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Правила «виживання» на дорозі

Комунальний РАЙ
у власному будинку
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ФізкультУРА
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Державні програми

ДОСТУПНЕ житло —

у Вишгороді!
Державні програми підтримки будівництва і
придбання доступного житла громадянами України передбачають, що той, хто перебуває на
квартирному обліку, отримує з державного бюджету підтримку у розмірі 30 % вартості житла, а
решту — 70 % — сплачує за рахунок власних або
позичених коштів.
рамках державної програми «Доступне житло» ТОВ «Ніка-Лтд» відроджує будівництво
багатоповерхівки на вул. В. Симоненка, 4-а
(перша черга).
Цей будинок включений до державної програми
«Доступне житло» — за результатами висновків Міжвідомчої комісії Міністерства регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства
України.
Шановні вишгородці!
У вівторок, 22 листопада, о 10:00 у великій залі
засідань адмінбудинку (м. Вишгород, пл. Т. Шевченка, 1, праве крило, другий поверх) відбудеться зустріч із забудовниками, представниками
Фонду молодіжного кредитування та Мінрегіонбуду.
Тема — зведення у Вишгороді доступного за цінами
житла, зокрема для молоді. Запрошуються всі охочі, насамперед ті, хто перебуває на квартобліку при
міськвиконкомі.
Вишгородський міський голова Віктор РЕШЕТНЯК
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1) Які рубрики вам подобаються найбільше (підкресліть):
«Адмінкомісія»
«а-Фішка»
«Батьки і діти»
«Батьківські
університети»
«Благодійність»
«Благоустрій»
«Ваше здоров’я»
«Ваші права»
«Візитівка»
«Від першої особи»
«Вулиці нашого міста»
«Вустами дитини»
«Гайд-парк»
«Глас народний»
«Громада — влада»
«Дата»
«Дачні секрети»
«Два погляди
на одну ситуацію»
«День міста»
«Депутатська трибуна»
«Диваки»
«Дитячий майданчик»
«Дім. Сад. Город»
«Добрі новини»
«Житлово-комунальне
господарство»
«Законодавство»
«За кермом»

Анкета читача
«За лаштунками»
«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»

«Перспективи»
«Побратимство»
«Подія»
«Подорожі»
«Позашкілля»
«ПС»
«Проблема»
«Професія»
«Світлофор»
«Сервіс»
«Сесія міськради»
«Сигнали служби 101»
«Сигнали служби 102»
«Соціальні гарантії»
«Соціум»
«Спосіб життя»
«Справи депутатські»
«Статус міста
обласного значення»
«Столиця поруч»
«Субсидія»
«Сусіди»
«Таке життя»
«Тема»
«Транспорт»
«Резонанс»
«Про все потроху»
«У комісіях міськради»
«У міськвиконкомі»
«Усміхніться»

Офіційний сайт міськради: www.вишгород.com.ua

«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.

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!
Автор найцікавішої анкети читача отримає —
приз від редакції
безкоштовну передплату на 2012 рік

Електронна адреса газети «Вишгород»: ngvyshgorod@ukr.net
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Про все потроху

В Україні
* Верховна Рада прийняла у
першому читанні законопроект,
який збільшує штраф удвічі (порівняно з нинішнім) за керування авто напідпитку — 8000 грн. А
тих, хто не виконує рішення суду
і продовжує водити машину нетверезим, — можуть відправити у
тюрму на півроку.
Три роки тому автоштрафи вже
підвищили у 10 разів.
* За 10 місяців Пенсійний фонд
сплатив чорнобильцям і дітям війни за рішенням судів 5,9 млрд.
грн. З початку року суди прийняли рішення на користь 2,5 млн позивачів цих категорій. У Кабміні
вважають, що якщо це триватиме,
грошей не вистачить іншим пенсіонерам.

У столиці
* У Пущі-Водиці на вулиці Міська, 1-а, безкоштовну амбулаторно-консультативну допомогу
дітям і дорослим, а також стаціонарну — дітям від одного до 18
років, постраждалим внаслідок
аварії на Чорнобильській АЕС, надає «Український спеціалізований
диспансер радіаційного захисту
населення» Міністерства охорони
здоров’я України.
Протипоказання для госпіталізації до стаціонару – гострі інфекційні захворювання, онко-,
психічні розлади, епілепсія, ДЦП,
вроджені вади розвитку, бронхіальна астма, цукровий діабет.
Конт. тел: (044) 431-97-28
* У Києві зносять першу чергу
Русанівських садів, які перешкоджають будівництву Подільського
мосту і лінії метро на Троєщину.
Більшість тих, хто відмовляється
залишати свої будинки, — власники «крутих» дач. Їх не влаштовує компенсація — замість трьох
млн грн дають мільйон або пропонують переселення в Биківню.

На Вишгородщині
* В актовому залі адмінбудинку
(м. Вишгород, пл. Т. Шевченка,
1) відбулись урочистості з нагоди 20-річчя з дня утворення
районного радіомовлення та до
Дня працівників сільського господарства. Напередодні група
аграріїв побувала на урочистостях в облдержадміністрації, де їх
щиро привітали губернатор області Анатолій Присяжнюк і його
перший заступник Ярослав Москаленко.
* Після трирічної перерви (аварія опалювальної системи) відновилися заняття у Руднє-Димерській загальноосвітній школі І-ІІ
ступенів. 28 школярів увійшли до
відремонтованих теплих класів.
До цього вони вчилися за кілька
кілометрів від села – у Катюжанці.
Цими днями заступник голови
райдержадміністрації Валентина
Духота, заступник голови районної ради Олександр Глущенко
привітали з 85-річчям Станіслава Павловича Кургузова – брата
Героя Радянського Союзу Юрія
Кургузова, який загинув при
звільненні Києва від німецько-фашистських окупантів.
Ветерана відвідали вдома.
Вручили квіти, грамоту за активну участь у громадському житті
району, грошову винагороду. Побажали здоров’я та довгих років
життя.

