морські
дияволи-5».
16:40 «Мент у законі».
18:45 Факти. Вечір
19:15 Надзвичайні новини
з Костянтином Стогнієм
20:10 «Морські
дияволи-5».
22:30 Факти. Підсумок
22:45 «Таксі»
23:15 «Бетмен
повертається».

6.00, 7.00, 8.00, 15.00,
17.00, 19.00, 21.00, 23.30
СТН
6.30, 19.30 Столиця
7.25, 3.00 Муз. програма
8.55, 16.55, 23.50 Світ
бізнесу
10.15 Повнота радості
життя
11.15, 1.50, 5.00
Мультляндія
13.20, 0.00 Громадська
приймальня
15.10, 21.25, 1.00 В гостях
у Д. Гордона
16.10 В центрі уваги
17.10 Сильні світу цього
17.45,22.25 Т/с «Інспектор
Деррік»
19.20, 20.50 Міська варта
20.00 Т/с «Руда»
23.55 «Tastesgood —
смакує добре!”

06:05 «Бізнес+»
06:10 Т/с «Адвокат»
07:55 «Нез’ясовно, але
факт»
09:00 «Неймовірна правда
про зірок»
10:00 «ВусоЛапоХвіст»
11:45 Х/ф «Мій принц»
13:45 «Містичні історії-3 з
Павлом Костіциним»
14:45 «Нез’ясовно, але
факт»
15:50 «Битва екстрасенсів.
Діти-ясновидці»
16:55 «Битва екстрасенсів»
18:00 «Вікна-Новини»
18:10 «Неймовірна правда
про зірок»
19:10 «Містичні історії-3 з
Павлом Костіциним»
20:10 «МастерШеф»
22:00 «Вікна-Новини»
22:40 «МастерШеф»
00:35 Т/с «Лікар Хаус»
01:20 Т/с «Адвокат»
03:00 «Вікна-Спорт»

06:45 М/с «Фікс і Фоксі»
07:15 «Підйом»
07:30 Репортер
07:40 «Підйом»
09:00 Репортер
09:10 Т/с «Крок за кроком»
11:05 Т/с «Щасливі разом»
12:50 Знову разом
13:50 Teen Tіme
13:55 Т/с «Айкарлі»
14:50 Teen Tіme
14:55 Т/с «Татусеві дочки»
16:00 Т/с «Красуні у
Кливленді»
16:55 Т/с «Друзі»
17:50 Т/с «Вороніни»
19:00 Репортер
19:15 Спортрепортер
19:25 Т/с «Татусеві дочки»
20:25 Ревізор
21:40 Т/с «Вороніни»
22:40 Зроби мені смішно
23:40 Т/с «Щасливі разом»
00:40 Репортер
01:00 Спортрепортер
01:05 Погода

06:00 Програма передач
06:01 «Час-Тайм»
06:30 «Ранок на 5-му»
09:10 «Бізнес-час»
09:25 «5 елемент»
10:30 «Прес-конференції у
прямому ефірі»
11:20 «Енергонагляд»
12:15 «Cканер»
13:20 «5 елемент»
15:20 «Здорові історії»
16:20 «Арсенал»
17:25 «Вільна гавань»
18:15 «УГКЦ: невідомий
літопис»
18:45 «Київський час»
19:30 «Бізнес-час»
19:36 «Час: важливо»
21:00 «Час»
21:40 «Час-Тайм»
22:00 «Акцент»
22:25 «Особливий погляд»
23:00 «Київський час»
23:10 «Бізнес-час»
23:30 «Драйв»
23:55 «Огляд преси»

07:10 24 години Бізнес
07:15 Створи себе
07:20 «Життя зі знаком +»
07:55 Мультфільми
08:05 За межею багатства
09:00 ХіТ-парад дикої
природи
10:10 Твій ХіТ
11:10 Сутність звіра
12:15 Ювелір TV
15:45 Твій ХіТ
16:35 Мультфільми
16:45 Х/ф «Попутник»
18:30 «24 години»
18:40 24 години Бізнес
18:45 «Життя»
19:00 За межею багатства
20:15 Сильні світу сього
20:30 «24 години»
20:50 «Життя»
21:10 ХіТ-парад дикої
природи
22:10 Сутність звіра

09:10 Т/с «Таємниці
слідства - 9»
11:05 Т/с «Невидимки»
12:00 Новини
12:15 «Знак якості»
12:40 Д/с «Слідство вели...
з Леонідом Каневським»
13:35 Д/с «Детективи»
14:10 «Сімейний суд»
15:10 «Судові справи»
16:00 Т/с «Псевдонім
«Албанець» 2»
18:00 Новини
18:10 Т/с « Обручка» 740 c
19:05 Т/с «Дар»
20:00 «Подробиці»
20:30 «Спорт у
Подробицях»
20:35 Т/с «Дівоче
полювання»
21:35 Т/с «Відображення»
23:50 Д/ф «Секретні
території»

09:00 Т/с «Глухар.
Повернення».
10:00 Т/с «Зустрічна течія»
11:00 Т/с «Справжні»
12:00 Т/с «Ментовські
війни - 3»
13:00 «Нехай говорять.
Двічі мама»
14:00 Т/с «Слід»
15:35 Щиросерде зізнання
16:00 Федеральний суддя
17:00 Події
17:15 Критична точка
18:00 Т/с «Єфросинія.
Продовження»
19:00 Події
19:20 Т/с «Маруся.
Випробування»
20:15 Т/с «Глухар.
Повернення».
21:15 Т/с «Зустрічна течія»
22:15 Т/с «Слід»
23:50 Т/с «Подія»

08:00, 11:00, 14:00, 17:00
Сьогодні.
08:55 «До суду».
10:00 Суд присяжних.
11:30 «Судовий детектив».
12:40 Центр допомоги
«Анастасія».
14:25 «Прокурорська
перевірка».
15:40 «Говоримо і
показуємо». .
17:30 Т/с «Вулиці розбитих
ліхтарів».
19:30 Т/с «Морські
дияволи».
21:15 «Сьогодні.
Підсумки».
21:35 Т/с «Формат А4».
22:35 «Увага: розшук!».
23:15 Квартирне питання.
00:20 «Один день. Нова
версія».
01:00 Т/с «Місто спокус».

09:15 «Контрольна
закупівля»
09:40 «Жити здорово!»
11:00, 04:05 «Модний
вирок»
12:20, 01:15 «Слід»
13:15 «Дільничний
детектив»
14:00 Інші новини
15:20 «Хочу знати»
15:55, 21:30 Т/с «Справа
гастронома №1».
16:55 «Федеральний
суддя»
18:40, 03:05 «Давай
одружимося!»
19:45, 02:00 «Нехай
говорять»
21:00 «Час»
22:35 Середовище
проживання. «Скільки
коштує «Золоте кільце»?
23:50 Нічні новини

10:00 Т/с «Закон і
порядок»
11:00 Т/с «CSI: Маямі - 8»
12:00 Т/с «Детективи»
12:35 Т/с «Вулиці розбитих
ліхтарів - 10»
13:35 Т/с «МанГуст - 2»
15:35 Х/ф «Сержант
міліції» 2
17:00 Х/ф «Народжена
революцією»
18:30 «Правда життя».
Останній рейс
19:00 «Свідок»
19:20 Т/с «Вулиці розбитих
ліхтарів - 10»
20:20 Т/с «CSI: Маямі - 8»
21:30 «Свідок»
22:00 Т/с «NCIS:
полювання на вбивцю»
23:00 Т/с «Закон і
порядок»
00:00 «Свідок»

09:00 «Єралаш»
09:10 «Ранетки»
10:05 «Comedy Woman»
11:00 «Жіноча ліга»
11:30 «Беверлі-Гілз 90210.
Нове покоління»
12:20 «Твою маму!»
12:50 «Маша & моделі»
13:30 «Моя прекрасна
няня»
14:30 «Спліт»
14:55 «Дім-2»
15:50 «Ранетки»
16:45 «Універ»
18:10 «Маша & моделі»
18:50 «Моя прекрасна
няня»
19:50 «Універ»
20:45 «Реальні пацани»
21:10 «Універ»
21:35 «Спліт»
22:00 «Закрита школа-2»
22:55 «Ворота»

ЧЕТВЕР 3 ЛИСТОПАДА 2011 РОКУ

Передплачуйте газету «Вишгород». Наш індекс у Каталозі місцевих періодичних видань 40007
09:00 Підсумки дня
09:30 Книга.ua
09:50 «Легко бути жінкою»
11:10 Здоров›я
12:00 Новини
12:30 Аудієнція. Країни від
А до Я
12:55 Крок до зірок.
Євробачення
13:35 Х/ф «Два бійці»
15:00 Новини
15:40 Х/ф «В останню
чергу»
17:05 Х/ф «Чекаю й
сподіваюсь»
18:45 Діловий світ
19:00 Про головне
19:30 «Подвигом Вашим
живем»
20:55 Офіційна хроніка
21:00 Підсумки дня
21:40 221. Екстрений
виклик
22:00 Богатирські ігри
22:55 Трійка, Кено,
Максима

06:45 «Служба розшуку
дітей»
06:55 «Сніданок з 1+1»
07:00 ТСН
07:10 «Сніданок з 1+1»
07:15 «Тімон і Пумба»
10:00 «Сімейні
мелодрами»
10:55 «Не бреши мені - 2»
11:55 «Чесно»
12:45 «Ілюзія безпеки.
Дитяче свавілля»
13:35 «Тисяча і одна ніч»
15:05 «Сусідські війни»
16:00 «Мама у законі»
17:00 «ТСН. Особливе»
17:20 «Шість кадрів»
17:40 «Сімейні
мелодрами»
18:30 «Не бреши мені - 2»
19:30 ТСН
20:15 «Інтерни»
21:15 «Чотири весілля»
22:25 «Здивуй мене»
23:20 ТСН
23:35 «Закон і порядок»

05:20 Факти
05:35 Світанок
06:20 Ділові факти
06:40 Світанок
07:35 Ділові факти
07:45 Максимум в Україні
08:45 Факти. Ранок
09:30 Надзвичайні новини
з Костянтином Стогнієм
10:30 «Мент у законі».
12:30 Анекдоти
по-українськи
12:45 Факти. День
13:00 Анекдоти
по-українськи
13:30 Comedy Club
14:20 «Морські
дияволи-5».
16:40 «Мент у законі».
18:45 Факти. Вечір
19:15 Надзвичайні новини
з Костянтином Стогнієм
20:10 «Морські
дияволи-5».
22:30 Факти. Підсумок дня
22:45 «Таксі».

6.00, 7.00, 8.00, 15.00,
17.00, 19.00, 21.00, 23.30
СТН
6.30, 19.30 Столиця
7.25, 3.00 Муз. програмо
8.55, 16.55, 23.50 Світ
бізнесу
10.15 Повнота радості
життя
11.15, 1.50, 5.00
Мультляндія
13.20, 0.00 Громадська
приймальня
15.10, 21.25, 1.00 В гостях
у Д. Гордона
16.10 В центрі уваги
17.10 Сильні світу цього
17.45, 22.25 Т/с «Інспектор
Деррік»
19.20, 20.50 Міська варта
20.00 Т/с «Руда»
23.55 «Tastesgood —
смакує добре!”

