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Не боїмося найгостріших питань > 2 20 років перед мікрофоном > 4

Сім громад — сім особливостей > 11

На рік — дешевше
Передплата-2012

Шановні читачі!
Вартість передплати на газету
«Вишгород»
із ІІ півріччя 2012 року збільшиться

Передплатний Передплатити
міську газету
індекс
40007
НА ВЕСЬ
у Каталозі
НАСТУПНИЙ РІК
місцевих
(і зекономити 20
періодичних
грн) – це ШАНС.
видань
Скористайтеся ним!

>5
У цифровому форматі

Автор найцікавішої анкети читача (див. стор.5)
отримає — приз від редакції
безкоштовну передплату на 2012 рік
Транспорт

Знову потяг
у даль
загуркоче
Тимчасово припинене через ремонт курсування дизель-потягу «Вишгород — Київ-Петрівка»
ВІДНОВЛЕНО.
Відтепер з Вишгорода можна виїхати до столиці щодня,
крім вихідних (щодо святкових днів, либонь, додаткова
інформація з’являтиметься
у вигляді оголошень на платформі).
ДЖЕРЕЛО: Вишгородська РДА,
«Укрзалізниця»

В

ідправлення з платформи
станції «Вишгород» (прибуття до столиці) о: 6:50 (7:10),
7:59 (8:19), 18:33 (18:53),
19:41 (20:01).
Відправлення з платформи
станції «Київ-Петрівка» (прибуття до Вишгорода) о: 6:13 (6:33),
7:20 (7:40), 18:04 (18:24),
19:08 (19:28).
Вартість проїзду — 4 грн.
Обслуговування пільгових категорій населення — відповідно до Правил перевезень пасажирів, багажу та вантажу на
залізничному транспорті.
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Боляче дивитися,
або Про ефективне
використання
спільного майна

Сьогодні як ніколи гостро постало питання зміцнення здоров’я
наших дітей. Страшні факти, коли
на уроках фізкультури помирають
учні, свідчать про те, що нинішнє молоде покоління у своїй більшості кволе і хворобливе. Дійшло
до того, що в армію нікого брати. І
наш Вишгород – не виняток.
Василь КОЛОБОВ, директор КП
«УФКС» Вишгородської міської ради
Василь СКИБИНСЬКИЙ,
завуч міської КДЮСШ

М

и вважаємо, що панацеєю
від цієї соціальної проблеми може бути лише відродження культу здорового способу
життя, гармонії душі та тіла. Ще мудрі
древні греки довели, що в здоровому
тілі – здоровий дух.
Чи можемо ми у Вишгороді вплинути на вищезгадану проблему і яким
чином? Можемо, але за умови ефективного використання всіх наявних
спортивних об’єктів і насамперед
– майна спільної власності територіальних громад, зокрема спортивного залу Будинку культури «Енергетик».
Із 1960-х років він був центром
спортивного життя міста. Взимку тут
тренувалися футболісти, відбувалися
змагання волейболістів, баскетболіс-

Офіційний сайт міськради: www.вишгород.com.ua

тів, штангістів, грали в бадмінтон, великий і настільний теніс, шахи тощо.
Вхід на ці змагання завжди був
вільним. Тому під час турнірів у залі не
було де яблуку впасти, стільки приходило вишгородців і жителів району.
Що ми маємо сьогодні? Нині тут
— на облущеній підлозі — тренуються юні футболісти ФК «Діназ», діти
з танцювальних гуртків та окремих
елементів художньої гімнастики (без
спортивного килимка)... Майже все.
Водночас у Вишгороді діє міська
комплексна дитячо-юнацька спортивна школа КП «УФКС», у семи відділеннях якої займається близько 300 юних
вишгородців та мешканців району.
Влітку вони — на стадіоні, в залі настільного тенісу та водно-спортивній
базі «Вишгород-Марина», а от узимку
спортшколи стають просто безпритульними.
Якщо футболісти ще можуть тренуватися, прибравши сніг на полі
із штучним покриттям, то ні кікбоксингом, ні загальною фізичною
підготовкою іншим відділенням школи на вулиці не зайнятися. Так чому
ж заказаний вхід до спортзалу РБК
«Енергетик» трьом сотням футболістів (хлопців і дівчат), кікбоксерів, хокеїстів, яхтсменів та сноубордистів для
повноцінних тренувань? Це що, діти
другого сорту?
Далі на стор. 3

Увага!

Готуємо
спортивні класи
Минулого тижня директор міського комунального підприємства
«Управління з розвитку фізичної
культури та спорту» Василь Колобов, завуч міської КДЮСШ Василь
Скибинський, завідуючий футбольного клубу «Чайка» Михайло
Красний, тренер-викладач з футболу Віталій Клименко завітали до
дитячого садка «Золотий ключик»
на зустріч із завідуючими дошкільних навчальних закладів міста.
Ольга Мельник, спеціаліст
гуманітарного відділу виконавчого
комітету, депутат міськради
ФОТО — Андрій МАКСІМОВ,
«Вишгород»

У

теплій, дружній обстановці за
чашкою чаю обговорили можливість співпраці у двох напрямках
виховання – дошкільному і фізичному. Йдеться про те, щоб залучити діток старших груп до занять фізичною
культурою, з перспективою у майбутньому об’єднати найталановитіших у
спортивні класи.
Раз на тиждень старші вихованці
займатимуться з тренерами міської
КДЮСШ за спеціально розробленими
програмами: хлопчики – футболом,
дівчатка – художньою гімнастикою.
Звичайно, цю пропозицію завідуючі
садочків підтримали, адже здоров’я
наших дітей – це найголовніше.
Заняття розпочнуться лише після
оформлення необхідних документів,
укладання договорів, і в першу чергу
– за згодою батьків.
Така співпраця дуже необхідна,
адже ми всі працюємо в одній команді
Вишгородської міської ради.
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Відповіді на запитання
платників податків
? Чи включається підприємством вартість безоплатно
отриманих основних фондів до
бази оподаткування єдиним податком?
ідповідно до ст. 1 Указу Президента України від
03.07.1998 № 727/98 «Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого
підприємництва» (в редакції Указу
Президента України від 28.06.1999
№ 746/99, далі — Указ № 727),
для суб’єктів малого підприємництва — юридичних осіб, які сплачують єдиний податок — об’єктом
оподаткування вважається сума
виручки від реалізації продукції
(товарів, робіт, послуг), фактично
отримана таким платником на розрахунковий рахунок або (та) в касу
за здійснення операцій з продажу
продукції (товарів, робіт, послуг).
Тобто платником застосовується
касовий метод, при якому враховуються всі кошти, що надійшли
на розрахунковий рахунок або (та)
в касу.
Отже,
якщо
підприємством
отримані у власність основні фонди, а не кошти на розрахунковий
рахунок або в касу, то вартість таких основних фондів не включається до бази оподаткування єдиним
податком.
? Якими нормативними документами регламентується подання звітності в електронному
вигляді?
одання платником податку податкових документів в
електрон-ному вигляді засобами
телекомунікаційного зв’язку до органу ДПС здійснюється відповідно
до Законів України «Про електронні документи та електронний документообіг», «Про електронний
цифровий підпис», Постанов Кабінету Міністрів України від 26
травня 2004 року № 680 «Про затвердження Порядку засвідчення
наявності електронного документа (електронних даних) на певний
момент часу», від 28 жовтня 2004
року № 1452 «Про затвердження
Порядку застосування електронного цифрового підпису органами державної влади, органами
місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями державної форми власності» та Інструкції з підготовки і
подання податкових документів
засобами
телекомунікаційного
зв’язку, затвердженої наказом
ДПА України від 10.04.08 № 233,
зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 16 квітня 2008 року за
№ 320/15011.
? Чи потрібно платнику єдиного податку реєструвати книги
обліку доходів і витрат на найманих працівників?
ідповідно до п. 3 Постанови
Кабінету Міністрів України
«Про роз’яснення Указу Президента України від 3 липня 1998 р.
№ 727» від 16.03.2000 № 507 (зі
змінами та доповненнями), якщо
підприємець — платник єдиного
податку здійснює торговельну діяльність і має найманих працівників, крім власної Книги ф. № 10,
йому необхідно зареєструвати в
податковому органі ще по одній
книзі ф. № 10 на кожного найманого працівника, який займається
реалізацією товарів. При цьому,
на тих найманих працівників, які не
займаються реалізацією товарів,
книги ф. № 10 заводити не потрібно.
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Марія Дем’янчук:
«Не боїмося найгостріших питань»
Сьогодні гість редакції — керівник
Громадської приймальні Вишгородської районної організації Партії регіонів Марія Дем’янчук.
Нинішня партія влади працює у
непростий час.
Розмовляла Марина КОЧЕЛІСОВА

— Пані Маріє, Громадській приймальні і Вам особисто доводиться
відповідати за все, насамперед — за
всі передвиборчі обіцянки місцевих
депутатів від Партії регіонів…
— Так. Але ж обіцянки давали на
п’ять років, і одразу все виконати неможливо. Звісно, мають бути звіти депутатів перед виборцями — і на зустрічах,
і у засобах масової інформації. Проте
слід зазначити, за перший рік зроблено
чимало — і це треба цінувати.
— Конкретніше: що ж зроблено
в районі й у місті, зокрема завдяки
партії влади?
— Із головного — ремонт твердого
покриття доріг і у місті, по центру і прилеглих вулицях (до речі, нині він триває),
і по району.
Встановлення світлофорів, про які
роками просили вишгородці.
А чого варте хоча б обрізання дерев?
Довкола трас були суцільні чагарники,
що загрожували як автомобілям, так і
пішоходам.
— Транспортом опікуєтесь?
— Коли до Громадської приймальні
ПР зателефонували очільники сільських
громад Вищої і Нижчої Дубечні, я особисто звернулася до заступника голови
Вишгородської райдержадміністрації,
який займається питаннями автоперевезень. Він зібрав перевізників, голів
сільських рад — і нині автобус доїжджає
до центру села, до школи (що зручно і
людям похилого віку, і учням).
— Транспорт — дуже популярне
питання…
— Так, і насамперед ідеться про
пільги та неввічливість з боку водіїв.
Хотілося б звернутися через газету до
керівництва перевізників, аби вони попрацювали із своїми людьми. Адже це
обслуговуюча сфера — і ввічливість має
бути на першому місці. Ми — приміська
зона, ми — поряд із столицею держави,
яка рано чи пізно увійде до Європейського Союзу.
— А з приводу чого більшість звернень взагалі?
— Із завершенням сільгоспробіт
на присадибних ділянках почастішали
звернення — письмові й усні (особисто
на прийомі та по телефону) — і ми всіля-

ко намагаємося ці питання вирішувати.
Найгостріші — з приводу одержання актів права власності на землю. Люди не
отримували їх по п’ять-шість років.
За останній час робота пожвавилася
завдяки небайдужості керівництва району, зокрема голови Вишгородської
районної державної адміністрації Олександра Приходька. У багатьох випадках
наша громадська приймальня неспроможна щось зробити без уваги керівників апарату і структурних підрозділів
Вишгородської
райдержадміністрації
(РАГС, соцзабез, Управління Пенсійного фонду), Вишгородської міської ради,
а також центральної районної лікарні,
міліції, прокуратури, суду тощо.
— Як часто зустрічаєтесь з людьми у місті й районі?
— У Вишгороді Громадська приймальня Партії регіонів (ПР) відкрита
щодня з 9:00 до 17:00 за адресою:
вул. Н. Шолуденка, 6-г, офіс 187, телефон: (04596) 23-919. Щотижня ми
буваємо в одному-двох населених пунктах району, зустрічаємося з виборцями,
і плоди цієї роботи наочні. Зокрема, на
прийомі у Вахівці звернулися місцеві
депутати щодо придбання для сільського клубу баяну і музичного центру — і є
результат. У Жукині напередодні нового
навчального року депутат обласної ради
Руслан Пірський допоміг будівельними
матеріалами школі та коштами зі свого
депутатського фонду — онкохворій дитині.
— Це ваш однопартієць?
— Так, і він плідно співпрацює з Громадською приймальнею ПР — НА ВСІХ
ВИЇЗНИХ ПРИЙОМАХ. На прийомі у
Лебедівці була родина погорільців, яка
два роки ночувала на вокзалі. Руслан
Пірський придбав для них і передав на

Вишгород
Громадська приймальня
баланс сільської ради будівельний утеплений вагончик (дві кімнати з вікнами).
— Хтось іще допомагає?
— Поєднує свою професійну і депутатську діяльність депутат обласної
ради від ПР Інна Шубко. Про досягнення цього навчального закладу знають не
лише в області, а й в Україні, а у директора гімназії «Інтелект» є час і на зміни у
школі, і на особисті звернення виборців.
Активно долучається до розв’язання
проблем і депутат облради Ярослав
Москаленко — голова Вишгородської
районної організації Партії регіонів.
Так, мешканцю Вишгорода, хворому на
астму, придбали путівку на санаторнооздоровче лікування за партійні кошти.
Неодноразово районна організація
Партії регіонів допомогала родинам, які
втратили годувальника і мають на своєму утриманні неповнолітніх дітей. Не
забуваємо про літніх людей, які своїм
життям вибороли наше життя — вітали
учасників партизанського руху, зустрічалися з ветеранами. Не кажучи вже про
Різдво, Новорічні свята, Великдень, Дні
пам’яті Чорнобиля, 9 Травня.
— Та є ж і ветерани лежачі, недужі, які не можуть приходити на різні
заходи?
— Відвідуємо їх удома із продуктовими наборами — це наша спільна робота
з Благодійним фондом св. княгині Ольги.
— А молодь?
— У зоні нашої постійної уваги —
Останній і Перший дзвоники у навчальних закладах міста і району. Надавали
матеріальну винагороду відмінникам
навчання у Катюжанському вищому професійно-технічному училищі. Доречно
було б сказати, що учні цього училища
на всіх професійних змаганнях і конкурсах посідають призові місця.
— Було, що хтось звертався до
Громадської приймальні — і ви не допомогли?
— Так, з приводу надання житла. На
сьогодні — це друге після земельного
найгостріше питання. Є заслужені люди,
є ті, хто десятиліттями очікує квартиру,
живе в одному помешканні з важкохворими та має право на першочергове
отримання житла…
Поки що не допомогли. Тим більш,
що черга на житло лише у міській раді.
Але кожне звернення проходить через душу. Байдужим до людських проблем у Громадській приймальні залишатися не можна, інакше б ми тут не
працювали.
Робота постійна, і вона триває, бо це
праця не одного дня і не одного року.