Вишгород

До боржників прийдуть утрьох

Гаряча тема

Комунальник, виконавець і депутат
Багато хто хоче жити, як вареник у
маслі. Та за все треба платити. Тож,
якщо хочете отримати щось «на дурничку», будьте готові, що одного не
зовсім прекрасного дня «халявний»
кран можуть «перекрити» (у переносному і, звісно, прямому значенні).
Вікторія ШМИГОРА
ФОТО – автор
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листопада у міськраді заступник міського голови
Олександр Ростовцев зустрівся з начальником виконавчої служби Вишгородського району Анатолієм
Авраменком та юристами міських і районних комунальних підприємств. Обговорювали погашення заборгованості,
в першу чергу – за комунальні послуги,
та перспективи плідної й результативної
співпраці.
Працівників виконавчої служби всього семеро, тому запропонували скласти
графік спільних виїздів судовиконавців з
комунальниками за адресами боржників
та залучити до цієї роботи депутатський
корпус.
Якщо боржники й надалі ігноруватимуть справедливі вимоги щодо сплати

боргів, до них будуть застосовані виконавчі дії з примусового стягнення боргів

відповідно до положень Закону України
«Про виконавче провадження».

Не піднімай руку на жінку!
У кожного в житті є жінка, яка запалює вогник у душі і дарує тепло. Вона
піклується про нас ще тоді, коли ми
не бачимо зовнішній світ і оберігає,
коли ми з’являємось у ньому – такі
незахищені і безпорадні. Вона – це
мама…
Іван БОНДАРЕНКО
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листопада визнано ООН
Міжнародним днем проти
насилля над жінками. У цей
день 1961 року в Домініканській Республіці за наказом її правителя були жорстоко вбиті три сестри Мірабал, які були
політичними активістками.
Насилля над жінками є дуже розповсюдженим і прихованим злочином в
усьому світі. Й упродовж усієї історії
людства, жінки змушені боротись за
свої права.
Із кінця XVIII століття бажання
рівноправ’я досягло неабиякого розмаху. Для цього створювались різноманітні жіночі організації і феміністичні
спілки. Жінки прагнули отримати те, що
повинні мати з народження, – рівні з чо-

Усім миром
Благоустрій міста у Вишгород –
справа буденна. Та от рівень культури
не надто зростає, тому на щойно прибраних скверах, вулицях, майданчиках
дуже швидко накопичується різний непотріб. І добре, що є люди, налаштовані виправити ситуацію.
ФОТО – Оксана ШУПИК, «Слово»,
спеціально для «Вишгород»

Т

ак, нещодавно на узбіччі траси
вздовж греблі відбулася чергова толока за сприяння районного
осередку Партії регіонів.
Попри те, що цей відрізок шляху прибирають постійно, роботи було чимало, адже
крім прибитого до берега гілля та інших
відходів, водії й пасажири автівок викидають сміття куди заманеться.
Шановні жителі міста, пам’ятайте, чистота узбіч це не тільки красиво, а й безпечно. Для нас усіх.

ловіками права.
І вони, на перший погляд, цього досягли. Проте жодна з конституцій і конвенцій про права людини навіть зараз не
може застрахувати жінку від побутового
насилля, яке заполонило наше суспільство.
У деяких сім’ях вважають, що жінка повинна знати своє місце і права на свою
думку не має. За такими відносинами
спостерігають діти, й їх психіка створює
власні стереотипи нерівності, що потім
руйнуватимуть життя їм самим.
Так, справжній чоловік має оберігати
жінку, проте це, мабуть, стало не в моді,
зважаючи на те, що жінки в усьому світі
страждають і гинуть від рук чоловіків під
час звичайних сімейних сварок. За статистикою, кожна четверта жінка хоча б
раз у житті піддавалась насильству.
Так, у Вишгороді звертаються до міліції щодо побутового насилля 4-5 разів
на добу. У 60% випадків – це насильницькі дії чоловіків над жінками, у 10 % –
жінок над членами сім’ї та у 30 % – дітей
над своїми батьками.
Всі сутички відбуваються у стані алкогольного сп’яніння, і в більшості випад-

ків жертви пишуть зустрічні заяви для
уникнення відповідальності свого кривдника за скоєне. Частіше за все, після
цього насилля в такій родині не припиняється, а навпаки, набирає ще більших
обертів.
В усьому світі ведеться боротьба проти безправних дій у відношенні до жінок.
В одних країнах створюють громадські
приймальні для постраждалих, в інших
– є кримінальна відповідальність за домагання. Рада Європи закликає європейські країни укласти Єдину конвенцію
про захист жінок, яка передбачатиме
кримінальну відповідальність за протиправні дії у відношенні до жінок.
Проте реальної проблеми такий крок
не розв’яже, адже для викорінення насильства у людей має прокинутись
свідомість того, що жінка – це чиясь
дружина, сестра і передусім – мама.
Необхідна відмова від тиранічного верховенства і розуміння того, що лише
рівноправ’я двох статей – триматиме
наш світ у гармонії і дасть життя новому
поколінню людей, для яких поняття насильства над жінками буде неприйнятним.

Гігієна довкілля

Наше місто

Вишгород
ФОТОмить

Працівники Комунального підприємства житлового і комунального господарства вишгородської
міськради зайняті щоденною поточною роботою.

Комунальні
новини

ФОТО — Катерина ЗУРМА,
спеціально для «Вишгорода»

Т

ак, на вул. Симоненка, 3, 7
перевіряють
вентиляційні
канали. Триває поточний
(частковий) ремонт покрівель на
просп. Н. Шолуденка, 5, а також косметичні ремонти в другому під’їзді
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цього будинку та в першому під’їзді
на вул. Дніпровській, 1. На просп.
Мазепи, 7 засклено розбиті шибки у
під’їзді.
В усьому житловому фонді міста
відбувається профілактичний ремонт поверхових електрощитів; за
заявами мешканців — спеціальна комісія заміряє температуру в квартирах і складає відповідні акти.
На територіях посиленого радіоекологічного контролю спалювати
осіннє листя заборонено. Тож міські
комунальники збирають листя і вивозять з Вишгорода.
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Лист у номер

За під’їзд —
спасибі,
та ще газова труба
непофарбована
Рік тому я вселилася у буд.
4 по вул. М. Грушевського у
Вишгороді. Під’їзд неприємно вразив, навіть заходити не хотілося: обмальовані
стіни, задимлена стеля, що
загрожувала в будь-який
момент впасти на голову,
загиджений ліфт, віками не
пофарбована газова труба.
А це ж наша домівка.
Світлана ЛАВРЕНЮК, лаборант
із майже 30-річним стажем роботи

Перевірка вентиляційних каналів на
Симоненка, 3

Людина зимує

Збирають осіннє листя

У комірчині під східцями

У газеті «Вишгород» (№ 26 від 25
червня 2011 р.) депутат міської ради
Валентина Супрун розповіла про
жахливий випадок, що стався з жителькою міста через її надзвичайну
довірливість, яка межує з дитячою
наївністю: вона продала квартиру в
обмін на обіцянку двох привітних і підприємливих жінок отримати чималий
відсоток від обопільної справи.