06:05 «Бізнес+»
06:10 Т/с «Адвокат»
07:55 «Нез’ясовно, але
факт»
09:00 «Неймовірна правда
про зірок»
10:00 «ВусоЛапоХвіст»
11:15 Х/ф «Жіноча логіка»
13:45 «Містичні історії-3 з
Павлом Костіциним»
14:45 «Нез’ясовно, але
факт»
15:50 «Битва екстрасенсів»
18:00 «Вікна-Новини»
18:10 «Неймовірна правда
про зірок»
19:10 «Містичні історії-3 з
Павлом Костіциним»
20:10 «Зважені та щасливі»
22:00 «Вікна-Новини»
22:40 «Зважені та щасливі»
00:00 Т/с «Лікар Хаус»
01:00 Т/с «Адвокат»
02:40 «Вікна-Спорт»
02:55 Х/ф «Старикирозбійники»

06:35 Kіds Tіme
06:40 «Підйом»
06:45 М/с «Фікс і Фоксі»
07:05 «Підйом»
07:30 Репортер
07:40 «Підйом»
09:00 Репортер
09:10 Т/с «Крок за кроком»
11:05 Т/с «Щасливі разом»
12:45 Батьки і діти
13:50 Teen Tіme
13:55 Т/с «Айкарлі»
14:50 Teen Tіme
14:55 Т/с «Татусеві дочки»
15:55 Т/с «Красуні у
Кливленді»
16:55 Т/с «Друзі»
17:55 Т/с «Вороніни»
19:00 Репортер
19:15 Спортрепортер
19:20 Погода
19:25 Т/с «Татусеві дочки»
20:25 Кухня на двох
21:40 Т/с «Вороніни»
22:40 Мрії збуваються
23:50 Т/с «Щасливі разом»

06:00 Програма передач
06:01 «Час-Тайм»
06:30 «Ранок на 5-му»
09:10 «Бізнес-час»
09:25 «5 елемент»
10:30 «Прес-конференції у
прямому ефірі»
13:20 «5 елемент»
15:20 «Життя в
задоволення»
16:20 «Драйв»
16:40 «Трансмісія»
17:25 «Акцент»
18:15 «Акцент»
18:45 «Київський час»
19:30 «Бізнес-час»
19:36 «Час: важливо»
21:00 «Час»
21:40 «Час-Тайм»
22:00 «РесПубліка з
Анною Безулик»
23:30 «Бізнес-час»
23:45 «Технопарк»
00:00 «Час новин»
(російською мовою)

07:00 «24 години»
07:10 24 години Бізнес
07:15 Створи себе
07:20 «Життя зі знаком +»
07:55 Мультфільми
08:05 За межею багатства
09:00 ХіТ-парад дикої
природи
10:10 Твій ХіТ
11:10 Сутність звіра
12:15 Ювелір TV
15:45 Твій ХіТ
16:35 Х/ф «Місто
наречених»
18:30 «24 години»
18:40 24 години Бізнес
18:45 «Життя»
19:00 За межею багатства
20:15 Сильні світу сього
20:30 «24 години»
20:50 ХіТ-парад дикої
природи
21:50 Сутність звіра
23:00 Секретні файли. Світ
тварин
23:15 «24 години»

05:30 Т/с «Псевдонім
«Албанець» 2»
07:00 Новини
07:10 З новим ранком
07:30 Спорт у Подробицях
09:10 Т/с «Таємниці
слідства - 9»
11:00 Т/с «Невидимки»
12:00 Новини
12:15 «Знак якості»
12:40 Д/с «Слідство вели...
з Леонідом Каневським»
13:35 Д/с «Детективи»
14:10 «Сімейний суд»
15:10 «Судові справи»
16:00 Т/с «Псевдонім
«Албанець» 2»
18:00 Новини
18:10 Т/с « Обручка»
19:05 Т/с «Дар»
20:00 «Подробиці»
20:30 «Спорт у
Подробицях»
20:35 Т/с «Дівоче
полювання»
21:35 Т/с «Відображення»

08:20 Т/с «Слід»
09:00 Т/с «Глухар.
Повернення».
10:00 Т/с «Зустрічна течія»
11:00 Т/с «Справжні»
12:00 Т/с «Ментовські
війни - 3»
13:00 «Нехай говорять. На
чужому горбі»
14:00 Т/с «Слід»
15:35 Щиросерде зізнання
16:00 Федеральний суддя
17:00 Події
17:15 Критична точка
18:00 Т/с «Єфросинія.
Продовження»
19:00 Події
19:20 Т/с «Маруся.
Випробування»
20:15 Т/с «Глухар.
Повернення».
21:15 Т/с «Зустрічна течія»
22:15 Т/с «Слід»
23:50 Т/с «Подія»
00:50 Х/ф «Дурдом на
колесах»

08:00, 11:00, 14:00, 17:00
Сьогодні.
08:20 «Медичні таємниці».
08:55 «До суду».
10:00 Суд присяжних.
11:30 «Суд присяжних.
Остаточний вердикт».
12:40 Центр допомоги
«Анастасія».
14:25 «Прокурорська
перевірка».
15:40 «Говоримо і
показуємо». .
17:30 Т/с «Вулиці розбитих
ліхтарів».
19:30 Т/с «Морські
дияволи. Долі».
21:20 «Сьогодні.
Підсумки».
21:50 Футбол. Ліга Європи
УЄФА. «АЕК» (Греція)
- «Локомотив» (Росія).
Пряма трансляція.
00:00 «Ліга Європи УЄФА.
Огляд».
00:30 Дачна відповідь.

05:00, 09:00, 12:00, 15:00,
18:00 Новини
05:05 «Доброго ранку»
09:15 «Контрольна
закупівля»
09:40 «Жити здорово!»
11:00 «Модний вирок»
12:20, 01:00 «Слід»
13:15 «Дільничний
детектив»
14:00 Інші новини
14:20 «Зрозуміти.
Пробачити»
15:20 «Хочу знати»
15:55, 21:30 Т/с «Справа
гастронома №1».
16:55 «Чекай на мене»
18:40 «Поле чудес»
19:45, 01:40 «Нехай
говорять»
21:00 «Час»
22:35 «Людина і закон»
23:50 «Підпільна імперія».
02:35 Х/ф «Троє у човні, не
рахуючи собаки»

08:40 «Свідок»
09:00 Т/с «NCIS:
полювання на вбивцю»
10:00 Т/с «Закон і
порядок»
11:00 Т/с «CSI: Маямі - 8»
12:00 Т/с «Детективи»
12:35 Т/с «Вулиці розбитих
ліхтарів - 10»
13:30 Т/с «МанГуст - 2»
15:25 Х/ф «Сержант
міліції»
16:45 Х/ф «Народжена
революцією»
18:30 «Легенди карного
розшуку». Пройдисвіт
союзного масштабу
19:00 «Свідок»
19:20 Т/с «Вулиці розбитих
ліхтарів - 10»
20:20 Т/с «CSI: Маямі - 8»
21:30 «Свідок»
22:00 Т/с «NCIS:
полювання на вбивцю»
23:00 Т/с «Закон і
порядок»

09:00 «Єралаш»
09:10 «Ранетки»
10:05 «Comedy Woman»
11:00 «Жіноча ліга»
11:30 «Беверлі-Гілз 90210.
Нове покоління»
12:20 «Твою маму!»
12:50 «Маша & моделі»
13:30 «Моя прекрасна
няня»
14:30 «Спліт»
14:55 «Дім-2»
15:50 «Ранетки» 84 с.
16:45 «Універ»
18:10 «Маша & моделі»
18:50 «Моя прекрасна
няня»
19:50 «Універ»
20:45 «Реальні пацани»
21:10 «Універ»
21:35 «Спліт»
22:00 «Закрита школа-2»
22:55 «Ворота»
23:45 «Реальні пацани»
00:15 «Дім-2. Спецвипуск»
00:40 «До світанку»

П’ЯТНИЦЯ 4 ЛИСТОПАДА 2011 РОКУ

Вишгород

Телепрограма

09:00 Підсумки дня
09:45 Як це?
10:10 Феєрія життя
10:35 Д/ф «Секрети
київської шоколадки»
11:05 «Віра. Надія. Любов»
12:00 Новини
12:25 «Надвечір’я» з Т.
Щербатюк
13:00 Околиця
13:35 Х/ф «Я зробив усе,
що міг»
15:40 Х/ф «Нема
невідомих солдатів»
17:10 Х/ф «Чекаю й
сподіваюсь»
18:40 Магістраль
19:00 Наша пісня
20:15 Гумористична
програма «Сміх до коликів
у рік кролика»
21:00 Підсумки дня
21:15 Діловий світ
21:25 Шустер-Lіve
22:45 Трійка, Кено,
Секунда удачі

07:10 «Сніданок з 1+1»
07:15 «Тімон і Пумба»
10:00 «Сімейні
мелодрами»
10:55 «Не бреши мені - 2»
11:55 «Чесно»
12:50 «Ілюзія безпеки.
Школа. Територія
виживання»
13:40 «Тисяча і одна ніч»
15:05 «Сусідські війни»
16:00 «Мама у законі»
17:00 «ТСН. Особливе»
17:20 «Шість кадрів»
17:40 «Сімейні
мелодрами»
18:30 «Не бреши мені - 2»
19:30 ТСН
20:15 «Велика різниця
по-українськи»
21:10 Джейсон Стетем у
бойовику «Перевізник»
22:55 Стів Остін у
бойовику «Невиправний»
00:50 «Закон і порядок»
01:35 «Закон і порядок»

05:20 Факти
05:35 Світанок
06:20 Ділові факти
06:40 Світанок
07:35 Ділові факти
07:45 Стоп-10
08:45 Факти. Ранок
09:30 Надзвичайні новини
з Костянтином Стогнієм
10:30 «Мент у законі».
12:30 Анекдоти
по-українськи
12:45 Факти. День
12:55 Спорт
13:00 Анекдоти
по-українськи
13:20 Comedy Club
14:20 «Морські
дияволи-5».
16:35 «Мент у законі».
18:45 Факти. Вечір
19:10 Спорт
19:15 Джентльмени на дачі
20:20 «Залізна людина».
23:00 Прем’єра в Україні:
«Паранормальне явище».

6.00, 7.00, 8.00, 15.00,
17.00, 19.00, 21.00, 23.30
СТН
6.30, 19.30 Столиця
7.25, 3.00 Муз. програма
8.55, 16.55, 23.50 Світ
бізнесу
10.15 Повнота радості
життя
11.15, 1.50, 5.00
Мультляндія
13.20, 0.00 Громадська
приймальня
15.10, 21.25 В гостях у Д.
Гордона
16.10 У центрі уваги
17.10 Сильні світу цього
18.00, 1.00 Віра. Надія.
Любов
19.20, 20.50 Міська варта
20.00 Т/с «Руда»
22.25 Т/с «Інспектор
Деррік»
23.55 «Tastesgood —
смакує добре!”

06:00 «Життя»
06:15 Мультфільми
06:30 Переможний голос
віруючого
07:00 «24 години»
07:10 24 години. Бізнес
07:15 Створи себе
07:20 «Життя зі знаком +»
07:55 Мультфільми
08:05 За межею багатства
09:00 ХіТ-парад дикої
природи
10:10 Твій ХіТ
11:10 Сутність звіра
12:15 Ювелір TV
15:45 Твій ХіТ
16:30 Х/ф «Казка мандрів»
18:30 «24 години»
18:40 24 години Бізнес
18:45 «Життя»
19:00 За межею багатства
20:15 Сильні світу сього
20:30 «24 години»

05:30 Т/с «Псевдонім
«Албанець 2»
07:00 Новини
07:10 З новим ранком
07:30 Спорт у Подробицях
09:10 Т/с «Таємниці
слідства - 9»
11:00 Т/с «Невидимки»
12:00 Новини
12:15 Д/с «Слідство вели...
з Леонідом Каневським»
14:10 «Сімейний суд»
15:05 «Судові справи»
16:00 Т/с «Псевдонім
«Албанець» 2»
18:00 Новини
18:10 Т/с « Обручка» 742 c
19:05 Т/с «Дар»
20:00 «Подробиці»
20:30 Спорт у Подробицях
20:35 «Шоу №1»
23:00 « Велика політика з
Євгенієм Кисельовим»

08:20 Т/с «Слід» (детектив)
09:00 Т/с «Глухар.
Повернення».
10:00 Т/с «Зустрічна течія»
11:00 Т/с «Справжні»
12:00 Ток-шоу «Нехай
говорять. Олександр
Малінін: Давай спробуємо
повернути...»
14:00 Т/с «Слід»
15:35 Щиросерде зізнання
16:00 Федеральний суддя
17:00 Події
17:15 Критична точка
18:00 Т/с «Єфросинія.
Продовження»
19:00 Події
19:20 Т/с «Маруся.
Випробування»
20:15 Т/с «Ментовські
війни - 3»
00:15 Х/ф «Батя»
02:40 Ласкаво просимо

03:45 Мультфільм.
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06:00 «Бізнес+»
06:05 «Зіркове життя.
Актори однієї ролі»
06:50 Х/ф «Ситуація 202»
16:15 Х/ф «Службовий
роман»
18:10 «Вікна-Новини»
18:20 Х/ф «Службовий
роман»
20:00 «Національне
талант-шоу «Танцюють
всі!-4»
22:00 «Вікна-Новини»
22:45 «Національне
талант-шоу «Танцюють
всі!-4» Підсумки
голосування»
00:45 «Феномен»
02:10 Х/ф «Біле сонце
пустелі»
03:30 «Вікна-Спорт»
03:40 «Бізнес+»
03:45 Нічний ефір

06:45 М/с «Фікс і Фоксі»
07:15 «Підйом»
07:30 Репортер
07:35 Погода
07:40 «Підйом»
09:00 Репортер
09:05 Погода
09:10 Т/с «Крок за кроком»
11:05 Т/с «Щасливі разом»
12:40 Знову разом
13:50 Teen Tіme
13:55 Т/с «Айкарлі»
14:50 Teen Tіme
14:55 Т/с «Татусеві дочки»
15:55 Т/с «Красуні у
Кливленді»
16:55 Т/с «Друзі»
17:50 Т/с «Вороніни»
19:00 Репортер
19:15 Спортрепортер
19:20 Погода
19:35 Т/с «Татусеві дочки»
20:40 Здрастуйте, я - ваша
мама!
21:35 Інтуїція
22:50 Х/ф «Сутінки»

06:00 Програма передач
06:01 «Час-Тайм»
06:30 «Ранок на 5-му»
09:10 «Бізнес-час»
09:25 «5 елемент»
10:30 «Прес-конференції у
прямому ефірі»
11:15 «Сканер»
13:20 «5 елемент»
15:20 «Своїми очима»
16:30 «РесПубліка з Анною
Безулик»
18:15 «Вікно у Європу»
18:45 «Київський час»
19:30 «Бізнес-час»
19:36 «Час: важливо»
21:00 «Час»
21:40 «Час-Тайм»
22:00 «Вікно у Європу»
22:25 «Фактор безпеки»
23:00 «Київський час»
23:10 «Бізнес-час»
23:30 «Трансмісія-тест»
23:55 «Огляд преси»
00:25 «Автопілот-новини»
00:35 «Бізнес-час»

