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Йшлося про ремонт
доріг і оренду ділянок
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Спосіб життя

Полеглим пам’ять,
живим — увага

Ш

орядок денний другого пленарного засідання VII сесії
Вишгородської міської ради шостого скликання був досить насиченим,
зокрема депутати розглянули 25
питань, 23 із яких – земельні.
Вікторія ШМИГОРА
ФОТО – Андрій МАКСІМОВ,
«Вишгород»

Читайте

> 3, 11

До стели воїнам-визволителям йде громада. Справаналіво: Вишгородський міський голова Віктор Решетняк,
губернатор Київської області Анатолій Присяжнюк, заступник голови райдержадміністрації В’ячеслав Савенок.
Далі ветерани й молоді.

На рік — дешевше

Передплата - 2012

Передплатити
міську газету
Вартість
НА ВЕСЬ
передплати на
НАСТУПНИЙ РІК
газету «Вишгород»
(і зекономити 20
з ІІ півріччя 2012
грн) – це ШАНС.
року збільшиться
Скористайтеся ним!

Шановні читачі!

Передплатний
індекс
40007
у Каталозі
місцевих
періодичних
видань

НАМ
16

>6

Драйв «по правилах»
Автомобілі стали невід›ємною частиною нашого життя.
«Автомобіль не розкіш, а засіб пересування» – ці слова з відомого твору Ільфа і Петрова здобули нашого часу реальний сенс. Крім того, це ще й чудовий спортивний засіб. І
у цьому переконалися автомобілісти-любителі, учасники
змагання з фігурного «маневрування».
Вікторія ШМИГОРА
ФОТО – Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

Слалом, організований Асоціацією роботодавців Вишгородщини (за участю КП УФКС» Вишгородської міськрадидо Дня автомобіліста, відбувався на набережній Київського моря.
Завзяті водії та вболівальники стали свідками захоплюючого
дійства, в якому взяли участь автолюбителі Вишгорода. Перемогу виборювали 25 екіпажів, зокрема п’ять жіночих.
За умовами змагань, потрібно якнайшвидше виконати поставлені завдання за заздалегідь прописаною траєкторією. При
підбитті підсумків враховувався час виконання завдання та рівень фігурного пілотажу. Адже, окрім швидкості, важливо було
продемонструвати філігранне водіння: чим менше порушень,
тим вищий результат. До того ж, потрібно було не переплутати
сам порядок виконання завдань.
Далі на стор. 13

Офіційний сайт міськради: www.вишгород.com.ua

Вітання

Ми — в боргу
перед вами

П

Вів засідання міський голова Віктор
Решетняк. Після затвердження порядку денного та погодження працювати
у відкритому режимі народні обранці
приступили до розгляду питань.
Першим ухвалили питання «Про внесення змін до рішення Вишгородської
міськради від 30.12.2011 р. «Про Вишгородський міський бюджет на 2011
р.» (видатки на проведення робіт,
пов’язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням
автомобільних доріг, на реконструкцію
вул. Набережної та стоянки транспорту вздовж алеї Семена Поташника, капремонт автомобільних доріг на масивах «Дніпро» та «Дідовиця»), доповідач
– начальник фінансово-бухгалтерського відділу Наталя Сакевич.
Погодили також прийняття до комунальної власності територіальної громади міста будівлі станції тепловодопостачання на вул. Н. Шолуденка, 8-а,
що перебуває на балансі Вишгородського районного комунального підприємства «Вишгородтепломережа»
(доповідав заступник міського голови
Олександр Ростовцев).
Далі на стор. 3
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Вулиця Мілі Гриненко

ановні вишгородці!
Дорогі ветерани Другої світової!
Сердечно вітаємо вас зі
знаменними датами в історії: 67-ою річницею визволення України та 68-ою
річницею визволення м.
Вишгорода.
Шановні ветерани, ви у нелегкі воєнні роки відстояли
свободу рідної землі, врятували її від поневолення, створили передумови для того,
щоб жити у власній, незалежній Українській державі. Ваш
подвиг у Великій Вітчизняній
війні назавжди залишиться взірцем вірного і чесного
служіння рідній Батьківщині,
своєму народові.
Що далі відходить від нас
та тривожна година, то величнішими постають подвиги захисників і визволителів України, то повніше
ми усвідомлюємо історичне
значення здійсненого. Світла і вічна пам’ять загиблим
воїнам! Честь і слава живим
героям!
Вишгородський міський голова
Віктор РЕШЕТНЯК,
міська рада, іськвиконком,
редакція газети «Вишгород»

Увага!

Промивання труб
і хлорування води
до 13 листопада
Комунальне підприємство
Вишгородської міської ради
«Водокал» перепрошує жителів міста за тимчасові незручності у зв’язку із введенням в експлуатацію мереж на
реконструйованій магістралі
(2,5 км по вул. Набережній).
Здійснюється
промивання
труб під тиском 6,5 атмосфер і хлорування (це в свою
чергу покращить якість водопостачання), тому можливий
низький тиск у кранах та погіршення якості води.

а-Фішка

Зробімо ліс чистим!

У

суботу, 5 листопада
2011 року, о 10-й годині ранку користувачів соціальної мережі «В Контакте», всіх ентузіастів, хто хоче
відпочивати у чистому, незахаращеному сміттям лісі на
околицях Вишгорода, чекаємо на нижньому стадіоні
Вишгородської спеціалізованої школи «Сузір’я».
Оргвідділ міськради

Електронна адреса газети «Вишгород»: ngvyshgorod@ukr.net
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Додаткові гарантії

Якщо підприємство —
банкрут

Н

есвоєчасна виплата заробітної плати порушує права
людини на достатній життєвий
рівень для себе і своєї сім’ї, своєчасне одержання винагороди
за працю, гарантовані статтями
43 та 48 Конституції України.
Мідя ЛІ, начальник управління праці
та соціального захисту населення
Вишгородської
райдержадміністрації

Законом України «Про оплату
праці» передбачено, що оплата
праці працівників підприємства
здійснюється в першочерговому
порядку, регулярно в робочі дні у
терміни, встановлені колективним
договором, але не рідше двох разів
на місяць через проміжок часу,
що не перевищує шістнадцяти
календарних днів.
Встановлено кримінальну та
адміністративну
відповідальність за порушення термінів виплати заробітної плати та виплату її не в повному обсязі. За
Законом України «Про компенсацію громадянам втрати частини
доходів у зв’язку з порушенням
строків їх виплати» (діє із січня
2001 року): якщо строки виплати
зарплатні порушено, працівникам
це мають компенсувати відповідно до індексу зростання цін на споживчі товари і тарифів на послуги
у порядку, встановленому чинним
законодавством.
Заборгованість із виплати заробітної плати, що досягла максимального рівня у 1999 році, а впродовж 2000-2007 рр. скоротилась
до 668,7 млн грн, із 2008-го знову
почала рости. В умовах кризи поширеним явищем стало банкрутство підприємств.
Конвенція Міжнародної організації праці 1992 року № 173 про захист вимог працівників у випадку
неплатоспроможності роботодавця ратифікована Україною частково, без частини третьої, яка передбачає захист вимог працівників за
допомогою установ-гарантів, якщо
роботодавець не може здійснити
грошові виплати через неплатоспроможність.
Міністерство соціальної політики України із 2004 року працює над
проектом Закону України «Про захист грошових вимог працівників
у разі банкрутства роботодавця».
Цей закон має визначити правові,
фінансові, організаційні засади та
обсяги компенсації працівникам
втраченої у зв’язку з ліквідацією
підприємства-банкрута заробітної
плати та інших грошових виплат,
передбачених
законодавством
про працю та загальнообов’язкове
державне соціальне страхування. А
також має передбачити утворення державного цільового фонду
(Фонд гарантованих трудових виплат України).
Законопроект неодноразово доопрацьовувався та надсилався
на розгляд до зацікавлених міністерств і відомств, сторін соціального партнерства. Однак донині
його не погоджено. І це є однією
з причин, що унеможливлює погашення заборгованості з виплати
заробітної плати працівникам підприємств-банкрутів.
Попри цілу низку законів про
забезпечення своєчасної виплати заробітної плати, нинішня нормативно-правова база,
яка регулює це питання, є неповною. Потребують законодавчого визначення додаткові
державні гарантії працівникам
у разі неплатоспроможності роботодавця.

Вишгород

Всі діти
— наші
ФОТО – Андрій МАКСІМОВ,
«Вишгород»

28 жовтня перший заступник голови
Київської облдержадміністрації, депутат
Київської обласної ради Ярослав Москаленко вручив шкільну форму семи дітям-сиротам (НА ФОТО). А потім разом
із керівником Вишгородської районної
організації Товариства Червоного Хреста Тамілою Орел відвідав у м. Вишгороді
на дому інвалідів та вручив їм продуктові
набори.

Рік Української Першокниги

П

ро що може розповісти давній рукопис? Найчастіше
у нього немає ні автора, ні
назви. Пересопницьке Євангеліє –
одна з небагатьох рукописних книг,
історія створення якої описана в самому рукописі.
Влас. інф.

30 жовтня у БК «Енергетик» урочисто відзначили 450-річчя унікальної книги – Пересопницького Євангелія. Про
важливість цього видання, історичні
перипетії, які його спіткали, говорили
заступник голови Вишгородської райдержадміністрації Валентина Духота,

Символ державності

Сергій Манелюк, голова Вишгородського осередку «Просвіта» Олександр
Дробаха, священик церкви св. Володимира Богдан Николин, пастор Церкви
Бога Живого Олександр Озеруга, пастор християнської церкви «Життя з достатком» Володимир Шкіра та вчитель
християнської етики недільної школи
при церкві св. Володимира Валентина
Михайлюк.
Вихованці Димерської музичної
школи (художній керівник – Світлана
Заводовська) та колективу «Перлина»
(церква Бога Живого, художній керівник
– Ірина Беза) чарували присутніх милозвучними мотивами знайомих усім композицій.

Заборонені зони

К

еруючись Правилами промислового рибальства в рибогосподарських водних об’єктах України, затвердженими наказом Державного комітету рибного господарства України від 18.03.1999 р.
№ 33 (зареєстрований в Міністерстві юстиції України 25.05.1999 р. за №
326/3619), та Правилами любительського і спортивного рибальства, затвердженими наказом Державного комітету рибного господарства України від 15.02.1999 р. № 19 (зареєстрований в Міністерстві юстиції України
28.04. 1999 р. за № 269/3562), а також з метою забезпечення охорони
риби та інших водних біоресурсів у зимовий період 2011-2012 рр., наказ
Головного державного управління охорони, використання і відтворення
водних живих ресурсів та регулювання рибальства у місті Києві та Київській області від 27.10.2011 р. № 299 визначив перелік зимувальних ям,
де з 1 листопада 2011 року забороняється вилов риби та інших водних
біоресурсів підприємствами. установами, організаціями (незалежно від
форм власності), громадянами України та особами без громадянства, які
здійснюють промислове, любительське і спортивне рибальство.»
Роман ШИХАЛЬОВ,
старший держінспектор рибоохорони

Про все потроху

Громади об’єднають?
Уряд хоче реформувати систему
органів місцевого самоврядування. Це
міністрам країн — членів Ради Європи
заявив прем’єр Микола Азаров. Кабмін
хоче дати громадам більше можливостей самим заробляти гроші на свій розвиток і брати на це кредити. Нині місцеві
бюджети на 70 відсотків дотують з державного бюджету, а об’єднання територіальних громад (їх в Україні близько 12ти тисяч, половина — нараховує менш як
по три тисячі осіб) дозволить заощадити на штаті чиновників і централізовано
розв’язувати проблеми регіону.

Закон про вибори
доопрацюють
Парламентська більшість відправила
на повторне перше читання п’ять законопроектів про вибори народних депутатів. Спеціальна комісія з 13 депутатів
має звести їх в єдиний документ і винести спільний проект закону про вибори
на розгляд парламенту до 17 листопада.
Найбільші нарікання були на Президентський проект, який передбачає
вибори за змішаною системою, підвищення проходного бар’єру до 5 %, а також заборону для блоків брати участь у

У дечому думки виступаючих розходилися, але з тим, що сьогодні Пересопницьке Євангеліє – це не лише один із
найвідоміших європейських перекладів
Святого Письма ХV-ХVI століть рідною
мовою, а й символ державності, наголосив кожен.
У серпні рукопису виповнилося 450
років, і тому 2011 рік оголошений Роком Української Першокниги.
В історії кожного народу знайдеться
небагато книг, які він через віки зберігає й відносить до особливих, знакових,
символічних, вважає їх своїми реліквіями та священною пам’яткою. Саме до
таких належить Пересопницьке Євангеліє.

Рибалкам

Київське водосховище:
— ділянка водосховища 500 м. від забороненої зони греблі Київської ГЕС (правий, лівий
берег), обмежена зверху ділянкою, що на 200
м. вище хвилерізу в с. Нові Петрівці (правий,
лівий берег) що на 1000 м. вище о. Гористий
(50°35’12.00 ’’Пн30°31’26.13’’С;50°35’30.27Пн
30°30’3.87’’С; 50°35’34.01’’Пн 30°32’10.75’’С;
50°36’48.88’’Пн 30°29’15.29’’С; 50°39’18.57’’Пн
30°30’20.73’’С; 50°37’24.85’’Пн 30°31’26.90’’С;
50°37’45.47’’Пн 30°27’41.37’’С);
— Ірпінський гідровузол у радіусі 3 км
(50°4б’26.81’’Пн 30°22’30.51’’С; 50°46’6.43’’Пн
30°23’31.85’’С; 50°45’40.24’’Пн 30°24’11.71’’С;
50°45’11.13’’Пн 30°24’29.60’’С; 50°44’40.73’’Пн
30°24’34.71’’С; 50°43’59.34’’Пн 30°24’13.76’’С;
50°43’33.47’’Пн 30°23’40.03’’С; 50°43’19.56’’Пн
30°23’4.76’’С; 50°44’49.47’’Пн 30°22’1,89’’С).

виборах (опозиція вважає, що за таких
умов доволі висока вірогідність фальсифікацій результатів голосування).

Акції протесту
Першого листопада в центрі Києва
чорнобильці з усієї України висловлювли протест проти скасування пільг. Наступного дня протестувальники прийшли до Кабміну, третього листопада
— до Адміністрації Президента.
Цього ж дня під Верховною Радою
— знову акції протесту. За даними міліції, там мітингували майже дві тисячі
людей (серед них чорнобильці, афганці
та підприємці), які вимагали розпустити парламент та накласти вето на закон
про спрощену систему оподаткування.
У Партії регіонів вважають акції безпідставними, бо пропозиції підприємців у
Податковому кодексі враховано.

Перепис українців
У кінці 2012 року в Україні відбудеться перепис населення. Останній проводився 2001 року.

До Європи – тільки з
безпечними продуктами
Щоб продавати товари в Європі,
Україні доведеться дотримуватись правил Міжнародної фінансової корпорації
«Безпека харчової продукції». Сьогодні

система безпеки діє для одного продукту – олії. Завдяки цьому виробники
можуть спокійно торгувати нею на європейському рівні.
Нове маркування передбачає не
тільки назву країни, де вирощений той
чи інший овоч або фрукт, а й назву регіону та ім’я фермера. У Великій Британії,
наприклад, по маркуванню на яйці можна дізнатися з Інтернету, яка курка його
знесла.

Із листопада
радіоточки
подорожчають
«Укртелеком» підвищує абонплату за
дротове радіо на 20 відсотків, повідомив
УТ-1. Населення платитиме на кілька
гривень більше — 7,20 за місяць, юридичні особи — майже 11 гривень.
Начальник Вишгородського ЦТП
№ 18 Володимир Слюсар поки що не
підтвердив цю інформацію офіційно.
Директор Вишгородського районного
радіомовлення Катерина Олексій запевнила, що якість радіотрансляції на
Вишгородщині більш-менш нормальна,
та радіослухачі жаліються: обірвані вітром дроти не відновлюють, і люди позбавлені районних новин, бо онлайн
мовлення (в інтернет-мережі) доступне
не всім.

Наше місто

Вишгород
Спосіб життя
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Полеглим – пам’ять, живим – увага
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жовтня з нагоди 67-ї
річниці
визволення
України від німецько-фашистських загарбників керівництво і громадськість Вишгородського району поклали квіти до
стели воїнам-визволителям.

1

Іван БОНДАРЕНКО
ФОТО — Андрій МАКСІМОВ,
«Вишгород»

Продовжилося все зустріччю голови Київської облдержадміністрації
Анатолія Присяжнюка з громадянами
із обмеженими фізичними можливостями, в ході якої відбулося вручення
інвалідних візків (в рамках акції «Прояви милосердя», що була створена
за ініціативи облдержадміністрації
та громадської організації інвалідів з
ураженням опорно-рухового апарату
«Прагнення»). Також були вручені нагороди деф- та параолімпійцям – гордості України, що ніколи не здаються і
продовжують доводити людству неймовірну жагу до життя та перемог.
– Ми хочемо показати, що обмежені фізичні можливості не заважають
працювати чи бути повноправними
членами суспільства. І ми маємо зро-

бити все, щоб люди в інвалідних візках
не відчували себе обділеними, – заявив Анатолій Присяжнюк (НА ФОТО 1).
Акція «Прояви милосердя» здійснюється на всій території Київської області і має за мету надання дієвої допомоги людям з обмеженими фізичними
можливостями. У цей день в усіх райо-

нах області проводились толоки
з облаштування
місць для зручності пересування інвалідів, а також інші заходи
в рамках благодійної акції, що
триватиме протягом місяця.
У Вишгороді на набережній Київського
моря закладено
«Алею
Милосердя», на якій
висаджено 300
кущів бузку (згодом планується висадити іще 700). Приєднавшись
до толоки, інваліди показали гідний
приклад усім присутнім. «Алея Милосердя» – це символ єдності, дружби і
співпраці людей з обмеженими та нормальними фізичними можливостями.
«Місто – це організм, а дерева –
його легені, тому наше завдання —
приділити увагу місцям, де могли б
зустрічатися і відпочивати люди. Сьогодні ми висаджуємо чудову алею із

Йшлося про ремонт доріг і оренду ділянок
(Початок на стор. 1)
важаючи на те, яка кількість
питань була включена до порядку денного сесії, позитивно голосували за більшість із них майже
всі. Оперативно депутати розглядали й
земельні питання, зокрема ті, що стосуються інвентаризації земельних ділянок та розробки технічної документації
із землеустрою, що посвідчують право
користування земельними ділянками.
Оскільки питання попередньо докладно
розглядалися, вивчалися на земельній
комісії (а засідань було аж чотири), то й
зауважень у обранців міської громади до
доповідача, заступника міського голови
Олексія Данчина практично не було.
Зокрема, з метою наповнення бюджету, впорядкування землекористування та ефективного використання земель комунальної власності встановили

З

Депутатські будні

орендну плату ВАТ «Трест «Південатоменергобуд», ТОВ «Укрінтерконтракт»,
ПП «Тако», МКП «Експрес-сервіс», ПП
НВП «Омега», ТОВ «Корпорація «УТБ» та
ТОВ «Баяр» у розмірі 9 % від нормативної грошової оцінки земельних ділянок.
Ухвалили й низку рішень про припинення дії договорів тимчасового користування землею на умовах оренди,
укладених між Вишгородською міською
радою та ВАТ «Вишгороденергобудтранс», ВАТ «Вишгородтранс» й ЗАТ
«Дніпрожилбуд».
У зв’язку із закінченням терміну також розірвали договір від 1 березня 2006
р. оренди земельної ділянки площею 0,8
га для будівництва житлового будинку на
вул. Н. Шолуденка, 6-г, укладений між
міськрадою та закритим акціонерним
товариством «Київсоцбуд».
Суперечки, сварки, трохи чи не бій-
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бузку, і хочу сказати, що нам не байдужа доля громадян, ми зважаємо на
їхні потреби і готові відгукнутися на
будь-які звернення», – поділився своїми враженнями міський голова Віктор
Решетняк (НА ФОТО 2).
Приємно, що влада не забуває ні
про кого і проводить подібні акції, які
допомагають громадянам зрозуміти,
що всі ми – діти однієї Землі, і наше
завдання – допомагати своєму ближньому.