Вишгородська міська рада

Оголошено конкурс
на право укладання договорів оренди
нерухомого майна
Нежитлове приміщення (підвальне),
розташоване за адресою: м. Вишгород,
вул. Н. Шолуденка, буд. 6-в, загальною
площею 29,85 кв. м (балансоутримувач
– Комунальне підприємство житлового і
комунального господарства Вишгородської міської ради):
—
функціональне
використання
об’єкта — розміщення громадської організації;
— початковий розмір орендної плати
в місяць, з урахуванням індексів інфляції, складає 228 (двісті двадцять вісім)
грн 50 коп., без урахування ПДВ, базовий місяць — червень.
Умови конкурсу:

— забезпечення страхування об’єкта
оренди на користь орендодавця;
— косметичний ремонт орендованого приміщення та благоустрій прилеглої
території об’єкту;
— дотримання санітарно-екологічних і протипожежних норм експлуатації,
правил охорони праці;
— приміщення здаються в оренду
без права викупу;
— заборона передачі об’єкта оренди
у суборенду;
— неможливість компенсації у разі
припинення або розірвання договору
невід’ємного поліпшення орендованого
майна;

— термін оренди до п’яти років.
Приймаються пропозиції щодо збільшення суми орендної плати в місяць, яка
підлягає щомісячній індексації в залежності від рівня індексу інфляції. Переможець конкурсу компенсує витрати за
експертну оцінку об’єкта оренди.
Прийом заяв на участь у конкурсі
припиняється за 6 днів до його початку.
Конкурс відбудеться 12 грудня 2011
року о 10:00 за адресою: Київська область, м. Вишгород, проспект Шевченка, буд. 1, кімната № 67. Телефон для
довідок: (04596) 26-589.
Пропозиції надавати до 05 грудня
2011 року (включно).

Вишгород

Наше місто

12 листопада 2011 року

Глас народний

Для деяких будинків тариф зменшено, але…
Останнім засіданням тимчасової комісії з обгрунтуваня тарифів мало стати
засідання 3-го листопада. Та, на жаль,
ні воно, ні те, що відбулося 7-го листопада ц. р., останніми не стали. Справа
в тому, що на кожному з них виявляються ті чи інші помилки та прорахунки.
Олексій МОМОТ, голова тарифної комісії

Я

к приклад: комісія звернула увагу
на прорахунок у складовій тарифу «Періодична повірка, обслуговування і ремонт засобів обліку теплової енергії», вартість якої була завищена
у 24 рази. Справа в тому, що ця складова
розраховувалася в останні години перед
засіданням, і розробники забули про те,
що лічильник возять на повірку раз на два
роки (24 місяці).
Головним спірним питанням на останніх двох засіданнях стали накладні витрати. І, здавалося б, цей момент опрацьовано і вирішено в робочому порядку, тобто
між засіданнями, але — ні.
Членами комісії було досягнуто домовленості із розробниками проекту,
що накладні витрати будуть знижені на
32 % шляхом виключення із цієї складової витрат на тих робітників, професійні

Адмінкомісія інформує

З

метою інвентаризації та упорядкування територій міста просимо власників металевих гаражів,
що встановлені по вул. Київській біля погрібного коперативу «Весна», надати дозвільну документацію до виконавчого
комітету Вишгородської міської ради
(м. Вишгород. пл. Т. Шевченка, 1, ІІІ

обов’язки яких не закладені до тарифу.
(Йдеться про працівників, які зайняті в
роботах із поточного ремонту житлового
фонду та у благоустрої.) Це дозволило б
суттєво зменшити тарифне навантаження
на мешканців.
Комісія пропонувала покривати ці витрати з міського бюджету, як це робиться
у випадку з освітленням вулиць, прибиранням територій, які не входять до складу прибудинкових. Такі домовленості були
досягнуті, але на засіданні комісії «захисники» тарифів змінили свою думку і надалі вважають, що оптимальним рішенням

буде віднести ці витрати до накладних.
Отже, наданий депутатам — членам
комісії — розрахунок із зменшеними тарифами фактично є недійсним. А вже
хотілося порадувати мешканців міста результатами роботи комісії, адже в десяти
будинках тариф був навіть меншим, ніж
нині чинний…
Думка комісії залишилася незмінною,
тому, з допомогою представника інспекції
по цінах, який був присутній на засіданні,
вирішили звернутися по роз’яснення до
Міністерства житлового і комунального
господарства з відповідним запитом:

Міністерство регіонального
розвитку, будівництва та
житлово-комунального
господарства України
Відділ по роботі
із зверненнями громадян
та забезпечення доступу
до публічної інформації
01601, вул. Велика Житомирська, 9
депутата Вишгородської
міської ради VI скликання
Момота Олексія Вікторовича
адреса/телефон
ЗАПИТ
Прошу надати роз’яснення щодо застосування Постанови Кабінету Міністрів

№ 869 від 01.06.11, а саме: чи можливо
зараховувати до накладних витрат оплату праці виробничого персоналу (з відрахуваннями із заробітної плати внесків до
Пенсійного фонду України та інших фондів соціального страхування) наступних
категорій робітників:
ремонтно-будівельної дільниці;
за трудовими угодами;
водіїв п’яти днів,
які зайняті в ремонті житлового фонду та благоустрої, а також витрати на
матеріали для вказаних працівників, зважаючи на те, що такої складової, як капітальний чи поточний ремонт, у тариф не
включено?

Гаражі на Київській
поверх адмінбудинку, каб. 96, секретар адмінкомісії Володимир Стефанівський) до 22 листопада 2011 р.
Окрім цього, у той же термін — до 22
листопада ц. р. — пропонуємо прибрати бетонні плити, металевий контейнер, якими самовільно зайняті місця
для гаражів, інакше їх буде вивезено
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комунальними службами міста.
До відома. До державної виконавчої
служби надійшли три рішення суду (за позовом Вишгородської міської ради) щодо
знесення самовільно встановлених на вищезазначеній території металевих гаражів.
Юристи міськради готують наступні позовні заяви.

Розселіть нас – і робіть
уже торговельний центр
Звертаємося до міської
влади з приводу нашого будинку. Звісно, він не єдиний
у СТАРОМУ міському житловому фонді, тому проблеми
даху, внутрішньобудинкових
мереж тощо — не лише в нас.
А от кількість магазинів…
Мешканці будинку 2 по вул.
Б. Хмельницького

К

олишній сьомий гастроном — це вже декілька
підприємств з продажу продуктів і супутніх товарів всередині
одного приміщення: хлібний
магазин (тут же і кондвироби);
магазин одягу і квітів; цілодобовий кіоск; продаж курей й
овочів-фруктів — з машин, у
торці будинку.
Все це — надто цілодобовий
кіоск — позбавляє нас права на
повноцінний відпочинок і сон.
Постійно «шмигають» автівки,
які забирають свіже повітря. А
тепер ще й подейкують, що аптеку, яку зачинили на ремонт,
продають — начебто під іще
один ЦІЛОДОБОВИЙ магазин.
Чи не забагато — на чотириповерхову «хрущовку» 1962
року народження? Тоді вже
знесіть нас і зробіть торговельний центр, а ми із задоволенням отримаємо нові квартири з
такою ж кількістю кімнат.
Ми це заслужили.

Боляче дивитися, або Про ефективне використання спільного майна
(Початок на стор. 1)
Про досягнення КП «УФКС» можна говорити довго. Так, серед дев’яти
команд футбольного клубу «Чайка»:
дві дорослі команди, дві — ветеранів,
чотири — юнацькі, одна — жіноча. Всі
беруть участь у чемпіонатах району, області та столиці. Кік-боксери займають
перші та призові місця на чемпіонатах
Європи і світу.
Вишгородці добре відомі й у вітрильному спорті — на всіх рівнях. Тенісисти
– призери й переможці чемпіонатів Київщини. Молода команда хокеїстів бере
участь у чемпіонаті Києва.
У місті безліч охочих пограти в
спортзалі у вечірній час у волейбол,
баскетбол (останнім часом дуже активно працює баскетбольний клуб «Вишгород»), бадмінтон, провести спортивні змагання. Але з незрозумілих причин
потрапити до залу може далеко не кожен.
У керівництва міської спортшколи є
щире бажання відкрити відділення баскетболу, волейболу та важкої атлетики.
Але знову постає питання: де тренуватися нашим дітям, де проводити міські
спартакіади, приймати спортсменів із
інших міст? Як це пояснити дітям та й
охочим до здорового способу життя дорослим? Про яке зміцнення здоров’я,
спортивні успіхи може йти мова у цій
недобрій обстановці?
Минулого сезону дві вишгородські
команди брали участь у першості міста
Києва з волейболу. А приймати своїх
суперників довелося у непристосованому для такого рівня змагань спортзалі гімназії «Інтелект».
Безглуздою є ситуація з вітрильним
спортом. Здавалося б, є всі передумови для його розвитку: широчінь Київського водосховища, кваліфіковані
тренери, талановиті діти, а справа не
рухається.

Боляче дивитися, як за відсутності
вітрильників батьки вихованців відділення вітрильного спорту міської комплексної ДЮСШ змушені орендувати
яхти у киян. А тим часом на складі районної школи із водних видів спорту
біля бази відпочинку «Гористе» припадають пилом близько 40 вітрильників.
Кому це вигідно?
На закутих амбарним замком воротях — табличка «Стороннім вхід заборонено». А хто ж, власне, сторонній
— діти, що хочуть займатися спортом?
І хто ж там, на дитячих яхтах, розважається?
До речі, начальник відділу з питань
фізичної культури і спорту Вишгородської РДА Микола Горовий неодноразово обіцяв вирішити й питання із забезпеченням вітрильним човном класу
ЄР-49 кандидатів до збірної команди
України, дворазових чемпіонів кубку
України та призерів чемпіонатів Росії й
України (човен яких також замкнений за
огорожею).
До речі, у Вишгороді, окрім міського
відділення вітрильництва, є і районна
школа із водних видів спорту. Цікаво,
де, коли і на яких човнах тренуються

Василь Колобов: «У спортзалі
«Енергетик» пройшло моє спортивне дитинство. Тут я тренувався і
брав участь у міських спартакіадах
з волейболу, баскетболу, міні-футболу, важкої атлетики — у складі
збірної команди школи № 1. Це були
не просто змагання, а свята спортивних перемог, досягнень. Кожен
маленький вишгородець відчував
себе майбутнім чемпіоном».

Резонанс
Спортзал «Енергетик» введений
в експлуатацію іще1964 року. Належав КБМУ, потім переданий Каскаду
ГЕС і ГАЕС. Нині є спільною власністю територіальних громад району в
безпосередньому підпорядкуванні
районного відділу культури.

За Законом України «Про фізичну культуру і спорт», спортивні споруди мають бути у підпорядкуванні
місцевих закладів фізичної культури і спорту. У Вишгороді такий заклад є — Комунальне підприємство
«Управління з розвитку фізичної
культури та спорту Вишгородської
міської ради». Створене 17 квітня
2008 року це підприємство виконує міську програму з популяризації фізичної культури і спорту серед різних верств населення — за
активної підтримки Громадської
організації «Молода країна» та фізкультурно-спортивного товариства
«Україна», бере участь у всіх загальноміських святах, масових заходах і організації зон відпочинку
біля води.
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«районні вітрила?» І що далі?
Пропонуємо об’єднати
зусилля
в
тренуваннях,
у
навчально-оздоровчому процесі, який вирощує
майбутніх чемпіонів — послідовників Родіона Луки,
олімпійський резерв України

— і здорових, активних, здатних творити громадян нашої держави.
НА ФОТО:
1) Із такої «розминки» починаються зимові тренування міських футболістів…
2) а яхтсмени займаються у
«спортзалі»-роздягальні
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Дата

12 листопада 2011 року

Вишгород

Ближче не буває

Технопрогрес
Інтернет-бізнес останнім часом
став дуже популярним і в геометричній прогресії набирає обертів. Про
роботу ТОВ «Муніципальні телекомунікаційні мережі» (МТМ) розповідає
його директор Віктор Біляєвський.
Розмовляла Вікторія ШМИГОРА
ФОТО – Андрій Максімов, «Вмшгород»

– Коли муніципальна телекомунікаційна мережа (МТМ) почала функціонувати?
– У 2009 році ми з’явилися на ринку.
На той час це був єдиний провайдер,
який надавав послугу Інтернет у Вишгороді. Маємо стовідсоткове покриття
у місці, включаючи офіси та приватні будинки.
У МТМ-провайдера є низка послуг, які відрізняють його від інших (ІТ-

Кругла дата
Редакція районного радіомовлення — це невеликий колектив (бухгалтер Ольга Буткевич, оператор
Світлана Розе, завідувач творчим
відділом Ліля Янчук), який очолює
Катерина Олексій.
Цьогорічне професійне свято —
День працівників радіо, телебачення та зв’язку — для Вишгородського
районного радіомовлення особливе: редакцію було створено 20 років
тому, як окрему радіоорганізацію
(до 1991 року радіомовлення входило до складу районної газети «Світло
Ілліча», нині «Слово»), яка першою
в Україні серед «районок» отримала
свідоцтво про свою самостійність.
Записувала Вікторія ШМИГОРА
ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

С

воїми думками щодо напрямків роботи та перспектив поділилася директор
редакції районного радіомовлення
Катерина Олексій, життєве кредо
якої — «Вперед — і ніколи не здаватися»:
«Я поважаю будь-яку владу: і обрану,
бо вона обрана народом, і призначену,
бо призначена народними обранцями.
А ще більше я поважаю ту владу, яка
працює. Якщо працює влада, то працюємо і ми. Нам є тоді про що писати і розповідати, бо кожного тижня проходять
різноманітні заходи, щось будується
ремонтується, відкривається, прибирається, організовується, затверджується, приймається…
Вочевидь відчувається, що влада
тримає руку на пульсі в усіх сферах життєзабезпечення району. Стало цікаво
працювати. Нічого не потрібно вигадувати. ЗМІ інформують про всі реформи,
які проходять на Вишгородщині, з покращення благоустрою та соціального
забезпечення населення, а також про
події у районі.
Я — позапартійна, незаангажована
журналістка і достовірно висвітлюю всі