05:00, 06:10 Х/ф
«Господар тайги»
03:55, 06:20 Т/с «Ера
06:00, 10:00, 12:00, 18:00
Стрільця».
Новини
06:30 Х/ф «Не було
06:00, 08:00, 17:00
печалі...»
Сьогодні.
07:55 Х/ф «Кубанські
козаки»
07:00, 08:20, 17:25 Т/с
10:10 Х/ф «Цирк»
«Вулиці розбитих ліхтарів». 12:15 Х/ф «Максим
Перепелиця»
18:30 Х/ф «СМЕРШ.
14:00 Х/ф «Покровські
Легенда для зрадника».
ворота»
22:25 Х/ф «Снайпер».
16:25 «Три богатирі і
Шамаханська цариця»
00:15 Х/ф «Спокута».
18:10 «Ігор Тальков.
02:40 «Ангели і демони.
Полеглий у бою»
19:20 Х/ф «Кавказька
Суто кремлівське
полонянка, або Нові
вбивство».
пригоди Шурика»

08:40 «Свідок»
09:00 Т/с «NCIS:
полювання на вбивцю»
10:00 Т/с «Закон і
порядок»
11:00 Т/с «CSI: Маямі - 8»
12:00 Т/с «Детективи»
12:40 Т/с «Вулиці розбитих
ліхтарів - 10»
13:35 Т/с «МанГуст - 2»
15:40 Х/ф «Увага! Всім
постам...»
17:15 Х/ф «Народжена
революцією»
19:00 «Свідок»
19:20 Х/ф «Армія
порятунку»
21:30 «Свідок»
22:00 Т/с «NCIS:
полювання на вбивцю»
23:00 Т/с «Закон і
порядок»
00:00 «Свідок»

09:00 «Єралаш»
09:10 «Ранетки»
10:05 «Comedy Woman»
11:00 «Жіноча ліга»
11:30 «Беверлі-Гілз 90210.
Нове покоління»
12:20 «Твою маму!»
12:50 «Маша & моделі»
13:30 «Моя прекрасна
няня»
14:30 «Спліт»
14:55 «Дом-2»
15:50 «Ранетки» 85 с.
16:45 «Універ»
18:10 «Маша & моделі»
18:50 «Моя прекрасна
няня»
20:20 «Універ»
21:35 «Теорія зради»
22:15 «Щоденники
Темного»
22:55 «Ворота» 4 с.
23:45 «Реальні пацани»
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08:00 Шустер-Lіve
12:30 Глибинне буріння
13:00 Погода
13:05 Країна якості
13:35 До Дня визволення
Києва від фашистських
загарбників. Х/ф «Нема
невідомих солдатів»
15:05 Х/ф «Ніч на кордоні»
16:50 Феєрія мандрів
17:15 Погода
17:20 В гостях у
Д. Гордона
18:15 Зелений коридор
18:25 Світ атома
18:55 Золотий гусак
19:20 Святковий концерт
до 60-річчя українського
телебачення
21:00 Підсумки дня
21:35 Святковий концерт
до 60-річчя українського
телебачення
22:40 Мегалот
22:45 Суперлото, Трійка,
Кено

06:30 Мультфільм
«Смурфи»
07:25 «Справжні лікарі - 2»
08:15 «Світське життя»
09:05 «Хто там?»
10:05 «Русалонька»
10:30 «Тімон і Пумба»
10:55 «Світ навиворіт - 2:
Індія»
11:55 «Екстрасенси проти
вчених»
12:50 «Шість кадрів»
13:10 «Чотири весілля»
14:20 «Підняти перископ»
16:00 «Мама у законі»
17:00 «Велика різниця
по-українському»
17:55 «Інтерни»
19:30 ТСН
20:00 «Кохання й трохи
перцю»
21:45 «Подруги»
23:30 «Перевізник»
01:00 «Рятівник»
03:10 «Гроші»
04:00 «Особиста справа»

05:10 Погода
05:15 Факти
05:40 Погода
05:45 Козирне життя
06:10 «Поліцейський із
Беверлі Хіллз-2».
08:00 Битва націй
09:40 ОлімпіЛяпи
10:35 Люди, коні, кролики
і...домашні ролики
10:55 Квартирне питання
11:50 «Залізна людина».
14:35 Джентльмени на дачі
15:45 Стоп-10
16:45 Провокатор
17:40 Максимум в Україні
18:45 Факти. Підсумок дня
18:55 Спорт
19:00 Наша Russіa.
Дайджест
19:55 «Жінка-кішка».
22:00 Самозванці
23:00 Наша Russіa
23:35 Останній герой
01:00 «Паранормальне
явище».

6.00, 7.00 СТН
6.30 Столиця
7.25, 17.05 В гостях у Д.
Гордона
9.10 Хто в домі господар?
9.35 Актуальна тема
9.55 Т/с “Інспектор Деррік”
11.00, 1.30 Як це?
11.30 Сильні світу цього
12.50 Повнота радості
життя
13.25, 16.20, 1.20, 5.00
Мультляндія
13.45 Час відповідей
14.50 Україна насправді
19.40, 0.10 Х/ф “Берег”
21.00 СТН. Тижневик
21.30 Європейська
столиця
22.00 Х/ф “Віва, Марія!”
2.00 Муз. програма

05:30 Х/ф «Старикирозбійники»
06:55 «Караоке на
Майдані»
07:50 «Сніданок з Юлією
Висоцькою»
08:00 «Їмо вдома»
09:10 «Зважені та щасливі»
12:35 «Національне
талант-шоу «Танцюють
всі!-4»
15:40 Х/ф «Службовий
роман»
19:00 «Х-Фактор.
Революція»
22:00 «ВусоЛапоХвіст»
23:05 «Х-Фактор.
Революція. Підсумки
голосування»
00:15 «ВусоЛапоХвіст»
01:25 Х/ф «Жіноча логіка»
03:20 «Мобільна скринька»
03:35 Нічний ефір

05:10 Т/с «Ранетки»
06:00 Т/с «Журнал мод»
07:00 М/ф «Лускунчик:
принц горіхів»
07:55 Х/ф «Джо проти
вулкана»
10:00 Ревізор
11:00 Аферисти
12:00 ТОП-100
13:20 Даєш молодь
14:20 Х/ф «Сутінки»
16:55 Х/ф «Сутінки.
Молодик»
19:25 Х/ф «Сутінки.
Затьмарення»
22:05 Х/ф «Місто Ембер»
00:05 Спортрепортер
00:10 Х/ф «Кінопобачення»
01:45 Зона ночі
01:50 Богдан Ступка. Жива
легенда
02:35 Зона ночі
02:40 Богдан Ступка. Жива
легенда
03:30 Зона ночі Культура
03:35 Іван Франко

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

09:00 Створи себе
09:05 24 години Світ
10:15 За сім морів
10:50 Телеенциклопедія:
Виховання домашніх
тварин
11:15 Невідоме про
відомих
12:15 Ювелір TV
15:00 Твій ХіТ
16:10 М/ф «Бременські
музиканти»
17:30 Секретні файли. Світ
тварин
18:00 Світські хроніки
18:20 Журфікс
19:00 Портрети дикої
природи
19:30 Життя серед життя
20:00 24 години Бізнес
20:30 24 години Світ
20:50 Оцінки і версії
21:20 Сльози світу
22:25 Х/ф «Падіння
Римської імперії»
00:10 Ювелір TV

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»
13:15 Концерт «Лоліта Одна велика довга пісня
про... «
15:05 Т/с «Демон полудня»
1-4 c. Заключна серія
19:00 «Розсміши коміка»
20:00 «Подробиці»
20:30 «Вечірній квартал»
Частина 2.
22:30 «Розбір польотів»
23:30 «Паваротті та друзі»
01:10 «Подробиці»
01:45 Х/ф «Хлопчикидівчата»
03:20 «Позаочі»

06:00 Срібний апельсин
07:10 Щиросерде
зізнання. Леонід
Куравльов
07:30 Х/ф «Листи до
Джульєтти»
09:50 Х/ф «Як же бути
серцю»
12:00 Прем’єра! Оголена
красуня
13:00 Х/ф «Як же бути
серцю - 2»
15:00 Т/с «Дорожній
патруль - 10»
17:00 Т/с «Повернення
додому»
19:00 Події
19:20 Т/с «Повернення
додому»
21:20 Шоу «Хто хоче заміж
за мого сина?»
23:00 «Заміж за мого
сина»
00:00 Х/ф «Лісовик»
02:00 Х/ф «Як же бути
серцю»

03:40 Т/с «Фабрика мрій».
05:25 Огляд.
06:00, 08:00, 11:00, 17:00
Сьогодні.
06:20 Лотерея «Золотий
ключ».
06:45 «Академія краси з
Ляйсан Утяшевою».
07:20 «Готуємо з Олексієм
Зиміним».
08:20 Головна дорога.
08:55 Кулінарний двобій.
10:00 Квартирне питання.
11:20 Своя гра.
12:15, 17:25 Т/с «Морські
дияволи».
20:30 Х/ф «Настоятель-2».
22:25 Нереальна політика.
23:00 Х/ф
«Куленепробивний».
00:40 Х/ф «Містер Бін на
відпочинку».
02:25 «Кремлівська кухня».

07:00 Х/ф «Повернення
Кота у чоботах»
08:05 «Грай, гармонь
улюблена!»
08:50 «Розумниці й
розумники»
09:40 «Слово пастиря»
10:15 Х/ф «Кавказька
полонянка, або Нові
пригоди Шурика»
12:15 Середовище
проживання. «Кетчуп під
майонезом»
13:15 «Веселі хлопці артисти і наглядачі»
14:20 Х/ф «Веселі хлопці»
16:10 Х/ф «Приборкання
норовливих»
18:15 «Розіграш»
19:10 «Великі перегони»
21:00 «Час»
21:15 «Болеро»
22:55
«ПрожекторПерісХілтон»
23:35 Х/Ф «Наша людина у
Сан-Ремо»

06:00 «Легенди

06:30 «Малята-твійнята»
06:50 «Телепузики»
07:15 «Мультик з
Лунтіком»
07:40 «Малята-твійнята»
08:05 «Байдиківка»
08:35 «Телепузики»
09:00 «Мультик з
Лунтіком»
09:35 «Єралаш»
10:10 «Жіноча ліга»
11:00 «Моя прекрасна
няня»
12:30 «ТЕТ 2.0»
13:25 «Бабуни & дідуни»
13:50 «Беверлі-Гілз 90210.
Нове покоління»
15:30 «Універ»
16:50 Художній фільм
«Весільна вечірка»
18:30 «Лялечка»
19:25 «Зайцев+1»
20:40 «Універ»
22:30 «Бабуни & дідуни»
23:00 Художній фільм
«Кров. Останній вампір»

бандитської Одеси»
07:10 Т/с «Інспектор
Деррік»
09:30 Т/с «Суто англійські
вбивства»
11:30 «Речовий доказ».
Спецоперації СБУ
12:00 «Головний свідок»
12:45 Х/ф «Армія
порятунку»
14:45 Т/с «Павутиння»
19:00 Т/с «Меч»
00:10 Х/ф «Шлях клинка»
02:05 «Речовий доказ»
03:35 «Правда життя»
04:50 «Агенти впливу»
05:15 «Уроки тітоньки
Сови»
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09:05 Хто в домі хазяїн?
10:10 Крок до зірок.
Євробачення
10:50 Шеф-кухар країни
11:45 Золотий гусак
12:15 Караоке для
дорослих
12:55 Атака магії
13:35 Х/ф «Весна на
Одері»
15:15 Святковий концерт
до 60-річчя українського
телебачення 1 ч.
16:55 Футбол. Чемпіонат
України. Прем’єр-ліга.
«Оболонь» (Київ) «Шахтар» (Донецьк)
19:30 Святковий концерт
до 60-річчя українського
телебачення 2 ч.
20:40 Головний аргумент
20:50 Офіційна хроніка
21:00 Підсумки тижня
22:00 Фольк-musіc
22:55 Трійка, Кено,
Максима

06:00 «Зачарований
принц»
07:45 Марійчин кінозал
08:10 «Холостячки»
09:05 «Лото-забава»
10:05 «Русалонька»
10:30 «Тімон і Пумба»
10:55 «Дикі і смішні»
11:20 «Хованки»
12:15 «Незвичайна сім’я»
14:00 «Смакуємо»
14:25 «Я так живу»
15:00 «Мама у законі»
16:00 «Кохання й трохи
перцю»
17:45 «Подруги»
19:30 «ТСН-тиждень»
20:15 «Інтерни»
22:15 «10 кроків до
кохання»
23:05 «Світське життя»
00:00 «Секс-місія»
00:55 «Телевізійна служба
новин»
01:40 «Вантаж 200»
03:15 «Я так живу»

06:10 Погода
06:15 Факти
06:30 Погода
06:35 Квартирне питання
07:15 Анекдоти поукраїнськи
07:35 «Рюрики».
08:10 «Поліцейський із
Беверлі Хіллз-2».
10:30 Ти не повіриш!
11:30 Козирне життя
11:55 Інший футбол
12:20 Стережись
автомобіля
13:55 Спорт
14:00 «Жінка-кішка».
16:20 Битва націй
17:45 Наша Russіa.
Дайджест
18:45 Факти тижня з
Оксаною Соколовою
19:40 Спорт
19:45 Наша Russіa.
20:05 Останній герой
21:30 «Тиха застава».
23:40 «Таксі».