VII сесія міськради: друге засідання

ки, які раніше супроводжували розгляд
земельних питань, нині подекуди змінилися зверненнями до прокуратури
й судовими позовами. Так, на другому
засіданні VII сесії розглядали протест
прокурора району на рішення «Про затвердження проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки у власність». У задоволенні протесту відмовили. Йшлося про закинутий спортивний
майданчик на вул. Київській, 8 (який, попри часті прибирання, знову і знову набуває вигляду смітника) та зведення там
житлового комплексу, нових спорт- та
дитячого майданчиків. Це викликало відверте незадоволення у деяких жителів
будинку, присутніх на сесії.
Вишгородський міський голова Віктор Решетняк запевнив, що якщо кинути
справу на самоплив, то це проблеми не
розв’яже. Неодноразово міська влада (в

особі мера міста, його заступника Олександра Ростовцева та депутата округу
Ольги Мельник) виїжджала на місце горемайданчика і спілкувалася з жителями.
Дехто із мешканців прилеглих будинків нарікає на те, що будівництво
створюватиме дискомфорт (шум, нагромадження будматеріалів), але більшість все-таки за прогрес. Пропонуємо
жителям вул. Київської телефонувати до
редакції (тел: (04596) 527-25) і висловлювати своє ставлення до цього питання
(або надсилати листи електронною поштою: ngvyshgorod@ukr.net).
Земельні питання досі залишаються
одними з найбільш конфліктних в Україні. Тож, звісно, що депутати один одному
«полоскотали нерви» традиційними звинуваченнями в лобізмі власних бізнес-інтересів. На щастя, цього разу «обійшлося без жертв».

Плідний час для Валентини

К

ожний з нас сьогодні прагне змін на краще. Та коли
йдеться про участь у цьому
процесі, дехто заперечує: «А чому
я? У мене на це просто немає часу».
Найнеприємніше чути подібне від
молодих та перспективних, від кого
справді залежить – як розвиватиметься надалі суспільство.
Максим МАКАРЕНКО,
депутат Вишгородської міської ради

Таким взірцем є звичайна жінка з
цікавою та складною долею — Валентина Василівна Атягіна. Дитина Великої Вітчизняної війни, народжена у рік
її початку, вона рано залишилась без
батька. Троє чоловіків пішли на фронт
з її родини – дід, батько і дядько. Не
повернувся жоден.
Вона виросла у селі з дивною назвою Товстий Ліс на Поліссі. Ніколи не
замислювалась над тим, чому саме так
назвали село — ліс і дійсно підступав
до хат майже впритул, і було у ньому
багато ягід та грибів.
У рідній школі залишилась працювати піонервожатою. Дівчина з невгамовною енергією вміла так організувати
ранок, піонерський зліт, збори дружи-

ни, що «на вухах» стояла вся школа. Їй
пророкували майбутнє педагога.
І може, так би і сталося, якби не Чорнобильська атомна електростанція.
Валентина поїхала у Прип’ять разом із
сільськими подружками, влаштувалась
на завод «Юпітер», вивчилась на штампувальницю. Отак круто змінила свою
долю. Коли сталася аварія на ЧАЕС,
вона вже була вдовою, виховувала
доньку. А Вишгород випадково став
другою її Батьківщиною, бо саме у цьому місті побудували житло для переселених з «атомограда». Хтось переїхав
до Києва, вона ж – до нашого міста, що
чимось схоже на Прип’ять: близько Київське море і ліси з кількох сторін підступають до його околиць.
У Вишгороді працювала на «Караті» штампувальницею, аж поки не вийшла на пенсію. Ніколи не думала, що
буде стільки вільного часу. Його можна витрачати по-різному: вишивати,
в’язати, перечитувати улюблені книжки, їздити до рідних і знайомих, просто
сидіти на лавочці біля під’їзду і слухати,
що кажуть сусідки. А можна звернути
увагу на те, що територія біля під’їзду
захаращена, і лавочка ось-ось розвалиться. І було б дуже добре, щоб поруч
росли дерева, як біля сусіднього бу-

динку.
І Валентина Василівна, не чекаючи, поки хтось інший думатиме так,
як вона, береться за справу. Вона
обов’язково знайде того, хто потрібний, умовить сусідів підтримати
добру справу. І що дивує – їй ніхто
не відмовляє. Бо шукає і знаходить
ключик до кожної душі.
У другому під’їзді, де мешкає Валентина Атягина (а це — 9 поверхів,
усього в будинку 215 квартир), вона
знає кожного, і кожний знає її. Тут
живуть дружні люди. Вони, такі різні
за характерами та уподобаннями,
дивуються волі звичайної жінки, яка
стільки корисного зробила для мешканців цього будинку.
Валентина Атягина з помічником
Він як раз навпроти супермарке- депутата Сергієм Петриком
ту «Перекресток», тому спокійного
йде повз людину, що потребує доподвору практично немає, день і ніч гудуть машини. Рятує від галасу та пилу моги. Завжди займає активну життєвишневий сад, який посадили мешкан- ву позицію і як справжній дипломат,
ці на чолі з Валентиною Василівною. попри життєві негаразди, простотою
Біля під’їзду вона поставила два вазо- і щирістю відкриває навіть міцно зани, що купила за власні гроші, посіяла чинені серця. Гадаю, люди пишаються
квіти. У суху погоду з шостого поверху, сусідством з цією чарівною жінкою і
де мешкає, носила воду, аби не заги- вдячні їй за те, що робить для громади,
нули насадження. Дивлячись на це, де- за те, що завжди в епіцентрі життя, за
щирість і добро, які рясно сіє, не шкоякі жінки теж брали у руки відра.
Валентина Атягина ніколи не про- дуючи сил і часу...
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Школа і позашкілля

Вишгород

«Балади прикмет наших днів»

Ліра

Поезія учнів 7-Б класу гімназії «Інтелект», навіяна «Баладою прикмет» Франсуа Війона
Я знаю, що Бог створив наш світ,
Я знаю, як на річці тане лід,
Я знаю, що любов — то вічна сила,
Я знаю — всяка посмішка красива.
Я знаю — те, що було — не вернуть,
Я знаю — у світі все можна почуть.
Я знаю мамину любов,
І знаю, що без неї нам не жити,
Я знаю, як добро чинити,
Я знаю те, що нація не вмре,
Я знаю все й не знаю лиш себе.
Я знаю, як у нас цвітуть дерева,
Я знаю ясний колір неба,
Я знаю Другу світову війну,
Я знаю щастя, знаю і біду,
Я знаю хаос, знаю і нірвану,
Я знаю осуд, знаю і пошану,
Я знаю руки, ніжні та ласкаві,
Я знаю, скільки цукру треба каві,
Я знаю, море Чорне — голубе,
Я знаю все й не знаю лиш себе.
Я знаю те, чого не мушу знати,
Я знаю те, чого нікому не пізнати,
Я знаю – є круті й пологі схили,
Я знаю зльоти і падіння у людини,
Я знаю, що безгрішно не прожити,
Я знаю друзів й знаю, як дружити,
Я знаю море, знаю і калюжу,
Я знаю, що живу і жити мушу,
Я знаю все, що за душу бере,
Я знаю все й не знаю лиш себе.
(Олена ЛИТВИН)
***
Я знаю, що є звірі і птахи,
Я знаю, що у всіх є вороги,
Я знаю, що існують і боги,
Я знаю по різних листках малину,
Я знаю те, як створюють картину,
Я знаю, є дуби, а є і баобаби,
Я знаю всі моря і наші океани,
Я знаю, як приходить тепле літо,
Я знаю, скільки барв кругом розлито,
Я знаю, скільки часу стигне жито,
Я знаю, як це — кішка на душі шкребе,
Я знаю все й не знаю лиш себе.
(Євгенія НІЛОВА)
***
Я знаю голод, знаю и войну,

Головна професія — школяр

Я знаю и бессмыслье, и раздор,
Я знаю то, как волки воют на луну,
Я лично против выстрела в упор.
Я знаю смрад души,
Я знаю и забвенье,
Я знаю человека полное крушенье,
Я знаю, как себя крушить…
Я знаю дипломатию судьбы,
Я знаю, как она жестока,
Я ведом, как она мила,
Я знаю, как избавиться от рока,

Балада прикмет
Франсуа ВІЙОН
Я знаю — мухи гинуть в молоці,
Я знаю добру і лиху годину,
Я знаю — є співці, сліпці й скопці,
Я знаю по голках сосну й ялину,
Я знаю, як кохають до загину,
Я знаю чорне, біле і рябе,
Я знаю, як Господь створив людину,
Я знаю все й не знаю лиш себе.
Я знаю всі шляхи й всі манівці,
Я знаю небо щастя й сліз долину,
Я знаю, як на смерть ідуть бійці,
Я знаю і чернички спідничину,
Я знаю бред и все противоречья,
Я знаю все теченья Малой речки,
Я знаю все войны увечья,
Я знаю, как вели вожди нас, как овечек.
Я знаю все: я знаю шарлатанов,
Я знаю молодость,
и старость мне известна,
Я знаю технологии и знаю цитадель,
Я знаю славу, что без труда получена,
Я знаю — стоит жить сейчас, теперь.
Я знаю почву, что Чернобылем облучена,
Я знаю, как богов все воспевают,
Я знаю, что у них взамен,
Я знаю все, что ангелы не знают,
Но мне не ведом мир,
и как его познать теперь.
(Владислав ЛОЗА)
***
Я знаю батька й мати,
Я знаю ще сестру та брата,

С

Цього року стільці у залі розставили продумано — «каре» у 2-3 ряди: і
сцену й екран з усіх боків видно, і немає попереду десятка рядів глядачів,
тож і найменшому першачку все — як
на долоні. Може, саме тому реакція
глядачів була щирою, активною, і
це ще більше надихало якнайкраще
представити себе, кожного із п’яти
перших класів гімназії: 1-А (класовод Ірина Пономаренко), 1-Б (Тетяна
Уманець), 1-В (Ольга Поверга), 1-Г
(Леся Роговенко), 1-Д (Наталія Лазарєва).
Щербаті і шепеляві — першачки
так невимушено дзвінкими голоса-

Я знаю гріх, але грішить не кину,
Я знаю, хто під течію гребе,
Я знаю, як в бочках скисають вина,
Я знаю все й не знаю лиш себе.
Я знаю — коні є і є їздці,
Я знаю, скільки мул бере на спину,
Я знаю, хто працює без упину,
Я знаю сну й пробудження хвилину,
Я знаю Рим і як він всіх скубе,
Я знаю і гуситську всю провину,
Я знаю все й не знаю лиш себе.
Я знаю палац — знаю і хатину,
Я знаю цвіт, і плід, і соб-цабе,
Я знаю смерть і знаю домовину,
Я знаю все й не знаю лиш себе.
Я знаю все жахливе і чудове.
Я знаю все й не знаю лиш себе.
Я знаю, як цвіте калина,
Я знаю, коли радісна дитина.

Я знаю, як кохають мами,
Я знаю – як це складно з нами,
Я знаю, що не знаю я усе,
Я знаю, що не знаю я себе.
(Валерія ШЕРСТНЬОВА)
***

Минуле…

Владислав ЛОЗА
Вже вічні кургани поснули,
Погасли навік племена,
І ми, слов’яни, забули,
Хто ми, і що нас вже нема.
Степами вже більш не кочуємо,
Не славимо вічних богів,
Уславлених предків уже не шануємо,
Не відбиваємо ворогів.
Так, авжеж, розумію:
«Технологічний прогрес».
Але, бачите, як так виходить:
Духовно-суспільний регрес.
Народ, прокидайся! Уславимо
Нашу єдиную Русь,
Минуле ми наше прославимо,
Щоб сказала Держава: «Вернусь!»
Нема росіян, українців, поляків –
Слов’яни ми є. От і все!
Всьому світу ми славимо дяки,
Це, мабуть, Перун нас зове!
Ну а поки… Навічно кургани поснули,
Зникли ідоли, різні боги,
Та степи праслов’янські ніяк не забули
Запаху крові наших дідів.

Зустріч з прекрасним

Т

радиційним стало відвідування учнями Вишгородської ЗОШ І-ІІІ ст № 1 музичної школи
Софія КАРПІНСЬКА,
класний керівник 5-А класу

Цього разу гостями концерту-подарунку з приводу закінчення І чверті були
учні 5-А класу. Маленькі артисти виконували на різних музичних інструментах класичні та сучасні мелодії, співали
українські народні пісні.

Особливо тепло сприймали юні глядачі виступи Руслана Забучинського
(педагог — Т. Міхненко) та Івана Кулика
(педагог — О. Сініченко).
Найбільше учням сподобався виступ
їх однокласника Олексія Гегельського
(педагог — Л. Ободенко), який майстерно виконав музику до кінофільму «Людина-амфібія» (композитор А. Петров).
Ми будемо і надалі підтримувати
дружні зв’язки з учнівським та педагогічним колективами Вишгородської музичної школи. Дякуємо за гостинність та
прекрасно організований концерт.

На борту Корабля Знань нові екіпажі

кільки років поспіль приходжу на посвяту у першокласники
гімназії
«Інтелект» — стільки тішусь ставленням до цієї події, ні — не малих
школяриків чи їх батьків, а вчителів! Щороку — новий сценарій, а
споглядати за тим, як класні керівники, завучі та директор встигають помітити всі деталі виступу
(ніжку, що тупцяє, та палець, що
потирає ніс у такт пісні, театральний уклін із поглядом на батьків,
підскакування на місці гіперактивних учнів), повторюють кожен рух
урочисто вдягнених класів — неабияке задоволення.
Марина КОЧЕЛІСОВА
ФОТО — Андрій МАКСІМОВ,
«Вишгород»

Я знаю злих людей та добрих,
Я знаю сильних, а також і кволих.
Я знаю все й не знаю лиш себе.
Я знаю друзів, знаю й ворогів,
Я знаю небо, знаю і богів,
Я знаю те, як зорі мерехтять,
Я знаю, як свічки горять.
Я знаю все й не знаю лиш себе.
Я знаю, що усі – недосконалі,
Я знаю: ми — не геніальні.
Я знаю ніжне і суворе.

городські діти, а й школярі з Нових
Петрівець, Вищої Дубечні, Хотянівки — отримали з рук директора Інни
Шубко та завуча початкових класів
Валентини Оверченко посвідчення
першокласника та значки з гербом
гімназії. Відтепер їх головна професія — школяр.
Батьківські комітети вирішили започаткувати нову традицію: подарували гімназії рушник, на якому будуть
фотографії п’яти перших класів. Задоволені й урочисті пройшли першачки під цим вишитим червоними
нитками рушником, які тримали батьки з побажанням «Хай навчання буде
в радість».
ми співали пісні, що вчителька музики Людмила Бурдейна аплодувала. А декламування віршів, обіцянки
вчитися старанно, берегти природу,
слайд-шоу на екрані (уроки-перерви-спортзал-ігри ), клятва «Не порушувать ніколи традиції класу і школи… вчитись… здоровими бути…
учнів у школі не ображати і вчителів
завжди поважати» викликали бурхливі оплески. Так само, як і вітання
від 5-Б (запальний рок-н-рол виконували Евеліна Тупиченко та Ліза
Федосенко), ансамблю «Па-де-данс»
(керівник Катерина Барладян) і пісня восьмикласниці Ані Смоляренко
«Моя Україна зі мною».
Успіхів у навчанні зичили першокласникам учні 9-Б і вручили їм символічний ключ від Країни Знань. Юні
гімназисти — а це не тільки виш-

Справи комунальні

Вишгород
Створювати чи не створювати?

Я

кщо у вашому будинку нерегулярно прибирають, у
підвалі тече вода, дах потребує ремонту і вам набридло платити в ЖЕК за ненадані комунальні
послуги, то саме час більше дізнатись про об’єднання співвласників
багатоквартирного будинку (ОСББ).
Підготувала Вікторія ШМИГОРА

ОСББ вже давно забули про неприбрані сходи, обдерті стіни та фасад
будинку, завжди працює ліфт, перед
під’їздом доглянутий газон, на сходовій
клітці – вази з квітами, а ввечері світить
світло.
Вони вже кілька років тому відокремились від ЖЕКу і самостійно господарюють. За кошти від квартирної плати,
яка раніше йшла у ЖЕК, замінили усі мережі, відремонтували ліфт, сходові клітки, дах. Їм не байдуже, у якому будинку
жити і куди витрачаються їхні ж кошти.
Тепер вони самі вирішують, на що ви-

Що вигідніше?

І

Олександра БАБІКОВА,
головний економіст КПЖ і КГ

Не впевнена, що ОСББ ліквідує всі
«болячки» ЖЕКів.
Приклад. Прорвало трубу каналізації в підвалі житлового будинку.
ЖЕКу аварійна ситуація обійшлася в
20 тис. грн, та він змушений ліквідувати аварію невідомо за які кошти, тому
що в кошторисі їх не було закладено, і
врешті-решт урізає себе в чомусь для
того, щоб ліквідувати проблему.
В ОСББ це лягає на плечі мешканців. Порахуйте, скільки має сплатити кожна квартира п’ятиповерхового
48-квартирного будинку (416 грн 67
коп.)!
Далі. 50 % мешканців за ОСББ, а

трачати квартплату, самі встановлюють її розмір. А ще мешканці з будинку
одержали додаткову роботу – двірника,
сантехніка, бухгалтера – й отримують
заробітну плату.
І хоча створення ОСББ – справа непроста, чимало хто вважає її вигідною,
бо це – чи не єдиний варіант наведення
порядку у будинку. Об’єднання мешканців багатоквартирних будинків – юридична особа, створена власниками для
управління, утримання та використання неподільного та загального майна.
ОСББ — неприбуткова організація і не
має на меті одержання прибутку для
його розподілу між її членами.
Об’єднання співвласників мають на
меті залучення громадян не тільки до
участі у вирішенні питань, впорядкування будинків та прибудинкової території,
встановлення добросусідських відносин, а й повне самообслуговування та
самофінансування житла. Мешканці самостійно розраховують розміри внесків
членами ОСББ на утримання будинку та

50% — проти. Потрібно захистити інтереси всіх споживачів. Як це зробити
при такому розкладі?
Тепер розглянемо ціноутворення
тарифу.
Керівник правління (як правило,
головна посадова особа правління) —
голова правління. Якщо голова правління не може керувати у постійному
режимі, то зазвичай наймають професійного керівника.
Адміністративний персонал: головний бухгалтер, бухгалтер тощо.
Робочий персонал: сантехніки,
електрики, прибиральники тощо.
Коли підраховуємо витрати, то в
середньому по Києву — від 2,05 до
5,54 грн за 1 кв. м (Святошинський район).
Ось вам конкретний випадок по
Вишгороду. У будинку на просп. Т.
Шевченка, 2 мешканці створили
ОСББ. Розрахована квартирна плата
складає без ПДВ – 2,36 грн, з ПДВ –
2,83 грн (за 1 кв. м). Але цей розрахунок не включає внутрішньобудинкових
систем (це іще 0,6 грн). Тобто в загальному підрахунку маємо 2,83+0,6=3,43
грн. От і поміркуйте: що ж вигідніше —
ЖЕК чи ОСББ?

Абетка економії

Поквартирні прилади обліку тепла

П

оквартирні прилади
обліку тепла — реальна можливість зекономити до 30% коштів. Сам
прилад та його монтаж обходяться приблизно у три тисячі
гривень. За сучасні ультразвукові доведеться викласти
аж шість тисяч.
Однак встановити таке обладнання у старих будинках до-

сить важко, адже тепло подають
по під’їздах. Інша справа – новобудови. Там квартири уже продають із приладами ведення обліку.
Щоправда, є й випадки, коли,
попри обладнані індивідуальними лічильниками квартири,
керівництво ОСББ виставляє
власні рахунки за комунальні послуги.

Перспективи

Індивідуального опалення не буде
«Завтра» повідомило, що
встановлювати системи індивідуального опалення в багатоповерхівках не дозволять.
Про це заявив міністр регіонального розвитку, будівництва і ЖКГ України Анатолій
Близнюк.
Він наголосив, що газ у квартири надходить за тарифом 700
грн за 1000 куб. м, а для опалення
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Дім, який обслуговував ЖЕК

ЖЕК чи ОСББ?

ніціатива створення об’єднань
співвласників
багатоквартирних будинків (ОСББ) — це
дуже добре. Я особисто підтримую
цю ініціативу. Тільки от Держбюджет практично не виділяє коштів
на підтримку створення ОСББ (на
ремонти при передачі будинків в
об’єднання співвласників і т. ін.).
Це, на мою думку, велика помилка.
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продається за більш високими;
що тепло все одно йтиме від стояків, які проходять через квартиру,
а продукти горіння, що виводяться за стіну, отруюватимуть сусідів
згори. І додав: «Якщо люди хочуть
економити на опаленні, то вони
мають створити ОСББ і встановити дахову котельню. Та газ для неї
ОСББ отримуватиме по 1309 грн
за 1000 куб. м.»

прибудинкової території, здійснюють
контроль за надходженням платежів за
надані житлово-комунальні послуги у
конкретному будинку, а також за раціональним використанням цих коштів.
Поточний контроль за надходженням та витрачанням коштів в об’єднанні
здійснює правління об’єднання. Правління укладає угоди та наймає на роботу працівників.
Утримання будинку та прибудинкової території здійснюється або власними силами об’єднання, або на основі
укладання договору з попереднім балансоутримувачем будинку (наприклад, із ЖЕКом). Одночасно ОСББ можуть сприяти надходженню додаткових
коштів на утримання будинку та прибудинкової території за рахунок надання в оренду об’єктів, що перебувають
у спільній власності (господарських та
нежитлових приміщень, прибудинкових територій тощо), спрямовувати їх
на впорядкування житла та поліпшення
умов проживання.