У

Влас. інф.
ФОТО — Валентина СУПРУН,
спеціально для «Вишгорода»

О

формила документи, завірила їх у нотаріуса. В результаті
залишилась без грошей і без
квартири. А компаньйонок і слід простиг.
Жінку можна зрозуміти – постійні нестатки, хворий син, який пройшов пекло
Афганістану, бажання хоч якось покращити своє життя. Та біда, як кажуть, не
ходить одна.
Щойно поховала сина, виконавча
служба з’явилася на порозі її житла з вимогою звільнити його для нових господарів. Навіть втручання депутата не допомогло – вирок суду був не на її користь,
закон є закон, а жінка сама вирішила

свою долю, коли довірилась двом аферисткам.
Вона змушена тепер жити під східцями будинку на вулиці Дніпровській, у комірчині без вікон, за фанерними дверима. Поки не вдарили морози, терпіти ще
можна. А що буде далі?
Жінка працює двірником, у тимчасовому її житлі – чисто і навіть затишно
(див. фото). А у нашому місті є ті, кому

Порив системи

«Хто» наступний?
Ось уже місяць, як розпочався опалювальний сезон, а
у цій справі, як відомо, після тривалого простою відстежити, де станеться порив, важко.
Влас. інф.
ФОТО – Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

В

ін і стався у квартирі № 51 будинку 2 по вул. Б. Хмельницького.
ВРКП «Вишгородтепломережа» разом із працівниками КПЖ і КГ знайшло місце збою в мережі. У «хрущовці» немає підвалу, тож демонтували підлогу у квартирах № 50 та №
51. Нині неполадки усунено.
Виникає запитання: де чекати наступного пориву? У групі
ризику насамперед – одинадцять будинків без підвалів. Залишається сподіватися лише на оперативність місцевих комунальників.

потрібне піклування, і вони, у свою чергу,
можуть допомогти їй хоча б перезимувати. Скільки одиноких, хворих, немічних,
нерухомих очікують сьогодні людського
тепла! Невже у такому чудовому місті, як
наше, не знайдеться нікого, хто б допоміг
ошуканій жінці знову повірити у світло і
добро?
Всі, хто не байдужий до людської долі,
телефонуйте нам: (04596) 52-725.

липні ц. р. я звернулася до
депутата нашого округу
Богдана Руденка по допомогу.
Він пообіцяв знайти спонсорів
для ремонту під’їзду — і свого
слова дотримав: побілили стелю, пофарбували стіни й бильця сходів.
Я розумію, що не все одразу
можна зробити у місті, в якому
чимало «дірок», тож висловлюємо щиру подяку Богдану Михайловичу за те, що прискорив
ремонт у нашому будинку.
Та залишилося іще одне
«вузьке місце». До кого нам
звертатися з приводу іржавої труби, що огортає будинок
між першим і другим поверхом
назовні? Уже й газом тхне, а
газівники по телефону відповідають, що то не їхні обов’язки
— фарбувати.

4

Тема

19 листопада 2011 року

ОСББ

Вишгород

Комунальний РАЙ у власному будинку

Напевне, більшість із нас – мешканців багатоповерхівок – мріє про
той час, коли чисто і затишно буде
не лише у власній квартирі, а й у
загальному коридорі, на східцях, у
дворі. Та найбільше нас турбують
комунальні платежі, які мають тенденцію до зростання. Подорожчає
газ і — будьте впевнені! — цифри у
платіжках поповзуть вгору.
Марта КВІТКА
ФОТО – автор і Катерина ЗУРМА,
спеціально для «Вишгорода»

Ц

іна за газ поки що стара, та
мешканці двох багатоповерхівок на вулиці Н. Шолуденка – 6-г
і 6-в, де є власні дахові котельні (передані з балансу комунального підпри-

ємства житлового і комунального господарства Вишгородської міської ради
(КПЖ і КГ) на баланс Вишгородського
районного комунального підприємства
(ВРКП) «Вишгородтепломережа»), занепокоєні: чому в їх квитанціях ціна за
теплоносій для централізованого теплопостачання (виробництво тепла +
транспортування + подача у квартири)
— 4,44 грн за кв. метр? Адже тепло до
квартир надходить з даху, минаючи тепломагістраль, а відтак — транспортна
складова тарифу просто не може бути
включена до нього.
Розбиралися у ситуації разом із депутатом міської ради, головою тимчасової
тарифної комісії Олексієм Момотом.
На збори, куди його запросили, люди
вийшли підготовленими – знайшовся
серед мешканців економіст, який ви-

Василь Добринін: «Наші лічильники робочі. Їх треба лише перевірити»

Репортаж із загальних зборів
клав свою точку зору в друкованому
виданні. Цю газету завбачливо поклали багатьом у поштові скриньки. У ній
— підрахунки, в декілька разів менші за
ціну теплоносія, визначену «Вишгородтепломережею».
І без газети люди зрозуміли, що не
вони розпоряджатимуться тим, що їм
належить по праву, – даховими котельнями,— а той, хто взявся їх обслуговувати. Та нині не йдеться про те, що ці
будинки — не комунальна власність і,
перш ніж прийняти рішення про передачу дахових котелен, потрібно було б
спитати у мешканців – чи згодні вони
на це. Йдеться про те, щоб нормально
перезимувати і не замерзнути у власних
квартирах.
Оскільки у ЖЕКу фахівців із теплопостачання немає, то їх знайшли по
сусідству – у «Вишгородтепломережі».
І з усіма проблемами (див. коментар
заступника директора ВКП «Вишгородтепломережа» на стор. 5) передали котельні спеціалістам.