6.00, 7.00 СТН. Тижневик
6.30 Хто в домі господар?
7.30, 14.35, 1.45, 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
15.55 Золота десятка М.
Поплавського
16.50 Х/ф «Віва, Марія!»
19.05, 0.35 Х/ф «Берег»
20.25 Гаряча лінія «102»
21.00 СТН. Спорт.
Тижневик
21.25 Світ бізнесу.
Підсумки
22.00 Х/ф «Парижанин»
23.35 Громадська
приймальня

05:20 «Наші улюблені
мультфільми: Трое из
Простоквашино»
06:15 Х/ф «Біле сонце
пустелі»
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 «МастерШеф»
19:00 «Битва екстрасенсів.
Третя світова»
21:15 Х/ф «Павутинка
бабиного літа»
23:15 Х/ф «Жіноча інтуїція»
01:55 «Неймовірні історії
кохання»
02:40 «Фермер шукає
дружину»
03:55 Нічний ефір

04:30 Т/с «Ранетки»
06:05 Кліпси
06:20 Т/с «Журнал мод»
07:35 Церква Христова
07:50 Запитайте у лікаря
08:25 Живчик Старти
08:50 Х/ф «Сутінки.
Молодик»
11:35 Я - ГЕРОЙ!
13:10 Шоуманія
14:00 Info-шок
15:05 Файна Юкрайна
16:10 Х/ф «Сутінки.
Затьмарення»
19:00 Фабрика Зірок-4
22:05 Хто проти
блондинок?
23:15 Х/ф «Нереальний
блокбастер»
01:00 Спортрепортер
01:05 Х/ф «Абсолютно
секретно!»
02:45 Де ти, Україно?
03:35 Cекрети
Чорнобильської
катастрофи

08:30 «Рекламна кухня»
08:50 «Бізнес-час»
09:20 «Вікно в Америку»
10:15 «Яппі»
10:35 «Феєрія мандрів»
11:15 «Трансмісія»
11:35 «ДМБ»
12:20 «Життя цікаве»
13:20 «Мотор-ТБ»
14:10 «Тема тижня»
14:25 «Гра долі»
15:20 «Рекламна кухня»
16:20 «Фактор безпеки»
17:30 «Не перший погляд»
18:15 «Машина часу»
18:45 «Київський час»
19:15 «Тема тижня»
19:30 «Велика політика»
19:55 «Бізнес-час»
20:05 «УГКЦ: невідомий
літопис»
20:50 «Тема тижня»
21:00 «Час: підсумки»
21:40 «Час-Тайм»
22:00 «Територія закону»
23:00 «Київський час»

06:00 Обличчя купюр
07:15 Клуб Суперкниги
07:35 Клуб 700
08:10 Телеенциклопедія:
Виховання домашніх
тварин
08:40 Мультфільми
09:00 Створи себе
09:50 Сльози світу
10:45 Невідоме про
відомих
12:15 Ювелір TV
15:00 За сім морів
15:30 Твій ХіТ
16:20 Шлях до перемоги
16:35 М/ф «Дюймовочка»
17:15 Х/ф «Падіння
Римської імперії»
19:00 За межею багатства
20:00 Зелена варта
20:25 Невідоме про
відомих
21:30 Х/ф «Падіння
Римської імперії»
23:30 Американська
космічна одіссея

05:50 «Найрозумніший»
07:25 М/с «Вінкс»
08:20 М/с «Маша та
Ведмідь»
08:30 «Це моя дитина»
09:30 «Школа доктора
Комаровського»
10:00 «Ранкова Пошта з
Пугачовою та Галкіним»
10:35 «НЕДІЛЯ З
«КВАРТАЛОМ»»
11:30 «Смачна ліга з
А.Заворотнюк»
12:25 «Розсміши коміка»
13:25 Х/ф «V Центурія.
У пошуках зачарованих
скарбів»
15:55 «Вечірній квартал»
17:55 Т/с «Шлюб за
заповітом»
20:00 «Подробиці тижня»
21:00 Т/с «Шлюб за
заповітом»
23:05 Д/ф «Життя до
народження»
01:15 «Подробиці тижня»

06:00 Срібний апельсин
06:40 Події
07:00 Х/ф «Лісовик»
09:15 Ласкаво просимо
10:15 Шоу «Хто хоче заміж
за мого сина?»
12:00 Ток-шоу «Заміж за
мого сина»
13:00 Т/с «Повернення
додому»
17:00 Т/с «Справжні»
19:00 Події тижня
19:30 Т/с «Випадковий
свідок»
21:30 Шоу «Хвилина на
перемогу»
22:30 Футбольний вік-енд
23:55 Т/с «Втеча»
01:50 Х/ф «Батя»
03:50 Х/ф «Як же бути
серцю - 2»
05:20 Срібний апельсин

03:20 Т/с «Фабрика мрій».
05:00 «У пошуках
Франції». ф.4. «Таємниця
французького аромату».
06:00, 08:00, 11:00, 17:00
Сьогодні.
06:15 Лотерея «Російське
лото».
06:45 Їхні вдачі.
07:25 Їмо вдома.
08:20 «Перша передача».
08:55 «Розлучення поросійськи».
10:00 Дачна відповідь.
11:20 Своя гра.
12:15, 17:25 Т/с «Морські
дияволи».
20:25 «Уй, На-На!» Шокшоу Барі Алібасова.
22:35 Х/ф «Дев’ять
ярдів-2».
00:30 Футбольна ніч.
01:05 Х/ф «Острах».
02:55 «Інвестиції у
революцію».

06:00, 10:00, 12:00 Новини
06:10 Х/ф «Табір йде у
небо»
07:50 «Армійський
магазин»
08:35 «Курбан-байрам».
09:10 «Здоров’я»
10:10 «Непутні нотатки»
10:30 «Доки всі вдома»
11:30 «Фазенда»
12:15 «Спеціальне
завдання»
13:35 «Єралаш»
13:50 «Лідія ФедосєєваШукшина. Про любов, про
дітей, про себе...»
15:00 Х/ф «Калина
червона»
17:05 «Молога. Російська
Атлантида»
19:10 Концерт Софії
Ротару
21:00 «Час».
22:00 «Велика різниця»
23:10 Х/ф «Настя»
00:50 Х/ф «Шалені гроші»

06:00 «Легенди
бандитської Одеси»
07:15 Т/с «Павутиння»
11:30 «Легенди карного
розшуку». Пройдисвіт
союзного масштабу
12:00 «Агенти впливу»
12:45 «Моя країна»
13:10 Д/ф «Поцілунок Іуди»
13:50 Т/с «Меч»
19:00 Х/ф «Утрачений
скарб»
20:50 Х/ф «Сто мільйонів
років до нашої ери»
22:40 Х/ф «Зграя»
00:40 «WSOP. Чемпіонат
світу з покеру 2011»

09:35 «Зайцев+1»
10:25 «Універ»
10:50 Художній фільм
«Весільна вечірка»
12:30 «Лялечка»
13:25 «Це любов»
13:50 «Беверлі-Гілз 90210.
Нове покоління»
15:30 «Єралаш»
15:40 «Універ»
17:00 Художній фільм
«Мріяти не шкодить»
18:30 «10 бажань»
19:25 «Моя прекрасна
няня»
20:45 «Універ»
22:30 «Це любов»
23:00 Художній фільм
«Велика маленька я»
00:35 Художній фільм
«Мріяти не шкодить»
02:10 «Дурнєв +1»
02:35 «До світанку»

Новий ШЕВРОЛЕ АВЕО
в розстрочку від виробника 980 грн/міс.
Тел: (097) 987-41-70, (093) 227-94-08
МЕБЛІ З ДЕРЕВА.
Щодня 10:00-20:00. Дніпровська, 2-б
(«Дитячий світ», 2-й поверх).
Тел: (067) 287-42-33
Стінові бетонні блоки
190х190x390 — 6,99 грн, 1 м3 — 496 грн
(гараж, будинок), 90х190х390 — 4,99 грн,
1 м2 — 59,88 грн (паркан).
Доставка, знижки, супровід.
Тел: (093) 751-14-37, м. Вишгород, вул. Київська, 10.

КПЖ і КГ Вишгородської міської ради потрібні:
прибиральник з комплексного прибирання,
оклад — 1938,00 грн (премія).
Прибиральник вулиць, оклад — 2 000,00 грн
(премія)
Слюсар-сантехнік, оклад — 2 140,00 грн (премія)
Столяр, оклад — 1 938,00 грн (премія)
Тесляр, оклад — 2 000,00 грн (премія)
Покрівельник, оклад — 2 400,00 грн (премія)
По довідки звертатись у відділ кадрів за адресою:
м. Вишгород, вул. Кургузова, 9-а, тел: 54-8-85
Асоціація роботодавців
Вишгородщини ВІТАЄ
з днем народження Надію
Володимирівну ВОЛОШИНУ!
Хай щастя завжди супроводить вас,
Людська повага й шана не минають,
А вашу мрію й працю повсякчас
Лиш визнання вінчають.
Студентський квиток КВ 06993701, виданий Київським університетом імені Бориса Грінченка на
ім’я Івана Івановича БАРХОЛЕНКА, вважати недійсним.
Підприємству в м. Вишгороді терміново потрібні:
— маляр з порошкового фарбування металевих виробів.
Жінки. З/п від 3 500 грн. Навчаємо;
— оператор ламінаційної лінії. З/п від 4 000 грн.
Навчаємо. Тел: (067) 659-54-57, (067) 548-03-77

Вишгородська міська рада

Оголошено конкурс
з відбору суб’єктів
оціночної діяльності,
які будуть залучені
до проведення
незалежної оцінки об’єкта
комунальної власності для
передачі його в оренду
1. Нежитлове приміщення, що знаходиться по
просп. І. Мазепи, 7 у м. Вишгороді, загальною площею
35,5 кв. м (балансоутримувач — Комунальне підприємство житлового і комунального господарства Вишгородської міської ради).
Конкурс відбудеться о 10:00 14 листопада 2011
року за адресою: м. Вишгород, пл. Т. Шевченка,
буд. 1, к. 62. Телефон для довідок: (04596) 26589.
Конкурсна документація претендента надається
до 8 листопада 2011 року (включно) у запечатаному конверті і має містити пропозицію щодо вартості
виконання робіт, калькуляції витрат, терміну виконання робіт (не більше 15 календарних днів), а також копію
статуту та документів, що підтверджують кваліфікацію.

Про все потроху

В Україні

* Національний центр грипу в Україні Інституту епідеміології та інфекційних хвороб ім. Громашевського АМН
України прогнозує у листопаді-грудні-січні циркуляцію
вірусів грипу А. З метою попередження тяжких медичних ускладнень рекомендовано проводити щеплення
проти грипу зареєстрованими в Україні вакцинами:
Флюарикс (Німеччина); Інфлувак (Нідерланди); Грипповак (Санкт-Петербург, Росія); Ваксигрип (Франція);
Гриппол-Плюс (Росія); Інтанза 15, Інтанза 9 (Франція).
Як повідомила редакції заступник головного лікаря
Вишгородської ЦРЛ Наталія Шилан, усі охочі можуть

Продам погріб
у кооперативі
«Весна» (цегла).
Тел: (097) 433-06-45

АПТЕКА ДИСКОНТ
аптечної мережі
народних цін відкрита поряд!
Ми гарантуємо якість та економію!
Но-шпа таблетки 40мг №20
Фестал драже №10
Корвалол краплі
Валокордин краплі
Фезам капсули №60
Кардіомагніл таблетки в/о
Колдрекс ХотРем №10

-13,97грн
-6,56грн
-4,95грн
-13,33грн
-29,08грн
- 21,60грн
-33,65грн

та ще понад 4000 найменувань…
Завітайте та переконайтесь!
Наша адреса: м. Вишгород, вул. Шолуденка, 6-В
тел. 22-704
Ми працюємо: понеділок - п’ятниця з 8.00 до 20.00
cубота - неділя
з 10.00 до 17.00

Ліцензія: Серія АВ №580188 строк дії з 05.04.2011 р.
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Безкоштовні оголошення
ПРОДАМ
дачу 0,115 га
ліжка та тумбочку
(будинок, сад, ягодник), Димер.
під телевізор.
Тел: (098) 555-85-83
Тел: 57-284
ІНШЕ
Нарощування нігтів,
корекція манікюру.
Тел: (096) 444-52-16

Встановлення дерев’яних дверей,
МДФ, гіпсокартон, ламінат та ін.
Тел: (050) 277-07-17, (067) 889-21-26

зробити ін’єкцію безкоштовно, а саму вакцину треба купити. Минулого року ЦРЛ витратила майже 20 000 грн,
аби прищепити групу ризику – вчителів, медиків та ін.