ОСББ

Переваги
— раціональний розподіл фінансів;
— наявність вибору підрядника;
— самостійне визначення розміру
внесків;
— покращення/оновлення інфраструктури будинку та прибудинкової території;
— повне розпорядження будинком та
прилеглою територією в межах закону.
Труднощі
— незадовільний технічний стан більшості багатоповерхових будинків;
— недосконалість законодавчої
бази;
— необхідність створення юридичної
особи;
— необхідність укладання контрактів
із підрядниками, найманими працівниками;
— неготовність усіх мешканців будинку переходу до ОСББ;
— недобросовісні платники;
— необхідність ведення бухгалтерії.
Вибір за вами.

Ефективний власник житла

О

б’єднання
співвласників
багатоквартирного будинку
(ОСББ) — одна з найефективніших форм управління будинком та житловим майном, оскільки
розв’язує спільні проблеми, відстоює інтереси та права мешканців в
органах державної влади, стосунках з іншими юридичними особами
тощо. Кожен не тільки стає повноцінним власником свого житла, а й бере
участь в управлінні будинком і, як наслідок, питання, що не вирішувались
роками, — вирішуються.
Олександр РОСТОВЦЕВ, заступник
Вишгородського міського голови

Сьогоднішня державна політика у
галузі житлово-комунального господарства спрямована на створення належних умов для формування житлового
фонду, конкурентного середовища на
ринку послуг та сприятливих умов для
організації об’єднань співвласників багатоквартирних будинків.
Головні переваги ОСББ:
— контроль власних грошей та оптимізація оплати комунальних послуг;
— самостійне визначення кошторису

утримання будинку, квартир;
— використання платежів власників
жилих та нежилих приміщень саме на
потреби будинку;
— підвищення якості житлово-комунальних послуг;
— відсутність проблем з отриманням
необхідних довідок, оформленням документів на отримання субсидій, прийняттям документів на видачу паспортів, на
реєстрацію (прописку) тощо.
Та це далеко не повний перелік переваг, що виникають при створенні такої
форми управління будинком. Найголовніше — перш за все навчити мешканців
берегти власне майно, покращувати
якість отриманих житлово-комунальних
послуг, благоустрій будівлі та прилеглих
територій.
Р.S.
Державну
реєстрацію
об’єднань співвласників багатоквартирного будинку, у відповідності до «Порядку державної реєстрації об’єднань співвласників багатоквартирного будинку»,
затвердженого Постановою Кабінету
Міністрів України від 11.10.02 № 1521,
здійснюється за адресою: 03700, Київська область, м. Вишгород, пл. Т. Шевченка, 1, адмінбудинок, І поверх, ліве
крило.

Накладні витрати не вовк,
за кущем не сховаються
ФОТО – Вікторія ШМИГОРА, «Вишгород»

Третього листопада відбулося п’яте засідання тимчасової тарифної комісії. У ході засіданні виявили систему помилок при розробці

У комісіях
міськради

тарифів на накладні витрати. Тому на наступне
засідання вирішили запросити представника
інспекції по цінах для кваліфікованої консультації. Про результати читайте в наступному
номері.
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Газеті «Вишгород» — 16 років

У

16 років українці отримують паспорт — перший офіційний документ дорослого громадянина.
Газета «Вишгород» відзначила свій 16
день народження учора, 4 листопада. Та
паспорт якості нашої роботи ми отримуємо щотижня, бо щотижня складаємо іспит на актуальність матеріалів газети, їх
стиль, зворотню реакцію читача.

Нам — 16,
час
отримувати
паспорт
Джунь, Анатолій Черняхівський, Василь Скибинський, Владислав Лоза, Олександр Чертков, Володимир Саюк.
Останнім часом все активніше на сторінки міської газети виходить депутатський
корпус. Не повеличатися чи привернути увагу ефектними виступами під час сесій, а вирішити важливі для міста питання житловокомунального господарства, благоустрою,
фізкультури і спорту, розповісти про людей
свого округу, про те, що там відбувається,
посперечатися — істина народжується у
диспутах.
Наші інформаційні спонсори
Колеги-журналісти із районної газети
«Слово» та районного радіомовлення, Вишгородський форум (vforum.com.ua).
Із нами дружать
Телерадіокомпанія «Више Град» і УТ-1
(пару місяців тому в нашому місті відбувалися зйомки реаліті-шоу «Ближче до народу» —
журналістка й депутат Верховної Ради Ольга
Герасим’юк згадала будні своєї молодості
— готувала матеріал про двох талановитих
вишгородянок)
Муніципальний дитячо-юнацький оркестр-студія «Водограй»
Шкільні і позашкільні навчальні заклади
міста:
Вишгородська дитяча музична школа
ВРГ «Інтелект»
ЗОШ № 1
Технічний ліцей
Комунальний заклад культури Вишгорода «Танцювальний колектив
«Клерико»
Міська і районна спортивні школи
Клуби кікбоксингу «Кшатрій» і Кіокушинкан-карате
Міський центр творчості
«Джерело»
Районний центр творчості «Дивосвіт»
Управління з розвитку
фізичної культури і спорту

Літредактор Оксана Ракоїд, верстальник Максим
Буяло, фотокореспондент Андрій Максімов

1) Які рубрики вам
подобаються
найбільше (підкресліть):
«Адмінкомісія»
«а-Фішка»
«Батьки і діти»
«Батьківські університети»
«Благодійність»
«Благоустрій»
«Ваше здоров’я»
«Ваші права»
«Візитівка»
«Від першої особи»
«Вулиці нашого міста»
«Вустами дитини»
«Гайд-парк»
«Глас народний»
«Громада — влада»
«Дата»
«Дачні секрети»
«Два погляди
на одну ситуацію»
«День міста»
«Депутатська трибуна»
«Диваки»
«Дитячий майданчик»
«Дім. Сад. Город»

Люди кажуть

День міста 2011. Юрій Шубко (ТРК «ВишеГрад»),
Марина Кочелісова, Марія Кузьменко

Марина КОЧЕЛІСОВА
ФОТО — Вікторія ШМИГОРА, «Вишгород»,
Ольга ДУМАНСЬКА,
спеціально для «Вишгорода»

Гасло нашого видання «Читай і пиши
про СВОЄ місто» на першій сторінці газети — невипадково. Читають «Вишгород»
уважно — кожен рядок. Дехто не встигає витягти примірник із поштової скриньки (інші
— спритніші), тож приходить до редакції по
газету.
Ви не повірите, та найцікавіше працювати для так званих «невдоволених», а по суті
— небайдужих людей. Після чергового випуску газети ідуть, телефонують, пишуть — і
журналісти редакції відчувають, що працюють на результат.
Вишгородці цікавляться усім: від вишивання до водіння літака, від спортивного екстриму до філософії, від політики до рецептів
страв чи городніх порад. Саме тому, скажімо, навіть на сторінці «КОЛО жінки» є не тільки «Батьківські університети» чи «Непридумані історії», а й аналітичні статті, а газета за
останні шість років виросла із восьми до 16
сторінок, і з чорно-білої стала кольоровою.
Пишуть наші кореспонденти для людей
і про людей. Мешканці Вишгорода надзвичайно цікаві, талановиті, тому рубрика «Сусіди» дуже популярна. Після кожної публікації
— злива дзвінків з уточненнями, доповненнями, образами, подяками…
А ще — листи на будь-яку тему. «Вишгород — МОЄ місто» — вважає все більше
вишгородців. І влада СВОЯ, такій можна висловити наболіле — говорять-бо з тим, хто
чує. Пишуть про поразки і здобутки, обурюються й захоплюються.
Найактивніші позаштатні кореспонденти: Анатолій Мисько, Ольга Дяченко,
Василь Карпенко, Олена Роговенко, Віктор
Кучерук, Таміла Орел, Олег Ковтун, Марійка

Вишгород

«Добрі новини»
«Житлово-комунальне
господарство»
«Законодавство»
«За кермом»
«За лаштунками»
«Земельні питання»
«Засоби
масової інформації»
«Знай наших!»
«Знайомство зблизька»
«Інформація до роздумів»
«Інформтиждень»
«Історія»
«Календар»
«Канікули»
«Колонка редактора»
«Коментар»
«Комунальні новини»
«Культура»
«Лист у номер»
«Ліра»
«Людина»
«Майстер-класи»
«Мода»
«Молодіжний квартал»
«Меню»

Громадські організації
різних напрямків:
Асоціація роботодавців
Вишгородщини
Благодійний фонд св.
Ольги
Громадська рада при

голові ВРДА
Жіночий клуб «Перлина»
«Молода країна»
«Молодь, за якою майбутнє»
Районна організація Червоного Хреста
України
Спілка підприємців Вишгородщини
Церкви:
свв. Бориса і Гліба (УПЦ МП)
св. Володимира (УПЦ КП)
Собор Вишгородської Богородиці (УГКЦ)
Церква Бога Живого
На сторінках газети «Вишгород» свою
точку зору висловлюють владні структури
усіх рівнів, громадські приймальні різних
партій — бо розуміють, що місцева газета — надійний місток спілкування громади і
влади.
Рубрики «Глас народний» і «Люди кажуть»
— не лише клапан для випускання пари, це
— нотатник для уважного чиновника, що не
просто відсиджує робочий день, а працює на
благо громади.
У редакції газети «Вишгород» не на папері, а насправді ненормований робочий день,
часто без перерви на обід, а у день випуску
— часто й до опівночі. Та інакше ж бути не
може! Навіть у відпустці в кишені записничок
— стільки навколо новин, тем, сюжетів.
Таке-от реаліті-шоу під назвою «Робота
журналіста» тривалістю все життя, бо колишніх журналістів не буває.

Ольга Герасим’юк і кореспондент
газети «Вишгород» Вікторія Шмигора
в редакції газети «Вишгород»

Анкета читача
«На дозвіллі»
«На прийомі
у міського голови»
«Народна аптека»
«Невигадані історії»
«Освіта»
«Особистості»
«Офіційно»
«Перспективи»
«Побратимство»
«Подія»
«Подорожі»
«Позашкілля»
«ПС»
«Проблема»
«Професія»
«Світлофор»
«Сервіс»
«Сесія міськради»
«Сигнали служби 101»
«Сигнали служби 102»
«Соціальні гарантії»
«Соціум»
«Спосіб життя»

«Справи депутатські»
«Статус міста
обласного значення»
«Столиця поруч»
«Субсидія»
«Сусіди»
«Таке життя»
«Тема»
«Транспорт»
«Резонанс»
«Про все потроху»
«У комісіях міськради»
«У міськвиконкомі»
«Усміхніться»
«Феміда»
«ФізкультУРА»
«ФОТОмить»
«Цікавинки»
«Як живеш, ветеране?»
2) Ваші пропозиції: які нові
рубрики потрібні
(напишіть)
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
3) Чи потрібна у газеті:

… На сторінках
«Вишгорода» завжди
все добре…
… А вам хочеться,
щоб було все погано?
Цього досить в інших
газетах і по телевізору…
… Останні номери
читаю із захопленням, не чекала таких
гострих публікацій…
… Та вони тільки начальство хвалять…
… Де б ми іще дізналися, які тарифи
готують, що робиться
в міському комунальному господарстві, як
не у міській газеті…
… Дуже потрібні
статті про людей нашого міста, які його
побудували, працювали тут, виховували
дітей — ми завжди
читаємо це із задоволенням, добре, що
друкуєте…
… Навіщо телепрограма — краще б на
цих сторінках були
відповіді на запитання
вишгородців до мера,
його заступників, комунальних служб…
… Ні, телепрограма
у газеті «Вишгород»
розміщена дуже зручно для пенсіонерів, не
треба шукати назву
каналу, все на звичних місцях…
… Треба більше матеріалів для молоді,
не тільки для пенсіонерів…
… Спасибі, що подбали про мене, інваліда, передплатили
міську газету. З дому
майже не виходжу —
а з «Вишгорода» дізнаюся про все, що
робиться у нашому
місті…
… Ми живемо у Нових Петрівцях, але
передплачуємо
не
тільки районну газету «Слово», а й газету
«Вишгород» — цікаві
оформлення, стиль,
актуальні не тільки
для міста, а й для села
матеріали — так тримати і надалі..!

— реклама
— програма телебачення
— кросворди
— рецепти
(Будь ласка, поставте «Так»
або «Ні» навпроти кожного рядка)
4) Якою мовою вам зручніше читати новини:
— українською
— російською
— вірменською
— англійською
— хінді
— іншою
__________________________
(зазначте, якою саме)
Заповнені анкети із листами-пропозиціями надсилайте
на адресу: м. Вишгород, вул. Б.
Хмельницького, 2, редакція газети «Вишгород» або на електронну адресу: ngvyshgorod@
ukr.net.
Автору найцікавішої відповіді редакція передплатить газету «Вишгород» на 2012 рік.

ПОНЕДІЛОК 7 ЛИСТОПАДА 2011 РОКУ

Вишгород

Телепрограма

5 листопада 2011 року

7

09:40 Точка зору
10:00 Д/ф «Міліцейська
академія»
10:40 Укрспецекспорт
11:15 Шеф-кухар країни
12:15 Діловий світ
12:20 Погода
12:30 Право на захист
13:00 Доки батьки сплять
13:25 Д/ф «Батько Махно»
14:10 Д/ф «Іван Піддубний.
На п›єдесталі міфів та
правди»
15:40 Х/ф «Ніч на кордоні»
17:20 Т/с «Пригоди мага»
19:25 Атака магії
19:50 Караоке для
дорослих
20:55 Офіційна хроніка
21:00 Підсумки дня
21:35 221. Екстрений
виклик
21:50 Футбольний код
22:30 Контрольна робота
22:55 Трійка, Кено,
Секунда удачі

06:55 «Сніданок з 1+1»
07:00 ТСН
07:10 «Сніданок з 1+1»
07:15 «Тімон і Пумба»
09:25 «Смакуємо»
10:00 «Сімейні
мелодрами»
10:55 «Не бреши мені - 2»
11:55 «Світ навиворіт - 2:
Індія»
12:55 «Підняти перископ»
14:25 «Слон та Моська»
16:00 «Мама у законі»
17:00 «ТСН. Особливе»
17:20 «Шість кадрів»
17:45 «Сімейні
мелодрами»
18:35 «Не бреши мені - 2»
19:30 ТСН
20:15 «Інтерни»
20:50 «Інтерни»
21:15 «Холостячки. Нове
кохання»
22:25 «Ілюзія безпеки. Не
обпечися на молоці»
23:25 «Tkachenko.ua»

07:35 Ділові факти
07:40 Факти тижня з
Оксаною Соколовою
(повтор)
08:45 Факти. Ранок
09:15 Спорт
09:20 Море по коліно
09:55 «Доказ життя».
12:45 Факти. День
12:55 Спорт
13:00 На рівних
13:10 Анекдоти поукраїнськи
13:45 Comedy Club
14:10 «Ігри патріотів».
16:45 «Тиха застава».
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
00:55 Спорт

6.00, 7.00 СТН. Тижневик
6.30, 19.30 Столиця
7.30, 3.00 Муз. програма
8.00 СТН. Спорт. Тижневик
8.55, 16.55, 23.50 Світ
бізнесу
10.15 Як це?
11.15, 1.50, 5.00
Мультляндія
13.20,0.00 Громадська
приймальня
14.50, 19.20, 20.50 Міська
варта
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 «Парижанка»
22.25 Т/с «Інспектор
Деррік»
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»
11:40 Х/ф «Павутинка
бабиного літа»
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»
00:15 Т/с «Лікар Хаус»
01:15 Т/с «Адвокат»
02:55 «Вікна-Спорт»

07:30 Репортер
07:35 Погода
07:40 «Підйом»
09:00 Репортер
09:05 Погода
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
19:35 Т/с «Татусеві дочки»
20:40 Батьки і діти
21:45 Т/с «Вороніни»
22:45 Аферисти
23:45 Т/с «Щасливі разом»
00:50 Репортер
01:05 Спортрепортер

УВАГА! ПРОФІЛАКТИКА!
14:00 Програма передач
14:20 «5 елемент»
15:20 «Час інтерв’ю»
16:20 «Час інтерв’ю»
17:25 «Територія закону»
18:00 «Час новин»
(російською мовою)
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»
03:00 «Час-Тайм»
03:15 «Бізнес-час»

07:54 Мультфільми
08:05 За межею багатства
09:00 Хіт-парад дикої
природи
10:10 Твій хіт
11:25 Невідоме про
відомих
12:15 Ювелір TV
16:25 Мультфільми
16:40 Х/ф «Падіння
Римської імперії»
18:30 «24 години»
18:40 24 години Бізнес
18:45 «Життя»
19:00 Навколосвітня
експедиція: три в одному
20:15 Сильні світу сього
20:30 «24 години»
20:50 «Життя»
21:10 Хіт-парад дикої
природи
22:10 Дитинство у дикій
природі

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 «Сімейний суд»
14:25 Х/ф «Мужики!»
16:20 «Чекай на мене»
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»
21:30 Т/с «Шлюб за
заповітом»
23:45 «Позаочі».
В.Кириленко

08:20 Т/с «Слід» (детектив)
09:00 Х/ф «Мінливості
долі»
11:00 Т/с «Дорожній
патруль - 10»
13:00 «Нехай говорять.
Кадри вирішують все»
14:00 Т/с «Слід»
15:35 Щиросерде
визнання
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 «П›ятницький»
22:15 Х/ф «Особливо
небезпечний»
00:25 Щиросерде
визнання

07:30, 13:30, 16:30 Огляд.
Надзвичайна подія.
08:00, 11:00, 14:00, 17:00
Сьогодні.
08:20 «Увага: розшук!».
10:00 Суд присяжних.
11:25 «Судовий детектив».
12:40 Центр допомоги
«Настасія».
14:25 «Прокурорська
перевірка».
15:40 «Говоримо і
показуємо».
17:30 Т/с «Вулиці розбитих
ліхтарів».
19:30 Т/с «П’ятницький».
21:15 «Сьогодні.
Підсумки».
21:35 Чесний понеділок.
22:25 «Школа лихослів’я».
23:10 Головна дорога.
23:45 «У зоні особливого
ризику».

09:55 «Жити здорово!»
11:00, 04:05 «Модний
вирок»
12:20, 01:05 «Слід»
13:15 «Дільничний
детектив»
14:00 Інші новини
14:20 «Зрозуміти.
Пробачити»
15:20, 02:45 «Хочу знати»
15:55, 21:30 Т/с «Справа
гастронома №1»
16:55 «Федеральний
суддя»
18:40, 03:05 «Давай
одружимося!»
19:45, 01:50 «Нехай
говорять»
21:00 «Час»
22:40 «Доля на вибір»
00:50 Нічні новини

08:40 «Правда життя».
Останній рейс
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 - 2»
15:30 Х/ф «Золота міна»
16:45 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»
21:30 «Свідок»
22:00 Т/с «NCIS:
полювання на вбивцю»
23:00 Т/с «Закон і
порядок»

09:10 «Ранетки»
10:05 «Моя прекрасна
няня»
10:30 Comedy Woman
11:25 Жіноча ліга
11:55 «Беверлі Гілз 90210.
Нове покоління»
12:45 Твою маму!
13:15 Маша та моделі
13:55 «Моя прекрасна
няня»
14:55 Дім-2
15:50 «Ранетки»
16:45 «Універ»
18:10 Маша та моделі
18:50 «Моя прекрасна
няня»
19:50 «Універ»
20:45 «Реальні пацани»
21:10 «Універ»
21:35 «Спліт»
22:00 «Закрита школа»
22:55 «Ворота»
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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
13:00 Країна якості
13:25 Х/ф «Лісова пісня»
15:00 Новини
15:40 Х/ф «Доля людини»
17:20 Т/с «Пригоди мага»
18:20 Новини
18:45 Діловий світ
19:00 Про головне
19:40 Концерт Вітаса
«Повернення додому»
20:55 Офіційна хроніка
21:00 Підсумки дня
21:25 Плюс-мінус
21:40 221. Екстрений
виклик
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 «Тімон і Пумба»
10:25 «Сімейні
мелодрами»
11:20 «Не бреши мені - 2»
12:20 «Чесно»
13:15 «Ілюзія безпеки. Не
обпечися на молоці»
14:15 «Любити Анну»
15:10 «Сусідські війни»
16:00 «Мама у законі»
17:00 «ТСН. Особливе»
17:20 «Шість кадрів»
17:45 «Сімейні
мелодрами»
18:35 «Не бреши мені - 2»
19:30 ТСН
20:15 «Інтерни»
21:15 «Міняю жінку - 4»
22:35 «Гроші»
23:35 ТСН
23:50 «Закон і порядок»

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
10:35 «Мент у законі»
12:35 Анекдоти поукраїнськи
12:45 Факти. День
13:00 Анекдоти поукраїнськи
13:25 Comedy Club
14:20 «Морські
дияволи-5».
16:35 «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, 17.45, 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
14.50, 19.20, 20.50 Міська
варта
15.10, 21.25, 1.00 В гостях
у Д. Гордона
16.10 У центрі уваги
17.10 Сильні світу цього
20.00 Т/с «Руда»
22.25 Т/с «Інспектор
Деррік»
23.55 « Tastesgood —
смакує добре!