А нові господарі виставляють нові
ціни, із якими мешканці цих двох багатоповерхівок не погоджуються і готують колективні листи на ім’я директора
«Вишгородтепломережі» Юрія Колупайла.
Утім, унеможливлювало би подібну
ситуацію об’єднання співласників багатоповерхових будинків (ОСББ) — якби
воно було, то і котельні ніхто б нікому не
передавав.
Перші
спроби
створити
таке
об’єднання не увінчалися успіхом. Хоч
активісти побували у міськраді, в бюро
технічної інвентаризації. А далі ініціатива, ледве народившись, спокійно
«вмерла». Про це розповів кореспонденту газети «Вишгород» один із цих
активістів — Дмитро Михайленко.
На його думку, все загальмувало у питанні – кому очолити ОСББ. Такої людини серед майже 300 жителів будинків не
знайшлося. Та й не всі розуміють переваги такого об’єднання співвласників.
Далі на стор. 5

І знову про тарифи...
Цього разу про тарифи на опалення для окремо взятих п’яти
будинків у місті Вишгороді... Справа в тому, що 29.09.2011 року
Вишгородська міська рада прийняла доволі суперечливе рішення про передачу дахових котелень на баланс ВРКП «Вишгородтепломережа». Йдеться про такі будинки: пр. Т. Шевченка,
2-д, вул. М. Грушевського, 9, вул. Н. Шолуденка 6-б, 6-в та 6-г.
Олексій МОМОТ, депутат міськради

К

отельні були передані саме як комунальне майно. Між тим,
відповідне рішення Конституційного Суду України та ціла низка законів та кодексів чітко визначають правову приналежність таких об’єктів — це спільна власність мешканців будинку!
З приводу передачі на баланс саме Вишгородському районному
комунальному підприємству ВРКП «Вишгородтепломережа»… Комунальне підприємство житлового і комунального господарства (КПЖ
і КГ) Вишгородської міської ради не має потрібних для утримання
котелень фахівців, тож років за два-три вони б перестали функціонувати.
Та зараз мова про те, який тариф та які договори запропонувала
ВРКП «Вишгородтепломережа».
Тариф на централізоване опалення без лічильника — 4,44 гривень (за 1 кв. м) — це щомісячно протягом усього року (якщо платити лише в опалювальний період, сума подвоюється).
А договір мешканцям будинку з автономними котельнями — про
надання послуг з ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО (!!!) опалення.
Варто нагадати, що централізоване опалення складається з
трьох основних складових: виробництво, транспортування та постачання. В будинках з автономною котельнею такої тарифної складової, як транспортування (з усіма додатковими втратами), бути НЕ
МОЖЕ!
Про це йшлося на зборах мешканців, які успішно відбулися 12-13
листопада ц. р., Порадувала небайдужість людей — результат — колективного звернення на ім’я директора ВРКП «Вишгородтепломережа». Текст звернення (на прикладі буд. 6-Б по вул. Шолуденко) наводжу далі:

Директору ВРКП «Вишгородтепломережа»
Колупайлу Ю. Т.
мешканців будинку № 6-Б,
вул. Н. Шолуденка,
м. Вишгород
Звернення
Шановний Юрію Тимофійовичу!
У зв’язку з прийнятим рішенням Вишгородської міської ради «Про передачу до спільної
комунальної власності територіальних громад сіл, селища, міста Вишгородського
району об’єктів майна комунальної власності територіальної громади м. Вишгорода»
№ 6/7 від 29.09.2011 дахова котельня нашого будинку передана на баланс підприємства
ВРКП «Вишгородтепломережа».
Мешканцям будинку запропоновано укласти договори з ВРКП «Вишгородтепломережа»
про надання послуг з централізованого опалення. Вартість послуги, згідно із вказаним договором, складає 4,44 грн/кв. м, як і для решти мешканців багатоквартирних будинків міста,
які не мають дахових котелень.
Вважаємо за неможливе прийняття умов договору з таких причин:
— послуги, які нам запропоновані, не є послугами з ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО опалення, через
наявність автономної котельні та відповідно до ст. 1 Закону України «Про теплопостачання»,
який визначає терміни, а саме: система автономного теплопостачання – внутрішньобудинкова система опалення, яка використовується для теплозабезпечення окремого багатоповерхового будинку;
— вартість запропонованих послуг базується на висновку Державної інспекції з контролю
за цінами в Київській області, який надавався на послуги з ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО опалення.
Матеріали, надані ВРКП «Вишгородтепломережа» до інспекції для надання згаданого висновку, містять три складові витрат: виробництво теплової енергії, транспортування та її постачання. Такі складові витрат можуть бути застосованими лише до будинків, які не мають автономних дахових котелень. Така складова тарифу, як транспортування (з втратами тощо), не
може включатися до собівартості тарифу щодо нашого будинку.
Зважаючи на вищевикладене, просимо Вас:
— розробити форму Договору про надання послуг з опалення для будинку з автономною котельнею та укласти такі договори з усіма мешканцями нашого будинку;
— розробити тарифи на послугу з опалення з урахуванням відсутності витрат на транспортування теплової енергії та затвердити їх у відповідному органі місцевого самоврядування.
У разі ігнорування наших вимог та зауважень будемо змушені звернутися зі скаргами до
Національної комісії регулювання електроенергетики України та Вишгородської районної
прокуратури.
Підписи
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(Початок на стор. 4)
Особливо не сприймають його люди похилого віку, які вважають, що із створенням ОСББ позбавляться пільг. Одну із
пенсіонерок намагався переконати у зворотньому Владислав Дулапчій — голова правління ОСББ на просп. Т. Шевченка, 7-а, якого теж запросили на ці збори:
«Сьогодні ви і такі, як ви, утримують величезний штат комунальників – диспетчерів, слюсарів, електриків, двірників.
Але спробуйте терміново усунути несправність — доведеться чекати, бува, й не один день.
А в ОСББ все – під боком. Якість життя краща. Ми, наприклад, плануємо встановити відеоспостереження, щоб кожНа
голову
тарфиної
комісії
Олексія
Момота —
злива
запитань

Репортаж із загальних зборів
Людей зібралося по чотири десятки з кожного будинку

ний мешканець міг на екрані комп’ютера побачити
все, що відбувається у дворі, під’їзді. І електрика у нас
не світитиме у під’їздах цілий день, а лампочки вмикатимуться при русі — завдяки встановленню спеціальних датчиків.
В ОСББ кожний мешканець квартири – господар будинку».
Переконливу розповідь голови ОСББ почули всього кілька людей, більшість розійшлася — не літо ж на
дворі, та й про що говорити, якщо хвилюють лише тарифи.
Між іншим, у нормальному ОСББ і тарифи менші. А
той же В. Дулапчій дивиться далеко наперед — недарма прийшов на ці збори, бо покращення комунального обслуговування і зменшення платні за нього
бачить лише у створенні асоціації ОСББ.
А це значить, що кілька «висоток» обслуговуватиме
один штат працівників. Поки що в Україні таких асоціацій — не більше 15. Але не виключено, що у Вишгороді знайдуться ентузіасти, щоб примножити це число.