На Вишгородщині
* Під час осінніх канікул школярі району (більше півтисячі дітей) оздоровлювалися в басейні Вишгородської районної дитячо-юнацької спортивної школи –
щодня навчалися плаванню та цілими класами (до 25
осіб одночасно) проводили на голубих доріжках по дві
години.
У басейні можна придбати абонементи для всієї родини, докладніше – за тел.: (04596) 56-312.

Вишгород

Земельні питання

29 жовтня

ки в реєстраційній компоненті АС КРС
– системі ILS LRS;
вимірювати розміри та визначати
площу земельної ділянки.
Ось як виглядає одна зі сторінок Кадастрового порталу: (рис. 3)
ILS LRS Адміністратор
ILS LRS Адміністратор – це веб-додаток,
який використовується системним адміністратором для налаштування системи ILS
LRS. Він дозволяє:
— керувати користувачами системи та
їх повноваженнями в
системі;
— редагувати системні словники, які є
списками
допустимих значень, що можна вибрати під час роботи з реєстраційною
компонентою АС КРС
– ILS LRS, наприклад
список областей або
міст, причин відмови,
категорій угідь і т.д.;
— керувати списком
реєстраційних угод;
— переглядати та оновлювати діаграми виробничих процесів;
— редагувати список свят в робочому календарі;
— редагувати список реєстраційних
офісів;
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Дім. Сад. Город

За «лаштунками»
(Початок на стор. 6)
— переглядати список трансакцій,
зареєстрованих для земельної ділян-

2011 року

налаштовувати різні опції модулів
системи ILS LRS – ILS LRS Клієнт та
Реєстраційний Портал – встанов-

лювати значення за замовчуванням,
максимальний розмір відсканованого
документу, кількість записів, які повертаються пошуком, кількість записів
в Реєстраційній черзі, налаштовувати
інтеграцію з базами ЕККР (Електронних копій книг реєстрації) та ДПДА
(Других примірників державних актів);
— генерувати та друкувати різні

дату та час виконання, ім’я користувача).
Реєстраційний портал
Реєстраційний портал – це веб-додаток,
який
використовується для пошуку в
системі ILS LRS таких
даних:
трансакцій – пошук
за відомими деталями трансакції, а саме
її номером, статусом
(введена, завершена,
відмовлена,
призупинена і т.д.), датою
завершення, або за
інформацією про нерухомість і сторону:
номер земельної ділянки, ПІБ або роль
суб’єкта;
— нерухомості – пошук виконується за
адресою, кадастровою зоною, кадастровим кварталом або
номером земельної ділянки;
— сторін – пошук за типом та роллю
суб’єкта або даними про трансакцію;
— документів – пошук за назвою та
номером документа, датою видачі або
за відомостями про трансакцію.
На Реєстраційному Порталі особи, що мають до нього доступ, також

Овочі під зиму
Щоб уже до початку червня отримати моркву, шпинат, кріп, петрушку, сіють їх під зиму у заздалегідь
підготовлені рівчачки на глибину 2
см.
Жовтневі посіви досить небезпечні:
через відлигу насіння може прорости, а
якщо раптом вдарять морози, — то й загинути. Тому насіння висівають в останніх числах жовтня в уже мерзлу землю,
збільшуючи норму висіву на 30 %.
Насіння висівають у суміші з піском і
перегноєм в пропорції 1:1. Після посіву борозенки треба накрити сухою теплою землею шаром приблизно в 1 см.
Як тільки випаде сніг, грядку присипати
снігом і зверху накрити сухим листям.
Аби захистити посіви від передчасного пробудження, в зимові відлиги грядку
обов’язково мульчують компостом.

Гірчиця замість гною
Сидерати успішно замінюють гній,
компост і мінеральні добрива. При їх
застосуванні головне – не перекопувати землю і сіяти кожного разу новий
вид рослин (суріпицю, редьку, гірчицю,
рапс, а також білу конюшину, люпин,
жито, овес, пшеницю).
Коли рослини підростуть, їх підрізають, а корені залишаються у землі,
перегнивають і збагачують її гумусом.
Зелену масу при цьому залишають на
поверхні. Вона розкладається і теж
утворює гумус. Крім того, через гниття
кореневої системи у землі створюється
пориста структура — і, аби її не зруйнувати, землю не перекопують.
Скошують сидерати кілька разів. Надзвичайно ефективно при цьому поливати зелену масу розчином Байкалу ЕМ
(1:100).
Аби грядки не зимували голими, їх
краще накрити листям, соломою або
картоном. Саме у таких умовах створюється сприятлива атмосфера для розмноження дощових черв’яків і ґрунтових
мікроорганізмів. Весною земля на грядці стане м’якою і пухкою.

Квіти – до 8 Березня

звіти про зміст реєстру та продуктивність персоналу;
— переглядати журнал сервера
(лог-файл з подіями, які відбулись на
сервері) та журнал виробничих процесів (номер трансації, назву завдання,

можуть переглядати і друкувати документи, відскановані в програмі ILS
LRS Клієнт. Крім цього, клацнувши на
кадастровому номері земельної ділянки на Реєстраційному Порталі, ви
перейдете до Кадастрового Порталу,
в якому автоматично
відкриється земельна
ділянка з таким кадастровим номером.
Всі матеріали інформаційної кампанії ви
можете знайти на сайті
www.zemreforma.info.
Дивіться та слухайте
програму «МОЯ ЗЕМЛЯ
— МОЯ ВЛАСНІСТЬ»
щонеділі о 8.40 на
телеканалі «Ера» та
щопонеділка о 7:20 на
«Ера-Радіо» на УР-1.
Розкажіть нам про свої
здобутки, проблеми,
поставте свої запитання, запропонуйте свою
тематику.
Наші контакти:
а/с 109, Київ, 01010,
(044) 490-69-90,
e-mail: zemlya@cure.
org.ua,
zemlya@internews.ua
Український освітній
центр реформ

Аби до свята отримати квітучі
тюльпани, гіацинти, крокуси, підсніжники,
хіонодокс,
цибулевий
ірис, потрібні великі, здорові, без
ознак підсихання цибулини.
Висаджуюсь їх у горщик так, аби не
торкались одне одного. 6-10 тижнів тримають у темноті при температурі 0-5
градусів. Слідкують за тим, щоб земля
в горщиках не пересихала. Потім їх тримають у півтіні – під вікном на підлозі,
потім переносять на сонячне підвіконня.

Поради до часу
Зберігання – головна турбота жовтнялистопада. Якщо температура повітря
вище 4-х градусів, овочі зів’януть, а при
високій вологості можуть загнити. Тому
частіше провітрюйте льох. Для зниження у ньому вологості поставте ящик із
сіллю.
***
Бур’яни, відходи, гичку рослин добре
перемішайте і складіть у купу. Прикрийте торфом або листям. До весни компост готовий.
***
Проти гризунів і плісняви корисно
раз у 10 днів окурювати погріб, спалюючи вереск, дрова хвойної породи або
осину. Добре розкласти біля норок мишей колючки реп’яху, які чіпляються до
їхнього хутра і викликають неспокій у
шкідників.
***
Аби картопля добре зберігалась, розкладіть по купі гіркий полин і гілки горобини.
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29 жовтня

2011 року

Календар

Цей день в історії
28 жовтня – Міжнародний
день анімації
1636 — заснований Гарвардський університет — перший у
США
1886 — у Нью-Йорку відбулося
відкриття Статуї Свободи
1892 — у Парижі чарівник Еміль
Рейно скликав глядачів на нове,
досі ніким не бачене видовище –
«оптичний театр»
1944 — радянські війська повністю звільнили територію України від
німецьких завойовників
Іменини: Панас, Денис Лук’ян
(Лукиан), Семен
29 жовтня – Міжнародний
день боротьби з псоріазом
1863 – у Швейцарії заснований
Міжнародний Червоний Хрест
1998 – у США був запущений в
космос найстаріший астронавт
– Джон Гленн (у віці 77 років і 103
днів)
1898 – у Росії спущено на воду
перший у світі криголам «Єрмак»
1945 – вперше надійшли у продаж кулькові ручки (через 57 років
після отримання патенту)
1969 – перша передача даних
між двома комп’ютерами в мережі
в рамках проекту ARPANET – народження Інтернету
Іменини: Софія, Жанна
30 жовтня – Всесвітній день
Інтернету; День автомобіліста і
дорожника
1918 – Османська імперія підписала угоду про припинення вогню,
поклавши край Першій світовій війні на Близькому Сході
1967 – вперше в космосі здійснено автоматичне зіткнення кораблів (апарати серії «Космос»
– «Космос-186» і «Космос-188»,
прототипи космічного корабля
«Союз»)
1987 – у Києві дебютувала рокгрупа «Воплі Відоплясова», яка
згодом стала культовою
Іменини: Олександр, Андрій,
Йосип, Сергій
31 жовтня – Міжнародний
день економії
1815 – англійский вчений Хемфрі
Деві запатентував безпечну шахтарську лампу з металевою сіткою
1888 – шотландський винахідник
Джон Данлоп запатентував пневматичні скати для велосипеда
1951 – з’явились пішоходні переходи в вигляді «зебри»
Іменини: Андрій, Давид, Іван
1 листопада – Міжнародний
день вегана
1520 – відкрито Магелланову
протоку
1944 – в Кремлі вручений перший орден «Матір-героїня»
1952 – на рифовому острові Еніветок у США вперше випробовують водневу бомбу
1856 – виданий перший фотографічний журнал «Daguerreian
Journal»
1894 – французький мікробіолог
Еміль Ру створив антидифтерійну
сиворотку
Іменини: Іван, Сергій, Фелікс
2 листопада – Всесвітній день
боротьби з пневмонією
1988 – запущений перший
комп’ютерний вірус
Іменини: Микола, Федір
3 листопада – День ракетних
військ і артилерії; День інженерних військ
1907 – у Франції здійснює політ
перший у світі гелікоптер
1928 – Туреччина переходить з
арабського на латинський алфавіт
1775 – вперше піднятий американський прапор
Іменини: Василь, Денис, Дмитро, Павло

Дата

Вишгород

У «Комфорті» — з комфортом
Ми всі — пасажири. Навряд чи знайдеться людина, яка б ніколи у житті
не користувалась транспортом. Щоправда, більшість українців віддають
перевагу громадському — в автобусах квиток дешевше. Але чи є гарантія, що вчасно дістанетесь місця,
куди поспішаєте, адже громадського
транспорту стає все менше? Натомість вулиці заполонили маршрутки,
приватні таксі.
Марта КВІТКА

Проблеми — як швидко доїхати до
місця призначення взагалі більше не існує. Залишилось питання — як доїхати
дешевше.
На ринку транспортних послуг у Вишгороді ПП «Таксі-«Комфорт» вже близько
10 років. Це одне з перших приватних
підприємств, яке було створено з кількох
автомобілів різних модифікацій. Сейчас
тут 20 машин.
Аби утвердитися серед подібних
компаній, треба було розширити парк,
прийняти на роботу досвідчених водіїв,
оформити відповідні ліцензії, страховку

пасажирів, водіїв, транспорту, укласти
договори на технічне обслуговування
з механіком, на медичне — з лікарем. І
щодня дотримуватись обов’язкової умови — високої якості обслуговування пасажирів. А це — краща реклама на ринку
послуг.
Саме завдяки добрим звісткам про
«Комфорт» з ним уклали договори на
перевезення працівників такі відомі компанії, як ТОВ «Кен-Пак» Україна» — за
безготівковим розрахунком. Такий вид
сплати за проїзд розповсюджується й на
постійних пасажирів. Широко використовується система знижок тарифів. Так,
з кількох приватних перевізників найменша плата за проїзд — у «Комфорті».
І люди про це знають.
Крім легковиків вітчизняного виробництва, можна замовити машини представницького класу. Із досвідченими
водіями, які працюють без аварій. Це —
колишній «далекобійник» Віктор Пархоменко, колишній водій «Ікаруса» Валерій
Василенко, Владлен Сафронов, Леонід
Кукшин — всі вони мають відповідні категорії і практично не мають зауважень
з боку працівників Державтоінспекції.

Підприємство приймає на роботу і менш
досвідчених водіїв, з власними автомашинами, здатних сумлінно виконувати
поставлені перед ними завдання.
Директор ПП Антоніна Василенко
роботою колективу задоволена, хоча зазначає, що сьогодні складно конкурувати з іншими подібними фірмами, яких у
місті чимало. Дається взнаки і фінансова
криза.
Незважаючи на фінансові складнощі,
«Таксі-«Комфорт» надає і безкоштовні
послуги — на День Перемоги перевозять ветеранів війни за названими ними
адресами не тільки по Вишгороду, а й до
столиці.
На стоянках таксі «Комфорт» завжди
чисто, підприємство має прибиральницю.
Конкуренція залишає на ринку послуг
кращих перевізників, які працюють за
девізом: «Пасажирам — зручність, безпеку і комфорт».