адреса, завдяки чому можна працювати на відстані, користуватися сервісом
відеоспостереження). Також зараз доступна послуга Інтернет-телебачення
(біля сорока каналів), хоча вона іще на
стадії розробки.
Мобільно розглядаємо підключення
віддалених офісів до локальної мережі.
– На перший погляд все так просто. А як же насправді?
– Насправді все не так. Просто –
коли все підключено. Прокласти мережі
– доволі клопіткий процес. Ми використовуємо оптоволоконні мережі (волоконна оптика може використовуватися як для міжміського зв’язку, так і для
локальних мереж, хоча її встановлення
значно складніше, ніж підключення до
глобальної мережі, які зварюються при
певній технології, а і й температурний
режим, і сезон теж відіграє роль). Ра-

ніше кидали звичайний мідний дріт,
автоволоконна технологія – це значно
складніший механізм. Інформація передається пучками, що покращує якість
надання послуги (збільшується швидкість передачі інформації, не виникає
перевантаження).
– Скільки часу займає підключення?
– По-різному. Це залежить від різних
факторів: розташування, віддалення від
системи, навіть геодезія. Для прикладу,
одне приміщення у Вишгороді підключали півроку.
– Як у вас з техпідтримкою?
– У нас кожна заявка розглядається в
найекстремальніших умовах наступного
дня. Із розширенням працюватимемо і в
нічну зміну. У штаті працюють кваліфіковані фахівці. Провайдери різні.
Від чого залежить вартість «пакета
послуг» ?
– Дехто ведеться на цінову політику. Якщо ціна висока, значить і Інтернет літатиме. Але є цілий ряд нюансів,
які впливають на вартість послуг. Поперше, в обладнанні, яким користується
провайдер, по-друге, яка політика мережі, тобто розподіляється між абонентами, вартість вхідного сигналу, кошти
на ремонт, технічну підтримку, наскільки
хороший канал – що не менш важливо.
Велику роль відіграє і те, з ким безпосередньо укладається договір про надання послуги користування ресурсом.
Дехто з метою економії купує контент

у провайдерів, які виставляють казково
низькі ціни, що, зрозуміло, викликає незадоволення у нас, як клієнтів. Ми мали
досвід роботи з таким провайдером. І
переконалися в тому, що це погіршує
якість роботи.
– Чим порадуєте вишгородців?
– Нині у нас акція. Приватним особам
підключення безкоштовне (домашній Інтернет). Вартість пакетів – від 54 до 149
грн. Найпопулярніші тарифи – 69 і 89
грн. Тарифні плани комфортні у будьякій ситуації. Обсяг трафіку, включеного
в пакет, можна назвати новим стандартом Інтернету, адже його вистачить для
задоволення більшості потреб – від перегляду сайтів та пошти, спілкування в
соціальних мережах, до завантаження
файлів, музики та перегляду відео онлайн.
МТМ безкоштовно підключили і надають послуги у школах Вишгорода.
Оскільки ми – місцевий провайдер, це –
добровільна соціальна програма, котру
ми на себе взяли. Спочатку, звісно, директори шкіл вагалися, розуміючи, що
безкоштовний сир – лише у мишоловці,
шукали у чому наша вигода. Тим не менше, нині вони мають вільний доступ до
глобальної мережі.
МТМ – послуги гарантованої якості,
доступні ціни, приємне та швидке обслуговування. Приєднуйтесь – не пошкодуєте! Якщо хтось зацікавився,
звертайтеся за тел.: (04596) 539-50,
(093) 311-30-03.

20 років перед мікрофоном
події, без втручання в мою журналістську діяльність влади. Ніхто не вказує
мені, що писати і про що розповідати, в
цьому плані я — некерована.
За партію влади говорить її діяльність, бо якщо є добрі справи, то чого б
про це не говорити? На жаль, від решти
партій добрих справ не видно, лише неконструктивна критика, на яку зважати
не слід.
Відрадно, що влада дбає про поінформованість населення, значить —
добре усвідомила істину: хто володіє
інформацією, той володіє світом, і в
зв’язку з цим дбає і про розвиток ЗМІ у
районі.
Скажу лише на прикладі нашої редакції районного радіомовлення. 25 років я бігала кругом вузла електрозв’язку
— там був спочатку і робочий кабінет, і
студія радіозапису. Але як там було некомфортно працювати, чи пак, навіть
дістатися на третій поверх!
Із боку центру електрозв’язку —
прохідна і кодові замки, з боку пошти
— металева решітка, яку закривають о
17 годині. Бувало, що після заходу ввечері я не могла дістатися до студії, щоб
зробити передачу на вранішній ефір,
або якщо затримувалася, то й закривали мене там. Вільно не зайти і не вийти
— та ще за всі ті незручності по тисячі
гривень в місяць за оренду.
І лише нинішня влада зробила для
радіомовлення студію в адмінбудинку,
а саму кінобудку обладнали під робочий
кабінет і завезли меблі.
На жаль, радіоточки скорочуються.
І щоб не втратити слухача, ми спільно з владою постаралися — і передачі
районного радіомовлення виходять в
онлайнрежимі на інтернет-сайті РДА
(www.vysh. gov.ua, сторінка «Районне
радіо»).
Окрім цих створених умов для роботи радіомовлення, РДА і районна рада
подарували новий комп’ютер і факс до
професійного свята.
Мені імпонує кадрова політика районної влади (на всі керівні посади на-

Лілія Янчук і Катерина Олексй готують передачу до ефіру

магаються призначити вихідців із Вишгорода та району). А також доступність
влади. До мене доходять відгуки людей
про нашу владу: жодного немає, щоб
хтось нарікав, що влада не прийняла чи
не вислухала, або обіцяла — і не допомогла. Насамперед, йдеться про голову
Вишгородської РДА Олександра Приходька.
Саме опосередкованим зв’язком
влади з громадою через засоби масової інформації (ЗМІ) здійснюється взаємовигідне спілкування, тобто, образно
кажучи, ЗМІ — як той місточок між владою і народом, і наскільки буде міцним
цей місточок — настільки буде міцним і
зв’язок влади з народом.
Відрадно, що наша влада зміцнює
цей місточок, тобто ЗМІ. Наприклад,
на обласному рівні при голові Київської
облдержадміністрації Анатолію Присяжнюку створено громадську раду з
питань інформації та свободи слова, де
я секретарюю. У нас в районі керівників
редакції газети «Слово» і районного радіомовлення — введено до складу колегії райдержадміністрації.
Лишилося лише небагато, як кажуть,

для «повного щастя»: покращити фінансування місцевих ЗМІ з районного
бюджету. Не буду говорити за газету,
хоча переконана, що будь-яка місцева
преса в міру своєї малотиражності не
буде недотаційною, а тим більше радіомовлення не взмозі заробити на свою
діяльність.
За 26 років своєї роботи ніхто з керівників різних структур і рангів не підійшов і не сказав, що хоче виступити по
радіо та ще за це заплатити гроші. Тож
тут власнику районного радіомовлення
— районній раді — потрібно подумати,
яким чином фінансувати районне радіо
так, щоб нам не доводилося більше витрачати часу на те, як заробити, а не як
зробити передачу кращою. І побільше
виступати по радіо і керівникам структурних підрозділів, установ, організацій, сільським головам.
Я не перестану втомлюватися повторювати: якщо зроблена добра справа, і
про неї не знають люди, то це півсправи, якщо проведено захід, і про нього не
знають люди, то це — захід для галочки.
Отже, закликаю всіх до співпраці взаємовигідної співпраці».

Дата

Вишгород

12 листопада 2011 року
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ТВ по-вишгородськи
Телебачення – це, насамперед,
робота всієї злагодженої команди.
Яку картинку побачить оператор,
які слова до неї добере журналіст і
наскільки це вдало зможе поєднати
режисер монтажа (а на місцевому
телеканалі працівники універсальні, і цим може займатися одна людина) – таким і буде кінцевий продукт, що дійде до телеглядача.
Вікторія ШМИГОРА
ФОТО – Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

В

ишгородське кабельне телебачення ТРК «Ультра ЛТД»
ретранслює 56 каналів. Компанія є першим і залишається кращим
оператором телекомунікаційних послуг на території міста Вишгорода.
Починаючи з 1997 року, впроваджує
сучасні технології, інтенсивно розвиває мережу кабельного телебачення та
укладає ліцензійні договори з різними
телеканалами.
Із 2015 року всi канали України
транслюватимуться лише в цифровому форматi. Цифрове телебачення —
новий тип технологiї мовлення. Це
дасть можливість передавати набагато бiльше iнформацiї, нiж зараз. Хоча
регіональні та місцеві телекомпанії
б’ють на сполох, бо дозволити собі це
у фінансовому плані зможе далеко не
кожна.
Маємо і власний телеканал ТРК
«Вишеград», який у 2007-му році розпочав трансляції. Із часом концепція
каналу дещо змінилася, його творчий
колектив нині випускає новини й готує
авторські сюжети, актуально й опера-

Позитив на сніданок

Ігор Беркун – директор ТРК «Вишеград»,
Олег Сарело – режисер телебачення
Тетяна Коваленко редактор
Галина Єгоркіна – ведуча програм
Ірина Вовчук – журналіст
тивно. І не лише офіціоз, а й життя в
усіх його проявах. Якщо раніше ефірного часу було дві години на тиждень,
то зараз — півтори години щодоби.
ТРК «Више Град» транслює свої
програми через кабельну мережу міста, що охоплює в основному багатоповерхівки. Через це, на жаль, не всі вишгородці можуть слідкувати за життям
Вишгорода з блакитних екранів.
Директор телеканалу Ігор Беркун
задоволений молодим творчим колективом і мріє створити телевізійні гурт-

У цифровому
форматі

ки у вишгородських школах, де б діти
могли чогось навчитися (для цього потрібні кваліфіковані фахівці).
Планує також повернути рубрику
«Час духовності», готувати репортажі
про талановиту молодь (а її у місті вистачає), цікавих людей, показувати
найкращі ФОТОроботи. Обмінюватимуться інформацією і з районним телеканалом ТРК «946». У планах — зйомка
документального фільму про Вишгород.
Сьогодні телебачення – це каталі-

затор настроїв людей та дзеркало реальності. Наснаги, невичерпної енергії
та нових здобутків вам, дорогі коллегителевізійники!
«Побачитися» й «почутися» з креативними працівниками ТРК «Вишеград», які надають найсвіжіші новини,
можна щодня о 06:00, 08:30, 10:30,
15:00, 20:30, 22:30.
Телеканал «Вишеград» запрошує
до співпраці генераторів ідей. Поділитися своїми думками та пропозиціями
можна за телефоном: (04596) 254-89.

Обійми мене Спочатку було «Слово»

Вам самотньо? «І нудно, і сумно, і
нікому руку подати»? Тим паче, якщо
на дворі похмуро, зимно і ну вже зовсім не метелики у голові…
Вікторія ШМИГОРА

В

перше у Вишгороді група активістів під назвою «Педалі», яку
очолює Олексій Ростовський,
влаштувала флеш-моб «Обнімашок». О
восьмій ранку 10 листопада ц. р. молоді
люди пройшлися вулицями міста, даруючи перехожим щирі дружні обійми.
Психологи вважають, що обійми ліку1) 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»
«Добрі новини»
«Житлово-комунальне господарство»
«Законодавство»
«За кермом»
«За лаштунками»

ють, підвищують імунітет і поліпшують
здоров’я. Не впевнена, що вилікують,
а от хороший настрій та заряд позитиву на цілий день вам забезпечено. Як
співали веселі звірята у відомому мультику: «Від посмішки хмурий день світліший!»
Минулого тижня ці ж активісти провели акцію «Зробімо ліс чистим», зібрали
тонни непотребу і вивезли на сміттєзвалище. Півтора десятка ентузіастів,
стомлені, але окрилені тим, що зробили
хорошу справу, – ще не раз порадують
вишгородців приємними сюрпризами.
Не смітіть і частіше обіймайтеся!

У 1973-му, 38 років тому, вийшов у світ перший номер газети «Світло
Ілліча». Вишгород став районним містом — і через деякий час районна
газета стала називатися мудро і вичерпно — «Слово».