06:10 «Бізнес+»
06:15 Т/с «Адвокат»
07:55 «Нез’ясовно, але
факт»
09:00 «Неймовірна правда
про зірок»
10:00 «ВусоЛапоХвіст»
11:05 Х/ф «Жіноча інтуїція»
13:50 «Містичні історії-3 з
Павлом Костіциним»
14:50 «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 «Весільні битви»
22:00 «Вікна-Новини»
22:40 «Правила життя. Як
легко схуднути»
23:40 Т/с «Лікар Хаус»
00:40 Т/с «Адвокат»
02:15 «Вікна-Спорт»
02:25 «Бізнес+»

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»
12:45 Батьки і діти
13:50 Teen Tіme
13:55 Т/с «Айкарлі»
14:45 Teen Tіme
14:50 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
19:35 Т/с «Татусеві дочки»
20:40 Знову разом
21:45 Т/с «Вороніни»
22:50 Новий погляд
23:50 Т/с «Щасливі разом»
00:50 Репортер
01:10 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»
17:15 «Українські
пристрасті»
18:15 «Агроконтроль»
18:45 «Київський час»
19:30 «Бізнес-час»
19:36 «Час: важливо»
21:00 «Час»
21:40 «Час-Тайм»
21:55 «Портрети»
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 Навколосвітня
експедиція: три в одному
09:00 Хіт-парад дикої
природи
10:10 Твій хіт
11:10 Дитинство у дикій
природі
12:15 Ювелір TV
15:45 Твій хіт
16:35 Х/ф «Заборонена
зона»
18:30 «24 години»
18:40 24 години Бізнес
18:45 «Життя»
19:00 Навколосвітня
експедиція: три в одному
20:15 Сильні світу сього
20:30 «24 години»
20:50 Хіт-парад дикої
природи
21:50 Дитинство у дикій
природі
22:50 Світські хроніки
23:15 «24 години»
23:25 24 години Бізнес

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»
14:15 «Сімейний суд»
15:10 «Судові справи»
16:05 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»
21:30 Т/с «Шлюб за
заповітом»
23:45 Д/с «Моя країна»
00:10 Д/ф «Діти - актори.
Життя після слави»

07:10 Т/с «Єфросинія.
Продовження»
09:00 Т/с «П›ятницький»
11:00 Т/с «Справжні»
12:00 Т/с «Ментовські
війни - 3»
13:00 «Нехай говорять.
Клінічний випадок»
14:00 Т/с «Слід»
15:35 Щиросерде
визнання
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 «П›ятницький»
21:15 Т/с «Вендета поросійськи»
22:15 Т/с «Слід»
23:50 Т/с «Подія»
00:50 Х/ф «Особливо
небезпечний»

06:30 Т/с «Морські
дияволи».
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.
11:25 «Судовий детектив».
12:40 Центр допомоги
«Настасія».
14:25 «Прокурорська
перевірка».
15:40 «Говоримо і
показуємо».
17:30 Т/с «Вулиці розбитих
ліхтарів».
19:30 Т/с «П’ятницький».
21:15 «Сьогодні.
Підсумки».
21:35 Т/с «Формат А4».
22:35 «ГРУ. Таємниці
військової розвідки». Ф 3
«Ті самі «Миттєвості». Хто
він - прототип Штірліца?»

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, 00:55 «Слід»
13:15 «Дільничний
детектив»
14:00 Інші новини
14:20 «Зрозуміти.
Пробачити»
15:20, 02:40 «Хочу знати»
15:55, 21:30 Т/с «Справа
гастронома №1»
16:55 «Федеральний
суддя»
18:40, 03:05 «Давай
одружимося!»
19:45, 01:35 «Нехай
говорять»
21:00 «Час»
22:35 «Михайло
Пореченков. Тепер у мене
є все»

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 - 2»
15:35 Х/ф «Золота міна»
16:55 Х/ф «Народжена
революцією»
18:30 «Речовий доказ».
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»
00:30 «Покер Дуель»

08:00 Телепузики
08:30 Мультик з Лунтіком
09:00 Єралаш
09:10 «Ранетки»
10:05 «Спліт»
10:30 Comedy Woman
11:25 Жіноча ліга
11:55 «Беверлі Гілз 90210.
Нове покоління»
12:45 Твою маму!
13:15 Маша та моделі
13:55 «Моя прекрасна
няня»
14:55 Дім-2
15:50 «Ранетки»
16:45 «Універ»
18:10 Маша та моделі
18:50 «Моя прекрасна
няня»
19:50 «Універ»
20:45 «Реальні пацани»
21:10 «Універ»
21:35 «Спліт»
22:00 «Закрита школа»
22:55 «Ворота» 6 с.
23:45 «Реальні пацани»

СЕРЕДА 9 ЛИСТОПАДА 2011 РОКУ

8

Телепрограма

5 листопада 2011 року

Вишгород

09:00 Підсумки дня
09:35 «Легко бути жінкою»
11:10 У гостях у Д. Гордона
12:00 Новини
12:20 Кордон держави
12:35 Х/ф «Сходження»
14:25 Новини
15:00 ПАРЛАМЕНТСЬКІ
СЛУХАННЯ У ВЕРХОВНІЙ
РАДІ УКРАЇНИ на тему:
«Стан суспільної моралі в
Україні»
18:20 Новини
19:00 Про головне
19:30 221. Екстрений
виклик. Тиждень
20:25 Глибинне буріння
20:55 Офіційна хроніка
21:00 Підсумки дня
21:25 Плюс-мінус
21:45 Досвід
22:35 221. Екстрений
виклик
22:45 Мегалот
22:50 Суперлото, Трійка,
Кено

07:00 ТСН
07:10 «Сніданок з 1+1»
07:15 Дісней! «Тімон і
Пумба»
10:30 «Сімейні
мелодрами»
11:25 «Не бреши мені - 2»
12:25 «Чесно»
13:20 «Ілюзія безпеки.
НЛО. Контакт затягнувся»
14:10 «Любити Анну»
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»
20:50 «Інтерни»
21:15 «Від пацанки до
панянки - 2»
22:30 «Від пацанки до
панянки - 2»
23:45 ТСН

07:35 Ділові факти
07:45 Провокатор
08:45 Факти. Ранок
09:30 Надзвичайні новини
з Костянтином Стогнієм
10:30 «Астерікс і Обелікс
проти Цезаря «
12:45 Факти. День
12:55 Спорт
13:00 Анекдоти поукраїнськи
13:20 Comedy Club
14:20 «Морські
дияволи-5».
16:35 «Мент у законі».
18:45 Факти. Вечір
19:10 Спорт
19:15 Надзвичайні новини
з Костянтином Стогнієм
20:10 «Морські
дияволи-5».
22:30 Факти. Підсумок
22:45 «Таксі».
23:10 «Астерікс і Обелікс:
Місія Клеопатра «.
01:25 Спорт

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
14.50, 19.20, 20.50 Міська
варта
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»
20.00 Т/с «Руда»
23.55 « Tastesgood —
смакує добре!”

06:10 «Бізнес+»
06:15 Т/с «Адвокат»
07:55 «Нез’ясовно, але
факт»
09:00 «Неймовірна правда
про зірок»
10:00 «ВусоЛапоХвіст»
12:00 «Весільні битви»
13:50 «Містичні історії-3 з
Павлом Костіциним»
14:50 «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 «МастерШеф»
22:00 «Вікна-Новини»
22:40 «МастерШеф»
00:35 Т/с «Лікар Хаус»
01:20 Т/с «Адвокат»
02:55 «Вікна-Спорт»
03:05 «Бізнес+»
03:10 Х/ф «Протистояння»

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»
12:45 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»
17:55 Т/с «Вороніни»
19:00 Репортер
19:15 Спортрепортер
19:35 Т/с «Татусеві дочки»
20:40 Ревізор
21:40 Т/с «Вороніни»
22:40 Зроби мені смішно
23:35 Т/с «Щасливі разом»
00:35 Репортер

06:00 Програма передач
06:01 «Час-Тайм»
06:30 «Ранок на 5-му»
09:10 «Бізнес-час»
09:25 «5 елемент»
10:30 «Прес-конференції у
прямому ефірі»
11:20 «Енергонагляд»
12:15 «Cканер»
13:20 «5 елемент»
15:20 «Здорові історії»
16:20 «Арсенал»
17:25 «Вільна гавань»
18:15 «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»

07:55 Навколосвітня
експедиція: три в одному
09:00 Хіт-парад дикої
природи
10:10 Твій хіт
11:10 Дитинство у дикій
природі
12:15 Ювелір TV
15:45 Твій хіт
16:35 Х/ф «Без свідків»
18:30 «24 години»
18:40 24 години Бізнес
18:45 «Життя»
19:00 Навколосвітня
експедиція: три в одному
20:15 Сильні світу сього
20:30 «24 години»
20:50 «Життя»
21:10 Хіт-парад дикої
природи
22:10 Дитинство у дикій
природі
23:15 «24 години»

09:10 Т/с «Таємниці
слідства - 9»
11:00 Т/с «Невидимки»
12:15 «Знак якості»
12:40 Д/с «Слідство вели...
з Леонідом Каневським»
13:35 Д/с «Детективи»
14:15 «Сімейний суд»
15:10 «Судові справи»
16:05 Т/с «Псевдонім
«Албанець» 2»
18:00 Новини
18:10 Т/с «Обручка»
19:05 Т/с «Дар»
20:00 «Подробиці»
20:35 Т/с «Дівоче
полювання»
21:30 Т/с «Шлюб за
заповітом»
23:40 Д/ф «Секретні
території»
00:45 Х/ф «Керування
гнівом»

09:00 Т/с «П›ятницький»
10:00 Т/с «Вендета поросійськи»
11:00 Т/с «Справжні»
12:00 Т/с «Ментовські
війни - 3»
13:00 Ток-шоу «Нехай
говорять. Меж двох
чоловіків»
14:00 Т/с «Слід»
15:35 Щиросерде
визнання
16:00 Федеральний суддя
17:15 Критична точка
18:00 Т/с «Єфросинія.
Продовження»
19:00 Події
19:20 Т/с «Маруся.
Випробування»
20:15 Т/с «П›ятницький»
21:15 Т/с «Вендета поросійськи»
22:15 Т/с «Слід»

07:30, 13:30, 16:30 Огляд.
Надзвичайна подія.
08:00, 11:00, 14:00, 17:00
Сьогодні.
08:20 «У зоні особливого
ризику».
08:55 «До суду».
10:00 Суд присяжних.
11:25 «Судовий детектив».
12:40 Центр допомоги
«Настасія».
14:25 «Прокурорська
перевірка».
15:40 «Говоримо і
показуємо».
17:30 Т/с «Вулиці розбитих
ліхтарів».
19:30 Т/с «П’ятницький».
21:15 «Сьогодні.
Підсумки».
21:35 Т/с «Формат А4».
22:35 «Увага: розшук!».
23:15 Квартирне питання.

09:15 «Контрольна
закупівля»
09:40 «Жити здорово!»
11:00, 04:05 «Модний
вирок»
12:20, 01:10 «Слід»
13:15 «Дільничний
детектив»
14:00 Інші новини
14:20 «Зрозуміти.
Пробачити»
15:20, 02:45 «Хочу знати»
15:55, 21:30 Т/с «Справа
гастронома №1»
16:55 «Федеральний
суддя»
18:20 Вибори - 2011
18:40, 03:05 «Давай
одружимося!»
19:45, 01:50 «Нехай
говорять»
21:00 «Час»
23:45 Нічні новини

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 - 2»
15:30 Х/ф «Порода» 1 с.
16:40 Х/ф «Народжена
революцією»
18:30 «Правда життя». Ліки
останньої надії
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»

09:10 «Ранетки»
10:05 «Спліт»
10:30 Comedy Woman
11:25 Жіноча ліга
11:55 «Беверлі Гілз 90210.
Нове покоління»
12:45 Твою маму!
13:15 Маша та моделі
13:55 «Моя прекрасна
няня»
14:55 Дім-2
15:50 «Ранетки»
16:45 «Універ»
18:10 Маша та моделі
18:50 «Моя прекрасна
няня»
19:50 «Універ»
20:45 «Реальні пацани»
21:10 «Універ»
21:35 «Спліт»
22:00 «Закрита школа»
22:55 «Ворота»
23:45 «Реальні пацани»
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09:00 Підсумки дня
09:30 Книга.ua
09:55 «Легко бути жінкою»
11:10 Здоров›я
12:00 Новини
12:30 Аудієнція. Країни від
А до Я
12:55 Крок до зірок.
Євробачення
13:50 Х/ф «Робота над
помилками»
15:00 Новини
15:40 Х/ф «Живі й мертві»
17:20 Т/с «Пригоди мага»
18:20 Новини
19:00 Про головне
19:25 «Мелодія двох
сердець». Світлана та
Віталій Білоножки
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»
10:05 «Сімейні
мелодрами»
11:00 «Не бреши мені - 2»
12:00 «Чесно»
12:55 «Ілюзія безпеки.
НЛО. Вторгнення
прибульців»
13:45 «Любити Анну»
14:40 «Мій зможе»
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»
20:50 «Інтерни»
21:15 «Чотири весілля»
22:25 «Здивуй мене»

07:35 Ділові факти
07:45 Максимум в Україні
08:45 Факти. Ранок
09:25 Спорт
09:30 Надзвичайні новини
з Костянтином Стогнієм
10:35 «Астерікс і Обелікс:
Місія Клеопатра «.
12:45 Факти. День
12:55 Спорт
13:00 Анекдоти поукраїнськи
13:45 Comedy Club
14:20 «Морські
дияволи-5».
16:35 «Мент у законі».
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 «Таксі».
23:10 «Астерікс на
Олімпійських іграх».

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
14.50, 19.20, 20.50 Міська
варта
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»
20.00 Т/с «Руда»
23.55 « Tastesgood —
смакує добре!”

06:10 «Бізнес+»
06:15 Т/с «Адвокат»
07:55 «Нез’ясовно, але
факт»
09:00 «Неймовірна правда
про зірок»
10:00 «ВусоЛапоХвіст»
11:00 Х/ф «Собаче серце»
14:00 «Містичні історії-3 з
Павлом Костіциним»
15:00 «Нез’ясовно, але
факт»
16:00 «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»
02:35 «Вікна-Спорт»
02:45 «Бізнес+»
02:50 Х/ф «Протистояння»

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»
12:45 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»
17:50 Т/с «Вороніни»
19:00 Репортер
19:15 Спортрепортер
19:20 Погода
19:35 Т/с «Татусеві дочки»
20:40 Кухня на двох
21:40 Т/с «Вороніни»
22:40 Мрії збуваються
23:40 Т/с «Щасливі разом»
00:45 Репортер
01:00 Спортрепортер

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»
00:25 «Автопілот-новини»
00:35 «Бізнес-час»
01:00 «РесПубліка з Анною
Безулик»

07:20 «Життя зі знаком +»
07:55 Навколосвітня
експедиція: три в одному
09:00 Хіт-парад дикої
природи
10:10 Твій хіт
11:10 Дитинство у дикій
природі
12:15 Ювелір TV
15:45 Твій хіт
16:35 Мультфільми
17:00 Х/ф «Було у батька
три сини»
18:30 «24 години»
18:40 24 години Бізнес
18:45 «Життя»
19:00 Навколосвітня
експедиція: три в одному
20:15 Сильні світу сього
20:30 «24 години»
20:50 Хіт-парад дикої
природи
21:50 Дитинство у дикій
природі
23:00 Секретні файли. Світ
тварин

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»
14:15 «Сімейний суд»
15:10 «Судові справи»
16:05 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 «Шоу №1»
22:35 Т/с «Шлюб за
заповітом»

09:00 Т/с «П›ятницький»
10:00 Т/с «Вендета поросійськи»
11:00 Т/с «Випадковий
свідок»
12:00 Т/с «Ментовські
війни - 3»
13:00 Ток-шоу «Нехай
говорять. Московська
сага»
14:00 Т/с «Слід»
15:35 Щиросерде
визнання
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 «П›ятницький»
21:15 Т/с «Вендета поросійськи»
22:15 Т/с «Слід»
23:50 Т/с «Подія»

03:55 «НТВ ранок».
06:30 Т/с «Морські
дияволи».
07:30, 13:30, 16:30 Огляд.
Надзвичайна подія.
08:00, 11:00, 14:00, 17:00
Сьогодні.
08:20 «Медичні таємниці».
08:55 «До суду».
10:00 Суд присяжних.
11:25 «Судовий детектив».
12:40 Центр допомоги
«Настасія».
14:25 «Прокурорська
перевірка».
15:40 «Говоримо і
показуємо». Ток-шоу.
17:30 Т/с «Вулиці розбитих
ліхтарів».
19:30 Т/с «П’ятницький».
21:15 «Сьогодні.
Підсумки».
21:35 Т/с «Формат А4».
22:35 «Жіночий погляд».
Георгій Штіль.
23:25 Дачна відповідь.

09:15 «Контрольна
закупівля»
09:40 «Жити здорово!»
11:00, 04:05 «Модний
вирок»
12:20, 01:30 «Слід»
13:15 «Дільничний
детектив»
14:00 Інші новини
14:20 «Зрозуміти.
Пробачити»
15:20 «Хочу знати»
15:55 Т/с «Справа
гастронома №1»
16:55 «Федеральний
суддя»
18:40, 03:05 «Давай
одружимося!»
19:45, 02:10 «Нехай
говорять»
21:00 «Час»
21:30 Концерт до Дня
співробітника органів
внутрішніх справ
00:05 Нічні новини
00:25 «Підпільна імперія».

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»
12:40 Т/с «Вулиці розбитих
ліхтарів - 10»
13:35 Т/с «Херувим»
15:35 Х/ф «Порода» 2 с.
16:50 Х/ф «Народжена
революцією» 9 с.
18:30 «Легенди карного
розшуку». Рубіновий
Генацвалє
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»

08:00 Телепузики
08:30 Мультик з Лунтіком
09:00 Єралаш
09:10 «Ранетки»
10:05 «Спліт»
10:30 Comedy Woman
11:25 Жіноча ліга
11:55 «Беверлі Гілз 90210.
Нове покоління»
12:45 Твою маму!
13:15 Маша та моделі
13:55 «Моя прекрасна
няня»
14:55 Дім-2
15:50 «Ранетки»
16:45 «Універ»
18:10 Маша та моделі
18:50 «Моя прекрасна
няня»
19:50 «Універ»
20:45 «Реальні пацани»
21:10 «Універ»
21:35 «Спліт»
22:00 «Закрита школа»
22:55 «Ворота»
23:45 «Реальні пацани»
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09:35 Феєрія життя
10:05 Д/ф «Секрети
київської шоколадки»
10:30 «Легко бути жінкою»
11:10 «Віра. Надія. Любов»
12:00 Новини
12:20 «Надвечір›я» з Т.
Щербатюк
12:50 Околиця
13:30 Х/ф «Людина з
акордеоном»
15:00 Новини
15:40 Х/ф «Живі й мертві»
17:20 Т/с «Пригоди мага»
18:15 Погода
18:20 Новини
18:40 Магістраль
19:00 Наша пісня
20:00 Відкриття стадіону
у Львові
21:00 Підсумки дня
21:10 Плюс-мінус
21:25 Шустер-Lіve.
22:45 Трійка, Кено,
Секунда удачі
22:50 Шустер-Lіve

06:55 «Сніданок з 1+1»
07:00 ТСН
07:10 «Сніданок з 1+1»
07:15 «Тімон і Пумба»
10:05 «Сімейні
мелодрами»
11:00 «Не бреши мені - 2»
12:00 «Чесно»
12:55 «Ілюзія безпеки.
Монстри з космосу»
13:45 «Любити Анну»
14:40 «Мій зможе»
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 поукраїнському»
21:10 Джейсон Стетем у
бойовику «Перевізник - 2»
22:50 Стів Остін у
бойовику «Незнайомець»
00:30 «Закон і порядок»

07:45 Стоп-10
08:45 Факти. Ранок
09:25 Спорт
09:30 Надзвичайні новини
з Костянтином Стогнієм
10:30 «Астерікс на
Олімпійських іграх»
12:45 Факти. День
12:55 Спорт
13:00 Анекдоти поукраїнськи
13:25 Comedy Club
14:20 «Морські
дияволи-5».
16:35 «Мент у законі».
18:45 Факти. Вечір
19:10 Спорт
19:15 Надзвичайні новини
з Костянтином Стогнієм
20:10 «Нестримні».
22:40 «Спеціаліст».
00:55 Самозванці
01:45 Спорт
01:50 Погода
01:55 Голі та смішні
02:40 Факти

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
14.50, 19.20, 20.50 Міська
варта
15.10, 21.25 В гостях у Д.
Гордона
16.10 В центрі уваги
17.10 Сильні світу цього
18.00, 1.00 Віра. Надія.
Любов
20.00 Т/с «Руда»
22.25 Т/с «Інспектор
Деррік»
23.55 « Tastesgood —
смакує добре!”