До уваги мешканців міста!
Ви
можете
замовити
«Таксі«Комфорт» у будь-який час за тел:
(04596) 25-000, 36-555, 23-440.

Вогнище у легенях – пневмонія
Минулого року у районі перехворіли на пневмонію 229 дорослих і 68
дітей, у Вишгороді – 41 дорослий і
43 дитини, що вдвічі нижче показника по Київській області.
Немає жодного летального випадку. Небезпечну хворобу медики
вчасно виявляють і кваліфіковано
лікують. Але сам факт виникнення
пневмонії повинен примусити людину замислитися про здоровий
спосіб життя, зміцнення імунітету та
вчасне лікування гострих респіраторних вірусних інфекцій.
Євгенія ІЖЕВСЬКА,
завідуюча терапевтичним відділенням
Вишгородської поліклініки

Пневмонія – гостре інфекційне захворювання легенів. Хвороба вражає
альвеоли – тонкостінні пухирці, які наповнюють кров киснем. Причиною
захворювання можуть бути бактерії,
внутрішньоклітинні паразити, віруси і
грибки.
Кожний вид пневмонії має свої особливості. Часто захворювання розвивається як ускладнення після перенесеної
простуди, грипу, бронхіту.
У більшості випадків пневмонію ви-

Народна аптека

Відвари та настої
* Столову ложку трави материнки
звичайної заливають склянкою окропу, настоюють 20 хвилин, проціджують.
Приймають по чверть склянки 3-4 рази
на день.
* Дві столові ложки подрібненої ріпи
заливають склянкою окропу, настоюють
дві години. Приймають по 1/4 склянки
4-5 разів на день.
* Столову ложку листя мати-й-мачухи
заливають склянкою окропу, настоюють
годину, проціджують. Приймають по столовій ложці 4-5 разів на день.
* Столову ложку квіток липи заливають склянкою окропу, настоюють годину, проціджують. Приймають по склянці
2-3 рази на день.
* Змішують у рівних кількостях квітки
календули, ромашки та звіробою. Столову ложку заливають двома склянками
окропу, настоюють дві години. Приймають по 1/3 склянки 2-3 рази на день.
* Змішують у рівних кількостях плоди
анісу, траву споришу, соснові бруньки,

кликає пневмокок. Збудником її можуть
бути й інші інфекції: мікоплазма, легіонелла, хламідії. У сучасній медицині
є вакцини проти пневмокока та гемофільної палички, які можуть запобігти
захворюванню чи полегшити його.
У здорової людини в легенях – невелика кількість бактерій. Їх зазвичай
знищує імунна система. Коли з якихось
причин захисний механізм організму не
спрацьовує, розвивається пневмонія.
Тому найчастіше вона вражає людей із
ослабленим імунітетом, дітей і старих,
стовідсотково – ВІЛ-інфікованих.

Транспорт

Будьте здорові!

Збудники захворювання проникають в легені через дихальні шляхи,
деякі «живуть» у носоглотці навіть здорових людей. Хворобу може викликати
забруднене бактеріями повітря. Передається вона і від людини до людини
повітряно-крапельним шляхом.
Пневмонію зумовлюють й такі фактори, як переохолодження організму,
хронічна втома, порушення умов праці
та побуту, хронічні захворювання верхніх дихальних шляхів, куріння. А головним чинником є недотримання режиму, несвоєчасне лікування гострих
респіраторних захворювань та грипу.
Основний симптом пневмонії – кашель. Якщо після перенесеного застудного захворювання стан здоров’я
не покращуеться впродовж семи днів,
а глибокий вдих викликає напад кашлю
і задишку, якщо шкіра обличчя бліда, а
високу температуру не «збивають» такі
жарознижувальні ліки, як парацетамол
та аспірин, – то є підозра на пневмонію.
При появі цих ознак необхідно терміново звернутися до лікаря, в арсеналі
якого є досконалий метод виявлення
хвороби – рентгенографія органів грудної клітки. В залежності від перебігу
захворювання лікар вибере метод лікування, призначить необхідні ліки.

Допоможемо організму
траву чебрецю, плоди кропу, корінь солодки. 4 чайні ложки збору заливають
1,5 склянками холодної кип’яченої води,
настоюють 2 години, після чого доводять
до кипіння і варять на повільному вогні 5
хвилин.Приймають по 1/2 склянки 3 рази
на день за 30 хвилин до їди.
* Листя мати-й-мачухи (2 частини),
корінь алтея (2 частини), трава материнки (1 частина). Столову ложку збору
заливають двома склянками окропу, настоюють протягом 20 хвилин, проціджують. Приймають по півсклянки три рази
на день після їди.
* Первоцвіт весняний (4 частини),
трава хвоща польового (3 частини), листя подорожника великого (2 частини),
листя мати-й-мачухи (1 частина). Столову ложку збору заливають двома склянками окропу, настоюють протягом двох
годин. Приймають по 1/3 склянки 4-5 разів на день.
* Змішують у рівних кількостях листя
мати-й-мачухи, траву споришу, квітки
бузини чорної. Столову ложку збору заливають склянкою окропу, настоюють 30

хвилин, проціджують. Приймають по 1/4
склянки чотири рази на день за 30 хвилин до їди.
* Склянка плодів калини звичайної
заливають 1 л гарячої води, кип’ятять
10 хвилин, проціджують, додають три
столові ложки меду. Приймають по 1/2
склянки 3-4 рази на день.
* Корінь алтея (2 частини), корінь солодки (2 частини), плоди кропу (1 частина). Столову ложку збору заливають
двома склянками окропу, настоюють 20
хвилин, проціджують. Приймають по 1/4
склянки 3-4 рази на день.

Інгаляції
* У каструлю наливають склянку води,
доводять до кипіння і додають шість подрібнених часточок часнику, варять
упродовж 5 хвилин.
* Розігрівають сіль на сковорідці, додають подрібнене листя мати-й-мачухи,
траву чебрецю, листя дикої суниці, квіти
чорної бузини. Вдихають теплі пари.
* У літр окропу додають 3-4 краплі
ялицевої олії, вдихають пари.

КОЛО жінки

Вишгород

29 жовтня

У «Клерико» власна студія

Дебют на професійній сцені
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В жовтні
Іван ГОНЧАР,
с. Гаврилівка
Сивіє з кожним днем блакить,
І прохолода вже проймає,
Роса блищить, неначе цвіт,
І до півдня себе тримає.
Промені зменшують свій кут,
Хоч вістря їх стають гостріші,
Тепло у світ все менше шлють
Та все яскраво-золотіше.
В затінках не стоять ніде,
А всі на сонці хочуть бути,
І що до холоду іде,
Вже можна тілом це відчути.

(Початок на стор. 1)
Клопіткою працею директора і художнього керівника Ольги Пінчук та її колеги
– другого керівника-хореографа – Аліни
Кульбаби, вийшов з районного і міського
рівня на всеукраїнський і зараз виступає
на таких престижних конкурсах, як «Чорноморські ігри» та «Крок до зірок», їздить
з танцювальними програмами по Україні.
Не обходиться і без підтримки міського
голови, спонсорів і батьків танцюристів,
які всіляко допомагають «Клерико» в організаційних і фінансових питаннях.
Танцювальний колектив налічує 150
учасників віком від 3 до 18 років. Основний виступаючий склад – близько
п’ятдесяти чоловік, які мандрують містами у пошуках слави та ще більшого визнання.
Рік тому колектив залишив районний центр творчості «Дивосвіт» і створив
власний міський комунальний заклад,
адже «Клерико» вже давно виріс зі звичайного гуртка, перейшовши на професійний рівень, і такий крок був просто
необхідним. Паралельно з цим, за під-
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Долоні
Позашкілля
тримки міської ради, колектив отримав
власне приміщення, де влітку на спонсорські кошти зробили сучасний ремонт. У цьому пересвідчились присутні
на відкритті танцювального класу.
Студійна кімната велика, світла і простора, на стінах теплих кольорів – різноманітні нагороди та фотокартки з висту-

На стіні вернісаж дипломів
і фотографій з виступів
пів. У роздягальні – зручні лавки і шафки.
Тут панує спокійна атмосфера і затишок,
яких так не вистачало колективу «Клерико».
Танцювальна студія – це друга домівка артистів, де вони зможуть втілювати
всі свої мрії і надії в життя, досягаючи нових вершин у світі танцю.

Нині «Муха-Цокотуха»
переможниця!

Віктор КУЧЕРУК
Не вереснева позолота
Із віт скрипучих яворів,
Твоїх долонь ласкавий дотик
Моє обличчя обігрів.
Твої долоні білосніжні,
У соромливій доброті,
Були легкі, терпкі та ніжні,
І знаю точно — золоті.
Бо сивина густа на скронях
І сивих дум важкі рої
Учора танули в долонях,
Теплом наповнених, твоїх.
***
Невагомий, жовтий, тополиний
Лист кружляв над шляхом,
наче птах,
Аж допоки вітер не закинув
Бідолаху бідного на дах,
Де його посохлі побратими
Під осіннім сонцем шарудять,
Нічиєму зору невидимої,
І мені, холодному, під стать…

Сумуємо

Не стало
Надії Гукової …

24 жовтня Майстерня сценічної
дії творчого об’єднання «Різні Люди»
Вишгородського Центру творчості «Дивосвіт» представила свою виставу «Муха-Цокотуха» (український
рімейк) на обласному конкурсі-фестивалі театральних колективів «Театральні обрії». І стали переможцями!!!
Колеги по творчому об’єднанню
і палкі прихильники
«Майстерні писаного слова»
Центру творчості «Дивосвіт» —
з любов’ю
ФОТО – Костянтин ЗАХАРІЙ,
спеціально для «Вишгорода»

Із Білої Церкви, а саме там проводився конкурс-фестиваль, «Різні Люди» привезли не одне перше місце: в номінації
«Найкраща акторка» кращою стала неперевершена виконавиця головної ролі
Мухи-Цокотухи Ніна Тараруєва.
Фестиваль проходив у Київському обласному академічному музично-драматичному театрі ім. П. Саксаганського, тож
це був дебют ТО «Різні Люди» на справжній професійній театральній сцені.

Першими цей рімейк усім відомої
казки К. Чуковського побачили й оцінили
вишгородчани — 22 жовтня. Та чи могли
учасники сподіватися на успіх на такому
серйозному конкурсі, де були представлені найкращі аматорські театральні колективи з усієї області?! Без сумніву, так.
Адже все у виставі феєрично і неперевершено: сценарій та режисура керівника ТО «Різні Люди» Олени Титаренко,
костюми Світлани Матюк, грим Катерини Караваєвої та Анни Назаренко, хореографія Павла Лук’яненка; переконлива
гра як акторів-«ветеранів», так і новачків,
які лише у вересні почали свою акторську діяльність у «Дивосвіті».
«Нині Муха-Цокотуха іменинниця!»
– ця фраза-рефрен стала лейтмотивом
яскравого «happy birthday-pаrty» у фольклорнім форматі, що відбувалося на сцені.
І яких там комах тільки не було: сімейство шахраїв Тарганів (Олена Автушко,
Богдан Кирильчук, Настя Крикун), зіркові
гості — гурт «НеМухи» (Влада Метляєва,
Марія Бреяк, Катерина Ходченко) та зірка комашиної естради Метелик (Антон
Самойленко); найперспективніші женихи
– претенденти на руку і серце іменинниці

– Джміль (Арсен Авагімян), Коник (Павло
Хімоніді), Колорадський Жук (Влад Борзовець); примхливі ненажери Сестриці-Попелиці (Арина Сивкова, Людмила
Галаган, Віка Панченко); працьовиті і
практичні Мурашки (Маша Вакулянчик,
Катя Солонікова, Надя Нестерук); подружки головної героїні – тусовщиця Оса
(Катерина Добровольська) та інтелектуалка Сонечко (Дарія Проценко); хазяйновита Тітонька Бджола (Ірина Величенко),
майже олігарх Павук (Артем Буренок),
романтик Комарик (Андрій Харкевич) –
ось такий «комашиний бомонд»!
Ця іменинна вечірка-пікнічок завершилася дзвінким ляпасом, який отримав
Павук від скромної, але закоханої в Комара Мухи, і плавно перейшла у весілля.
Акторська робота, запальні танці, дотепні жарти, віршована мова не давали
змоги глядачам бодай відірвати погляд
від диво-іменин, втілених на сцені дивоартистами.
Журі конкурсу також відзначило
яскраві алегоричні образи, сценічну
мову наших вишгородських артистів, сучасне звучання п’єси.
Тож «Нині Муха-Цокотуха переможниця!» Браво, «Різні Люди»!