Н

аші колеги працюють на теренах Вишгородщини — і ми завжди знаходимо час обмінятися досвідом, подати один одному руку допомоги,
покритикувати і похвалити, якщо це до діла.
Ми знаємо, як нелегко працювати у «районці». Це ж у великих газетах кожен
— гвинтик, а тут — один за всіх і всі за одного. Зичимо працівникам «Слова»,
аби їх частіше бачили рідні, закидали листами читачі, гідно цінували їх працю
роботодавці.
Ви — завжди попереду подій, тож здоров’я і витривалості вам усім!
Редакція газети «Вишгород»

Анкета читача
«Земельні питання»
«Засобі 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»
«На дозвіллі»
«На прийомі у міського голови»
«Народна аптека»
«Невигадані історії»
«Освіта»
«Особистості»
«Офіційно»

Вітаємо

«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 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:
— реклама
— програма телебачення
— кросворди
— рецепти
(Будь ласка, поставте «Так» або «Ні»
навпроти кожного рядка)
Заповнені анкети надсилайте на адресу: м. Вишгород, вул. Б. Хмельницького, 2, редакція газети «Вишгород»
або на електронну адресу:
ngvyshgorod@ukr.net.
Автор найцікавішої відповіді отримає
від редакції газети «Вишгород» безкоштовну передплату на 2012 рік.
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Благодійність

Вишгород

Підсумки Всеукраїнської акції «Милосердя»

Добро — це робота, усмішка — робочий одяг
«Живи — добро звершай,
Та нагород за це не вимагай,
Лише в добро і в вищу правду вір.
Хай оживає істина стара:
Людина починається з добра»
Якщо робити людям добро, то ми
можемо стати комусь дуже потрібні.
Товариство Червоного Хреста чекає
на вас і ваші добрі справи. Для людей, які в нас працюють, добро — це
робота, піклування — це повсякденність, турбота — невід’ємна складова
професії, а усмішка — робочий одяг.
Важливою складовою нашої діяльності є щорічні акції «Милосердя».
Таміла ОРЕЛ,
голова районної організації
Товариства Червоного Хреста України

П

риєднались до нас своїми добрими справами постійні наші
спонсори: колективи кафе
«Кирпулька», «Каратліфткомплект», «Ук-

ргідроенерго», магазин «Віта», ВАТ «Гідромеханізація», приватні підприємці сіл
Синяк, Глібівка, Пірново, смт Димер та
м. Вишгорода.
За листами нашої організації щодо
пожертв 45 організацій і підприємств
зробили благодійні внески на суму
17 972 грн, на виконання соціальних програм та статутної діяльності РОТЧХ.
Ми вдячні трудовим колективам Вишгородської філії з експлуатації газового
господарства, районному управлінню
МНС, районній раді, колективу районного споживчого товариства, фабриці
«Ярослав», фермерському господарству
с. Литвинівка «Граунд», приватним підприємцям Вірі Шостак з м. Вишгорода
та Наталі Дяченко із с. Гаврилівка, сільським головам Синяка, Нижчої та Вищої
Дубечні за допомогу РОТЧХ у зборі коштів під час акції. Окремо хочу висловити щиру вдячність голові Вишгородської
РДА Олександру Приходьку, який закликав людей залучитися до акції і приєдна-

тись до добрих справ РОТЧХ.
Активну участь також взяли первинні
організації загальноосвітніх шкіл району.
Юними волонтерами Червоного Хреста (ЧХ) зібрано продуктів харчування на
суму 9 839 грн, одягу, взуття, канцтоварів, іграшок – на суму 28 184 грн, а також
18 070 грн коштів. Продовольчі товари
юні волонтери вручили Димерській районній лікарні. Новопетрівській РЛ (для
палат ЧХ), будинку престарілих селища
Димер. Одяг, взуття, канцтовари – дітям-сиротам, дітям із малозабезпечених
сімей та вихованцям дитячого будинку
«Любисток».
На лікування тяжко хворих учнів своїх
шкіл зібрали кошти: Вишгородська спеціалізована школа «Сузір’я» — 10000грн,
Глібівська ЗОШ І-ІІ ст. — 1200 грн, Жукинська ЗОШ І-ІІІ ст. — 4 110 грн
Зібрану натуральну допомогу на суму
2 900 грн передали дитячому будинку
«Любисток» учні Козаровицької ЗОШ І-ІІІ
ст., а на суму 650 грн – Любимівської

ЗОШ І-ІІ ст. Учні Лютізької ЗОШ І-ІІІ ст.
закупили новий одяг і взуття на суму
3207 грн для трьох школярів із малозабезпечених сімей. А учні Синяківської
ЗОШ зібрали тонну макулатури і 700
грн. отримані за неї, передали РОТЧХ,
100 грн передала Димерська ЗОШ № 1.
Усього в акції «Милосердя» взяли участь
22 первинні організації ТЧХ шкіл району.
Зібрано натуральної допомоги на
суму 78 124 грн, грошової — 48 255 грн.
Надано допомоги на суму 138 573 грн. Її
одержали 2 155 чоловік.
На завершення акції в м. Вишгороді працівники РОТЧХ відвідали інвалідів
першої групи – Олександра Осовського
та В’ячеслава Пітенка разом з першим
заступником голови обласної держадміністрації Ярославом Москаленком.
Поспілкувавшись з ними, Ярослав Миколайович обіцяв посприяти в придбанні інвалідних візків (за індивідуальним
замовленням) та в будівництві пандусів
біля їхніх будинків.

Хай буде благо тому, хто робить його для інших
Осінь 1943 року ознаменована
важливими історичними подіями – у
результаті масштабних військових
операцій радянськими військами
від фашистських загарбників було
визволено місто Вишгород та столицю України — Київ.
Валентина ВАСИЛЕНКО
ФОТО автора

У

часники бойових дій та очевидці тих подій сьогодні вже у
досить поважному віці. Ті з них,
хто обтяжений важкими хворобами, лежачі й самотні стали головним об’єктом
уваги Благодійного фонду святої княгині Ольги. У рамках акції «З любов’ю

в серці», яку проводить фонд з травня
нинішнього року під патронатом голови Вишгородської районної державної
адміністрації Олександра Приходька та
за підтримки голови Громадської ради
при Вишгородській районній державній
адміністрації Анатолія Гальчука, ветеранів міста привітали не лише теплими

словами, а й продуктовими наборами.
До їх придбання долучилися і меценати — генеральний директор ВАТ «Карат-Ліфткомплект» Сергій Горішний та
колектив КТВП «Вишневий» (комерційний директор Микола Литвиненко) — і
самі працівники фонду, які провели акцію зі збору продуктів у магазині «Перекресток». На прохання до відвідувачів
супермаркету купити якийсь продукт
для ветеранів відгукнулось чимало небайдужих вишгородців.
Звісно, були й такі, хто абсолютно
байдуже проходив повз, але значна
більшість залишали продукти в акційному кошику. Дехто навіть по кілька
найменувань. Цим людям працівники
благодійного фонду щиро вдячні за
небайдужість і
щедрість душі.
Звичайно,
допомогти усім
потребуючим
підтримки людям
самому
благодійному
фонду не під
силу. Проте з
кожною акцією охоплених
увагою, а відтак незабутих
стає
більше.
Це
відбувається завдяки
однодумцям.
У даному випадку
благодійний
фонд
проводив акцію разом із Громадською
радою, ГО «Любов та милосердя», Всеукраїнською спілкою громадських організацій «Рух протидії наркоманії та
наркокорупції». У результаті співпраці продуктові набори отримали понад
шістдесят людей.
Таким же чином про своїх ветеранів

подбало і керівництво (генеральний директор Ігор Сирота) та рада ветеранів
ПАТ «Укргідроенерго». Працівники благодійного фонду розвезли продуктові
набори по домівках хворим.
А тих, хто може самостійно ходити,
запросили до фонду на святкову зустріч. Вона стала для них справді святковою, бо декотрі не бачилися уже кілька років поспіль.
Герой України, Почесний громадянин міста, Заслужений енергетик України та СНД, депутат Вишгородської районної ради Семен Поташник уперше
завітав до фонду і був радий зустрічі зі
своїми давніми колегами й однодумцями: Павлом Барановим, Петром Котенком, Олексієм Назаренком, Володимиром Сидоровим, Іваном Музиченком,
Вірою Руденок, Миколою Оводом, а
також головою ветеранської організації
«Укргідроенерго», ветераном праці —
Костянтином Вощинським.
Приємно вразила Семена Ізрайлевича і тепла, майже сімейна атмосфера, що панувала під час свята, де були
не лише його давні друзі, а й люди, які
роблять благо для інших, та чудові дитячі колективи художнього керівника
Ганни Покровської, найменші з яких –

Землетрус у Турції — допоможемо людям!
Руйнівний землетрус магнітудою 7.2 за шкалою Ріхтера у провінції Ван на сході Туреччини 23 жовтня 2011 року
забрав життя 461 людини. Понад 1300 осіб отримали поранення, 2261 будинок зруйновано, а десятки тисяч людей залишилися без даху над головою. Червоний Хрест
України розпочав збір коштів, щоб допомогти потерпілим.
Таміла ОРЕЛ,
голова районної організації
Товариства Червоного Хреста України

Дорогі співвітчизники!
Звертаємось до колективів підприємств, установ і організацій, благодійних фондів, підприємців і банкірів,
представників
бізнесових
структур, громадських інституцій та усіх співвітчизників,
кому не байдужі людські біль і
горе, із закликом — допомог-

ти жертвам стихійного лиха.
Ваші пожертвування будуть передані Товариству
Червоного Півмісяця Туреччини. Збір коштів здійснюватиметься через листки добровільних пожертв і
скриньки Червоного Хреста.
Ваші благодійні внески можуть бути перераховані на

«Домісольки» — полонили всіх своєю
безпосередністю і щирістю.
— Я у захваті від того, що побачив
сьогодні, – сказав Семен Поташник. –
У вас так гарно і затишно! Позитивного
заряду, отриманого тут, мені вистачить
надовго.
Гість свята, директор Національного музею-заповідника «Битва за Київ у
1943 році», Заслужений працівник культури Іван Вікован, відзначивши значний
внесок Семена Поташника, Костянтина
Вощинського та президента Благодійного фонду Володимира Малишева у
розвиток музейної справи і військовопатріотичне виховання молоді, вручив
їм нагороди від музею.
Активну участь у проведенні заходу взяло молоде покоління. Із теплими
словами до присутніх звернувся заступник голови Громадської ради при
ВРДА Олексій Щендригін. Він наголосив на тому, що молодь має турбуватися про ветеранів, і Громадська рада це
робить постійно.
Підбиваючи підсумок зустрічі, Володимир Малишев подякував тим, хто
допоміг в організації цього дійства, та
побажав благ усім, хто робить добро
для інших.
розрахунковий рахунок.
Одержувач: Вишгородська районна
організація Товариства Червоного Хреста України. Розрахунковий рахунок
26000301172 у Вишгородському відділенні Ощадбанку України №8151,
МФО 320155, код 23571538.
Призначення платежу: «На допомогу
жертвам землетрусу в Туреччині».
Навіть найменша пожертва може
зберегти життя людини. Не залишмо постраждалих від стихійного лиха наодинці з
бідою. Творімо милосердя разом!
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09:00 Підсумки тижня
10:00 Д/ф «Міліцейська
академія»
10:40 Укрспецекспорт
12:30 Право на захист
12:50 Армія
13:00 Доки батьки сплять
13:25 Д/ф «Батько Махно»
14:10 Д/ф «Іван Піддубний.
На п’єдесталі міфів та
правди»
15:00 Новини
15:40 Х/ф «Ніч на кордоні»
17:20 Т/с «Пригоди мага»
18:20 Новини
19:50 Караоке для
дорослих
20:35 Сільрада
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»

06:40 Світанок
07:35 Ділові факти
07:40 Факти тижня з
Оксаною Соколовою
08:45 Факти. Ранок
09:20 Море по коліно
09:55 «Доказ життя».
12:45 Факти. День
12:55 Спорт
13:00 На рівних
13:10 Анекдоти
по-українськи
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
01:00 Надзвичайні новини
з Костянтином Стогнієм

6.00, 7.00 СТН. Тижневик
6.30, 19.30 Столиця
7.30, 3.00 Муз. програма
Профілактика на каналі до
14.00
14.00 Повнота радості
життя
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
16.55, 23.50 Світ бізнесу
17.10 Х/ф «Гуляка»
20.00 Т/с «Руда»
22.25 Т/с «Інспектор
Деррік»
0.00 Громадська
приймальня
1.50, 5.00 Мультляндія

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»

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»

07:25 «Життя зі знаком +»
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

11:00 Т/с «Дорожній
патруль - 10»
13:00 «Нехай говорять.
Кадри вирішують все»
14:00 Т/с «Слід» (детектив)
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
Профілактика

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».
22:25 «Школа лихослів’я».
23:10 Головна дорога.
23:45 «У зоні особливого
ризику».

09:05 «Велика війна. Битва
за Москву»
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»

7

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»

Високошвидкісний Інтернет МТМ
Тел.: (04596) 53-950, (093)311-30-03
09:00 Єралаш
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»
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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
19:00 Про головне
19:40 Концерт Вітаса
«Повернення додому»
20:55 Офіційна хроніка
21:00 Підсумки дня
21:25 Плюс-мінус
21:30 Світ спорту
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»
20:50 «Інтерни»
21:15 «Міняю жінку - 4»
22:35 «Гроші»
23:35 ТСН

07:40 Ділові факти
07:50 Ти не повіриш!
08:45 Факти. Ранок
09:25 Спорт
09:30 Надзвичайні новини
з Костянтином Стогнієм
10:35 «Мент у законі»
12:35 Анекдоти
по-українськи
12:45 Факти. День
12:55 Спорт
13:00 Анекдоти
по-українськи
13:25 Comedy Club
14:20 «Морські дияволи-5»
16:35 «Мент у законі».
Пригодницький
18:45 Факты. Вечер
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 і Обелікс
проти Цезаря»

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
17.45,2 2.25 Т/с «Інспектор
Деррік»
20.00 Т/с «Руда»

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+»

07:35 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
01:15 Погода

06:01 «Час-Тайм»
06:30 «Ранок на 5-му»
09:10 «Бізнес-час»
09:25 «5 елемент»
10:30 «Прес-конференції у
прямому ефірі»
13:20 «5 елемент»
15:20 «Мотор-ТБ»
16:15 «Українські
пристрасті»
18:15 «Агроконтроль»
18:45 «Київський час»
19:30 «Бізнес-час»
19:36 «Час: важливо»
21:00 «Час»
21:40 «Час-Тайм»
21:55 «Портрети» із
Сергієм Дорофеєвим
23:00 «Київський час»
23:10 «Бізнес-час»
23:30 «Територія закону»
23:55 «Огляд преси»
00:25 «Автопілот-новини»
00:35 «Бізнес-час»
01:00 «Портрети» із
Сергієм Дорофеєвим

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

06:15 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським»
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 Т/с «Дівоче
полювання»
21:30 Т/с «Шлюб за
заповітом»

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
по-російськи»
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
05:05 «Добрий ранок»
09:15 «Контрольна
закупівля»
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»

07:50 Т/с «Детективи»
08:30 «Легальний
прибуток»
08:35 «Друга смуга»
08:40 «Свідок»
09:00 Т/с «NCIS:
полювання на вбивцю»
10:00 Т/с «Закон і
порядок»
11:00 Т/с «CSI: 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».
Мільйонер без чобіт
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»

07:00 Мультик з Лунтіком
07:30 М/с «Пукка»
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»
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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
21:30 Світ спорту
22:35 221. Екстрений
виклик
22:45 Мегалот
22:50 Суперлото, Трійка,
Кено

06:55 «Сніданок з 1+1»
07:00 ТСН
07:10 «Сніданок з 1+1»
07:15 «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
09:20 Спорт
09:30 Надзвичайні новини
з Костянтином Стогнієм
10:30 «Астерікс і Обелікс
проти Цезаря «
12:45 Факти. День
12:55 Спорт
13:00 Анекдоти
по-українськи
13:20 Comedy Club
14:20 «Морські
дияволи-5».
16:35 «Мент у законі».
18:45 Факти. Вечір
19:10 Спорт
19:15 Надзвичайні новини
з Костянтином Стогнієм
20:10 «Морські
дияволи-5».
22:30 Факти. Підсумок
22:45 «Таксі».
23:10 «Астерікс і Обелікс:
Місія Клеопатра».