06:00 «Бізнес+»
06:05 «Документальний
детектив»
06:35 Х/ф «Право на
Надію»
08:35 Х/ф «День
народження Буржуя»
17:50 «Вікна-Новини»
18:00 Х/ф «Іван
Васильович змінює
професію»
20:00 «Національне
талант-шоу «Танцюють
всі!-4»
22:00 «Вікна-Новини»
22:45 «Національне
талант-шоу «Танцюють
всі!-4» Підсумки
голосування»
00:45 «Феномен»
03:30 «Вікна-Спорт»
03:40 «Бізнес+»
03:45 Х/ф «Протистояння»
04:50 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»
12:45 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
19:35 Т/с «Татусеві дочки»
20:40 Здрастуйте, я - ваша
мама!
21:35 Інтуїція
22:40 Х/ф «Невигубний
шпигун»

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»
22:50 «Погода в Україні»
23:00 «Київський час»
23:10 «Бізнес-час»
23:30 «Трансмісія-тест»
23:55 «Огляд преси»
00:25 «Автопілот-новини»

07:55 Навколосвітня
експедиція: три в одному
09:00 Хіт-парад дикої
природи
10:10 Твій хіт
11:10 Дитинство у дикій
природі
12:15 Ювелір TV
15:45 Твій хіт
16:35 Мультфільми
17:00 Х/ф «Було у батька
три сини»
18:30 «24 години»
18:40 24 години Бізнес
18:45 «Життя»
19:00 Навколосвітня
експедиція: три в одному
20:15 Сильні світу сього
20:30 «24 години»
20:50 «Життя»
21:10 Хіт-парад дикої
природи
22:10 Х/ф «Піна»

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»
19:05 Т/с «Дар»
20:00 «Подробиці»
20:30 Спорт у Подробицях
20:35 «Велика політика з
Євгенієм Кисельовим»
21:45 «Футбол. Збірна
України- Збірна
Німеччини»
23:40 « Велика політика з
Євгенієм Кисельовим»
02:00 Х/ф « Герой-Одинак»

09:00 Т/с «П›ятницький»
10:00 Т/с «Вендета поросійськи»
11:00 Т/с «Випадковий
свідок»
12:00 Т/с «Ментовські
війни - 3»
13:00 «Нехай говорять.
Батьки під кайфом»
14:00 Т/с «Слід»
15:35 Щиросерде
визнання
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 «П›ятницький»
21:15 Т/с «Вендета поросійськи»

08:00, 11:00, 14:00, 17:00
Сьогодні.
08:20 Рятувальники.
08:55 «До суду».
10:00 Суд присяжних.
11:25 «Суд присяжних.
Остаточний вердикт».
12:40 Центр допомоги
«Настасія».
14:25 «Прокурорська
перевірка».
15:40 «Говоримо і
показуємо».
17:30 «Філіп і Алла. Чому
не вийшло?»
19:15 «Концертний
зал НТВ» представляє:
супербенефіс Лайми
Вайкуле.
21:40 «Військово-польова
афера» Д/ц «Казнокради».
22:40 Х/ф «Легіонер».
00:40 Т/с «Місто спокуси».

05:00, 09:00, 12:00, 15:00,
18:00 Новини
09:40 «Жити здорово!»
11:00 «Модний вирок»
13:15 «Дільничний
детектив»
14:00 Інші новини
14:20 «Зрозуміти.
Пробачити»
15:20, 05:30 «Хочу знати»
15:55 Т/с «Справа
гастронома №1»
16:55 «Чекай на мене»
18:40 «Поле чудес»
19:45 «Нехай говорять»
21:00 «Час»
21:30 Футбол.
Товариський матч. Збірня
Росії - Збірня Греції.
Прямий ефір
23:25 «Надбання
Республіки: Муслім
Магомаєв»

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»
12:40 Т/с «Вулиці розбитих
ліхтарів - 10»
13:40 Т/с «Херувим»
15:35 Х/ф «Я служу на
кордоні»
17:15 Х/ф «Народжена
революцією»
19:00 «Свідок»
19:20 Х/ф «Кримінальний
квартет»
21:30 «Свідок»
22:00 Т/с «NCIS:
полювання на вбивцю»
23:00 Т/с «Закон і
порядок»

08:30 Мультик з Лунтіком
09:00 Єралаш
09:10 «Ранетки»
10:05 «Спліт»
10:30 Comedy Woman
11:25 Жіноча ліга
11:55 Одна за всіх
12:45 Твою маму!
13:15 Маша та моделі
13:55 «Моя прекрасна
няня»
14:55 Дім-2
15:50 «Ранетки»
16:45 «Універ»
18:10 Маша та моделі
18:50 «Моя прекрасна
няня»
20:20 «Універ»
21:35 Теорія зради
22:15 Щоденники темного
22:55 «Ворота»
23:45 «Реальні пацани»
00:15 Дім-2. Спецвипуск
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08:00 Шустер-Lіve
12:30 Глибинне буріння
13:00 Погода
13:10 Х/ф «Сорок перший»
14:40 Зелений коридор
14:55 Формула-1. Гран-прі
ОАЕ. Кваліфікація
16:20 Погода
16:25 Країна якості
17:00 Феєрія мандрів
17:20 Погода
17:25 У гостях у Д. Гордона
18:20 Погода
18:25 Світ атома
18:45 Золотий гусак
19:15 Концерт О.Пєскова
21:00 Підсумки дня
21:35 Слов’янський базар.
Танцюємо до ранку ч.1
22:45 Мегалот
22:50 Суперлото, Трійка,
Кено
ТРК «Ера»
23:00 Ультра. Тема
23:20 Ера здоров’я
23:45 Золота осінь

06:30 Мультфільм
«Смурфи»
07:25 «Справжні лікарі - 2»
08:15 «Світське життя»
09:05 Квартирна лотерея
«Хто там?»
10:05 «Русалонька»
10:30 «Тімон і Пумба»
10:55 «Світ навиворіт - 2:
Індія»
11:55 «Екстрасенси проти
вчених»
13:00 «Чотири весілля»
14:10 «Ципочка»
16:00 «Мама у законі»
17:05 «Інтерни»
17:30 «Велика різниця поукраїнському»
18:30 «Найкращий друг
сім’ї»
19:30 ТСН
20:00 «Найкращий друг
сім’ї»
22:40 «Перевізник - 2»
00:10 «Незнайомець»
01:40 «Ключі від спальні»

04:10 Погода
04:15 Факти
04:40 Погода
04:45 Козирне життя
05:10 Битва націй
06:20 «Іншопланетянин».
08:35 ОлімпіЛяпи
09:00 Люди, коні, кролики
і...домашні ролики
10:00 Квартирне питання
11:00 ЄвроФуд-2012.
Прем’єра програми
11:55 «Нестримні»
14:30 Останній герой
15:40 Стоп-10
16:40 Провокатор
17:40 Максимум в Україні
18:45 Факти. Підсумок дня
18:55 Спорт
19:00 Самозванці
20:00 «Ромео повинен
померти».
22:30 Наша Russіa.
Дайджест
23:15 Наша Russіa
23:50 «Імла»

6.00, 7.00 СТН
6.30 Столиця
7.25, 17.00 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, 5.00
Мультляндія
13.45 Час відповідей
14.50 Україна насправді
19.35, 0.10 Х/ф «Дивна
жінка»
21.00 СТН. Тижневик
21.30 Європейська
столиця
22.00 Х/ф «Невезучий
папараці»
23.40 Наркоманія
виліковна

05:10 «Наші улюблені
мультфільми:
Приключения Буратино»
06:15 Х/ф «Йшов
четвертий рік війни»
07:50 «Караоке на
Майдані»
08:50 «Сніданок з Юлією
Висоцькою»
09:00 «Їмо вдома»
10:45 «Зважені та щасливі»
13:55 «Національне
талант-шоу «Танцюють
всі!-4»
17:00 Х/ф «Іван
Васильович змінює
професію»
19:00 «Х-Фактор.
Революція»
22:05 «ВусоЛапоХвіст»
23:15 «Х-Фактор.
Революція. Підсумки
голосування»
00:45 «ВусоЛапоХвіст»
01:45 Х/ф «Формула
кохання»

05:55 Т/с «Ранетки»
06:40 Т/с «Журнал мод»
07:45 Х/ф «Летіть додому»
10:00 Ревізор
11:00 Аферисти
12:00 ТОП-100
13:20 Даєш молодь
14:20 Х/ф «Татові знову
17»
16:25 Х/ф «Чарлі і
шоколадна фабрика»
19:00 Х/ф «Хербі:
божевільні перегони»
21:00 Х/ф «Практична
магія»
23:00 Х/ф «Корабельпримара»
00:55 Спортрепортер
01:00 Х/ф «Невигубний
шпигун»
02:30 Зона ночі Культура
02:35 Мовчазне божество
02:50 Сон Аліни
Костомарової
03:10 Та, що поруч
03:25 Зона ночі

08:30 «Технопарк»
08:50 «Бізнес-час»
09:20 «Інтелект.ua»
10:15 «Здорові історії»
10:35 «Не перший погляд»
11:20 «Трансмісія-тест»
11:35 «Автопілот-тест»
12:15 «Вікно в Європу»
13:10 «Вперед, на Олімп!»
13:35 «Драйв»
14:10 «Кухня гурмана»
14:25 «Гра долі»
15:20 «Інтелект.ua»
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»
20:50 «Тема тижня»
21:00 «Велика політика»
21:40 «Вікно в Америку»
22:00 «Машина часу»
23:00 «Київський час»

09:00 Створи себе
09:05 24 години Світ
10:15 За сім морів
10:50 Телеенциклопедія:
Виховання домашніх
тварин
11:15 Сльози світу
12:15 Ювелір TV
15:00 Твій хіт
16:10 М/ф «Ну,
постривай!»
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
22:20 Х/ф «Фараон»
00:05 Ювелір TV
02:35 Твій хіт
03:05 Сильні світу сього

05:00 « Велика політика з
Євгенієм Кисельовим»
07:40 «Формула любові»
08:40 «Городок 2011»
09:00 «Орел і Решка»
10:00 «Україно, вставай!»
10:40 «Вирваний з
натовпу»
11:15 «Найрозумніший»
13:10 Д/ф «Гурченко. По ту
сторону Карнавалу»
14:15 «Бенефіс Людмили
Гурченко»
15:40 « КіВіН, що голосить»
19:00 «Розсміши коміка»
20:00 «Подробиці»
20:30 Прем’єра. «Вечірній
квартал»
22:25 «Розбір польотів»
23:25 Х/ф «Іноземець»
01:25 «Подробиці»
02:00 «Знак якості»
02:40 Х/ф «Римська
імперія: Август»

06:00 Срібний апельсин
07:00 Події
07:10 Х/ф «Єдина»
09:10 Х/ф «Жіноча інтуїція
- 2»
12:00 Оголена красуня
13:00 Х/ф «Кохаю. 9
березня»
14:45 Т/с «Дорожній
патруль - 10»
16:40 Т/с «Вийшов їжачок
з туману»
19:00 Події
19:20 Т/с «Вийшов їжачок
з туману»
21:20 Шоу «Хто хоче заміж
за мого сина?»
23:00 «Заміж за мого
сина»
00:00 Х/ф «Лісовик - 2»
02:00 Х/ф «Жіноча інтуїція
- 2»
04:00 Х/ф «Єдина»
05:35 Срібний апельсин

07:20 «Готуємо».
08:20 Головна дорога.
08:55 Кулінарний двобій.
10:00 Квартирне питання.
11:20, 00:30 Т/с «Дорожній
патруль-4».
13:05 Своя гра.
14:20 «Таємнича Росія:
Пермський край.
Засекречена катастрофа
НЛО?»
15:20 Очна ставка.
16:20 Огляд. Надзвичайна
подія.
17:25 Професія репортер.
17:55 «Програма
максимум. Розслідування,
які стосуються кожного».
18:55 «Російські сенсації».
19:55 Ти не повіриш!
20:50 «Останнє слово». .
21:50 Нереальна політика.
22:25 Х/ф «Жорстоке
кохання».
02:25 «Кремлівська кухня».

06:00, 10:00, 12:00, 18:00
Новини
06:10 «Генії і лиходії»
06:35 М/ф «Кругосвітня
подорож Кота у чоботях»
07:55 «Грай, гармонь
улюблена!»
08:50 «Розумниці і
розумники»
09:40 «Слово пастиря»
10:10 «Смак»
10:50 «Михайло
Пореченков. Тепер у мене
є все»
12:15 Середовище
проживання. «Геній чистої
кислоти»
13:20 Новий «Єралаш»
14:00 «Розіграш». Краще
16:55, 18:15 Х/ф
«Важливіше, ніж любов...»
19:25 «Великі перегони»
21:00 «Час»
21:15 «Болеро»
22:55 «Прожекторперісхілтон»

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
13:25 Бабуни & Дідуни
13:50 «Беверлі Гілз 90210.
Нове покоління»
15:30 «Універ»
16:25 Х/ф «Модна матуся»
18:30 Лялечка
19:25 Одна за всіх
19:50 Даєш молодь!
20:40 «Універ»
22:30 Бабуни & Дідуни
23:00 Х/ф «Вечірка
вампірів»
00:50 До світанку

бандитської Одеси»
07:20 Т/с «Інспектор
Деррік»
09:35 Т/с «Суто англійські
вбивства»
11:30 «Речовий доказ».
Мільйонер без чобіт
12:00 «Головний свідок»
13:00 Х/ф «Кримінальний
квартет»
15:00 Т/с «Павутиння»
19:00 Т/с «ТульськийТокарев»
23:00 Х/ф «Дівчина з
татуюванням дракона»
02:00 «Речовий доказ»
03:10 «Правда життя»
04:30 «Агенти впливу»
05:50 «Уроки тітоньки
Сови»

Телепрограма
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09:05 Як це?
09:30 Хто у домі хазяїн?
09:50 Крок до зірок.
Євробачення
10:30 Шеф-кухар країни
11:20 Кумири і кумирчики
11:55 Караоке для
дорослих
12:35 Атака магії
13:20 Х/ф «Дорогою
ціною»
14:55 Формула-1. Гран-прі
ОАЕ
17:05 Маю честь
запросити
18:45 Золотий гусак
19:15 Слов’янський базар.
Танцюємо до ранку ч.2
20:40 Офіційна хроніка
20:50 Головний аргумент
21:00 Підсумки тижня
21:40 Точка зору
22:00 Фольк-musіc
22:55 Трійка, Кено,
Максима
23:00 Ера бізнесу.

06:00 Пригодницька
комедія «Пан Гав-Гав»
07:35 Марійчин кінозал.
Мультфільм
08:00 «Холостячки. Нове
кохання»
09:05 Лотерея «Лотозабава»
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 «Найкращий друг
сім’ї»
19:30 «ТСН-тиждень»
20:15 Серіал «Інтерни»
22:15 «10 кроків до
кохання»
23:10 «Світське життя»
00:10 «Телевізійна служба
новин»
00:55 Аргумент кіно

07:30 ЄвроФуд-2012
08:15 «Поліцейський із
Беверлі Хіллз-3».
10:35 Ти не повіриш!
11:35 Козирне життя
12:00 Інший футбол
12:25 Бережись
автомобіля
13:40 Спорт
13:45 Анекдоти поукраїнськи
14:00 «Кодекс злодія».
16:00 Битва націй
17:40 Наша Russіa.
Дайджест
18:45 Факти тижня з
Оксаною Соколовою
19:40 Спорт
19:45 Наша Russіa.
Прем’єрний випуск
20:05 Останній герой
21:15 «Брестська
фортеця».
01:10 Голі та смішні
02:00 «Той, хто біжить за
вітром».

06:00 Обличчя купюр
07:00 Твій хіт
07:15 Клуб Суперкниги
07:35 Клуб 700
08:05 Телеенциклопедія:
Виховання домашніх
тварин
08:40 Мультфільми
09:00 Створи себе
09:55 Найкрасивіші
острови світу
10:45 Сльози світу
12:15 Ювелір TV
15:00 За сім морів
15:30 Твій хіт
16:10 Шлях до перемоги
16:30 М/ф «Вінні-Пух»
17:20 Х/ф «Фараон»
19:00 Навколосвітня
експедиція: три в одному
20:00 Зелена варта
20:25 Сльози світу
21:30 Х/ф «Фараон»
23:25 Американська
космічна одіссея
00:00 Ювелір TV

04:10 Т/с «Московське
подвір’я»
05:50 «Найрозумніший»
07:25 М/с «Вінкс»
08:25 М/с «Маша та
Ведмідь»
08:30 «Це моя дитина»
09:30 «Школа лікаря
Комаровського»
10:00 «Ранкова Пошта з
Пугачовою й Галкіним»
10:35 «НЕДІЛЯ З
«КВАРТАЛОМ»»
11:30 «Смачна ліга з
А.Заворотнюк»
12:30 Д/ф « Як зберегти
кохання»
13:40 Х/ф «Бажання»
16:05 «Вечірній квартал»
18:00 Х/ф «У твоїх очах»
20:00 «Подробиці тижня»
21:00 Х/ф «Дніпровський
рубіж»
23:35 Д/ф «Секрети життя
сіамських близнюків»
01:40 «Подробиці тижня»

07:00 Х/ф «Лісовик - 2»
09:15 Ласкаво просимо
10:15 Шоу «Хто хоче заміж
за мого сина?»
12:00 Ток-шоу «Заміж за
мого сина»
13:00 Щиросерде
визнання
13:25 Т/с «Вийшов їжачок
з туману»
18:00 Т/с «Випадковий
свідок»
19:00 Події тижня
19:30 Т/с «Випадковий
свідок»
21:30 Шоу «Хвилина на
перемогу»
22:30 Футбольний уїк-енд

06:00, 08:00, 11:00, 14:00
Сьогодні.
08:20 «Перша передача».
08:55 «Розлучення поросійськи».
10:00 Дачна відповідь.
11:20, 01:05 Т/с «Дорожній
патруль-4».
13:05 Своя гра.
14:20 Слідство вели...
15:20 І знову здрастуйте!
16:20 Огляд. Надзвичайна
подія. Огляд за тиждень.
17:00 «Сьогодні.
Підсумкова програма».
18:00 Щиросерде
зізнання.
18:50 «Центральне
ПРОДАМ ГАРАЖ
телебачення».
в Вишгороді,
19:55 «Таємний
навпроти РЕСу,
шоу-бізнес: справа
ГК «Форсаж», 32 кв. м, адміністраторів».
цегляний, є погріб,
20:55 «НТВшники»». Арена
ціна — 15 000 у. о., торг! гострих дискусій.
Тел: (097) 211-46-67, 22:00 «СРСР. Крах імперії».
(093) 715-91-99
Д/ц Ф 4 «Перша кров».