Редакція газети «Вишгород» звернулася до посадових осіб з приводу тих питань, які порушували на
зборах мешканці багатоповерхівок з даховими котельнями: «узаконення» лічильників опалення та наявність гарячої води.
Коментар заступника директора Вишгородського районного комунального підприємства
«Вишгородтепломережа» Галини
КОВАЛЬ:
— Як я розумію, йдеться про дахові котельні в будинках за адресами: просп. Т. Шевченка. 2-д, вул. М.
Грушевського, 9. вул. Н. Шолуденка,
6-б, 6-в, 6-г.
Поки будинки були нові й котельні
вправно працювали, – питання про
їх передачу не виникало, лічильники
теплової енергії не перевірялися, як
належить (раз на два роки), і як наслідок — «Тепломережа» фактично
прийняла дані котельні в такому стані із зазначенням в актах прийомупередачі зауважень і недоліків.
До речі, в буд. 6-б на вул. Н. Шолуденка немає лічильника тепла. В
буд. 2-д на просп. Т. Шевченка його
також немає, хоча за проектом він
мав бути, і незрозуміло, як будинок прийняла робоча комісія. ВРКП
«Вишгородтепломережа» направило листи до Вишгородської міської
ради і забудовнику.
По буд. 6-в на вул. Н. Шолуденка
взагалі відсутня проектна документація на загальнобудинковий лічильник тепла, що відображено в акті
прийому-передачі.
Така ситуація певним чином обумовлена тим, що рішення про передачу дахових котелень міськрада
ухвалила 29 вересня ц. р., 14 жовтня
ц. р. котельні фактично передали за
актами і 15 жовтня треба було вми-

кати опалення.
Пропозиція зняти на повірку наявні
лічильники та поставити замість них
тимчасові — нереальна. У нас немає резервних (запасних) загальнобудинкових лічильників тепла. Крім
того, прилади обліку теплової енергії мають відповідати індивідуальній
проектній документації по окремому
житловому будинку та бути зареєстрованими у Держенергонагляді.
15 листопада 2011 р. технічною
службою підприємства було знято
три існуючі прилади обліку теплової енергії на дахових котельнях за
адресами: вул. М. Грушевського, 9;
вул. Н. Шолуденка, 6-в, 6-г та здано
на метрологічну повірку.
З приводу тарифів.
ВРКП «Вишгородтепломережа»
є ліцензіатом НКРЕ (Національна
комісія регулювання електроенергетики України) у сфері теплопостачання.
У відповідності до Закону України «Про державне регулювання
у сфері комунальних послуг», (де
вказано, що встановлення тарифів
на комунальні послуги для суб’єктів
природних монополій та суб’єктів
на суміжних ринках покладено на
Національну комісію, що здійснює
державне регулювання у сфері комунальних послуг), НКРЕ своєю постановою від 14.12.2010 р. № 1717
затвердило тарифи на теплову
енергію для населення міста Вишгорода у розмірі 262,81 грн за одну
Гкал (без ПДВ).

На підставі даних тарифів, враховуючи норми річного споживання
теплоти на опалення, тарифи на послуги з опалення були встановлені
рішенням Вишгородської районної
ради від 02.09.2011 р. № 120-10-VI і
становлять 315,37 грн/Гкал або 4,44
грн/кв. м упродовж року (з ПДВ).
Тарифи затверджуються для підприємства (ліцензіата) незалежно
від джерела тепла.
У вищезазначених тарифах дані
щодо прийняття дахових котелень,
зрозуміло, не враховані. Наразі підприємство узагальнює інформацію
щодо подання до НКРЕ. Тому для
розгляду і затвердження нових тарифів потрібен певний час.
Зменшення нарахувань близько
15-20% за послуги теплопостачання можливе із 1 січня 2012 року — за
умови взяття на комерційний облік
загальнобудинкових приладів обліку
теплової енергії та проведення розрахунків за показниками лічильників.
Щодо гарячої води.
За нашими даними, 3,5 року гарячої води у будинках із даховими
котельнями не було. Нині наші фахівці вивчають, у якому технічному
стані труби гарячого водопостачання (ГВП) та водопідігрівачі житлових будинків, а також відповідність
систем гарячого водопостачання
проектній документації зазначених
будинків, враховуючи наявність самовільного втручання в системи ГВП
через проведення ремонтів власниками квартир.

Передачу дахових котелень на баланс
«Вишгородтеплемережі» коментує заступник міського голови Олександр Ростовцев:
– У зв’язку з тим, що КПЖ і КГ Вишгородської міськради не має ліцензії у сфері послуг на
виробництво та постачання теплоенергії, розраховували тарифи на минулі роки — за фактичними витратами щомісячно, згідно з показниками лічильників газу та води. Таким чином,
необхідності у повірці лічильника обліку тепла
не передбачалося.
А тепер про кожний будинок окремо.
Просп. Т. Шевченка, 2-д. Переданий забудовником на баланс міської ради БЕЗ лічильника тепла. На даний час міськрада зобов’язала
«Дніпрожилбуд» у найкоротший термін встановити лічильник.
Вул. Н. Шолуденка, 6-б. На момент проектування та забудови не передбачався лічильник
обліку тепла (розрахунки за сплату спожитої теплової енергії — за фактичними витратами).
Вул. Н. Шолуденка, 6-в, 6-г та вул. М.
Грушевського, 9. Тут ситуація краща. Із моменту передачі дахових котелень «Вишгородтепломережі» (ліцензіат у сфері цих послуг) – розрахунок тарифів згідно з показниками лічильників
обліку тепла. Тому ці три лічильники вже зняті, і
нині – на повірці.
За попередньою домовленістю з «Вишгородтепломережею», вже у грудні ц. р. вони
будуть, а плата за споживання нараховуватиметься відповідно до показників обліку тепла
на виході з дахових котелень, що у свою чергу
вплине на зменшення існуючого тарифу.
Зауважу, що основною складовою тарифу є
вартість газу. При розрахунку тарифу на опалювальний сезон 2010-2011 рр. кубометр газу
коштував 872,78 грн, а у 2011-2012 рр. його
вартість зросла, практично – 1309,20 грн. Тому
– чи залишилися б ці будинки на балансі КПЖ і
КГ, чи у «Вишгородтепломережі» – тарифи мали
надатися до перегляду у зв’язку із підвищенням
ціни на газ.
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Школа й позашкілля