6.00, 7.00, 8.00, 15.00,
17.00, 19.00, 21.00, 23.30
СТН
6.30, 19.30 Столиця
7.25, 3.00 Муз. програмо
8.55, 16.55, 23.50 Світ
бізнесу
10.15 Повнота радості
життя
11.15, 1.50, 5.00
Мультляндія
13.20, 0.00 Громадська
приймальня
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»

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»

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
19:20 Погода
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
00:55 Спортрепортер
01:00 Погода

06:00 Програма передач
06:01 «Час-Тайм»
06:30 «Ранок на 5-му»
09:10 «Бізнес-час»
09:25 «5 елемент»
10:30 «Прес-конференції у
прямому ефірі»
11:20 «Енергонагляд»
12:15 «Cканер»
14:20 «5 елемент»
15:20 «Здорові історії»
16:20 «Арсенал»
17:25 «Вільна гавань»
18:15 Документальний
фільм «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»

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 «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

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»

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 «Нехай говорять.
Меж двох чоловіків»
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
по-російськи»
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

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»
15:30 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»

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»

ЧЕТВЕР 17 ЛИСТОПАДА 2011 РОКУ

Передплачуйте газету «Вишгород». Наш індекс у Каталозі місцевих періодичних видань 40007
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»
15:40 Х/ф «Живі й мертві»
17:20 Т/с «Пригоди мага»
19:00 Про головне
19:25 «Мелодія двох
сердець». Світлана та
Віталій Білоножки
20:55 Офіційна хроніка
21:00 Підсумки дня
21:25 Плюс-мінус
21:30 Світ спорту
21:40 221. Екстрений
виклик
21:45 Діловий світ
22:00 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
по-українськи
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»
01:40 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»

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»
03:55 Нічний ефір

06:45 М/с «Фікс і Фоксі»
07:05 «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 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»

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» Закл. Серії.

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».
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.

05:05 «Добрий ранок»
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

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»
16:50 Х/ф «Народжена
революцією»
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»

08:30 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»
00:15 Дім-2. Спецвипуск
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09:00 Підсумки дня
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»
15:40 Х/ф «Живі й мертві»
17:20 Т/с «Пригоди мага»
18:20 Новини
18:40 Магістраль
19:00 Наша пісня
19:35 After Lіve
20:00 Відкриття стадіону
у Львові
21:00 Підсумки дня
21:10 Плюс-мінус
21:15 Діловий світ
22:45 Трійка, Кено,
Секунда удачі
22:50 Шустер-Lіve

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.
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
по-українському»
21:10 «Перевізник - 2»
22:50 «Незнайомець»
00:30 «Закон і порядок»

06:35 Спорт
06:40 Світанок
07:35 Ділові факти
07:45 Стоп-10
08:45 Факти. Ранок
09:25 Спорт
09:30 Надзвичайні новини
з Костянтином Стогнієм
10:30 «Астерікс на
Олімпійських іграх»
12:45 Факти. День
12:55 Спорт
13:00 Анекдоти
по-українськи
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

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»

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

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
19:20 Погода
19:35 Т/с «Татусеві дочки»
20:40 Здрастуйте, я - ваша
мама!
21:35 Інтуїція
22:40 Х/ф «Невигубний
шпигун»
00:25 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»
11:15 «Сканер»
13:20 «5 елемент»
15:20 «Своїми очима»
16:30 «РесПубліка з Анною
Безулик»
18:15 «Вікно у Європу»
18:45 «Київський час»
19:30 «Бізнес-час»
19:36 «Час: важливо»
21:00»Час»
21:40 «Час-Тайм»
22:00 «Вікно у Європу»
22:25 «Фактор безпеки»
23:00 «Київський час»
23:10 «Бізнес-час»
23:20 «Час спорту»
23:30 «Трансмісія-тест»
23:55 «Огляд преси»
00:25 «Автопілот-новини»

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»
00:00 Ювелір TV
02:30 Твій хіт

07:30 Спорт у Подробицях
09:10 Т/с «Таємниці
слідства - 9»
11:00 Т/с «Невидимки»
12:00 Новини
12:15 Д/с «Слідство вели...
з Леонідом Каневським»
14:10 «Сімейний суд»
15:05 «Судові справи»
16:00 Т/с «Псевдонім
«Албанець» 2»
18:00 Новини
18:10 Т/с «Обручка»
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»

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»
19:20 Т/с «Маруся.
Випробування»
20:15 Т/с «П’ятницький»
21:15 Т/с «Вендета
по-російськи»
22:15 Т/с «Ментовські
війни - 3»

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 Дом-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 «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
по-українському»
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»
03:50 «Гроші»

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, 17.05 В гостях
у Д. Гордона
9.10 Хто в домі господар?
9.35 Актуальна тема
9.55 Т/с «Інспектор
Деррік»
11.00, 1.30 Як це?
11.30 Сильні світу цього
12.50 Повнота радості
життя
13.25 Студентський квиток
13.45 Час відповідей
14.50 Україна насправді
16.20, 0.30, 5.00
Мультляндія
19.40 Х/ф «Актриса з
Грибова»
21.00, 0.00 СТН. Тижневик
21.30 Європейська
столиця
22.00 Х/ф «Басейн смерті»
2.00 Муз. програма

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

08:00 Зелена варта
08:35 Твій хіт
09:00 Створи себе
09:05 24 години Світ
10:15 За сім морів
10:50 Телеенциклопедія:
Виховання домашніх
тварин
11:15 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

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 «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» 1с

06:00 Срібний апельсин
07:00 Події
07:10 Х/ф «Єдина»
09:10 Х/ф «Жіноча
інтуїція - 2»
12:00 Прем’єра! 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 «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»
(мелодрама)
05:35 Срібний апельсин

06:45 «Академія краси».
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».
Ток-шоу.
21:50 Нереальна політика.
22:25 Х/ф «Жорстоке
кохання».

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

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»
15:00 «Час новин»
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»

Високошвидкісний Інтернет МТМ
Тел.: (04596) 53-950, (093)311-30-03
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»

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
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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

Вишгород

Високошвидкісний Інтернет МТМ
Тел.: (04596) 53-950, (093)311-30-03

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, 19.10, 0.55 Х/ф
«Актриса з Грибова»
11.20, 3.00 Муз. програма
12.55 Добра звістка
13.30 Актуально —
насущно
16.25 Українська мрія М.
Поплавського
17.05 Х/ф «Басейн смерті»
20.25 Гаряча лінія «102»
21.00 СТН. Спорт.
Тижневик
21.25 Світ бізнесу.
Підсумки
22.00 Х/ф «Босоніж по
парку»
23.55 Громадська
приймальня

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»
06:30 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.
Олександрія

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 Срібний апельсин
06:40 Події
07:00 Х/ф «Лісовик - 2»
09:15 Ласкаво просимо
10:15 Шоу «Хто хоче заміж
за мого сина?»
12:00 «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
23:55 Т/с «Втеча»
01:50 Х/ф «Кохаю. 9
березня»
03:10 Щиросерде
визнання
03:30 Події тижня

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
телебачення».
19:55 «Таємний
шоу-бізнес: справа
адміністраторів».
20:55 «НТВшники»». Арена
гострих дискусій.
22:00 «СРСР. Крах імперії».
Д/ц Ф 4 «Перша кров».
23:05 Х/ф «Моє місце під
сонцем».

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»

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»

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 «Універ»
22:30 Це любов

09:50 Крок до зірок.
Євробачення
10:30 Шеф-кухар країни
11:20 Прем’єра. 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
17:00 Погода
17:05 Маю честь
запросити
17:50 Погода
18:00 Діловий світ.
Тиждень
18:45 Золотий гусак
19:15 Слов’янський базар.
Танцюємо до ранку
20:40 Офіційна хроніка
20:50 Головний аргумент
21:00 Підсумки тижня
21:40 Точка зору
22:00 Фольк-musіc

07:35 Марійчин кінозал.
08:00 «Холостячки. Нове
кохання»
09:05 «Лото-забава»
10:05 «Русалонька»
10:30 «Тімон і Пумба»
10:55 «Дикі і смішні»
11:20 «Хованки»
12:15 «Незвичайна сім’я»
14:00 «Смакуємо»
14:25 «Я так живу»
15:00 «Мама у законі»
16:00 «Найкращий друг
сім’ї»
19:30 «ТСН-тиждень»
20:15 «Інтерни»
22:15 «10 кроків до
кохання»
23:10 «Світське життя»
00:10 «Телевізійна служба
новин»

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 Прем’єра. Х/ф «У
твоїх очах»
20:00 «Подробиці тижня»
21:00 Прем’єра. Х/ф
«Дніпровський рубіж»
23:35 Д/ф «Секрети життя
сіамських близнюків»

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

Продаю 4-кімнатну
квартиру: 81 кв. м,
4 поверх цегляного
будинку, поряд —
церква.
Тел: (050) 967-44-77,
(097) 212-48-01

Безкоштовні оголошення
ПРОДАМ
гараж 32 кв. м, напроти РЕСа, ціна 1 5000 у. о. торг.
Тел: (097) 211-46-67, (093) 715-91-99

ІНШЕ
Сантехнічні зварювальні роботи,
Домашній майстер
електрика, ламінат, вагонка, відкоси
Тел: (063) 100-90-08
Тел: (067) 945-06-40
Юридичні послуги, будь-які Ремонт, встановлення, перетяжка
правові питання. Адвокат.
дверей, безпіщанка, шпалери.
Тел: (067) 184-18-55
Тел: (093) 451-63-04

Весільні послуги від А до Я. Тел: (063) 269-51-24
НАЙМУ
Потрібен продавець у магазин продовольчих товарів.
Тел: (050) 386-38-36

Дім. Сад. Город
Втрачено печатку садівничого товариства «Лотос»,
розташованого в с. Хотянівка, вважати недійсною.
Втрачений державний акт на право постійного користування землею, серія ІІ-кв № 001971,
виданий Лебедівською сільською радою Вишгородського р-ну Київської обл. 26.05.1994 р.
Виробничому кооперативу «Вторполимермаш»,
вважати недійсним.
БРАКУЄ ЧАСУ? «КАНО» ВАМ ДОПОМОЖЕ!» !
Сьогодні індивідуальна допомога — вже не розкіш. Послуг нянь, хатніх робітниць потребують не
лише люди із статками, а й ті, у кого бракує часу
на те, щоб забрати дитину із садочка чи школи, почекати, поки батьки прийдуть додому, приготувати
вечерю, прибрати в оселі.
Нашу хатню робітницю не треба навчати – вона
знає, як створити затишок у квартир і, дитину догляне з урахуванням ваших рекомендацій.
Центр «КАНО» Благодійного фонду святої княгині
Ольги надає одноразові або постійні послуги кваліфікованої гувернантки, няні, репетитора, доглядальниці за хворим, кухаря, садівника, хатньої робітниці тощо у Вишгороді та селах району.
ЗАПРОШУЄМО НА РОБОТУ ФАХІВЦІВ!
Наша адреса: м. Вишгород, пр-т Шевченка, 7-а,
прим.122. Тел.: 097 -935- 84-37; 093 -626-50-64

Захистіть виноград
У нашому регіоні небагато сортів і гібридних
форм винограду з морозостійкістю 26 градусів і нижче. Більшість сортів ледве витримують
20-22 градуси морозу. Тому не сподівайтесь на
теплу зиму й обов’язково захищайте рослини.
айбільш простий і надійний спосіб – укривання кущів, особливо молодих, шаром землі
товщиною 20-30 см. А згори покладіть лист шиферу, руберойду, шмат плівки, щоб у зимову пору
грунт менше розкисав під час відлиг і дощів.
Великі
дорослі
кущі
після перших
незначних заморозків слід
обрізати
на
лози
заміщення і плодоношення
(залежно від
сорту) і пригнути їх до землі.
Обов’язково

Н

треба провести волого-зарядні поливи: під молоді кущі виливають 3-5, під старі — 5-10 відер води. Коли вже стане холодно (при температурі — 3-6 градусів), накрийте кущ 3-5 білими
поліпропіленовими мішками (з-під цукру) або агроволокном, а
зверху покладіть подвійну поліетиленову плівку. Краї притисніть до землі цеглинами, колодами, дошками, щоб плівку не
здув вітер. Прикидати зверху землею не треба, щоб не утворився парник.
Під плівкою, ближче до лози, розкладіть у кількох місцях
отруту для мишей. І гарна перезимівля кущів винограду буде
гарантована!