Вітаємо з днем народження
Володимира Юрійовича ЛІСОГОРА!
Нехай наснаги Вам дає земля,
Десятки літ ще мріяти, творити.
Хай рідна пісня серце окриля,
В здоров’ї, радості щоб тільки жити!
З іменинами поздоровляємо
Миколу Олексійовича ЯРОШЕНКА!
Хай кожний день приносить радість,
І буде злагода в сім’ї,
Хай обминає дім твій старість,
Живи ще довго на Землі!
Не знати горя, сліз і бід
Шановна
Світлано Пилипівно БРАГАРНИК!
ВІТАЄМО Вас із благородним,
пишним, красивим ЮВІЛЕЄМ!
Нехай квітують завжди Ваші дні
яскравим гожим цвітом,
і буде в них сердечність і тепло,
Щоб у житті було чому радіти,
А смутку у душі ніколи не було.
Педагогічний та учнівський колективи ВЗОШ І-ІІІ ст. № 1

Безкоштовні оголошення
ПРОДАМ
резину б/в «Brilliant», 175/80, R/4. холодильник «Ardo»,
Тел: (04596) 53-8-53,
вітальню.
(098) 249-87-32
Тел: (096) 438-03-82

гараж, кооператив «Гідроенергетик», район базару.
Тел: 54-420, (066) 359-74-39
ІНШЕ
Сантехнічні зварювальні роботи,
Домашній майстер
електрика, ламінат, вагонка, шпалери.
Тел: (063) 100-90-08
Тел: (067) 945-06-40
Юридичні послуги, будь-які Ремонт, встановлення, перетяжка
правові питання. Адвокат.
дверей, безпіщанка, відкоси.
Тел: (067) 184-18-55
Тел: (093) 451-63-04

ЗДАМ
гараж, кооператив
«Автомобіліст».
Тел: (04596) 53-8-53,
(098) 249-87-32

6.00, 7.00 СТН. Тижневик
6.30 Хто в домі господар?
7.30, 14.35, 15.55, 2.00,
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
16.30 Золота 10-ка М.
Поплавського
17.30 Х/Ф «Невезучий
папараці»
19.15, 0.55 Х/ф «Дивна
жінка»
20.25 Гаряча лінія «102»
21.00 СТН. Спорт.
Тижневик
21.25 Світ бізнесу.
Підсумки
22.00 Х/ф «Гуляка»
23.55 Громадська
приймальня

гараж. кооператив
«Гідроенергетик»,
район базару.
Тел: 54-420, (066) 359-74-39

04:50 «Наші улюблені
мультфільми: КонекГорбунок»
06:00 Х/ф «Формула
кохання»
07:40 «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 «Бабине літо»
01:20 «Неймовірні історії
кохання»
02:15 Х/ф «Собаче серце»
04:25 Нічний ефір

04:40 Т/с «Ранетки»
06:15 Кліпси
06:30 Т/с «Журнал мод»
07:40 Церква Христова
07:55 Запитайте у лікаря
08:35 Живчик Старти
09:00 Х/ф «Татові знову
17»
11:00 Я - ГЕРОЙ!
13:10 Шоуманія
14:00 Info-шок
15:05 Файна Юкрайна
16:15 М/ф «Мадагаскар.
Різдво»
16:40 Х/ф «Хербі:
божевільні перегони»
18:55 Фабрика Зірок-4
22:05 Хто проти
блондинок?
23:10 Х/ф «Дівчина мого
кращого друга»
01:10 Спортрепортер
01:15 Х/ф «П’яний»
03:15 Зона ночі Культура
03:20 Княгиня Ольга
03:30 Таємниця кохання.

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»
17:20 «Палата»
17:25 «Байк ТІМЕ»
18:15 «Машина часу»
18:45 «Київський час»
19:15 «Тема тижня»
19:30 «Велика політика»
19:55 «Бізнес-час»
20:05 «Володимир
Стернюк: служіння у
підпіллі»
20:50 «Тема тижня»
21:00 «Час: підсумки»
21:40 «Час-Тайм»
22:00 «Територія закону»

06:00, 10:00, 12:00 Новини
06:10 «Генії і лиходії»
06:35 Х/ф «Убити лицедія»
07:55 «Смак»
08:35 «Служу Вітчизні!»
09:10 «Здоров’я»
10:10 «Непутні нотатки»
10:30 «Доки всі вдома»
11:30 «Фазенда»
12:15 «Спеціальне
завдання»
13:35 «Хвилина слави».
Краще
16:15 Х/ф «Прогулянка
Парижем»
18:00 «Клубу Веселих
і Кмітливих - 50 років!»
Ювілейний випуск
21:00 Недільний «Час»
22:00 «Велика різниця»
23:15 Х/ф «Загін»
01:00 Х/ф «Живіть у
радості»
02:20 Х/ф «Шанс»
04:05 «Модний вирок»

06:00 «Легенди
бандитської Одеси»
07:20 Т/с «Павутиння»
11:30 «Легенди карного
розшуку». Рубіновий
Генацвалє
12:00 «Агенти впливу»
12:45 «Моя країна»
13:05 «Найкращі бої братів
Кличків»
15:00 Т/с «ТульськийТокарев»
19:00 Х/ф «Убити
президента»
21:00 Х/ф «Після
прочитання спалити»
23:00 Х/ф «Підступний
ворог»
01:00 Х/ф «Убити
президента»
02:40 «Речовий доказ»
03:50 «Правда життя»
04:45 «Агенти впливу»
05:40 «Уроки тітоньки
Сови»

06:30 Серіал «Малятатвійнята»
06:50 Телепузики
07:15 Мультик з Лунтіком
07:40 Серіал «Малятатвійнята»
08:05 Серіал «Байдиківка»
08:35 Телепузики
09:00 Мультик з Лунтіком
09:30 Одна за всіх
09:55 Даєш молодь!
10:50 Х/ф «Однокласниці»
12:30 Лялечка
13:25 Це любов
13:50 «Беверлі Гілз 90210.
Нове покоління»
15:30 «Універ»
16:50 Х/ф «Щасливий
кінець»
18:30 10 бажань
19:25 Одна за всіх
19:50 Даєш молодь!
20:40 Серіал «Універ»
22:30 Це любов
23:00 Х/ф «P.S. Я тебе
люблю»

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
Підприємству в м. Вишгороді терміново потрібні:
— маляр з порошкового фарбування металевих
виробів. З/п від 5000 грн. Досвід роботи.
— оператор ламінаційної лінії. З/п від 4 000 грн.
Навчаємо. Тел: (067) 659-54-57, (067) 548-03-77

Запрошую на роботу у приватну
пекарню пекарів з досвідом роботи.
Тел: (098) 327-37-77, (050) 386-72-27

Шкідливі консерванти
Перед тим, як купувати продукти, слід
звернути увагу на їхній вміст, до якого
входять різні додатки, консерванти.
Антиокислювачі і консерванти із усіх
додатків найбільш шкідливі для людини.
Наприклад, консерванти Е200 і Е299 використовуються для того, щоб продукти
довше зберігалися, видаляють бактерії.
Дія консервантів майже не відчувається. Але покупці мають знати про
шкідливість деяких із них. Допускаються до застосування у харчовому виробництві: Е200 – сорбінова кислота, Е210
– бензойна кислота, Е220 – діоксид
сірки, Е234 – нізін, Е270 – молочна кислота, Е280 – пропіонова кислота, Е290
– діоксид вуглецю.
До заборонених належать: Е225 –
сульфит калію, Е227 – гідросульфит
кальцію, Е230 – біфенил, дифенил, Е233
– тіабендазол, Е239 – форміат кальцію,
Е252 – нитрат калію.
Ці консерванти викликають розвиток
раку.

Вишгород

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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По многочисленным просьбам
известная знахарка и целительница

ИОАННА
проводит прием в г. Вышгороде (с 05.11 по 15.11)
Все виды порчи снимаются на свечах. Вышепчет любые кожные заболевания. Освобождает от всех видов порчи (даже сделанное на смерть),
сглаза, колдовства, испуга, родового проклятия, венца безбрачия, одиночества, открывает дорогу в бизнесе, личной жизни. Старинными молитвами безошибочно вышепчет разные болезни. Желаете, чтобы в вашем доме были мир и покой? Мечтаете о материальном благосостоянии?
Приходите к знахарке ИОАННЕ. Она поставит вам защиту от болезней.
Если хотите избавиться от пьянства, приносите рубашку. От бесплодия — 3
сырых яйца и чистую пеленку. Не ладится в хозяйстве, неурожай на огороде
— соль и горсть земли со двора. Нет мира в семье между мужем и женой, родителями и детьми — несите 3 свечи. Страдаете от одиночества — принесите
замок с ключом. Детей с заиканием, энурезом, другими болезнями мочеполовой системы, нервным тиком, припадками черной болезни следует приводить
взрослым. Людям, которые страдают от импотенции, простатита, аденомы
предстательной железы и других болезней мочеполовой системы — принесите пачку соли. Кто страдает от заболеваний суставов, взять с собой 0,5 л воды.
Тысячи людей страдают от колдовства и избавиться от этого поможет
ИОАННА. Уникальный дар возвращать радость жизни.
Стоимость индивидуального приема — 20 грн.
Запись по тел: (063) 639-98-18

Вишгород

До 68-ої річниці визволення міста й району 5 листопада 2011 року
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Квіти до підніжжя пам’ятника визволителям

В

шанувати загиблих у роки
Великої Вітчизняної війни і
подякувати ветеранам зібралися вишгородчани третього
листопада біля пам’ятника воїнамвизволителям.
Вікторія ШМИГОРА
ФОТО – Андрій Максімов, «Вишгород»

Відзначення 68-ої річниці визволення
Вишгородщини – не просто підсумок
небаченого за своїми масштабами військового зіткнення, це хвилююче свято
вкотре засвідчує торжество добра над
злом. Надто це важливо для майбутніх
поколінь, адже без знання визначних віх
в історії свого народу неможливе творення нових.
Із промовами виступили заступник
голови Вишгородської РДА В’ячеслав

Вулиці нашого міста

Савенок, заступник голови райради
Олександр Глущенко, заступник міського голови Олександр Ростовцев,
голови районної ради ветеранів — Петро Головко, міської – Петро Жуланов,
комітету учасників Великої Вітчизняної
війни — Іван Швець, Спілки радянських
офіцерів — Анатолій Козак.
Війна вважається закінченою лише
тоді, коли встановлено імена всіх загиблих і гідно вшановано тих, хто наближав Перемогу та брав участь у її
здобутті. І цю гуманну місію повинні
виконувати ми з вами. Цей світлий і
водночас сумний день дуже важливий
і незабутній для всіх тих, хто визволяв
Вишгород і Україну, для членів їх сімей,
для всіх городян.
По завершенні мітингу відбулося
покладання квітів до пам’ятника воїнам-визволителям, після чого при-

Мітинг пам’яті
сутні вшанували пам’ять загиблих у
війні хвилиною мовчання. Всі охочі
мали змогу відвідати виставку, при-

свячену визволенню від фашистських загарбників, в історичному
музеї.

Була війна…

Меланія Гриненко

У

телефонному
довіднику
(2004 року випуску) прізвище «Гриненко» займає майже сторінку. Але на вулиці імені вишгородської партизанки живе їх всього
кілька. Телефонуємо одному з них –
чи знає він, чому вулиця носить таке
ім’я.
Марта КВІТКА
ФОТО з архіву Вишгородського історикокультурного заповідника

Микола Васильович (так звуть співрозмовника), звісно, знає, та без подробиць. Більше того – Міля доводиться
йому якоюсь далекою ріднею. Якщо добре пошукати, у Вишгороді можна знайти
й її близьких родичів.
Напевне, про це більш докладно знають в історико-краєзнавчому музеї. Але
його директор Олег Коваль розчарував:
— Нещодавно приходив молодик,
цікавився долею Мілі Гриненко. Нібито
її родич. Але даних про нього я не залишив…
Дарма. Адже чим більше таких відвідувачів – тим більше дізнаємось про відважну вишгородчанку. Яка вона була? У
якій частині Вишгорода мешкала її родина? Про що Міля мріяла? Ким працювала, адже на початку війни їй було вже 23
роки?
БУФЕТНИЦЯ ТА ЛИСТОНОША
У Вишгороді Міля закінчила місцеву
семирічну школу й поїхала до столиці з
мрією подовжити навчання і вступити до
інституту. На жаль, невідомо, який вона
обрала навчальний заклад. Є свідчення
лише про те, що у ньому вона влаштувалась на роботу в буфет. Але отримати
вищу освіту Мілі не судилося – почалась

війна, а незабаром її рідне село Вишгород та й Київ окупували фашисти.
Міля повернулась до Вишгорода і
влаштувалась в управу листоношею. Молода, приваблива дівчина розуміла, що
це лише тимчасовий «хід конем» і що їй
не вдасться уникнути долі тисяч юнаків і
дівчат, яких окупанти цілими ешелонами
відправляли до Німеччини як живу робочу силу.
Принесли попередження й їй. 30 квітня 1942 року Міля мала до 10-ї години
прибути до Вишгородської управи. Такі
папірці отримали ще 40 юнаків і дівчат.
Вибору не було. За невиконання наказу постраждали б рідні – все майно сім’ї
конфіскували б, а хату спалили. Ешелон
формувався у Києві. І коли він уже рушив
на Захід, на одному з перегонів Міля на
ходу вистрибнула з вагону і темної пори
дісталася Києва, де жили її близькі.
КИЇВСЬКЕ ПІДПІЛЛЯ
Чоловік Міліної сестри Федір, член
київського підпілля, дістав довідку, у якій
зазначалося, що «Меланія Савівна через
хворобу звільняється від поїздки до Німеччини та від важких робіт» Це рятувало
дівчину від фашистського рабства.
Федір і порадив їй повернутися до
Вишгорода і попроситись на колишню
роботу в управу. Як листоноша, що носить пошту від села до села, вона має
знати, де зосереджені основні формування окупантів.
Отримала дівчина і перше завдання
– встановити зв’язок з партизанським
загоном «Перемога», що діяв на території колишнього Вищедубечанського
району. Так Міля вийшла на братів Науменків – керівників загону — і стала його
зв’язковою.
Йдучи із сумкою листоноші від села
до села, вона не викликала підозри з
боку німців. Між тим, Міля збирала цінну
розвідувальну інформацію для київського підпілля, домовлялась про доставку
зброї, медикаментів, одягу та продо-

Окупанти доять корів

Партизани
вольства загону «Перемога» і навіть взяла особисту участь в одній із ризикованих операцій – підірванні мосту через
Дніпро, по якому мали пройти ешелони
фашистів на Сталінград.
ЗРАДНИК ЯН ЧУБЧЕНКО
На початку 1943 року до підпільної
групи втерся зрадник – агент німецької
поліції Ян Чубченко, який ще до війни
знав Костю Буяла – розвідника загону
«Перемога». Агент і видав явку в Києві.
Разом із Костею схопили й радистку.
Костя загинув під час нападу, а пізніше після жорстоких катувань розстріляли
і радистку — у Бабиному Яру.
12 серпня 1943 року схопили і Мілю
Гриненко під час переправи через Дніпро зброї партизанам. Хитрощами, обіцянкою зберегти життя в обмін на інформацію окупанти намагались вирвати
у дівчини дані про партизанський загін
– де розташований, скільки у ньому підпільників, їх прізвища, які операції намічені найближчим часом.
Міля називала тих, хто вже загинув,
був відправлений до Німеччини або прислужувався у Вишгороді новій владі. І

Діти війни

цим викликала лють і ще більші тортури
нелюдів.
Після знущань Мілі повісили на шию
табличку «Партизанка» і востаннє провели вулицями Вишгорода. Вона йшла
боса і напівроздягнена, але непідкорена,
з гордо піднятою головою. Вона нікого не
зрадила і йшла на смерть, чесно дивлячись в очі своїм односельцям, які не витримували і відвертали погляди від скаліченої дівчини.
Неподалік села Горенка Києво-Святошинського району, біля хати лісника на
величезному дубі повісили відважну партизанку. Та вона і мертва викликала в окупантів жах, тому тіло Мілі зняли і спалили.
Ось і всі відомості про Меланію Савівну Гриненко, які є в архівах Вишгородського історико-культурного заповідника. Та ми сподіваємось на те, що
відгукнуться родичі партизанки, які живуть у нашому місті, в столиці та й по всій
Україні, і ми напишемо колективний літопис про відважну землячку, посмертно
нагороджену медаллю «За бойові заслуги», про Мілю Гриненко, ім’я якої носить
одна з вулиць Вишгорода.
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5 листопада 2011 року

Календар

Цей день в історії
5 листопада – День чоловіків
1935 — у Києві відкрито регулярний тролейбусний рух
1953 — у Києві відкрито міст
Патона
Іменини: Єлісей, Гнат, Яків
6 листопада – День працівників соціальної сфери
1860 — Авраам Лінкольн
обраний 16-м президентом
Сполучених Штатів
1960 — у Києві запущено
першу чергу метрополітену —
5-кілометрова ділянка Святошино-Броварської лінії від
станції «Вокзальна» до станції
«Дніпро»
Іменини: Арефа, Афанасій,
Феофіл (Теофіл)
7 листопада
1504 — Христофор Колумб
завершив своє останнє в житті морське плавання
1917 — почалась Жовтнева
революція 1917 року
1951 — у Києві почав роботу
перший в Україні телевізійний
центр
1967 — Генеральна Асамблея ООН прийняла Декларацію про ліквідацію дискримінації жінок
Іменини: Анастасій, Маркіян
8 листопада – Міжнародний день КВК
1623 — вперше опубліковане зібрання творів Шекспіра
1793 — Лувр відкрився для
публіки
1833 — у Нью-Джерсі сталася перша в історії катастрофа
потяга, дві людини загинули
1927 — закладено Дніпровську гідроелектростанцію потужністю 650 тис. кінських сил
Іменини: Афанасій, Дмитро,
Феофіл
9 листопада – День української писемності та мови,
День книги рекордів Гіннеса, Міжнародний день
боротьби проти фашизму,
расизму та антисемітизму
1911 — у Парижі запатентована неонова реклама
1951 — США вперше провели підземне випробування
атомної бомби
1961 — місто Сталіне дістало назву Донецьк
1962 — місто Станіслав перейменоване на Івано-Франківськ
Іменини: Андрій, Марк, Нестор
10 листопада – День святої п’ятниці, Всесвітній
день молоді, Всесвітній
день науки, Всесвітній день
якості, Міжнародний день
бухгалтерії
1928 — у Києві відкритий
будинок-музей Тараса Шевченка
1975 — Генеральна Асамблея ООН прирівняла сіонізм
до расизму
Іменини: Арсеній, Дмитро,
Іван, Нестор, Параскева, Степан (Стефан)
11 листопада
1215 — скликаний найбільший в історії середньовіччя IV
Латеранський Вселенський
собор
1952 — у Каліфорнії продемонстрована дія першого
відеомагнітофона
Іменини: Анна (Ганна),
Клавдій, Марія

Знахідка
Це було давно. Переглядаючи свої
папери в Канаді, знайшов цей листок.
Я повернувся в Україну вмирати, бо
мені вже доходить 85-й рік, тож узяв
його із собою. А ви надрукуйте у своїй
газеті для тих, хто недооцінює багатство нашої мови...
Іван БУРДА, УМ

Отже, було це давно — ще за старої
Австрії. В купе поїзда «Львів — Відень»
їхали чотири пасажири: англієць, німець,
італієць і наш українець.
Говорили про різне і нарешті почали про мови: чия краща, багатша, котрій
належить світове майбутнє. Зрозуміло,
кожний вихваляв свою.
Англієць заявив, що Великобританія — це країна завойовників і великих
мандрівників, які славу її мови рознесли
по всьому світу. Англійська — це мова
Шекспіра, Байрона, Діккенса, Ньютона,
Дарвіна та інших великих письменників і
науковців. Вона світова!
Гордовитий німець відразу заперечив, бо ж німецька — це мова двох імперій, Великонімеччини та Австрії! Це
мова філософії, техніки, армії, медицини,
славних Шиллера, Канта, Вагнера, Гете
і Гейне. І тому тільки їй належить світове
майбутнє.
А італієць, посміхаючись, сказав: ви
обидва не маєте рації. Італійська — це
мова музики, кохання, про яке мріє кожен.. . Нею написані славетні твори Данте, Бокаччіо, Петрарки, лібрето відомих

Вітання

Дата

Чия краща й багатіша...
опер Верді, Пуччіні, Россіні та інших великих італійців. Ні, тільки італійська може
бути провідною у світі!..
А наш українець — по довгій мовчанці
— сказав: «Я міг би, панове, як і ви, хвалитися, що моя рідна мова — це мова
незрівнянного сатирика Котляревського, безсмертного генія Тараса Шевченка, неперевершеного у світі лірика Лесі
Українки, великого титана Франка. Я міг
би назвати багато славних імен свого народу, але не в тому суть. Ви ж нічого не
сказали про саме багатство і можливості ваших мов. А це — найважливіше! От,
скажімо, чи могли б ви своїми мовами
написати невелике оповідання, в якому б
усі слова починалися з однієї і тієї самої
літери?!»
— О, ні! Це неможливо, — заявили всі.
— А в нашій — це зовсім просто! Назвіть якусь літеру, — звернувся він до німця.
— Нехай буде «П», — сказав той.
— Добре. Оповідання буде називатися
«Перший поцілунок»
Популярному перемишльському поету Павлу Петровичу Подільчаку прийшло
поштою приємне повідомлення: «Приїздіть, Павле Петровичу, — писав поважний
правитель Підгорецького повіту Полікарп
Пантелеймонович Паскевич, — погостюєте, повеселитесь!»
Павло Петрович поспішив, прибувши
першим поїздом. Підгорецький палац
Паскевичів привітно прийняв приїжджого
поета... Потім під’їхали поважні персони
— приятелі Паскевичів...