На 87-му році життя померла
учасниця Великої Вітчизняної
війни, ветеран праці, активістка ветеранського руху Надія
Федорівна Гукова.
Вона прожила довге і цікаве
життя. Під час війни рила окопи
під Москвою, а з Перемогою обрала мирну професію – виховувала дітей. Відкрила перший дитячий садок у м. Каховка на Україні,
а потім з чоловіком переїхала до
Вишгорода.
Подружжя виховало двох дітей:
Сергія та Наталію. Однак син,
який живе у Санкт-Петербурзі, не
зміг проводити маму в останню
путь через погане здоров’я. Кілька років тому не стало і вірного
супутника й друга Надії Федорівни – її чоловіка Михайла.
У Вишгороді Н. Ф. Гукову
пам’ятають по її роботі у дитячому садочку «Ластівка»: спочатку
на посаді завідуючої, а потім —
вихователя. Завжди привітна,
уважна, доброзичлива була вона
із оточуючими, охоче виконувала
доручення ради ветеранів.
Сумуємо. Глибоко співчуваємо
рідним та близьким покійної.
Міська рада ветеранів, подруги
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Спосіб життя

Вишгород

Піонери баскетболу

ФізкультУРА
Вперше у Вишгороді проходить
чемпіонат Київської області з баскетболу серед аматорських команд
сезону 2011/2012 рр. Уже в неділю 30 жовтня о 12:00 у районній
дитячо-юнацькій спортивній школі (ДЮСШ) міський баскетбольний
клуб «Вишгород» зустрічатиметься
з БК ВАТ «Комбінат «Тепличний»
(Бровари).
Олег КОВТУН,
президент МБК «Вишгород»
ФОТО з архіву баскетбольного клубу
«Вишгород»

Ми перший раз прийматимемо гостей такого рівня. Наш баскетбольний
клуб молодий і за останні три роки вигравав першості по Вишгородському району. На такий рівень виходимо
вперше — ми піонери в цьому виді
спорту й, звісно, нашій команді буде
важко суперничати з Броварами, Глевахою, Переяслав-Хмельницьким, Васильковом, Києвом. Але наші гравці
настроєні добре — із запалом уже першу гру дев’ятого жовтня в гостях у киян
— БК «Impare of WNOCHE» — виграли з
рахунком 75:27, заробивши переможні
два очка.
Друга гра (16 жовтня) — БК «Удар»
(Переяслав-Хмельницький) – БК «Виш-

город» — принесла нам поразку (рахунок 87:49), але грали ми гідно, чим заслужили похвалу серед уболівальників
Переяслава-Хмельницького. Конкретно виділяти й хвалити окремих гравців
не прагну, команда — це злагоджений
механізм, усі без винятку докладають
зусиль — і це дає нам позитивний результат.
Склад старшої команди МБК «Виш-

Вітрильники виходять на сушу
22-23 жовтня на акваторії
Київського водосховища відбулися останні в цьому сезоні перегони спортсменів відділення вітрильного спорту
Вишгородської міської комплексної дитячо-юнацької спортивної школи (МКДЮСШ).
Василь СКИБИНСЬКИЙ,
завуч МКДЮСШ

Слід зазначити, що кліматичні умови сприяли успішному виступу учасників: легкий вітерець,
по-осінньому вже не жарке сонечко — про таке восени можна
лише мріяти.
Учасники змагалися в двох
класах: «Кадет» і «Оптиміст».
В перегонах «Кадетів» за під-

Диваки

сумками гонок кращий результат
показав Антон Трофімов (шкотовий — Володимир Левченко).
Слідом фінішували Валерія Ляшкова (шкотовий — Андрій Солоденюк).
В змаганнях «Оптимістів» знову не було рівних Антону Трофімову, який зробив переможний
дубль. Другим прийшов до фінішу фаворит змагань Олександр
Школьний, третім — Олександр
Павлюк.
Відтепер юні майстри вітрила
переходять до занять на суші: під
керівництвом тренерів проводитимуться теоретичні заняття, в
спортзалі покращуватимуть свої
фізичні кондиції, а взимку — перегони на буєрах по льоду Київського водосховища.

город»: Марущак В.В., Ожог М.В., Сапон О.С., Ковтун В.О., Жубінський А.О.,
Заводовський К.А., Лук’яненко В.В.,
Стрельников Р.А., Комлик Д.Р., Радзивелюк В.М.
Тренер команди — Біляєвський
В.Л., представник — Лук’яненко В.І.
Хотілося б відзначити й Гуцула
О.М., який три роки тому був першим
тренером для тодішніх школярів, а сьо-

годні — дорослих хлопців-гравців БК
«Вишгород». Нині він тренує молодшу
команду й готує її до вишгородських
районних змагань. Хочеться побажати
вам, хлопці, міцності духу й тіла, а також прагнення до перемоги, не забуваючи про злагодженість у команді.
Шановні вишгородці! Приходьте
на змагання — підтримати баскетбольну команду рідного міста!

Перемогли «Переможця»
У передостанньому турі першості м. Києва серед дорослих футболісти вишгородської «Чайки» впевнено обіграли суперників
з київського ФК «Переможець».
Василь СКИБИНСЬКИЙ,
завуч міської комплексної дитячо-юнацької
спортивної школи

Хто справжнй переможець у цій грі, яка відбулась на стадіоні «Енергетик», стало ясно ще
задовго до фінального свистка. І хоча на початку зустрічі гості ще намагалися чинити супротив і навіть змогли зрівняти рахунок красивим
ударом у падінні через себе, фінальний рахунок
5:1 на користь «Чайки» говорить про відчутну
перевагу наших земляків. Голи у вишгородців
забили: Андрій Маковка, Євген Швей, Роман
Курило, Олександр Головицький та Сергій Телюк.
Перемогли своїх суперників із ФК «Троє-

щина» і юні футболісти «Чайки» 2000 р. н., які
претендують на вихід до вищої ліги. Кінцевий
результат 3:0 забезпечили влучні удари Андрія
Спичака, Кирила Ніколаєва та Романа Савейка.
А от «чайчата» 1999 р. н. після поразки 0:2
від ДЮСШ-15 розпрощалися з вищою лігою.
Програли більш досвідченій «Оболоні» і футболісти «Чайки» 1998 р. н. — і теж 0:3.
Успішніше грають наші команди в обласній першості. Так, в останніх матчах футболісти
1999-2000 р. н. перемогли ФК «Вишневе» (5:0)
та ДЮСШ з Фастова (3:2). Більш майстерним
футболістам броварського училища фізкультури
поступилися підопічні Олександра Черкая 1:4.

а-Фішка
У неділю 30 жовтня в останньому турі
першості м. Києва «Чайка» приймає ФК «Адвокат-Захист». Гра — на стадіоні «Енергетик», початок о 15:00.

Веганство: мода чи спосіб життя?

Ці незвичайні люди не вживають
продуктів тваринного походження,
включаючи м’ясо, рибу, яйця, молоко, а іноді і мед. Крім того, старовегетаріанці, як їх ще часто називають,
не носять шкіру і хутро. На перший
погляд може скластись хибне враження про те, що ці люди диваки,
проте потрібно копати глибше і віднайти причину їхнього свідомого вибору.
Підготував Іван БОНДАРЕНКО

Ми живемо за «законами» природи
і знищуємо собі подібних заради задоволення своїх потреб, не задумуючись,
що змінюємо навколишній світ, можливо, створюючи дисгармонію в ньому.
Безконтрольний відстріл диких і конвеєрний забій свійських тварин не лякає
нікого, а в народі існує відмазка: «Ну не
я ж їх вбиваю». Так, вбиваємо їх не ми,
проте ми є споживачами і спонсорами
смерті.
Саме ця проблема є болючою для
ваганів. Їх філософія – боротьба проти
використання і експлуатації тварин, а
також проявів жорстокості у відношен-

ні до них, незалежно від того, здійснюється це з метою здобуття їжі чи в будьяких інших цілях.
Іще російський письменник і філософ Лев Толстой сказав: «Якщо людина
серйозна і щира у пошуках моральності, то перше, від чого вона повинна відмовитись, – це м’ясоїдство... Вегетаріанство вважається критерієм, за яким
можна розпізнати, наскільки серйозне
і достеменне прагнення людини до моральної досконалості».
В усьому світі вегани і вегетаріанці
створюють організації захисту тварин
і проводять акції ПРОТИ знущання над
братами нашими меншими.
Так, наприклад, у березні цього
року близько 30 оголених жінок і чоловіків влаштували акцію протесту в центрі іспанської столиці. Вони виступили
проти наміру уряду оголосити кориду
національним надбанням країни. Демонстранти влаштували в Мадриді лежачий страйк: своїми тілами виклали
слово SOS, а в руках тримали «бандерильї» (зброю, що зазвичай використовується тореадорами для вбивства биків).
З часів створення в 1944 році Дональдом Уотсоном руху «Vegan Society»

(Веганське Суспільство), минуло майже сімдесят років, а
його послідовники
продовжують створювати різноманітні
«веганські» відгалуження.
Найбільш
радикальними з них
вважаються militant
vegan
(войовничі
вегани). Ці «зелені
чоловічки»
здатні
на все, щоб тварини
продовжували
жити і не страждали, тому йдуть на
відчайдушні кроки
заради своїх цілей.
«Мілітанти»
часто
незаконно вриваються в дослідницькі центри і викрадають звідти тварин, але не вважають
свою діяльність протизаконною, адже
для цих тварин вони створюють притулки на благодійні кошти.
Отож, можна сказати, що вегани і
вегетаріанці – це люди, що вибрали свій

власний унікальний шлях, що підкріплюється ідеєю повної гармонії з природою
та жителями планети. Відмова від вживання їжі тваринного походження або
від усіх тваринних продуктів – це своєрідний протест проти вбивства і насильства, а саме це вегани виключили
зі свого життя.

Людина

Вишгород

…Ще довго болем відгукуватиметься у серці масовий розстріл
300 тисяч киян, військовополонених у Бабиному Яру в Києві. Та є й
таке: «Я пишаюся тим, що серед 1500
карателів у Бабиному Яру було 1200
вояків ОУН і всього 300 німців», — заявив у 90-х роках рівненський депутат
Шкуратюк.

разливо, що деякі молоді українці підтримують нацизм, ідеологію Бандери і
Шухевича – катів українського народу.
Якими принципами керувалися депутати у місті Райлів на Львівщині, коли
центральну вулицю перейменували у
«Нахтігаль»? Що хотіли сказати молодики 14 жовтня ц. р. біля пам’ятнику Тарасу
Шевченку у Києві, коли кричали: «Слава
нації! Смерть ворогам!» та «Комуняку на
гілляку!»?
Напевне, справа у тому, що молодь не

Анатолій КОЗАК,
голова районної організації «Союз
радянських офіцерів»
Катерина САТИР,
вчителька-пенсіонерка, член КПУ

Василь СИМОНЕНКО

Ні, не вмерла Україна!
Я зустрічався з вами в дні суворі,
Коли вогнів червоні язики
Сягали від землі під самі зорі,
І роздирали небо літаки.
Тоді вас люди називали псами,
Бо ви лизали німцям постоли,
Кричали «хайль» охриплими басами
І «Ще не вмерла...» голосно ревли.
Де ви ішли – там пустка і руїна,

Куди може повести виборців такий горе-депутат, «син українського народу»?
Сьогодні нам, старшому поколінню,
приємно, що в 2010 році Хрещатиком
пройшла делегація німецької молоді.
Юнаки і дівчата вибачились перед українським народом за звірства своїх батьків і дідів на території України, зокрема у
Бабиному Яру. І водночас соромно і об-

І трупи не вміщалися до ям, –
Плювала кров’ю «ненька Україна»
У морди вам і вашим хазяям.
Ви пропили б уже її, небогу,
Розпродали б і нас по всій землі,
Коли б тоді Вкраїні на підмогу
Зі сходу не вернулись «москалі».
Тепер ви знов, позв’язувавши кості,
Торгуєте і оптом, і вроздріб,
Нових катів припрошуєте в гості
На українське сало і на хліб.

Прийняття парламентом Закону «Про
судоустрій та статус суддів» стало початком масштабної судової реформи.
На основі цього документу створено
Вищу кваліфікаційну комісію суддів
України, яка раніше діяла на громадських засадах і не виконувала важливих
державних функцій. Сьогодні ця структура контролює роботу всіх українських
суддів.
«Известия в Украине»
(скороч.)

У склад комісії входять 11 суддів, які кожного дня розглядають скарги від населення.
У більшості випадків українці оскаржують
неправильні, на їхню думку, судові рішення.
Матеріали справи ретельно вивчаються, і,
якщо виявляється, що суддя справді порушив закон, йому виносять догану. А якщо
порушення буде масштабним, матеріали
надходять у Вищу Раду юстиції, де і вирішується його доля.
Якщо суддя працює тривалий час і до
нього немає претензій, члени комісії можуть

Державна
соціальна допомога

Надбавка на догляд
Відповідно до законів України
«Про внесення змін до Закону України «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на
пенсію, та інвалідам» та «Про внесення змін до деяких законів України
щодо надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим
сім’ям та інвалідам» з 01.01.2012
року буде підвищено розмір державної соціальної допомоги на догляд деяким категоріям інвалідів.
Ярослава КОРНІЙЧУК,
заступник начальника управління праці
та соціального захисту населення
Вишгородської райдержадміністрації

Зокрема, інвалідам І групи підгрупи
А з числа малозабезпечених (середньомісячний сукупний дохід яких не
перевищує 115 відсотків прожиткового
мінімуму для осіб, які втратили працездатність), які одержують пенсію за віком
або за вислугу років чи по інвалідності.
Розмір надбавки на догляд становить 30 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.
По докладнішу інформацію звертайтесь за адресою: м. Вишгород, вул.
Набережна, 6-а, к. 1 та за телефоном:
(04596) 52-634.