Вишгород
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Сім громад — сім особливостей

Осінні новини
У зміцненні гарних відносин двох
держав завжди велику роль відіграють міста-побратими. У Вишгорода
таких аж сім, з якими наша міська
громада підтримує тісні дружні стосунки.
Сторінку підготував Іван БОНДАРЕНКО
ФОТО – з сайтів: delcevo.gov.mk; kp.ru;
virumaateataja.ee; wyszkow.pl; ville-sеns.
fr loerrach.de; calend.ru

Делчево
На честь Дня визволення міста Делчево (7 вересня), і Дня незалежності
Республіки Македонія (8 вересня), проведені урочисті заходи. У рамках святкової програми відкритий дитячий майданчик (НА ФОТО 1) на околиці міста.
Тепер діти зможуть відпочивати зі своїми батьками на озелененій території,

29-30 серпня в цьому російському
місті, на території готельно-туристичного комплексу «Гарячі ключі», пройшов
фестиваль ранньої середньовічної історії та культури «Щурів міст».
Місто стало табором епохи Давньоруської держави. У програмі фестивалю: представлення і парад учасників,
бойові та стройові показові виступи,
історичні театралізовані програми, конкурс історичного костюму та обладунку, турніри з історичного фехтування та
стрільби з лука, а
1
також інші цікаві
ігри.
17
вересня цього року
у тих же «Гарячих ключах» відбувся
Перший
міжнародний
фестиваль лазні. До стародавнього міста приїхали
ділитися
досвідом
професіонали і любителі бані із СанктПетербурга, Сочі
та України. Усіх
охочих парили в мобільних лазнях, іноді дуже незвичайних (наприклад, російська лазня на причепі або баня-тент з
потужною піччю, яку можна облаштувати в будь-якому місці майже миттєво).
Банний фестиваль планують зробити щорічним, а також урізноманітнити
його, адже паритися приємно і корисно
не тільки в російській бані, а й у фінській
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яку раніше займали стихійні смітники.
Крім того, в парковій зоні центра
міста реконструйований театр під відкритим небом із залом для глядачів, зоною відпочинку і міні-фонтаном.
17 вересня місто провело Перший
міжнародний баскетбольний турнір (НА
ФОТО 4) «ДелчевоТрофі - 2011». Вболівальники створили відмінну атмосферу,
а заповнені трибуни додали сил командам у їхній боротьбі. Особливо відзначились баскетболісти з міста Скоп’є, що
в минулому сезоні виступали вперше
в Македонській лізі й одразу вибороли
друге місце і срібну медаль.
Нещодавно Делчево отримало кошти для реконструкції школи. Вже роблять пішохідні доріжки і фонтан, висаджують дерева. Кошти, що залишаться,
направлять на облаштування нових класів.

Суздаль
3

сауні, східному хаммаме, мексиканському темаскале та японській
лазні.
24 вересня
Суздаль
провів
краєзнавчий автопробіг
з
елементами
орієнтування.
Учасники змогли насолодитися подорожжю красивими
старовинними
містами Володимирської області, які колись
входили
до складу Володимиро-Суздальського
князівства і навіть деякий час були адміністративними центрами Русі. Для водіїв підготували програму з відвідуванням музеїв, безлічі історичних пам’яток
і цікавої пішої прогулянки по осінньому
Суздалю.

Раквере
Невелике містечко на півночі Естонії багате на гарні місця, і нещодавно їх
об’єднали в єдину мережу за допомогою велодоріжок.
Велосипедна доріжка довжиною

близько 10 кілометрів не тільки, дозволить оглянути всі визначні пам›ятки
Раквере, а й пропагуватиме здоровий
спосіб життя. Відкриття велотреку приурочили до Міжнародного дня без автомобіля, який відзначався у другій половині вересня (НА ФОТО 8).
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Вишков
26 жовтня в польському Вишкові відбулась урочиста презентація стипендії
«Таланти Вишкова» (НА ФОТО 2). Мер
міста вручив чеки стипендіатам (дехто з
них цього року вже поїхав навчатись до
престижних коледжів).
Програма, що діє з 2008 року, започаткована Асоціацією «Променада»
і створена для допомоги талановитій
молоді.
28 жовтня представники Польщі та Ізраїлю, місцеві органи влади та понад чотириста польських та ізраїльських старшокласників
вшанували
пам’ять
загиблих у таборі смерті «Треблінка»
євреїв і поляків. У
рамках церемонії у
Вишкові відбулися
семінари для молоді
та дискусії за участі органів місцевого
самоврядування.

воджувалось феєрверками і музикою.
Із 22 жовтня і до кінця року діє виставка «Йоанна і Громадянська війна в
Іспанії», що відроджує пам’ять про іспанських біженців і демонструє співпрацю Франції та Іспанії щодо захисту
людських прав.

Бєлгород
У бєлгородському «АМАКС Конгрес
готелі» завершилася першість ЦФО із
шахів серед молодих спортсменів. На
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Льоррах
8 і 9 жовтня в
Льорраху, що розташоване на південному заході Німеччини,
пройшло осіннє свято
з гарбузовим ринком
(НА ФОТО 5). Осінь –
це одна з найкрасивіших пір року, і льорраські осінні свята теж дуже яскраві і незабутні. Так, конкурс на кращий і найбільший
гарбуз продемонстрував унікальність і
значущість осінніх дарів для людини.
22 жовтня в місті відбувся традиційний осінній бал (НА ФОТО 7). Присутні
змогли насолодитися приємною танцювальною музикою, шоу-програмою і
прекрасною атмосферою, кружляючи в
прекрасному танку, на який усіх запросила пані Золота Осінь.
А для найменших читачів міста 18-20
листопада 2011 року в концертному залі
«Бергоф» – дитячий книжковий ярмарок
(НА ФОТО 3). Упродовж трьох днів концертна зала належатиме тільки дітям,
які зможуть ознайомитись з безліччю
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дитячих книг російською,
німецькою,
французькою,
італійською і турецькою мовами, а також побувати у
книжковій майстерні. Цього
року льорраський дитячий
книжковий ярмарок відзначає своє 20-річчя.

Санс
4 листопада у французькому місті Санс відбулась
урочиста церемонія відкриття нового мосту, що супро-

турнір такого рівня з’їхалася рекордна
кількість учасників – понад 400 з усіх 17
регіонів цього російського округу. Сріб-
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ним призером турніру стала 16-річна
жителька Бєлгорода – Анна Хворостова.
6 листопада загальноміська Жовтнева демонстрація пройшла за традиційним маршрутом від вулиці Леніна
до площі Революції, де біля пам’ятника
Леніну учасники заходу провели мітинг.
(НА ФОТО 6)
У рамках реалізації інвестиційної
програми на теплоелектроцентралях та
котельнях Бєлгородської філії компанії
«Квадра» завершується реконструкція
енергетичного устаткування. Тим часом, всі теплоджерела вже працюють
і в повній мірі забезпечують теплопостачання споживачів міста. Дана реконструкція дозволить продовжити термін
служби енергетичних котлів і станцій в
цілому.
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12 листопада 2011 року

Спосіб життя

Ваше здоров’я

Лист у номер

У 26-ому кабінеті Вишгородської поліклініки приймає молодий лікар-ендокринолог Марина
Аносова. На прийом записуються
здебільшого старі знайомі, тобто
хворі на діабет. Медсестра Галина
Мельник виписує рецепти, лікар
вносить корективи у картки відвідувачів.
Напередодні Всесвітнього дня
боротьби із діабетом Марина Володимирівна відповіла на запитання
кореспондента газети «Вишгород»

Вишгородському міському голові
В.О Решетняку

Ш

ановний Вікторе Олександровичу! З нагоди Всесвітнього дня боротьби з діабетом, проголошеного ООН, висловлюємо Вам щиру вдячність
за матеріальну підтримку хворих.
Високо цінуємо Вашу особисту участь та доброзичливе ставлення до інсулінозалежних мешканців міста та району, адресну їм допомогу з метою запобігання
надзвичайних ситуацій та зменшення смертності серед хворих на цукровий діабет.
С. СІРОМОЛОТОВА,
голова районної діабетичної організації інвалідів «Стевія»
Вишгородського районного Центру
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

Розмовляла Марта КВІТКА
ФОТО — автор,
спеціально для «Вишгорода»

— Діабет називають хворобою
віку, як СНІД, рак. Практично він
не виліковується. Недарма до цієї
хвороби прикута зараз увага людей в усьому світі. Лікарі б’ють
тривогу. Як врятуватись від діабету
і кому загрожує він найбільше?
— Цукровий діабет — це порушення
вуглеводного обміну внаслідок недостатнього виділення інсуліну підшлунковою залозою. Він супроводжується
високим рівнем цукру в крові, цукросечею і жахливими ускладненнями:
внаслідок враження судин — інсультами, інфарктами, частковою або повною втратою зору. В основному цю
хворобу успадковують від близьких і
навіть далеких родичів (третє, четверте, п’яте покоління). Але є випадки,
коли у батьків, один з яких хворий на
діабет, народжується абсолютна здорова дитина.
Характерні ознаки — зайва вага, гіпертензія (підвищений тиск), високий
рівень холестерину, малорухомість.
Сприяють розвитку хвороби й стреси.

Вишгород

— Тобто, якщо намалювати типовий портрет хворого на діабет,
то це — повна людина, якій важко
рухатись через надмірну вагу та яка
вживає багато солодкого і жирів?
— Не зовсім так. У районі, на-

ну. 256 із них постійно користуються
інсуліном (93 мають діабет першого типу.) 10 дітей з таким діагнозом.
Наймолодшому хворому – три роки,
найстаршому — 86.
Однак, ця статистика не зовсім відповідає дійсності. Насправді хворих у
кілька разів більше. Просто до пори до
часу дехто навіть не передбачає, що
його зачепила ця хвороба.
— За яких ознак слід звертатися
до лікаря?
— Людина починає різко втрачати
вагу, багато вживає рідини, погано

«СОЛОДКА» недуга
приклад, діабетом захворіла дівчинка у віці шести місяців — нині їй уже
дев’ять років. А щойно я виписала
ліки 24-річному юнакові, стрункому і
з позитивними якостями — не вживає
спиртного, не палить цигарок. Він захворів два роки тому. У четвертому поколінні виявив рідних, які теж страждали на діабет, а до того жив і не знав,
що перебуває у групі ризику.
— У районі та місті таких, либонь, чимало?
— Офіційно на диспансерному обліку — 1700 хворих в цілому по райо-

спить, відчуває фізичну слабкість, недобачає. Діабет б’є по судинах сітківки ока, опорно-рухового апарату.
Треба негайно перевірити кров на
цукор. Нормальний аналіз, якщо рівень цукру в крові від 3 до 5, 5 ммоль
на літр. Якщо від 5 до 7 — це вже порушення вуглеводного обміну. Від 7 до
11 — розвиток недуги.
Хворі на діабет мають по кілька разів на добу контролювати рівень цукру в крові глюкометром, який можна
придбати в аптеках. Діти отримали
глюкометри безкоштовно. Усі хворі на

діабет одержують інсулін, всі інші групи ліків — за рецептами і за власний
кошт.
— У районі діє програма для
діабетиків «Стевія». Таку назву
має й громадська організація,
що об’єднує 123 хворих. Голова
її – Світлана Сіромолотова, у якої
хворий на діабет син, чимало робить для того, щоб реально допомогти діабетикам. Так, упродовж
трьох років міський голова Віктор
Решетняк виділяє певні суми для
придбання ліків.
— Існування такої організації свідчить про те, що проблему можна
розв’язати за підтримки небайдужих
людей. Діабет, хоч і небезпечна хвороба, але ті, хто страждає ним, можуть жити повноцінним життям звичайної людини.
За умови суворого контролю за
станом свого здоров’я — недопущення ускладнень. Треба вживати
більше овочів та фруктів, білого дієтичного м’яса курки, індика, кроля,
різноманітні каші, не переїдати, перейти на дрібне харчування, займатися
фізичними вправами. Протиставити
діабету можна лише залізну самодисципліну, систематичне лікування,
суворий контроль за станом власного
здоров’я.

Хочете прожити на сім років МЕНШЕ — ПАЛІТЬ
В Україні спостерігається тенденція до зниження рівня здоров’я населення. Середня тривалість життя
громадян на 10-15 років нижча, ніж
у країнах ЄС. У нас один із найвищих
у світі показників природного зменшення населення (6,4 на 1000 осіб).
Віталій НЕДАШКІВСЬКИЙ,
районний нарколог
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собливою загрозою майбутньому України є нинішній
стан здоров’я і спосіб життя
молоді. Кожна п’ята дитина, народжується з відхиленнями у здоровї. У 90 %
школярів діагностуються різні захворювання.
Значно поширене споживання тютюнових виробів. 41 % українців набувають цієї шкідливої звички рано – половина курців чоловічої статі починає
палити до 15 років, така ж кількість жінок запалює першу цигарку у віці до 17
років.
Чи можна позбутися згубної звички? Адже у державі спостерігається подвійне ставлення до паління: з одного
боку — воно дозволене і заохочується
виробниками сигарет, з іншого — «Міністерство охорони здоров’я попереджає…»
Здоровий спосіб життя має стати
нормою у суспільстві. Змалечку у дітей треба формувати навички потенційно здорової поведінки, впливати на
свідомість підлітків таким чином, щоб
звичайна зацікавленість дією психотропних речовин не стала шкідливою
звичкою.
Сьогоднішня розповідь – про згубну
дію тютюну на здоров’я людини.
Знайомство з тютюном відбулося за-

Розумні були папи та королі…
В Італії (16 ст.) тютюн оголосили «забавою диявола». Римські папи навіть відлучали від церкви курців.
В Англії за указом Єлизавети 1 (1585 рік) курців прирівнювали до злодіїв і водили вулицями з мотузкою на шиї. Наступний король Яків Стюарт оголосив куріння шкідливим заняттям. Він написав знамениту працю «Про шкідливість тютюну».
довго до відкриття Америки. Ще Геродот, розповідаючи про скіфів, писав, що
вони вдихали дим спалюваних рослин.
А у 18 ст. з’являються повідомлення про шкоду паління, людство втрачає
ілюзії щодо його лікувальних властивостей.
Ще раніше було відомо про шкоду
основної складової тютюну – нікотину,
який швидко всмоктується слизовими
оболонками, шкірою, легко надходить
у кров. Це – найнебезпечніша отрута
рослинного походження. Людина миттєво загине, якщо дозу нікотину з 5-6
сигарет ввести в організм ін’єкційно.
У момент затягування температура на кінчику сигарети сягає 600-900
градусів за Цельсієм. Під час паління
відбувається суха перегонка тютюну,
внаслідок чого утворюються токсичні
речовини. Крім нікотину, це ефірні масла, окис вуглецю (чадний газ), вуглекислий газ, аміак, тютюновий дьоготь,
радіоактивні речовини (полоній 210),
свинець, вісмут, арсен, калій, а також
масляна, оцтова, мурашина, валеріанова та синильна кислоти, сірководень, формальдегід та інші.
Курці шкодять не тільки собі, а й
тим, хто змушений постійно вдихати
цигарковий дим. Клітини слизової оболонки бронхів піддаються грубим змінам своєї внутрішньої структури, викликають бронхіальну астму.
При палінні в організмі відбувається
розпад вітамінів, ослаблюється імун-

на система, посилюється небезпека
алергійних захворювань. Особливо
чутливі до нікотину шлунок і кишечник.
Печінка в усіх курців збільшена.
Паління певною мірою втамовує
почуття голоду внаслідок підвищення
вмісту цукру у крові — та це відбивається на функції підшлункової залози,
розвивається її захворювання.
Паління погіршує зір, слух, збуджує
кору головного мозку на короткий час,
а потім її пригнічує, виснажуючи діяльність нервових клітин. Мозок звикає до
нікотинових «подачок» і починає вимагати їх. А якщо їх бракує, з’являється
занепокоєння, дратівливість. Людина
знову починає курити. Внаслідок перезбудження нервових клітин виникають
неврози, головний біль, запаморочення, швидка стомлюваність, ослаблення
працездатності, тремтіння, безсоння.
Тютюн згубно діє на серцево-су-

Тютюном по легенях

динну систему, спричиняє підвищення
артеріального тиску, активізує процеси згортання крові, що призводить до
тромбозу судин.
Викурювання 10-20 сигарет на день
згубно впливає на діяльність статевих
залоз, призводить до статевого безсилля і навіть до безпліддя.
Особливо шкідливе паління для вагітних. Щохвилини у плід потрапляє 18
% нікотину, а виводиться 10. Нагромадження нікотину скорочує м’язи матки,
що призводить до трагічних явищ – передчасних пологів, народження мертвих дітей, мимовільних абортів, вроджених каліцтв дитини.
За статистикою, 30 % жінок, що
палять, хворіють на гіпертрофію щитовидної залози, яка за симптомами
нагадує базедову хворобу. Якщо жінка
викурює пачку цигарок на день, внаслідок зниження імунітету у неї підвищується частота запальних захворювань статевих органів, що призводить
до безпліддя.
Навіть помірне паління скорочує
життя людини в середньому на сім років. Чи варта такого щоденна викурена
сигарета?