Вишгород

Вчимося жити спільно

Вистави
Із дитинства ми всі дуже любимо казки, захоплюємось їх щасливим кінцем і шляхетними вчинками
казкових героїв. І, виховуючи нове
покоління громадян, нам хочеться
донести до них ті цінності, на яких
виховувались ми самі.
Тетяна НЕГОДЕНКО,
заступник директора
ВМЦХЕТУМ «Джерело»
ФОТО — Сергій ХУТОРНИЙ,
спеціально для «Вишгорода»

М

и прагнемо, щоб вихованці
Вишгородського
міського
центру художньо-естетичної
творчості учнівської молоді «Джерело»
виросли добрими, чуйними людьми,
здатними любити ближнього як самого

себе. Саме такою була основна ідея
вистави «Закон співжиття» (у постановці театрального гуртка під керівництвом Ольги Хуторної), прем’єра
якої відбулася 10 листопада 2011р.
Лісові мешканці навчали поросятка Паця хорошим манерам, правилам поводження у суспільстві,
дружнім стосункам з оточуючими. У
затишному залі «Джерела» царила
тепла атмосфера, глядачі отримали
велике задоволення від вистави, а
наші юні артисти – море оплесків і
позитивних вражень від участі у такому проекті.
Юні актори побажали усім жити
в мирі з довкіллям і собою, щоб інколи дійсність ставала казкою, а
казка — дійсністю. І щоб у наших
буденних турботах завжди залишалось

Вихованці театрального гуртка (керівник Ольга Хуторна)
місце для дива і посмішки.
А через декілька днів маленькі акто-

ри виступили у дитячих садках «Ластівка» та «Золотий ключик».

Маленькі українці великої держави
У рамках Всеукраїнського проекту
«Я – Маленький Українець» у Вишгородській загальноосвітній школі I-III
ступенів № 1 пройшов тиждень під
гаслом «Із Маленького Українця починається Велика Родина».
Надія БЕРЕЗИНЕЦЬ,
голова методичного об’єднання
вчителів початкових класів
ФОТО – автор

В

сі учні початкових класів брали
участь у конкурсі малюнка на
тему «Україна – рідна сторона».
У своїх роботах діти відобразили історію
і сьогодення нашого краю, спробували
зазирнути у майбутнє.
Компетентне журі визначило кращі
малюнки.
Переможцями конкурсу стали Дар’я
Ус (1-А клас), Юліана Данилова-Куранова (2-А), Богдан Єрмаков (3-А клас),
Вікторія Пироженко (3-Б клас), Анастасія Базалєєва (4-А), Богдан Березинець
(4-Б клас).

Інтелект-шоу

А 10 і 11 листопада школярі радо
вітали батьків, учителів школи, методиста районного відділу освіти
Тетяну Ткач. У 2-Б класі (вчитель Тетяна Грицик) учні завзято співали,
читали вірші про природу рідного
краю.
Цікавою була інсценізація української дитячої пісні «Ходить гарбуз по городу». Глядачі захоплено
споглядали танок з парасольками
осінніх листочків. А під кінець свята
щедра господиня Осінь пригостила
всіх своїми смачними дарами.
Учні 1-А класу разом зі своєю
вчителькою Тетяною Солоніковою
влаштували справжнє вшанування
української вишивки. Клас обернувПершокласне виконання першокласниками пісні про вишиванку
ся на світлицю, прикрашену вишитими рушниками, подушками, картинами, сорочками.
Батьки і гості ніжно-задушевно співали популяризація ремесел, виховання роПершокласники показали свої талан- разом із дітьми.
динних цінностей, розкриття таланту та
ти, декламуючи вірші та чудово виконуВиховання національної гідності й здібностей дитини – один із напрямків
ючи пісні про Україну, а також — золоті особистої самоповаги, створення умов роботи творчого колективу вчителів 1-4
матусині руки, народну вишивку.
для реалізації традиційних рис укра- класів Вишгородської ЗОШ I-III № 1. І у
Свято нікого не залишило байдужим. їнського народу, збереження звичаїв, цьому іще раз переконалися гості свята.

Творча молодь грає розумно

12 листопада у Вишгородському
районному Центрі творчості «Дивосвіт» на інтелект-шоу «Ігри розуму»
зібралася юна інтелектуальна еліта
нашого району. Цей турнір інтелектуалів традиційно щоосені запрошує
до участі шкільну молодь Вишгородщини.
Бачили, вболівали, написали
розумники з «Майстерні писаного слова»
творчого об’єднання «Різні Люди»

Мозаїка

Шкільне життя

З

магалися п’ять команд: «Інтелект» — з Вишгородської
районної гімназії «Інтелект»;
«Шанс» — з Вишгородської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів №1;
«Сузір’я» — з Вишгородської спеціалізованої школи «Сузір’я»; «Мозаїка» —
з Вишгородського Технічного ліцею та
«Діти сонця» — з Димерської гімназії.
Свою загальну ерудицію інтелектуали продемонстрували у конкурсі «Бліц» і
здивували публіку кількістю правильних
відповідей. Перевіркою логічного мислення був конкурс «Головоломки»: рів-

няння та ребус
осилили всі, а
от розшифрувати прислів’я
декому
не
вдалося.
Конкурс
«Підказка» на
тему «Гетьмани
України»
продемонстрував
неабиякі знання
наших
інтелектуалів з іс- Діти СОНЦЯ
торії України.
У конкурсі «Зрозумій мене» вболівальники та керівники команд допомагали розумникам примножити свої бали.
Останній конкурс «Тема» дав змогу
продемонструвати ерудитам не тільки інтелектуальні здібності, а й обрати
певну стратегію гри. П’ять тем із запитаннями різного рівня складності були
подолані швидко, якісно, а головне – з
азартом.
І нарешті омріяний фінал – визначення та нагородження переможців. Вони
одержали дипломи, а всі учасники турніру — грамоти і подарунки та, спеціально
для інтелектуалів, комплект компактдисків з науково-популярними фільмами
від Благодійного фонду святої княгині
Ольги.
Призові місця – друге й третє – відповідно посіли команди «Сузір’я» та