У листопаді

Народилися
1 — керуючий справами виконавчого комітету
Вишгородської міськради
Ольга Володимирівна ВАСЮК (ювілей)
2 — спеціаліст І категорії апарату виконкому
Лідія Миколаївна МЕЛЬНИЧЕНКО та журналіст ТРК
«Више Град» Галина Вікторівна ЄГОРКІНА
3 — депутат міськради
Володимир Юрійович ЛІСОГОР (кругла дата)
4 — газета «Вишгород» (виповнилося 16 років)
і заступник Вишгородського міського голови
Олексій Олександрович ДАНЧИН
8 — відеоінженер ТРК «Више Град»
Олег Іванович САРЕЛО
12 — депутат міськради Віктор Вікторович ШУБКА
13 — спеціаліст І категорії юрвідділу
Олена Володимирівна МЕЛЬНИК
17 — директор ВМКП «Водоканал»
Георгій Васильович ЧЕБАН
19 — член виконкому
Людмила Федорівна ЧЕРВ’ЯКІВСЬКА (ювілей)
22 — оператор ТРК «Више Град»
Юрій Сергійович ШУБКО
24 — депутат міськради
Костянтин Олександрович АНДРОЩУК
28 — член виконкому
Олексій Володимирович ВЕРЕТЬОНКІН
(кругла дата)
30 — головний редактор газети «Вишгород»
Марина Юріївна КОЧЕЛІСОВА
Бажаєм кохання, гарних подій,
Здійснення задумів,планів і мрій
Щастя квітучого, злетів найвищих,
Шляхів до мети легких і найближчих.
Вишгородська міська рада, міськвиконком,
редакція газети «Вишгород»

Народні прикмети

Я

кщо лушпиння в цибулі тонке –
зима буде м’яка, а якщо товсте та
грубе – довга і холодна.
Зірки сильно мерехтять – до непогоди.
Листопад вересню онук, жовтню – син,
а зимі – рідний брат.
Листопад зимі ворота відчиняє.
Листопад – не лютий, проте спитає – чи
одягнутий та взутий.
У листопаді світанок із сутінками в полудень зустрічаються.
4 — Казанський день. Казанська Божа
мати – остаточна межа переходу від осе-

Вишгород

ні до зими.
5 — Якова. Якщо цього дня піде град
або снігова крупа, то на Мотрону (22) почнеться справжня зима.
8 — Дмитра. Цей день вважався жіночим святом.
10 — Параскеви-П’ятниці, Параски.
Якщо день випаде сонячний – зима буде
тепла і м’яка, якщо хмарний – наприкінці
грудня вдарять морози.
14 — Кузьми і Дем’яна. Свято зустрічі
зими (так звані «курячі іменини»).
19 — Павла. З цим днем пов’язують
льодостав – замерзання річок та озер.
20 — Федора. Вважалося, що зима сі-

Посадили Павла Петровича поряд
панночки — премилої Поліни Полікарпівни. Поговорили про політику, погоду.
Павло Петрович прочитав підібрані пречудові поезії. Поліна
Полікарпівна програла прекрасні полонези, прелюдії. Поспівали пісень, потанцювали падеспак, польку. Прийшла
пора — попросили пообідати.
Поставили повні
підноси пляшок:
портвейну, пліски, пшеничної, підігрітого
пуншу, пільзненського пива. Принесли
печені поросята, приправлені перцем
півники, пахучі паляниці, печінковий паштет, пухкі і пампушки під печеричною
підливою, пироги, присмажені пляцки...
Потім прислуга подала пресолодкі пряники, персикове повидло, помаранчі, повні порцелянові полумиски полуниць, порічок...
Почувши приємну повноту, Павло
Петрович подумав про панночку. Поліна Полікарпівна попросила прогулятися
Підгорецьким парком, полюбуватися і
природою, послухати пташині переспіви.
Пропозиція повністю підійшла підхмеленому поету. Походили, погуляли... Порослий папороттю предавній парк подарував парі приємну прохолоду... Повітря
п’янило принадними пахощами...
Побродивши по парку, пара присіла
під порослим плющем платаном... Посиділи, помріяли, позітхали, пошептали,
пригорнулися. Прозвучав перший поцілунок...
— Прощай, парубоче привілля! Прийдеться поету приймакувати!

Ліра

Молитва за Україну
Євгенія ЛЕЩУК
Пошли нам, Боже, нині Богунів,
Щоб вберегли омріяну Державу,
Щоб виростили лицарських синів,
Щоб воскресили розіп’яту славу.
Пошли Нечаїв через триста літ,
Які б за волю стали до загину,
Щоб мужністю знов потрясали світ,
Щоб над усе любили Україну!
Пошли нам, Боже, вірних Богунів
Козацької душі, снаги і вроди,
Щоб в них була опора наших днів,
А стрій козацький не лише для моди.
Щоб не боялись хрест тяжкий нести,
Бо що тоді такі герої варті?!
Щоб не пливли за бізнесом в світи,
Щоб не лишали на поталу Матір!
Та не забули, що в нас за мета,
Щоб не пішли знов на ганебну злуку,
Щоб Україна їм була свята,
Щоб не подали ворогові руку!
Пошли нам, Боже, нині Богунів.

Українська мова
Віктор КУЧЕРУК
О рідна мово українська,
Ти, наче пісня материнська,
Мені в колисці душу гріла
І на життя благословила.
Моя любов невідворотна,
Дзвінка, весела і скорботна,
Багатобарвна, невмируща,
Немов Дніпра вода цілюща.
Чи на поверхні, чи на денці,
І на устах моїх, і в серці…
Ти, друже, також не сторонься
Її, яскравої, як сонце.
дає на покуть, тобто вступає в свої права.
21 — Михайло має сповістити про початок зими, бо приїздить на «білому коні».
22 — якщо у листопаді Мотря приїде на
«білому коні», то зима буде сувора і довга.
27 — Пилипа, заговини, запусти на
Пилипівку. Напередодні посту готують
смачну обрядову вечерю.
28 — Пилипівський піст. Пилипівка (28).
Якщо у цей день лежить сніг, то долежить
до повені. У Пилипівку день до обіду…
29 — Матвія, Симон–Юди. Остаточно замерзає земля. «На Симона горобці
збираються у табунці»...

КОЛО жінки

Вишгород

казали високі результати організатори
відзначили почесними грамотами та
грошовими преміями. Крім того водія
раритетної автівки – автомобіля «Москвич» 1955 року випуску, який замкнув
десятку лідерів загального заліку – Віктора Кучера також відзначили почесною грамотою. Не забули і про жінок.
Найкращого водія прекрасної половини
людства Тамару Чебану також нагородили грамотою та кубком.
Щоб не злетіти з дистанції, водій має
тонко відчувати свій автомобіль, вміти
маневрувати, обирати найкращу траєкторію руху. Круті повороти, різноманітні
елементи розворотів, елегантно-швидкісний об’їзд перешкод — ніщо так не
сповнює кров адреналіном, як подібні
дії, – відзначають автолюбителі.
По завершенні змагань учасників та
вболівальників організатори запросили на смачну козацьку кашу від БАРСа,
смачною випічкою та гарячим чаєм.
Організатори та учасники залишилися у захваті й від якісного асфальтного покриття, що з’явилося до «Формули
– 1 на воді», і відзначили на стільки злагоджено працює вся вертикаль влади
від місцевої та районної до обласної й
вище.
Асоціація роботодавців Вишгородщини (АРВ) планує і надалі проводити
змагання з фігурного водіння. Запрошують до перегонів усіх, хто має міцні
нерви, гаряче серце і ризиковану вдачу.
Валерій Виговський, заступник
голови АРВ, депутат Вишгородської
міськради (разом із сином Романом
також брав участь у змаганнях з фігурного водіння автомобіля):
– У нас виникла ідея провести такі
змагання до Дня автомобіліста. Для

... «по правилах»
Вишгорода – це ноу-хау. Гадаю, що всім
сподобалося і це стане хорошою традицією. Це спорт і шкоди від нього немає.
Хіба що спалена гума і трохи пошкоджена ходова частина. Та це не страшно.
Всі отримали море емоцій від їзди.
Богдан Руденок, депутат Вишгородської міськради, учасник змагань:
– Я просто у захваті! По-перше – це
адреналін, а по-друге – це виховує водійську етику та дисциплінує. Сьогодні
отримав масу задоволення, сто відсотків адреналіну. Словами це не передати. Стан душі розслаблений, їду та відпочиваю.
Юрій Попов, депутат Вишгородської міськради, член АРВ (змагався
у класі «Джипи»):
– Вперше змагався у вправності водіння автомобілем, для мене це щось
нове. Емоції переповнюють. Думаю,
наступного року учасники будуть більш
підготовленими і покажуть іще кращі
результати. За можливістю тренувати-

мусь, адже це гарний спосіб отримати
необхідну порцію адреналіну, відпочити
разом із друзями.
Віталій Кравчук, член АРВ (у змаганнях посів почесне друге місце):
– Для мене це дебют. Враження
дуже гарні, адреналін через край. Погода чудова. Сама атмосфера, підтримка
додавали драйву. Більшість учасників
– аматори, тож результат досить непоганий. Впевнений, що турнір стане хорошою традицією для любителів драйву
на колесах.
Лідія Дорн, вперше взяла участь у
таких змаганнях:
– Обов’язково спробую свої сили наступного року. Для мене це взагалі було
сюрпризом. У переддень змагань чоловік поставив перед фактом, що записав
мене. Це просто супер! Я у захваті.
Наталя Виговська, член АРВ:
– Вболівала за чоловіка та сина.
Враження переповнюють! Наступного
року і сама обіцяю показати майстерклас.

Здорова дитина вдома і в дитсадку

З

бираючи маля до дитсадочку,
батьки насамперед занепокоєні тим, чи заберуть його звідти
здоровим, чи не доведеться знову йти
на лікарняний по догляду за дитиною.
А на роботі чи не подивляться на такого
працівника з погано прихованим невдоволенням?

Навряд чи і вихователів, і нянечок влаштовує ситуація в групах, коли замість 2025 дітей приходить вполовину менше. А
відтак — і батьки, і працівники дитсадка зацікавлені в тому, щоб діти не хворіли.
У
Вишгородському ДНЗ «Сонечко», наприклад, успішно працюють за
програмою «Я у світі» (запровадження
здоров’язберігаючих технологій). Зокрема,
останні чотири роки цей садочок оздоровлює своїх вихованців найрізноманітнішими
способами.
Методична рада «Джерело», до складу
якої увійшли керівництво, медики, масажист та інструктор з фізичного виховання,
виділила основні напрямки у цій роботі, головними з яких є загартування та профілактика застудних захворювань, профілактика
плоскостопості, підвищення фізичної та розумової працездатності на основі рекомен-

У жовтні 2011 року Вишгородський
міський комунальний дошкільний навчальний заклад комбінованого типу
(ВМКДНЗ) «Ясла-садок «Сонечко» став
лауреатом обласного етапу конкурсуогляду спортивних майданчиків серед
дошкільних закладів.
дацій обласного фізкультурно-лікувального
диспансеру та Українського інституту екології людини Миколи Курика.
Фізичному розвитку дітей у садку приділяють особливу увагу. Малюки займаються
на вулиці будь-якої пори року за будь-якої
погоди, загартовуються повітрям та сон-

ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

Антоніна ПАВЛЮК,
методист районного методкабінету
з питань дошкільної освіти

Розширюється логопедичний штат
району. Є кваліфіковані фахівці у наявних
п’яти логопедичних пунктах: у Гаврилівці, Жукині, Демидові та у Вишгороді (у
ДНЗ «Золотий ключик» та спеціалізованій
школі «Сузір’я»).
Логопедичні групи зазвичай організовуються у дитсадках компенсуючого
типу, де працюють психолог, соціальні
педагоги, медики, проводиться лікувальна фізкультура тощо.

13

Драйв...

АВТОформула
(Початок на стор. 1)
Змагання проходили на різноманітних автомобілях. Ідея проведення таких
дійств цілком закономірна, адже автомобіль – це найпоширеніший і найпопулярніший вид транспорту. «Це змагання
для автолюбителів, тому характеристики машини не брали до уваги, – каже
голова Асоціації роботодавців Вишгородщини Юрій Колодзян, який привітав гостей і учасників автослалому з
відкриттям свята та побажав усім успіхів і перемоги сильнішим. – Авто наших
спортсменів ми якось особливо не готували. Можна на «Москвичі» виграти
у БМВ, а «Нісаном» обігнати «Хонду».
Головну роль відіграє не авто, а вправність водія».
Під час змагань водії по черзі демонстрували навички фігурного водіння. Виконували обов’язкові вправи:
змійку, карман, кільце, колесо, «тещу»
та фініш. Контролював перебіг змагань
суддя республіканської категорії з автоспорту Георгій Васильєв. У змаганнях брали участь і профі, які входять до
складу збірної команди м. Києва: Сергій
Коваленко (чемпіон України 2007 р.) та
Андрій Тимошенко (бронзовий призер).
Серед вишгородців заслужену першість виборов Сергій Гусєв (автомобіль
«Таврія»). Другий – Віталій Кравчук на
своєму металевому коні «Mitsubishi».
Неабияким здивуванням став для усіх
тріумф Миколи Андрушка, який буквально вирвав третє місце на автомобілі
«Волга ГАЗ-21» та отримав від спонсора
змагань директора СТ «Автосервіс» Івана Загичка – річний сертифікат на безкоштовне миття автівки.
Подарунки від спонсора отримали
й інші переможці. Фаворитів, які по-
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цем, фізичними вправами. Вихователі здійснюють реабілітаційно-оздоровчі заходи –
дихальні вправи, пальчикові ігри, різні види
масажу, музикотерапію, психогімнастику.
Зміцненню здоров’я малечі сприяють
процедури у фізкабінеті, де є УВЧ, тубус,
кварц, солюкс, кисневі коктейлі, іонізатори
повітря. Процедури виконуються за призначенням лікаря і під контролем медпрацівників.
У кожній групі є м’ячі, скакалки, килимки
та масажери. Комплекс фізкультурно-оздо-

ровчих заходів сприяє тому, що діти стають
менш вразливими і більш стійкими до різких змін температури, до вірусних та інфекційних захворювань і навіть до екологічних
негараздів.
Сьогодні гострою проблемою є ендоекологічна чистота організму людини як
основи здоров’я та довголіття. Особливо
чутливими до навколишнього середовища
є діти які ще розвиваються, формуються.
З повітрям, водою та їжею до організму потрапляють різні отруйні речовини,
бактерії, віруси, токсини. Хімічні фактори,
електромагнітні поля створюють синдром
стомлюваності та викликають феномен так
званого генетичного дефолту організму
людини, коли через ендоекологічні проблеми клітини не здатні виконувати свою
індивідуальну генетичну програму розвитку. А створення екологічно безпечних для
здоров’я дитини умов перебування у дитсадку гарантує безпеку здоров’я малят від
екологічних негараздів.
Сьогодні головна турбота всіх нас, дорослих, бути максимально уважними до дітей, забезпечити їх конституційне право на
здоров’я і повноцінне життя
Дитина не може чекати на кращі часи.
Нам потрібно невідкладно дбати про неї
щомиті. Тож вітаємо ті дитячі заклади, в
яких є така турбота про дітей — і, зокрема,
ДНЗ «Сонечко» (НА ФОТО), який посів перше місце в районному конкурсі-огляді на
кращимй спортивний майданчик та став лауреатом обласного етапу конкурсу-огляду.
Всього у районі 5087 дітей до 6 років.
Із них 2079 відвідують дитсадок. На 100
дитячих місць припадає 165 дітей – всі
без винятку групи переповнені, у тому
числі в місті Вишгороді. Охоплення дітей дошкільного віку дошкільною освітою
становить 64,8 %.
(З довідки районного відділу освіти)

Про все потроху

У Вишгороді
* 4 листопада ц. р. у
Вишгородській центральній районній бібліотеці
для дорослих відбулась
презентація нової книжки
заслуженого
журналіста
України, колишнього редактора районної газети
«Слово» Василя Линовицького «Межиріччя зелених
крил» — історія та сьогодення Вищедубечанського
державного лісового господарства.
* До сотні дитячих робіт
представлені на виставці
«Осіннє мереживо» в ДНЗ
«Ластівка», якій передували осінні свята, проведені
у семи групах, окрім ясельної.
* Благодійний фонд святої Ольги продовжує акцію
«З любов’ю в серці». До
68-ї річниці з Дня визволення Вишгорода та 67-ї
річниці визволення України
від фашистських загарбників великій групі ветеранів,
одиноких, лежачих вручено продуктові набори.
З нагоди історичної дати
у приміщенні фонду відбувся тематичний захід зі
святковим концертом, на
якому були присутні і ветерани «Каскаду» та «Укргідроенерго». Серед почесних гостей був Герой
України, академік, заслужений енергетик України і
СНД Семен Поташник.
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Спосіб життя

5 листопада 2011 року

Дім. Сад. Город

І здобутки, і втрати

ФізкультУРА

Листопад у саду

Н

а початку листопада
закінчують роботи із
захисту саду до морозів —
обв’язують штамби плодових дерев, знімають з них
ловчі пояси, з гілок видаляють зимуючі гнізда бояришниці, златогузки, непарного шовкопряду, збирають
засохлі і гнилі плоди, старе
листя і рослинні залишки
овочів, і все знищують або
складають на компост.
* Розпушують землю навколо дерев, штамби молодих
плодових дерев захищають
від мишей і зайців толем і руберойдом від поверхні грунту
до першої гілки, зав’язують у
трьох місцях пеньковим шпагатом. Нижній край утрамбовують у землю і прикопують.
* У листопаді заготовляють
живці плодових дерев для
зимового і ранньовесняного
щеплення.
* Посадки полуниць і будьяких ягід мульчують торфом,
листям, зверху кладуть зрізані гілки, аби взимку вони утримували сніг.
* Поки тримається плюсова
погода і якщо немає дощів,
зарядіть вологою землю під
квітниками — насичена водою
земля при подальших похолоданнях краще збереже тепло,
що допоможе рослинам.
* Підживіть землю у квітниках мінеральними добривами,
якщо ви цього не зробили раніше, — для багаторічних рослин це дуже корисно.
* Вчасно прибирайте опале листя з газонів, інакше до
весни трава в окремих місцях
може випріти. У квітниках опале листя без слідів хвороб залишайте як утеплюючи мульчу.
* Обріжте стеблини всіх
багаторічників,
залишаючи
пеньки 10-20 см для утримання снігу.
* На початку листопада і
поки не ляже сніг, посійте
багаторічники – еквілегію,
алісум, гипсофілу, гвоздику, люпин, лаванду, годецію,
дельфініум, костею, портулак,
васильок.
* У суху погоду запасайтесь
у лісі природними покривними матеріалами – хвоєю сосни, ялинки, дубовим листям
– вони кращі для квітів.
* Укриття рослин починайте
з першими морозами. Хвоєю, торфом, сухим листям,
тирсою вкрийте троянди,
клематіс, гортензію та інші теплолюбні рослини. Підсипте
мульчі на ділянки тюльпанів,
гіацинтів, лілій
* Перевірте зібране насіння
на схожість. Розкладіть частину його на вологу паперову
серветку, сховайте у поліетиленовий пакет. Якщо через
15-20 днів насіння не проклюнеться (це – максимальний
строк), можете його викинути.
* Насіння зберігайте у сухому нежаркому місці у паперових пакетах, на яких напишіть
назви культури, сорту – краще не скидати все на свою
пам’ять.

Вишгород

З

різним настроєм пройшли
до фінішу першості м. Києва
з футболу команди різних вікових груп вишгородського футбольного клубу «Чайка».
Василь СКИБИНСЬКИЙ,
завуч міської комплексної ДЮСШ

Упевнено дивляться в майбутній сезон вихованці Валерія Сидорчука — юні
футболісти «Чайки» 2000 р. н. Одного
року їм вистачило для виходу в лігу найсильніших. Подолавши в останньому турі
ДЮСШ-17, команда впевнено посіла
друге місце, що дає право на підвищення
в класі.
Переможені голи в цій грі забили: кра-

щий бомбардир команди в двох останніх
сезонах Андрій Спичак — два, по одному
Роман Савейко та Ростислав Журавльов.
Ще один гол суперники забили у власні
ворота.
Поставлене на сезон завдання — закріпитися у вищій лізі — виконали і підопічні Олександра Черкая з «Чайки» 1998
р. н. Цей результат слід вважати успішним, адже вони змагалися з грандами
київського футболу.
А от футболісти 1999 р. н. з таким же
завдання не впоралися і в слідуючому
сезоні змагатимуться в когорті команд
нижчого класу — в 1-й лізі. Але ж вони
набули цінного досвіду, граючи з найсильнішими командами м. Києва, що не
завадить їм у майбутньому.