«Якщо людина тобі зробила ЗЛО — ти дай їй цукерку,
вона тобі ЗЛО — ти їй цукерку ...
І так до тих пір, поки у неї не розвинеться цукровий діабет»
(Народна артистка СРСР Фаїна Раневська)
листопада – Всесвітній день боротьби проти цукрового діабету. Починаючи з 2007 року, цей день проводиться під егідою ООН. Із 1991
року відзначається на честь Фредеріка Гранту Бантінга – канадського фізіолога, який відкрив гормон інсуліну.
У січні 1922 року Грант Бантінг вперше в історії зробив ін’єкцію інсуліну 14-річному хлопчикові, завдяки чому дитя вижило. Відкриття Фредеріка Бантінга спільно з Джоном Маклеодом врятувало життя мільйонам людей.
Слід зазначити, що тільки в Україні на обліку перебуває приблизно мільйон а
хворих на цукровий діабет, хоча насправді таких людей у 2,5 раза більше.
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Вишгород
Данина пам’яті
Буденним днем золотої осені 3-го
листопада школа чекала на традиційну
зустріч з визволителями міста Вишгорода – колишніми воїнами 167-ї Червонопрапорної Сумсько-Київської стрілецької дивізії.

КОЛО жінки
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Діалог поколінь

Галина ПЕТРУК, заступник директора
ЗОШ №1 з виховної роботи
ФОТО автора

У

рочисту атмосферу створювали
мелодії Великої Вітчизняної Війни, які лунали протягом всього
навчального дня на перервах. Тематичні газети і плакати, присвячені даті визволення
Вишгорода і Києва від німецько-фашистських загарбників, виготовлені за безпосередньою участю школярів, нагадували про

давні події, епіцентр яких був на території
району і нашого міста.
Уроки мужності, усні журнали проводились у кожному класі. Учні поклали живі квіти до меморіалів воїнам Сумсько-Київської
дивізії, взяли участь у міському мітингу.
Цього дня практично не зачинялися двері
шкільного музею бойової слави.
Все, що відбувалося у школі, було присвячено основній темі – вихованню громадянина-патріота своєї країни, збереженню
пам’яті про героїчні сторінки історії Батьківщини – спонукало бути молодь гідними

Невигадана історія
Все ж таки комп’ютер, Інтернет —
великі здобутки цивілізації. Вони відкривають перед нами весь світ, допомагають знаходити друзів і навіть
об’єднують двох самотніх людей у подружню пару. І ці «комп’ютерні» шлюби анітрішки не гірші за інші. Електронна сваха, бува, помиляється. Але від
помилок у нашому житті не застрахований ніхто.
Марта КВІТКА

Д

екому здається, що помилкою
було все життя, яке не склалося з перших же самостійних
кроків. Не той чи не та зустрілися на головному шляху долі. А коли зрозуміли це,
з ліжка вже агукала і посміхалась батькам
чарівна донечка.
Обоє любили її до безтями — свою
крихітну кровинку. Обоє шукали і знаходили в ній власні риси обличчя. Хоча немовля тільки й уміло, що сукати ручками і
ніжками та криком вимагати батьківської
уваги, вони і в цьому вбачали твердий характер, що знадобиться дорослій дочці
досягати поставленої мети.
Не судилось разом виховати донечку.
Одного разу молода мама забрала речі
та дитину й пішла із Іванової квартири і

людьми, шанувати старше покоління.
Особливо готувалась до цієї дати молодша лекторська група ради музею бойової слави у складі учнів 6-го класу: Захара
Брюсова, Євгена Білика, Владислава Борзовця, Кості Полуди, Олександра Шкоди.
Вони розповідали про подвиги воїнів 167-ї
дивізії під час переправи через Дніпро у
1943 році.
Лектори-новачки Олександра Поджема та Каріна Мартиросян з 7-А класу підготували розповідь про вишгородчанку
– зв’язкову партизанського загону Мілю
Гриненко. А одинадцятикласники проводи-

ли екскурсії в музеї бойової слави під керівництвом голови ради музею Олени Зацепіної та її заступника Єлизавети Панасюк.
Залучились до свята й члени Асоціації роботодавців Вишгородщини – Юрій
Линник, Оксана Подшивалкіна, Наталя і
Валерій Виговські, Леонід Лукашук. Разом
із одинадцятикласниками вони відвідали
відому у Вишгороді людину – ветерана війни Станіслава Павловича Кургузова, брата
Героя Радянського Союзу Юрія Кургузова,
чиє ім’я носить одна з головних вулиць міста. Вручили йому подарунки і довго бесідували у дружньому колі. Станіслав Павлович
показав сімейні реліквії, розповів про брата, про його дитячі та юнацькі роки. Цей
матеріал також знадобиться для оновлення
експозицій музею.
Кожного року, коли школа приймає
почесних гостей, ветеранів дивізії, не залишається осторонь цієї події і колишня
випускниця школи, депутат міської ради,
приватний підприємець Світлана Свистун.
На цей раз вона частувала наших гостей
смачними стравами.
Після уроків стежками героїчного шляху
воїнів 167-ї дивізії у м. Вишгороді пройшли
учні 8-А класу (класний керівник Н. Ліснічук). Вони поклали квіти до пам’ятної стели
на набережній, вшанували загиблих хвилиною мовчання, прочитали вірші.
Так відбувався діалог поколінь – данина
пам’яті воїнам-визволителям нашого чудового міста.
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Про все потроху

Планету заселять
старі жінки
У 2050 році Землю заселять старі. Через 40
років їх буде більше, ніж
дітей, а жінок — у кілька
разів більше, ніж чоловіків.
Про це у своїй доповіді заявив Генеральний секретар ООН, який підкреслив,
що майбутні демографічні
зміни вимагають створення концепції підтримання
активності людей похилого
віку.
Середня
тривалість
життя людей на планеті за
60 років зросла з 46 до 68
років. Зараз у світі мешкає
700 млн людей віком за 60,
з них жінок — більше на 66
млн. Серед тих, хто дожив
до 80 років, жінок вдвічі
більше, ніж чоловіків. До
2050 року людей віком за
60 у світі стане 20%. Це —
надзвичайна зміна соціальної структури.

Меню

Зефір
Цукор заливаємо водою так, щоб вона покрила
його, і варимо 7-10 хвилин.
Потім збиваємо гарячим до
білого кольору. Желатин
заздалегідь
намочуємо,
додаємо білок, збиваємо,
перемішуємо з цукром і
ложкою формуємо зефір.
На кілограм цукру – 30 г
желатину, 2 білки.

Батькова дочка
з його життя теж. Підгадала час, коли він
був на чергуванні. Не до батьків пішла, що
жили через дорогу, а до коханця, який був
практичнішим і грошовитішим.
Несміливий Іван прагнув брати хоч
якусь участь у вихованні доньки, пропонував гроші, а до днів народження — й
подарунки.
«Нам нічого не треба, — переказала
якось сваха свасі. — Хай не старається».
Про зустрічі його з донькою не було
й мови — вона вже іншого називала татком. Не може ж дитина мати двох рідних
батьків. Про першого вона й не згадує. Не
треба дівчині псувати психіку.
Але життя розпорядилось інакше. Недарма я назвала комп’ютер великим винаходом цивілізації. Якось у своїй електронній пошті Іван прочитав дивного
листа, автор якого запитувала — чи він не
з Вишгорода й яка у нього поштова адреса. Він відповів. Іншим разом незнайомка
запросила на зустріч. Дівчина написала,
що він — її рідний тато, і вона дуже хоче
його бачити.
Вони зустрілися в одному з київських
кафе. У дівчині, яка несміливо увійшла
до зали, Іван відразу впізнав Настуню. А
вона озирнулась і пішла просто до нього,
хоча за столами було чимало людей його
віку.

… Вони проговорили кілька годин. На
вулиці вже темніло, й Іван занепокоївся,
як вона добереться додому і що скаже
батькам. Настуня протягнула Івану зошит: «Тут ти знайдеш відповідь».
Це були вірші — наївні і прості, але такі
безпосередні і щирі, що у чоловіка занило
серце. Він не бачив, якою вона росла, як
стала розумною красунею. Не він проводив її до школи, потім — до інституту, не
йому вона розкрила своє серце. А цьому
ось чорному зошиту, що був і щоденником, і другом, якому можна довірити все.
Навіть те, що десь неподалік живе її рідний тато, якого вона пам’ятала все життя
і завжди любила.

Цукерки
«Пташине молоко»
Півтори столові ложки желатину замочуємо в
семи ложках холодної перевареної води й ставимо
його на годину, щоб набубнявів.
Чотири білки збиваємо з
1,5 склянки цукру (маса повинна збільшитися вдвоє).
Потім розтоплюємо желатин, теплим вливаємо у
білкову масу, все це збиваємо.
У коробці з-під цукерок
або іншій формочці дно
встеляємо пергаментним
папером або фольгою. Розтоплюємо півшоколадки і
50 г масла і заливаємо цим
дно коробки, ставимо у холодильник. Потім цукрову
масу виливаємо в коробку,
знову на кілька хвилин ставимо в холодильник і зверху заливаємо шоколадом.
Коли маса вихолоне, розрізаємо на смужки.
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Вишгород

Показові виступи на наюережній

Абетка
Прочитав у минулому номері газети «Вишгород» статтю «Драйв «по
правилах» та відгуки учасників змагань з фігурного водіння та швидкісного маневрування. Вони були
вперше проведені на набережній Київського моря 30 жовтня ц. р. до Дня
автомобіліста (головним організатором виступила Асоціація роботодавців Вишгородщини).
Хочу дещо додати.
Георгій ВАСИЛЬЄВ,
головний суддя змагань, суддя
національної категорії з автомотоспорту

Д

о суддійства змагань АВТОформули були запрошені мої
колеги — працівники Київського міського спортивно-технічного автомотоклубу Світлана Тесленко,
Тетяна Зелеська та ін., судді, які ма-

Баскетбол

ФізкультУРА

ють досвід проведення чемпіонатів та
Кубків України та Європи. У показових
виступах брали участь двократні чемпіони України у командному заліку Андрій Тимошенко та Сергій Коваленко (в
особистому заліку Андрій — бронзовий
призер, а Сергій — чемпіон України).
Положення про змагання треба друкувати не менш, як за місяць до початку,
ми ж побачили об’яву 29 жовтня ц. р. Я
вдячний нашим підприємцям, які відгукнулись на пропозицію провести слалом до Дня автомобіліста, та фактично
започаткували нове загальноміське
свято. Такі змагання треба влаштувати
частіше, врізноманітнити їх та запросити до участі таксістів та інші автопідприємства тощо.
А тепер про це докладніше — правила. Фігурне водіння автомобіля основне
правило змагань з автобагатоборства,
воно складається з вправ на автомобі-

лях при проходженні фігур, зазначених
обмежувачами у вигляді вертикальних
стоєк, брусків та ліній, нанесених на
площину майданчика.
Учасники змагань мають у певній послідовності виконати кожну вправу, не
торкаючись обмежувачів. Для швидкого
маневрування використовують дев’ять
фігур (згідно з Правилами змагань з автомобільного спорту), але можуть бути й
інші, передбачені Положенням про змагання.
Форми і розміри фігур такі, які часто
застосовуються практично в ситуаціях
дорожнього руху. Так, вправи, які виконуються переднім та заднім ходом на
фігурі «коло» (її ми в наше змагання не
ввели, так само, як «ворота» та «пеньки»), застосовуються для розвороту автомобілей на вузькій проїжджій частині.
Вправа «кишеня» — це заїзд та виїзд
автомобіля з гаража. Вправа «зупинка»

зустрічається дуже часто при паркуванні автівок біля будинків і магазинів тощо.
«Естафета» — вправа, до якої входить передача деяких предметів із вікна автомобіля. «Змійка» — об’їзд перешкод на дорозі. «Колія» — проїзд по
вузькій частині дороги. «Стоп-лінія» —
імітація зупинки автомобіля на перехресті.
Автобагатоборство — комплексні
змагання, до яких включено іще декілька видів змагань, пов’язаних із керуванням автомобіля: «слалом», «економічне
водіння автомобіля», «спринт», «підйом
на пагорб», «обережне гальмування» та
інші.
До змагань, пов’язаних із використанням автомобіля, можна додати
конкурс на краще знання Правил дорожнього руху, технічне обслуговування автомобіля та додаткові змагання зі
стрільби, плавання, бігу (крос) та інші.