«Шанс». Першого місця прагнули всі,
але вибороли його… аж дві команди,
адже отримали однакову кількість балів.
Тож переможці – команди «Мозаїка» та
«Діти сонця».
Були визначені також і найактивніші
учасники інтелект-шоу: Павло Савицький, Владлен Нєстєров, Валерія Меркулова, Віталій Пугач, Олександр Борисевич. Вони отримали грошові премії від
президента Благодійного фонду Володимира Малишева.
Збирати під своїм дахом творчу молодь району – це в традиціях «Дивосвіту». А ігровий проект «Ігри розуму»,
автором і керівником якого незмінно є
культорганізатор Катерина Караваєва,
традиційно вирізняється творчою самобутністю.
Тож, розумники і розумниці, збираймося в «Дивосвіті»!
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09:00 Підсумки тижня
09:30 Атака магії
10:00 «Легко бути жінкою»
10:55 Шеф-кухар країни
12:00 Новини
12:25 Право на захист
12:55 КЛІП ДПКЄ-2011.
Швеція
13:05 Х/ф «Людинаневидимка»
15:00 Новини
15:45 Х/ф «Без свідків»
17:20 Т/с «Пригоди мага»
18:20 Новини
19:00 After Lіve
19:25 Офіційна хроніка
19:55 Караоке для
дорослих
20:40 Сільрада
21:00 Підсумки дня
21:25 Плюс-мінус
21:45 «Хвилюйтесь, будь
ласка»
22:25 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»
11:50 «Шість кадрів»
12:25 «Синдром фенікса»
16:00 «Мама в 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. Що
з’їсти, щоби схуднути»
23:25 «Tkachenko.ua»
00:10 ТСН
00:25 «Виконавець»

05:25 Служба розшуку
дітей
05:35 Світанок
06:20 Ділові факти
06:40 Світанок
07:35 Ділові факти
07:40 Факти тижня з
Оксаною Соколовою
08:45 Факти. Ранок
09:25 «Російський дубль».
Пригодницький
12:45 Факти. День
12:55 На рівних
13:05 Спорт
13:10 «Російський дубль»
14:15 «Мисливці за
караванами»
18:45 Факти. Вечір
19:20 Спорт
19:25 Надзвичайні новини
з Костянтином Стогнієм
20:25 «Морські дияволи.
Долі»
22:30 Факти. Підсумок дня
22:45 Свобода слова з
Андрієм Куликовим

6.00, 7.00 СТН. Тижневик
6.30, 19.30 Столиця
7.30, 3.00 Муз. програма
8.00 СТН. Спорт. Тижневик
8.55, 16.55, 23.50 Світ
бізнесу
10.15 Як це?
11.15, 1.50, 5.00
Мультляндія
13.20, 0.00 Громадська
приймальня
14.50, 19.20, 20.50 Міська
варта
15.00, 17.00, 19.00, 21.00,
23.30 СТН
15.10, 21.25, 1.00 В гостях
у Д. Гордона
16.10 В центрі уваги
17.10 Х/ф «Босоніж
парком»
22.25 Т/с «Інспектор
Деррік»

05:45 Т/с «Адвокат»
06:30 «Бізнес+»
06:35 Т/с «Адвокат»
07:20 «Нез’ясовно, але
факт»
08:20 «Неймовірна правда
про зірок»
09:20 Х/ф «Медове
кохання»
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»
19:45 «Екстрасенси ведуть
розслідування»
20:50 «Куб»
22:00 «Вікна-Новини»
22:40 Х/ф «Приборкання
норовливого»
00:40 Т/с «Доктор Хаус»
01:30 Т/с «Адвокат»

07:40 «Підйом»
09:00 Репортер
09:10 Фабрика Зірок-4
12:55 Т/с «Кадети»
13:55 М/с «Бетмен»
14:30 М/с «Маска-2»
14:45 Teen Tіme
14:50 Т/с «Дрейк та Джош»
15:50 Teen Tіme
15:55 Т/с «Джоуї»
16:55 Т/с «Спокусливі та
вільні»
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
21:35 Т/с «Вороніни»
22:40 Аферисти
23:40 Т/с «Щасливі разом»

08:00 Навколосвітня
експедиція: три в одному
09:00 Хіт-парад дикої
природи
10:10 Твій хіт
11:20 Найкрасивіші
острови світу
12:15 Ювелір TV
16:25 Мультфільми
16:35 Х/ф «Ель Сід»
18:30 «24 години»
18:40 24 години. Бізнес
18:45 «Життя»
19:00 Навколосвітня
експедиція: три в одному
20:15 Сильні світу цього
20:30 «24 години»
20:50 Хіт-парад дикої
природи
21:50 Дитинство у дикій
природі
23:00 Секретні файли. Світ
тварин

05:35 Х/ф «Хлібний день»
07:00 Новини
07:10 З новим ранком
07:30 Спорт у Подробицях
09:10 Т/с «Генеральська
онука»
11:00 Т/с «Невидимки»
12:00 Новини
12:15 «Знак якості»
12:40 Д/с «Слідство вели...
з Леонідом Каневським»
14:35 Д/с «Детективи»
15:15 «Судові справи»
16:10 «Жди меня»
18:00 Новини
18:10 Т/с «Обручка»
20:00 «Подробиці»
20:30 «Спорт у
Подробицях»
20:35 Т/с «Дівоче
полювання»
21:35 Т/с «На сонячній
стороні вулиці»

06:00 Срібний апельсин
07:00 Події
07:10 Т/с «Єфросинія.
Продовження»
08:20 Т/с «Слід»
09:00 Т/с «П’ятницький»
10:00 Х/ф «Глухар у кіно»
12:00 Т/с «Дорожній
патруль - 11»
14:00 Т/с «Слід»
15:35 Щиросерде зізнання
16:00 Федеральний суддя
17:00 Події
17:15 Критична точка
18:00 Т/с «Єфросинія.
Продовження»
19:00 Події
19:20 Т/с «Маруся.
Випробування»
20:15 Т/с «П›ятницький»
22:15 Х/ф «Смертельні
перегони»
00:20 Х/ф «Печера»