З однаковим результатом — місцем
посередині турнірної таблиці — завершили футбольний сезон наші доросла та
молодіжна команди. Перебуваючи певний час в лідируючій трійці, обидві дещо
здали на фініші — звідки і такий результат. Зокрема в останньому турі вишгородська «молодіжка» поступилася ФК
«Атлет» з рахунком 0:2, а доросла команда розійшлася мирно 0:0 з ФК «АдвокатЗахист».
Докладний аналіз виступів «Чайки»
відбудеться на розширеній тренерській
раді дещо пізніше, адже команди 19992000 р. н. та 1997-1998 р. н. іще продовжують виступи в обласній першості.
І тільки дорослі футболісти пішли на
осінні канікули.

Чемпіонат Київщини з баскетболу: четвертий тур

30

жовтня
в
районній
ДЮСШ відбувся четвертий тур чемпіонату
Київської області з баскетболу серед
аматорських команд.
Олег КОВТУН,
президент МБК «Вишгород»

Наші суперники — БК «Комбінат «Тепличний» — у цій нелегкій для нас грі
мали переваги як у рості, так і у віці. З
перших хвилин Бровари не давали Вишгороду закінчити початі атаки на кільце і,
ловлячи нас на контратаках, завдяки своєму професіоналізму (виграють вони не
перший рік на таких змаганнях) відірвалися на 30 очків вперед у 1 періоді.
У ході наступної гри наші гравці мали
намір скоротити розрив у рахунку. І навіть у другому періоді провели поспіль
три успішні контратаки на кільце супротивника, чим викликали сум’яття в лавах
броварських гравців (які вже відчували
легку перемогу, аж тут… Під кінець гри в
четвертому періоді утома гостей, нечіткі кидки, промахи — все це було нам на
руку.
Четвертий період закінчився нашою
перемогою (20:17), але загальний рахунок (101:68) був на користь броварчан.
Хотілося б відзначити нашого форварда
Віктора Лук’яненка — 24 очки. Олександр
Гуцул приніс команді 12 очків, Микита
Ожог — 8, Віктор Біляєвський – теж 8, Віктор Радзивелюк – 6, Дмитро Комлик – 5

очків, Антон Жубінський – 3, Кирило Заводовський – 2.
У цілому для нас це було справжнім
бойовим хрещенням. Бракувало досвіду
триочкових кидків, за рахунок яких будьяка команда може вирватися вперед.
Але, як кажуть, це — справа наживна,
головне, щоб були умови для придбання
досвіду в цьому виді спорту.

Не лише для еліти

В

ідповідно до річного плану
фізкультурно-масових заходів, Вишгородське фізкультурне товариство «Україна» разом із
КП «Управління з розвитку фізкультури та спорту» Вишгородської міськради (Колобов В. В.) і Вишгородським громадським тенісним клубом
фізкультурного товариства «Україна»
(Савочка М. І.) організувало і провело
Сьомий чемпіонат міста з лаун-тенісу
(великого тенісу).
Анатолій МИСЬКО,
голова ВФТ «Україна»

Переможцем став Андрій Піскун, друга ракетка Вишгорода — Микола Сидорин, на третьому місці — Микола Савочка
(керівник дільниці ЗАГ «Гідроспецбуд»).
Цього разу жінки в чемпіонаті участі не
брали, хоча жіночий тенісний контингент
у Вишгороді є.
Вишгородські спортсмени-аматори
вперше ініціативно самоорганізувались
у неформальний тенісний гурток 1991-го
року — і з того часу лаун-теніс без допомоги «зверху» (від державних закладів)
невідворотно входить до спортивної сис-

теми Вишгорода. Регулярно проводяться
поточні заняття та міжосібні змагання,
попри соціальні «погодні умови» і суспільний розгардіяш, тотальне безгрошів’я і т.
ін.
Лаун-теніс — це всесвітній, з фантастичними розмірами призового фонду
спорт, який викликає практичний інтерес не тільки серед широкого загалу, але
й в осередках скупчення елітних владних
структур країн усього світу. Для прикладу: у Вишгороді є два майданчики, один
у Межигірському заповіднику, та один на
базі Лютізького футбольного центру. В
іншій сільській місцевості області таких
споруд зовсім не густо.
Найвищі світові призи лаун-тенісу
«Діамантова ракетка». Розігрується
в м. Антверпені (Бельгія). Ракетку прикрашають 1600 діамантів, загальна вага
яких 150 карат (1 карат = 0.2 гр.), ракетка
виготовлена з більш як шести кілограмів
золота. Її, вартістю 1 мільйон доларів,
одержує тенісист, який тричі виграв турнір в Антверпені.
«Великий Єлем» (термін запозичений від назви одного із видів картрярської гри) — символічний приз, який
одержує переможець (упродовж одного

а-Фішка
Наступна зустріч БК «Вишгород» із БК «Нубіп-Баскет» (Київ)
відбудеться 6 листопада ц. р. у
районній ДЮСШ (поряд із ЗОШ
№ 1) о 17 :30.

Теніс
року!) чотирьох найкрупніших турнірів поспіль (відкритого чемпіонату в Австралії,
чемпіонату Франції на кортах «Ролан-Гарос» у Парижі, Уїмблдонського турніру в
Англії та відкритого чемпіонату Сполучених Штатів Америки).
Зрозуміло, що про подібні титули і
призи вишгородські тенісисти можуть
тільки марити, але ж зміцнювати своє
здоров’я руханкою можуть — цей пріоритет у нашому товаристві найважливіший.
Сучасний, діючий у Вишгороді громадський тенісний клуб при фізкультурному товаристві «Україна» заснований
20 серпня 2005 року (неюридична особа;
президент — Володимир Мошківський,
виконавчий директор — Микола Савочка,
секретар — Інна Піскун). З того часу й ведеться лік проведених офіційних чемпіонатів та поточних тенісних заходів.
Якщо осмислити місце тенісу серед
діючих руханкових товариств Вишгорода
— то це, практично, єдиний клуб, членами якого є виробничники. А за поширення
спорту серед них постійно бореться ВФТ
«Україна»: цей елітний вид спорту цілком
реально може стати масовим — з невеликою допомогою місцевої чи державної
влади, зацікавленої у здоровій нації.

Людина

Вишгород
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Лебедина вірність

К

оли їдеш на Димер через
Лютіж, в центрі села, майже
напроти сільради, на центральній вулиці під номером 48 причаївся охайний будиночок, де живуть
у любові та злагоді Анатолій Панасович та Віра Тимофіївна Дромарецькі.
Марта КВІТКА

До дверей оселі, на яких прикріплене ввічливе нагадування про час відпочинку господарів, веде алея кизилу. У
дворі – розлогі яблуні, груші, ціла тераса лимонника, грядки з лікарськими
рослинами і невеличкий басейн, що дарує прохолоду літнього спекотного дня.
А у самому кінці городу відкривається
чудова панорама Київського моря з мальовничою затокою.
На обійсті пухнастою ковдрою росте
газонна трава, яку господар регулярно
підстригає. Він пропонує відчути, яка
вона шовкова та лагідна, ступити на неї
босими ногами, що вмить потопають у
цьому зеленому оксамиті.
Добре тут. Так добре, що йти не хочеться від цієї краси та затишку, створеної руками Анатолія Панасовича.

Демографія

Скільки нас є
та скільки буде
Населення Землі за 12 років збільшилось на мільярд. Якщо 1804 року у
світі налічувався всього 1 млрд людей,
то до 1927-го кількість населення планети зросла вдвічі, а 3 млрд нараховувалось вже в 1959 році.Чотири млрд
жило в 1974 році, а через 13 років нас
стало 5 мільярдів.
Пік народжуваності залишився у минулому. Чекати наступного подібного
ювілею доведеться тільки 2025 року,

Втім, у Лютежі подружжя прожило не
все життя. Це село обрали, коли вже зібрались на заслужений відпочинок. Тривалий час А. П. Дромарецький очолював
таке велике підприємство, як «Київмлин». Але мріяв про хатинку в селі. Ось
і виходить: якщо чогось дуже хочеш —
це неодмінно здійсниться. Майте це на
увазі, романтики та скептики!
Панасович і досі романтик. Закоханий у рідне слово, до болю у серці — в
Україну, він і пише, і співає про неї під
акомпанемент своєї бандури. І не відмовляється від поїздок: на телебачення – на програму «Надвечір’я»; на наш
міський фестиваль-конкурс «Вишгородська Покрова». І з ним обов’язково
його вірна дружина Віра Тимофіївна, з
якою разом уже 68 років. І цьогорічного
листопада відзначатимуть 170 років на
двох.
Вишгородська поетеса Ольга Дяченко, дізнавшися про це, присвятила
подружжю вірші:
Наснували сто сімдесят років
У любові, злагоді, добрі.
Він для неї – голуб ясноокий,
А вона йому – ясніш зорі.
Гарні їм слова пошанування
а десятимільярдний рубіж буде подоланий у червні 2083-го. До 2100 року
кожний третій житель планети буде африканцем.
Головне джерело демографічних
рекордів, як і завжди, — країни, що розвиваються. Єдиний виняток — США, що
увійшли у першу десятку світу за темпами приросту населення.

Семимільярдний
землянин

ФОТО — Василь ЯКОВЕНКО, спеціально для «Вишгорода»

Сусіди

5 листопада 2011 року

Говорили із високих сцен.
Він співав дружині про кохання,
Вірі – що найкраще із імен.
Перед нею ставши на коліна,
Дякував за радощі й жалі,
Що вона одна, єдина, вірна
Стежку з ним топтала на землі.
Його очі сяяли любов’ю,
Лебедине підставляв крило,
дження статусу) видала одній із трьох
країн, що виборювали право його отримати (Філіппіни, Індія, Росія).

В Україні
Точну кількість населення ми дізнаємось лише 2012 року, коли пройде
черговий офіційний перепис. Останній
відбувся в 2001 році. А зараз в Україні
нараховується 46 мільйонів громадян,
на 6 млн менше, ніж було за часів СРСР.

У районі
й у Вишгороді

31 жовтня десь у Північній півкулі народився семимільярдний житель. ООН
назвала цю дату ще влітку цього року й
іменний сертифікат (юридичне підтвер-

У районі – 72,4 тисячі мешканців, у

Всесвітній день чоловіків

З

чоловічою
дискримінацією було покінчено завдяки
Михайлу Горбачову, який в
2000 році заснував Всесвітній день
чоловіків. Тепер eся світова громадськість відзначає це свято в першу
суботу листопада.
Газета «Вишгород» провела опитування жительок міста, щоб дізнатись, що саме вони думають про
сильну стать нашого людства, адже
хто, як не жінка, може найкраще
охарактеризувати чоловіка.
Опитував Іван БОНДАРЕНКО

– Яким має бути ідеальний чоловік?
– Добрим, чуйним і щоб кохав свою
жінку більше, ніж вона його (Олена, 20
років).
– Яку роль у житті жінки відіграє
чоловік?
– Як не дивно, у нього багато ролей.
Він – друг, брат, коханець, наставник,
чоловік, батько спільних дітей, соратник
в усіх справах (Катерина, 30 років).
– Чи існують іще чоловіки, здатні на сміливі і шалені вчинки заради
своєї коханої?
– Такі були і будуть завжди. Кохання – це зацікавленість у розвитку того,
що ми любимо, тому заради щастя потрібно постійно щось віддавати. Але не
обов’язково для цього робити щось шалене (Юлія, 24 роки).
– Чоловік здатен сам виховати
дитину?
– Звісно здатен, але я гадаю, що

дитині
обов’язково
потрібна мама. Виховати можна, та відсутність материнської
ласки та опіки позначиться на характері
дитини. Плюс доведеться в подальшому
шукати дівчину, яка
погодиться стати цій
дитині мамою (Аліса,
22 роки).
– За що можна
кохати чоловіка понад усе?
– Мені здається,
що безглуздо розділяти кохання на окремі симпатії. Хтось
може подобатись характером, хтось очима, проте кохати можна людину цілком
і повністю (Юлія, 20 років).
– Хто має бути в домі главою: чоловік чи жінка?
– Хоч я і за рівність статей, проте
вважаю, що в домі головним має бути
чоловік. Чоловік – гарант і оберіг сім’ї.
На його плечі покладається велика
ноша. Тому він має довести своє положення, щоб не було соромно кулаком по
столу стукати (Тетяна, 22 роки).
– Які суто чоловічі хобі ви знаєте?
– Рибалка, полювання, інколи в футбол збираються пограти чи по вболівати за пляшкою пива (Світлана, 40 років).
– Хто повинен розпоряджатись
грошима в сім’ї?
– Мені здається, що в кожного має

Бо кохання, вірність в кожнім слові
Незрадливо все життя вело.
Йому ще не дарували вірші, і він був
зворушений до сліз, коли Ольга Андріївна написані експромтом строфи передала йому на святкування «Вишгородської Покрови», коли побачила їх обох
– усміхнених і урочистих – на виставці
біля Будинку культури «Енергетик».
місті – 22,9 тисяч. За переписом 1989
року, у районі проживало на 3,2 тисячі
жителів більше.
Цікаво, що сьогодні і в районі, і в
місті жінок більше, ніж чоловіків: у районі – на 6000, у Вишгороді – на 3000 осіб.
Цього року станом на 1 листопада
у місті народилось 315 малят – на 27
більше, ніж минулого року. А ось показник смертності зменшився: у порівнянні з попереднім роком — з 260 до
241 людини. Тенденція до зменшення
спостерігається по всьому району, повідомили у відділі державної реєстрації
актів цивільного стану Вишгородського
районного управління юстиції.

Оце характер!

Без рук, без ніг,
але з сильною волею

Ф

бути частка грошей для власних витрат.
А загальними грошима мають розпоряджатись чоловік і жінка разом (Марія, 55
років).
– Що ви можете побажати чоловікам нашого міста з нагоди їхнього
свята?
– Кріпити плечі і не боятися взяти на
себе відповідальність як за місто, так і
за своїх ближніх. Бути розважливими й
надійними – щоб кожна онука, донька,
сестра, мати, бабуся й дружина могла
сказати: «А у нас в родині справжній
чоловік є. Ми за ним як за кам’яною стіною» (Раїса Климентіївна, 68 років).
Редакція газети «Вишгород» приєднується до привітання і зичить чоловікам здоров’я, натхнення і впевненості в
своїх силах.

ранцузу Філіпу Круазону,
який потрапив під електричний розряд в 20 тисяч вольт,
коли намагався відремонтувати
вуличну антену, через сильні опіки
ампутували руки і ноги. Понад рік
він перебував в жахливій депресії,
не хотів жити. Але близькі умовили Філіпа зайнятися плаванням.
До цього спорт не цікавив француза взагалі. Тому він спочатку скептично поставився до такої пропозиції, але через деякий час втягнувся
у процес тренувань. У результаті на
місцевому озері він плавав по шість
годин на день – спочатку з допомогою ластів, які одягалися на спеціальну насадку з еластичного пластика, встановлену на передпліччя.
Вдома теж обладнав тренажерний
зал, де займався вранці й увечері.
За перші два роки тренувань чоловік проплив 4000 кілометрів. А потім встановив світовий рекорд, підкоривши 30-кілометровий Ла-Манш
за 14 годин.
Зараз Філіп готується відразу до
кількох світових рекордів: планує
перепливти Берингову протоку між
Росією й Аляскою, Арабську затоку між Азією й Африкою, яка кишить акулами, а також протоки, що
з’єднують Гібралтар і Марокко, Індонезію з Папуа-Новою-Гвінеєю.
Підтримують моральний дух плавця дружина і друг Арно, у якого теж
немає рук і ніг. Вірогідно, один із запливів вони здійснять разом.
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Посміхніться

Вишгород
доступними цінами продукти харчування – сири, ковбаси, риба, копченості.
Другий поверх відведений під
одяг. Магазин «BUTTON» підібрав сучасні колекції, які вражають високою
якістю та прийнятними цінами.
На третьому поверсі — ВЕСІЛЬНИЙ САЛОН та МАГАЗИН білизни,
галантереї, фурнітури, дитячого
одягу й іграшок. Покупців зустрічає
кваліфікований персонал. Кожному
нададуть слушні поради.
Цокольний поверх відведений під
фірмовий магазин ВЗУТТЯ – незабаром відбудеться його відкриття.

Журналістські приколи

ШАНОВНІ ЧИТАЧІ! На ваші численні
прохання,
віднині
газета
виходитиме в рулонах і без тексту...
***
Журналісти запитують у посадовцяіноземця:
— Скільки мов ви знаєте?
— Три: бєлоруській, рускій, і англійскій.
— А скажіть, будь ласка, щось англійською!
— Шпрехен зі дойч.
— Так це ж німецька!
— А… ну, значит, читири!
***
Шеф дає завдання кореспонденту:
– Напишіть статтю про те, що газета

краще телевізора. І не забудьте
згадати його головний недолік.
– Який же?
– Хіба можна заснути, прикривши обличчя телеекраном?
***
– Ні, ні і ні! – кричить головний редактор репортерові. – Це задовгий репортаж. Викиньте всі непотрібні подробиці!
Через півгодини репортер приносить
текст:
– Пан Іван вів машину зі швидкістю 100 км на годину по слизькому
шосе. Похорон завтра о 15 годині.
***
– Що таке свобода слова?
– Це свідома необхідність мовчати!

ВІТАЮ з 30-річчям Олену ЧЕРНЮК
та з 23-річчям Дарину ЛОЗЕНКО!
Уходят годы безвозвратно,
Не все сбываются мечты.
Но как мне чувствовать приятно,
Что есть на свете дочки — Вы!
Не грустите, что годы пролетают,
Берегите себя каждый день.
Потому что нет на белом свете
Доченек ближе и родней.
Мама
2 листопада
відсвяткувала своє 50 річчя
Лідія Дмитрівна ШЕВЧЕНКО!
У цей святковий світлий день,
Коли настав ювілей,
Ми щиро вас усі вітаєм,
Здоров’я, радості бажаєм!
Хай оминають вас тривоги,
Хай світла, радісна дорога
Щасливо стелиться в житті!
Чоловік, діти й онук

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

***
У
психлікарні
пацієнти дивляться програму теленовин.
Один із них після кожного сюжету ляскає себе по
колінах і радісно
вигукує:
– Добре, що я в
психушці!
– Цього виписувати, – каже
один лікар іншому, – одужав...
***
Приходить мужик в майстерню,
приносить телевізор:
– Ось! Сиджу
ввечері, дивлюся
телевізор, у вухах цвяшком колупаю, і раптом...
бац – звук пропав!
***
Обачний редактор мухи не образить: а раптом
із неї зроблять
слона...
***
Три
послуги
годна
зробити
дружина українському
журналістові: визнати
його за генія, залишити в спокої,
врешті – годувати
його за свій рахунок (до речі, третє
не виключає другого й першого).
***
Державні служби проти корупції
– те саме, що рок
проти наркотиків
чи бджоли проти
меду...
***
Виробники горілки та сигарет
попереджають:
«Міністерство
охорони здоров`я
— просто небезпечне!»

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.

Магазин «Вега»
чекає на покупців!
1

листопада ц.
р. в м. Вишгороді урочисто
відкрито новий магазин «ВЕГА». Білого кольору споруда
приваблює зручністю
розташування та порядком розміщення
асортименту товарів
на всіх 3-х поверхах.
Тому на відкриття
зібралось
чимало
людей.
Відвідувачів пригощали чаєм і
кавою, цукерками й
печивом.

Споживач

Адміністрація магазину
Покупцям запропоновано великий вибір товарів. На першому поверсі здивують

На дозвіллі

Шановні мешканці та гості міста! Запрошуємо вас до «ВЕГИ», що розташована за адресою: м, Вишгород, вул.
Дніпровська, 2-в.
БАЖАЄМО ВАМ ПРИЄМНО ПРОВЕСТИ
ЧАС ТА ВДАЛИХ ПОКУПОК!

Відповіді на кросворд «Футбол»,
надрукований у попередньому номері

Склав Борис РУДЕНКО

По горизонталі: 7. Вільний. 8. Юнайтед. 9. Акробат. 10. Баварія. 12. «Торпедо». 15. Сабо. 16. Баль. 17. Серп. 18. Лижі. 19. Діод. 20. Нейс. 21. «Оболонь». 28.
Бутусов. 29. «Арсенал». 30. Зінедін. 31. Платіні.
По вертикалі: 1. Сітка. 2. Львов. 3. «Динамо». 4. Інсайд. 5. Айран. 6. «Зеніт».
11. Валерій. 12. «Торпедо». 13. «Оболонь». 14. Пляжний. 22. Блохін. 23. Нірала. 24.
«Рубін». 25. Гусєв. 26. Центр. 27. Карна.
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.
У людській
душі —
дірка
завбільшки
з Бога,
і кожен
заповнює її,
як може

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

ТАЛОН БЕЗПЛАТНОГО ОГОЛОШЕННЯ
5.11.2011 року
ТЕКСТ ОГОЛОШЕННЯ

Ваші дані
(в газеті не друкуються)

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

писати друкованими
літерами

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

Останній термін подання безкоштовних оголошень - вівторок до 12.00
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