«Підбори» під кошиком — перевага наша
П’ятий тур чемпіонату Київщини

На анонсовану в попередньому номері газети «Вишгород» гру
київська команда «НУБіП Баскет»
прибула в ранзі фаворитів, випереджаючи баскетбольний клуб
«Вишгород» у турнірній таблиці. На
початку гри гості вдало атакували
з-за меж 3-очкової лінії, вишгородці
відповідали проривами під кошик та
кидками з середньої дистанції.
Олег КОВТУН,
президент МБК «Вишгород»
ФОТО з архіву клубу

З

мінивши після тайм-ауту схему
захисту, Вишгороду на деякий
час вдалося перервати вдалу серію «далекобійників» гостей. Але
надалі, як показав хід гри, «НУБіП Баскет» виявився спроможним знаходити
вчасні контрдії тактичним побудовам БК
«Вишгород».
Застосовуючи відпрацьовані комбінації для гравців усіх ланок і потужну гру
центрових, кияни захопили ініціативу.

Рахунок поволі зростав на їх користь.
У третій чверті відрив досяг 17 пунктів,
до того ж, четверте персональне зауваження отримав лідер хазяїв Олександр
Овчаренко, опинившись за крок до видалення з майданчику.
Вийшовши на 4 чверть гри, БК
«Вишгород» програвав 15 пунктів, але
боротьба, як виявилося, лише починалася. Застосувавши щільну опіку гостей
на своїй половині майданчику, наш баскетбольний клуб наприкінці зустрічі наблизився до них впритул.
На останніх секундах вдала триочкова спроба вдалася Кирилу Завадовському, який лише епізодично
з’являвся на паркеті, та в потрібний час
зумів перевести гру у додатковий час.
Схоже, такий перебіг подій і фізичне навантаження вплинули на гравців «НУБіП
Баскет», які у додаткові 5 хвилин спромоглися лише на авантюрні кидки.
Вишгородці, отримавши перевагу,
грамотно вели гру і в підсумку виграли
додатковий час із сухим рахунком, а
з ним — і цей драматичний матч. Бас-

кетболу такого гатунку давно не було у
Вишгороді, і численні (як для нового в
сучасному Вишгороді спорту) глядачі
стежили за перебігом подій, підтримуючи команду свого міста, і разом із
гравцями захоплено привітали переможний рахунок 83:75.
Очки БК «Вишгород»: Олександр
Овчаренко (НА ФОТО) — 40, Микита Ожог — 2, Віктор Лук’яненко — 18,
Олександр Гуцул —4, Кирило Заводовский — 5, Віктор Біляєвський — 3,
Віктор Радзивелюк — 5, Антон Жубінський — 6.
Безумовно, найкращим гравцем
матчу став Олександр Овчаренко, що
здобув 40 пунктів, і при цьому дуже надійно відпрацював у захисті і виграв
чимало «підборів» під обома кошиками. Як завжди, результативну гру провів Віктор Лук’яненко - 18 пунктів. Але,
мабуть, у цьому випадку слід зазначити
згуртовані дії гравців усієї команди, які
на протязі всього матчу шукали свою
гру і таки спромоглися змінити несприятливий хід подій.

а-Фішка
БК «Хижаки» (Глеваха) зустрічається з БК «Вишгород» у неділю 13 листопада о 17:30 у районній ДЮСШ

Людина
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Пізно бити в набат, або По кому дзвонять дзвони

Вишгород
Гайд-парк

«Кубло бандитів, кагебістів,
злодіїв і гвалтівників
у стольному засіли місті,
як партія більшовиків»
(Василь СТУС)
Комуністи та інші ліві від зародків
цього руху найважливішим своїм завданням вважають захист робітничого класу від узурпаторів-капіталістів.
Сучасні ж ленінці на всіх рівнях успішно прислужують тим самим капіталістам-олігархам, що об’єдналися
у владній Партії регіонів, входять із
ними в різноманітні коаліції, забезпечують «правильне» голосування та
всебічну підтримку.

«Трудового кодексу»);
– скорочення бюджетних місць у ВУЗах;
– земельних махінацій тощо.
Оцінку комуністам дала громада на
останніх місцевих виборах. Тож, щоб не
почуватися зовсім непотрібними, їм залишається лише одне – пошук і таврування міфічних «фашистів» та їх «посібників».
А тепер трохи історії. Так хто ж таки
був найбільшим посібником фашистів?
Після укладання Пакту Молотова-Рібентропа (котрим Сталін та Гітлер розділили сфери впливу в Європі та розпочали
Другу світову війну) Німеччина і Радянський Союз уклали договір про торгівлю
11 лютого 1940 року, який передбачав
учетверо більший обсяг товарообігу в
порівнянні з попереднім договором,
укладеним у серпні 1939-го.
Ця торговельна угода допомогла Німеччині витримати блокаду з боку Британії. В перший рік країна отримала один
мільйон тонн пшона, півмільйона тонн
борошна, 900 000 тонн нафти, 100 000
тонн бавовни, 500 000 тонн фосфатів та
інші важливі матеріали в значних обся-

Юрій ГОРОДИСЬКИЙ,
Дарина БОНДАРЕНКО,
депутати Вишгородської міської ради
від ВО «Свобода»

Ч

омусь не здіймають «захисники
пролетаріату» галасу
ПРОТИ:
– підвищення пенсійного віку;
– відновлення 12-годинного робочого дня (що передбачено в проекті нового

Мова — струмок знань
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гах.
Радянський Союз також допоміг Німеччині уникнути морської блокади, давши можливість користуватись базою для
підводних човнів «Базис Норд» поблизу
Мурманська, яка також служила для дозаправки й технічної підтримки та була
відправною точкою для атак і рейдів на
морські шляхи. На додачу, Радянський
Союз дозволив Німеччині користуватись Північним морським шляхом як для
вантажних, так і для військових човнів,
що примусило Британію захищати морські шляхи і в Атлантичному, і в Тихому океанах (історичну довідку взято із
uk.wikipedia.org).
Методами ж «управління» державою
червоне колесо перевершило італійських
фашистів і німецьких націонал-соціалістів у масштабності: три голодомори українців (і неукраїнців!), десятки мільйонів
вбитих, замордованих, ув’язнених у таборах і депортованих з усіх куточків імперії СРСР та іще стільки ж ненароджених.
На борців, що повставали проти червоного терору, «совєцькі» пропагандисти
вішали ярлики «бандитів» чи «фашистів».
Продовжують і нині їхні нащадки, адже їм

той факт, що українська нація попри всі
випробування відроджується, а рушієм
цього процесу є саме молодь, – «як кістка в горлі».
У багатьох місцевих радах, зокрема
у Вишгородській міській і районній та
Київській обласній, до складу націоналістичної фракції ВО «Свобода» входять
наймолодші, проте принципові та безкомпромісні депутати, що послідовно
захищають соціальні та національні інтереси. Марші вшанування Героїв визвольних змагань збирають десятки
тисяч людей, і не проплачених прапороносців, а ідейних сподвижників. На
телепроекті «Великі Українці» на одному
з телеканалів лише СМС-махінації «великого комбінатора» сучасності Д. Табачника завадили перемозі провідника
українського визвольного руху Степана
Бандери.
Тож процес становлення Української
Нації та побудови держави і суспільства
на засадах соціальної справедливості
невідворотний, а збанкрутілим маргіналам можна сказати дише одне: запізно
бити в набат, бо по вас вже давно дзвонять дзвони.

«Просвіта» роздавала подарунки

День української писемності та
мови, започаткований Указом Президента України 9 грудня 1997 року,
цього року відзначили у Вишгородській районній бібліотеці для дорослих.
Символічно, що цього ж дня православна церква вшановувала пам’ять
Преподобного
Нестора-літописця
(1050-1114), головним послухом
якого у Києво-Печерській Лаврі була
книжкова справа.
Його вважають батьком не лише
вітчизняної історії, а й словесності. У
Лаврі зберігаються і мощі Несторалітописця.
Власн. інф.
ФОТО – Андрій Максімов, «Вишгород»

Його ім’я згадали першим у списку
українців-словесників. Ведуча
літературної вітальні бібліотекар Галина
Дмитренко, голова Вишгородського
районного об’єднання «Просвіта» імені
Тараса Шевченка Олександр Дробаха,
його заступник Сергій Прокопенко присвятили рідній мові свої емоційні виступи. Їхню думку розділили усі присутні
на святі: учні та вчителі вишгородських
шкіл, викладачі музичних шкіл, спеціалісти відділв РДА і бібліотекарі, читачі.

Для наймолодших учасників свята
була організована літературна вікторина, учасників якої відзначено призами.
Головним призом були: звісно, книги,
електронні носії, плакати з державними символами України. Тритомник творів Павла Мовчана (голова Товариства
«Просвіта») отримали: вчитель-методист, почесна громадянка міста Вишгород Людмила Брик, заступник голови
Вишгородської райдержадміністрації
Валентина Духота, начальник відділу з
гуманітарних питань міськради Володимир Ткач, директор Вишгородської
районної бібліотеки Марія Міляновська,
завідуюча відділом обслуговування
цього закладу Галина Дмитренко та інші
(всього 10 осіб).
1200 екземплярів державної символіки України «Просвіта» подарувала
шкільним та позашкільним навчальним
закладам, державним установам, підприємствам та організаціям Вишгородщини. 100 компакт-дисків різноманітної
тематики (українська мова, традиції
українського народу, українські народні
казки, міфи України тощо) отримали дошкільні, позашкільні та шкільні навчальні заклади, середні та музичні школи району. П’ять комплектів по 12 аудіокасет
– кожен з етнічною музикою України –
подаровано музичним школам району.

А районна бібліотека отримала від
«Просвіти» у подарунок художню та науково-популярну літературу – словники і
твори вітчизняних та зарубіжних класиків.
Організатор свята – Сергій Прокопенко – буквально світився від піднесеного
настрою аудиторії. До речі, заступник
голови Вишгородської районної ради
Олександр Глущенко вручив йому грамоту за особистий внесок в активізацію
діяльності об’єднання щодо розвитку
та утвердження української мови в суспільстві, виховання національної свідомості людей.
Додав ліризму і душевності й невеличкий концерт за участі викладачів
Вишгородської музичної школи та Новопетрівської школи мистецтв Ірини
Бези та Валентини Старенької, які виступили разом із своїми вихованцями.

7 листопада Сергій Прокопенко відсвяткував свій 45-річний ювілей!
Здоров’я зичимо міцного,
А також неба голубого.
І стільки цвіту в літнім гаї –
То стільки щастя ми бажаєм.
Щедрої долі, краси від волошок
У житньому полі, від сонця усмішок,

Пролітають павутинки
з павучками в серединці

Солодка парочка Дем’ян і Одарочка

Гусеничка-мандрівничка

Його теплоти, в коханні – не зради,
А лише доброти.
Хай приходять ранки
Добрими надіями,
Щоб завжди збувалися
задуми і мрії!

Мама Галина, тато Володимир, брат Микола,
редакція газети «Вишгород»,
друзі Володимир Ткач, Валентина Тишкевич, Віктор Лісовол, Зоя Кравченко

ФОТОмить
Хто тільки не вітав редакцію газети «Вишгород» із 16-літтям!
Серед інших — найстаріший дитячий садок у місті, ДНЗ
«Ластівка», що подарував... виставку осінніх шедеврів,
виготовлених власноруч вихованцями та їх батьками.

Сова всевидюща

Осінь-чарівниця
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АНЕКДОТИ
Кіт зловив мишку, а та
йому каже:
- Відпусти мене, виконаю
будь-яке твоє бажання!
- Знаю я, миша, твої казки! Краще тебе з’їм, а гос-

подареві я і сам зможу в
тапки напаскудити!
***
Мавпу, зайця і жирафу
посадили в одну клітку в зоопарку. Заєць, після трьох
днів, проведених там, про-

Оголошення приймаються тільки від приватних осіб. Текст, написаний
друкованими літерами, має вміщувати до 7 слів і відноситися до рубрик: «Продам» , «Куплю» , «Обміняю» (3), «Подарую» (4), «Найму» (5), «Здам» (6), «Знайомство» (7), “Інше” (8). На одному талоні писати одне найменування. Все, що

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

сить адміністратора:
- Переселіть мене від
них, будь ласка.
- Чому?
- Я розказую анекдоти,
мавпа сміється цілий день,
а жирафа – цілу ніч.
***
Скажи мені що-небудь
лагідне…
- Зайчик…
- Мало…
- Зграя зайців!

ТАЛОН БЕЗПЛАТНОГО ОГОЛОШЕННЯ
12.11.2011 року
ТЕКСТ ОГОЛОШЕННЯ
(в газеті друкується не
більше 7 слів)
№ рубрики___________
на «__»_________2011р.

писати друкованими
літерами

Ваші дані
(в газеті не друкуються)

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

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

P.S.
Кожне
солодке
життя
має
свій діабет

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.

Вишгород

УДАІ ГУ МВС України оголошує конкурс
На право надання послуг безоплатного зберігання тимчасово затриманих
транспортних засобів у Вишгородському районі Київської області
Умови:
- визначення організації, яка запропонує найменшу вартість за добу щодо зберігання тимчасово затриманих транспортних засобів (далі — ТЗ);
- укладання з переможцем договору про безоплатне зберігання ТЗ;
- переможець конкурсу зобов’язаний забезпечити належне зберігання ТЗ, що виключає
доступ до майна сторонніх осіб, а також мати в розпорядженні спеціальні автомобілі – евакуатори, що будуть на вимогу співробітників Державтоінспекції цілодобово здійснювати доставлення ТЗ до місця зберігання;
- компенсація переможцем конкурсу витрат на його проведення.
Претендент надає:
- лист-заяву про участь у конкурсі;
- відомості про учасника конкурсу: статут, ліцензії, дозволи на земельні ділянки та їх обладнання, доказ про наявність у користуванні спеціальних транспортних засобів (евакуаторів)
тощо;
- розрахунок вартості зберігання ТЗ;
- конкурсні пропозиції надаються поштою (цінним листом) чи особисто до канцелярії УДАІ
ГУ МВС України в Київській області за адресою: м. Київ, вул. Ф. Ернста, 3.
Кінцевий термін подання документів для участі в конкурсі — через 21 день після
опублікування оголошення.
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