рекомендувати Верховній Раді призначити
його на посаду безстроково.
Заступник голови Вищої кваліфікаційної
комісії Микола Пінчук роз’яснює:
— Комісія — не суд і не може втручатися
у хід судового процесу. Оскаржити судове
рішення можна в апеляційному чи касаційному порядку. Комісія розглядає скарги,
що стосуються неправомірних дій судді, –
неетичної поведінки або необґрунтованої
тяганини при розгляді справи. Якщо в діях
судді є такі порушення, скарги надсилайте
до нас. Одинадцять професіоналів уважно
їх вивчать, а ви отримаєте об’єктивне рішення.
Два-три рази на тиждень у нас проходять відкриті засідання. Іноді за день розглядаємо до 200 скарг. Основна проблема у
тому, що люди просто не знають, що ми несудова інстанція. Тому через засоби масової інформації та інші телекомунікаційні канали проводимо відповідну роз’яснювальну
роботу серед громадян. Підвищення загальноосвітнього рівня правових знань людей — саме це може зняти незадоволення
українців діями судової влади.

Феміда

На Покрову в церкві дзвони,
На Покрову сумно стало,
Донеслись козацькі стони,
Та не все, браття, пропало.
Нас душили і морили,
Вішали і катували,
Щоби «по советах» жили
І пісень ми не співали.
Щоб забули батька й брата
І якого ми всі роду,
Щоб між нами була зрада,
Щоб поїв один другого.
Щоб біда та за бідою,
Щоб Шевченка слово вмерло,
Щоб забули ми про волю,
Та ми вистояли вперто!
І коли у церкві дзвони —
На Покрову вічна пам’ять,
Відгукнулись в серці стони,
За загиблих наших, браття!
Тож нехай не гасне свічка
І звучить вічно молитва,
Буде чистим небо й річка,
Бо святе у нас не вбито!!!

Позов до суду подорожчав…

Із листопада ц. р. в українських судах з’являється новий
податок – судовий збір. Його
сплачуватимуть всі без винятку
категорії громадян і підприємства. Тільки відтепер подання
позову до суду обійдеться рядовим українцям у 1,5 раза дорожче. Комунальникам і колекторам
стане також невигідно судитися
з боржниками.
«Известия в Украине»
(скороч.)

Закон про судовий збір прийнятий у рамках судової реформи.
Мінімальна ставка судового збору
зросла від 171 до 188 грн (по найпростіших справах). А за максимумом суди можуть нараховувати
українцям до 2823 грн (зараз 1820
грн). Це в деякій мірі обмежує коло
осіб, які можуть звернутися до суду.
Пільги з оплати збору надаються не всім категоріям осіб. Вони не

За кермом

розповсюджуються на дітей війни,
які раніше сплачували за подання
позову 3,4 грн, а тепер 98 грн. До
речі, всі позивачі оплачуватимуть
і затрати судів на папір – виготовлення копій судових рішень, виконавчих листів. Ціна послуги, яка раніше була безкоштовною, — від 0,5
до 1,4 грн за копію.
Куди дорожчими стануть послуги Феміди для компаній та підприємств. По господарських справах
ставка податку зросте з нинішніх
356 грн до 1,5 мінімальної зарплати (нині 1411 грн), а максимальна
межа – від 25,5 тис. грн до 56,4
тис. грн. Звичайному комунальному підприємству за один позов про
відшкодування заборгованості за
послуги доведеться сплатити від
197 до 2955 грн судового збору в
залежності від суми заборгованості
споживача. Наприклад, для відшкодування боргу в розмірі 1000 грн
належить сплатити 227 грн судових
витрат.

До уваги
радіослухачів

Правила дорожнього
руху змінено
Кабінет Міністрів України вніс
зміни в Правила дорожнього руху.
Тепер водій не зобов’язаний
мати при собі талон, який додавався до прав. Не потрібна і довіреність на водіння авто. Досить
прав і техпаспорту.
Водій може надати документи, але не передавати їх інспектору
ДАІ, як було раніше. Однак інспектор може перевірити технічний стан
авто з допомогою спеціальних пристосувань.
Спрощуються дії водіїв у випадку
легких ДТП за наявності страховки,
відсутності травмованих, п’яних за
кермом і складанні спільного повідомлення про аварію за зразком
Моторно-транспортного страхового
бюро України.
Віднині необхідно скидати швидкість до 40 км на годину біля нерухомого транспортного засобу з
увімкненим проблисковим маячком
синього кольору. Також підвищується до 21 року віковий ценз водіїв автобусів, трамваїв і тролейбусів.
У новій редакції вводиться європейська категоризація транспортних засобів.
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Роман РОЮК

знає правду про боротьбу з фашизмом в
окупованій Україні, а звеличення УПАОУН не засуджується широким загалом.
Реєструються націонал-фашистські партії, «свободівці» відкрито схвалюють діяльність прибічників фашистів – у нас
демократія.
Молодь деградує в нікуди — і забуваються сьогодні слова київського князя
Ярослава Мудрого: «Поки будете жити
дружно, вам і Бог допомагатиме берегти
землю своїх батьків і дідів».

Розсудить комісія

2011 року

Ліра

Час бити у набат!

Така моя думка

Судова реформа

29 жовтня

Вишгородське
радіомовлення
здійснює трансляцію передач на місто й район по вівторках і четвергах
о 6:30 і 6:45 (районні вісті) та по неділях — з 14:00 до 15:00 (інформаційно-музична програма).
Онлайн-радіопрограми в Інтернеті — на сайті Вишгородської райдержадміністрації за електронною
адресою: www.vysh.gov.ua, сторінка «Районне радіо».

Козацькі звитяги
За
ініціативою
контр-адмірала
Українського Козацтва Анатолія Миська та за підтримки спортивного загалу
до Дня Українського козацтва у Вишгороді проведені змагання з тенісу «Козацькі звитяги». Ігри відбувались на
комплексному майданчику стадіону
«Енергетик».
Влас. інф.

У підсумку змагань перемогу здобув
Анатолій Калмиков, друге місце виборов
Микола Савочка, третім призером став

Микола Сидорин.
Переможці, призери та учасники змагань, які увійшли в олімпійську шістку обох
заходів, нагороджені дипломами, грамотами та сувенірами (нагородження відбулося в кімнаті урочистих подій стадіону
«Енергетик» за дієвої підтримки директора КП «УФКС» Вишгородської міськради
Василя Колобова).
Учасники події запропонували, щоб у
Вишгороді був для продовження розвитку
тенісу хоча б один цільовий тенісний корт.
У планах — організувати тенісний матч з
іногороднім клубом або з VIP-персонами.
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29 жовтня

Мозаїка

2011 року

Вишгород

Київському організованому футболу —100 років
У жовтні цього року виповнюється 100 років
київському організованому футболу, з яким паралельно створювався і розвивався Вишгородський.
Підготував Борис РУДЕНКО

Ще на початку 1911 року професори Київського
політехнічного інституту (КПІ) Н. Б. Делоне та В. А.
Плотніков розпочали розмову про створення Київської футбольної ліги. Щоб втілити в життя пропозиції професорів, їхніми однодумцями, товстосумами
міста — Н. М. Волковичем, С. І. Торським, А. М. Губчевським і В. В. Кашпаром були зібрані відповідні
кошти.
У той час планувалося створення Всеросійського футбольного союзу. Перебуваючи в СанктПетербурзі, член правління київського «Німецького
гімнастичного товариства» А. П. Вешке зустрівся
з відомим російським футбольним функціонером
того часу Г. А. Дюперроном. Поговорив з ним про

На дозвіллі

київський футбол і одержав усі інструкції для створення в Києві міської ліги.
Повернувшись до Києва й отримавши підтримку декількох однодумців, А. П. Вешке 7 жовтня 1911
року скликав установчі збори. На них з’явилися:
представники «Німецького гімнастичного товариство» та «Спортивно-гімнастичного гуртка при КПІ».
Була створена Київська футбольна ліга і визначений
її статус — вищий орган міського футболу. Першим
головою Ліги було обрано Н. А. Тананаєва (КПІ). 7
жовтня 1911 року — День народження сучасної Київської федерації.
11 жовтня 1911 року в Києві проведено перший
офіційний матч на першість міста між Імператорською Олександрівською гімназією і Київською 4-ю
гімназією. Це дата створення організованого київського футболу. 4 листопада 1911 року в Харкові
відбувся також перший матч футбольної збірної Києва зі збірною Харкова — перемога киян (3:0). Перший гол забив киянин Плущевський. Першим чемпіоном Києва з футболу стала команда «Політехніки».

Кросворд «Футбол»

Толока

Алея
Милосердя
У п’ятницю, 28
жовтня, з 13:00
на набережній
Київського водосховища
у
місті Вишгороді
за участі керівництва області,
району та міста
вишгородці
та
мешканці району
провели толоку:
висадили бузок
і дерева на алеї
Милосердя.
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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

P.S.
Склав Борис РУДЕНКО
По горизонталі: 7. Штрафний удар у штрафному майданчику в футболі. 8. Англійський футбольний клуб — «Манчестер ...». 9. Артист цирку. 10. Німецький футбольний клуб А. Тимощука. 12. Московський футбольний клуб. 15. Півзахисник київського «Динамо» з 1959 року. 16. Футболіст львівських «Карпат», «Динамо» Київ (1975 р.).
17. ... і молот. 18. Спортивний інвентар зимових видів спорту. 19. Двоелектродний
напівпровідниковий прилад. 20. Місто в Німеччині. 21. Київський футбольний клуб
пивоварів. 28. Гравець футбольної збірної Ленінграда з потужним ударом по м’ячу
(1930 р.). 29. Назва київського і лондонського клубів. 30. Екс-півзахисник футбольної збірної Франції — ... Зідан. 31. Екс-гравець футбольної збірної Франції, крупний
футбольний функціонер.
По вертикалі: 1. Складова частина футбольних воріт. 2. Українське місто — батьківщина українського футболу (рос.). 3. Київський стадіон ... імені Валерія Лобановського. 4. Півсередній нападник у футболі. 5. Молочний продукт. 6. Футбольний клуб
«Північної Пальміри» (РФ). 11. Екс-футболіст і головний тренер київського «Динамо»
— ... Лобановський. 12. Московський стадіон. 13. Київський стадіон. 14. Футбол на
пляжі. 22. Нападник футбольної збірної СРСР, головний тренер футбольної збірної
України. 23. Індійський письменник. 24. Казанський футбольний клуб (РФ). 25. Півзахисник київського «Динамо» і футбольної збірної України. 26. Частина футбольного поля. 27. Частина футбольного поля — ... (штрафний) майданчик.

ПОТОМСТВЕННА
ЗНАХАРКА АНАСТАСІЯ
Почула я про Анастасію від жінки, якій вона допомогла. Прихиляє людей її доброта, слідування заповіді «не нашкодь».
У моєї знайомої зник невідомо куди 20-річний син. Два
роки шукали безрезультатно.
Мати дуже страждає. У мене
тоді не було ні його фото, ні
точних даних про нього. Проте із моєї розповіді Анастасія
зуміла уявити його, відразу запитала про нього у Вищих Сил.
Наступного дня вона точно описала обличчя цього
хлопця і запевнила, що він живий.
Розповіла про його долю: через півроку прийде додому, довго блукатиме навколо будинку. Врешті зайде, але

через пиятику батька за півроку він знову зникне.
Все так і сталося. І таких випадків було безліч.
Якось до Анастасії прийшла дівчина, що три місяці тому
вийшла заміж, а після весілля стала плаксивою, дратівливою. Лікарі поставили діагноз – захворювання судин.
Анастасія почала з молитви. Просила Господа допомогти молодій жінці. Побачила її за весільним столом,
а поряд – злу жінку. Під час вінчання на молоду наслали
прокляття. Від цього вона танула. Анастасія її очистила
свічкою і молитвами. Молодичка стала іншою людиною –
спокійною, врівноваженою.
— Як ви знімаєте порчу? - цікавимося у Анастасії.
— Намагаюсь зрозуміти людину і причини неприємностей, хвороб. Працюю з Божою допомогою. Для цього потрібно, щоб людина була хрещеною.
Я також допомагаю від безпліддя, алкоголізму, лікую
екзему, псоріаз, передбачаю майбутнє.
Довідки та прийом у м. Вишгороді.
Ліц. №14563 ЕИ МОЗУ 2000-2005р.
Тел.: (098)-372-20-88; (093)917 -54-44
(044) 360-04-07.

Щоб не
скоїлось
— тільки
так воно
і мало
було

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