08:00, 11:00, 14:00, 17:00
Сьогодні
08:20 Огляд. Надзвичайна
подія. Огляд за тиждень
08:55 «До суду»
10:00 Суд присяжних
11:25 «Судовий детектив»
12:40 Центр допомоги
«Настасія»
14:25 «Прокурорська
перевірка»
15:40 «Говоримо і
показуємо»
17:30 Т/с «Вулиці розбитих
ліхтарів».
19:30 Т/с «П’ятницький»
21:15 «Сьогодні.
Підсумки»
21:35 Чесний понеділок.
22:25 «Школа лихослів’я»
23:10 Головна дорога
23:45 «В зоні особливого
ризику»

05:00, 09:00, 12:00, 15:00,
18:00, 04:00 Новини
09:15 «Контрольна
закупівля»
09:45 «Жити здорово!»
11:00, 04:05 «Модний
вирок»
12:20 «Слід»
13:15 «Дільничний
детектив»
14:00 Інші новини
14:20 «Зрозуміти.
Пробачити»
15:15 «Хочу знати»
15:55 «Поле чудес»
16:55 Т/с «Межа бажань»
18:35, 03:05 «Давай
одружимося!»
19:45, 02:00 «Нехай
говорять»
21:00 «Час»
21:30 Т/с «Фурцева»
22:40 «Доля на вибір»

06:00 «Легенди
бандитського Києва»
06:30 Х/ф «Тіні зникають
опівдні»
07:50 Т/с «Детективи»
08:30 «Легальний дохід»
08:35 «Друга смуга»
08:40 «Правда життя».
09:10 Х/ф «Викуп»
11:00 Т/с «CSI: Нью-Йорк»
12:00 Т/с «Детективи»
12:40 Т/с «CSI: Нью-Йорк»
13:35 Т/с «Мій кордон»
15:40 Х/ф «Фронт у тилу
ворога»
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»
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06:00 Програма передач
06:01 «Час-Тайм»
06:30 «Ранок на 5-му»
09:10 «Бізнес-час»
09:25 «5 елемент»
10:30 «Прес-конференції у
прямому ефірі»
13:20 «5 елемент»
15:20 «Час інтерв’ю»
17:25 «Територія закону»
18:15 «Енергонагляд»
18:45 «Київський час»
19:30 «Бізнес-час»
19:36 «Час: важливо»
21:00 «Час»
21:40 «Час-Тайм»
22:00 «Українські
пристрасті»
23:35 «Бізнес-час»
23:40 «Автопілот-тест»
00:25 «Автопілот-новини»

Високошвидкісний Інтернет МТМ
Тел.: (04596) 53-950, (093)311-30-03
08:30 Мультик з Лунтіком
09:00 Єралаш
09:10 «Ранетки»
10:05 Косметичний ремонт
10:30 Comedy Woman
11:25 Жіноча ліга
11:55 «Хор»
12:45 Твою маму!
13:15 Маша та моделі
13:55 Одна за всіх
14:25 «Універ»
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 «Закрита школа»
22:30 «Щоденники
Темного»
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09:00 Підсумки дня
10:00 «Легко бути жінкою»
11:00 КЛІП ДПКЄ-2011.
Нідерланди
11:10 В гостях у
Д. Гордона
12:00 Новини
12:35 Темний силует
12:45 Х/ф «Васса»
15:00 Новини
15:45 Х/ф «До побачення,
хлопчики»
17:15 Т/с «Справедливі»
18:20 Новини
19:10 Вечір пам’яті
народного артиста України
Н.Яремчука
20:55 Офіційна хроніка
21:00 Підсумки дня
21:25 Плюс-мінус
21:40 221. Екстрений
виклик
22:00 221. Екстрений
виклик. Тиждень
22:55 Трійка, Кено,
Максима

06:45 «Служба розшуку
дітей»
06:55 «Сніданок з 1+1»
07:00 ТСН
07:10 «Сніданок з 1+1»
07:15 Дісней! «Тімон і
Пумба»
10:00 «Сімейні
мелодрами»
10:55 «Не бреши мені - 2»
11:50 «Чесно»
12:45 «Ілюзія безпеки. Що
з’їсти, щоби схуднути»
13:45 «Манна небесна»
14:40 «Мій зможе»
16:00 «Мама в 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»
22:30 «Гроші»

06:40 Спорт
06:45 Світанок
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
13:20 Comedy Club
14:25 «Морські дияволи.
Долі».
16:40 «Мент у законі».
18:45 Факти. Вечір
19:20 Спорт
19:25 Надзвичайні новини
з Костянтином Стогнієм
20:25 «Морські дияволи.
Долі».
22:25 «Таксі».

6.00, 7.00, 8.00, 15.00,
17.00, 19.00, 21.00, 23.30
СТН
6.30, 19.30, 17.45 Столиця
7.25, 3.00 Муз. програма
8.55, 16.55, 23.50 Світ
бізнесу
10.15 Повнота радості
життя
11.15, 17.10, 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
20.00 Т/с «Руда»
22.25 Т/с «Інспектор
Деррік»

06:10 «Бізнес+»
06:15 Т/с «Адвокат»
07:55 «Нез’ясовно, але
факт»
09:00 «Неймовірна правда
про зірок»
10:00 «ВусоЛапоХвіст»
11:45 Х/ф «Приборкання
норовливого»
13:45 «Екстрасенси ведуть
розслідування»
14:50 «Нез’ясовно, але
факт»
15:50 «Битва екстрасенсів.
Чорні та білі»
18:00 «Вікна-Новини»
18:10 «Неймовірна правда
про зірок»
19:05 «Екстрасенси ведуть
розслідування»
20:10 «Весільні битви»
22:00 «Вікна-Новини»
22:40 «Правила життя.
М’ясний вирок»
23:40 Т/с «Доктор Хаус»
00:40 Т/с «Адвокат»

07:30 Репортер
07:35 Погода
07:40 «Підйом»
09:00 Репортер
09:05 Погода
09:10 Т/с «Щасливі разом»
11:00 Т/с «Татусеві дочки»
12:00 Т/с «Кадети»
14:00 М/с «Бетмен»
14:35 М/с «Маска-2»
14:55 Teen Tіme
15:00 Т/с «Дрейк та Джош»
15:55 Teen Tіme
16:00 Т/с «Джоуї»
17:00 Т/с «Спокусливі та
вільні»
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»
00:45 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»
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»
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» з
Сергієм Дорофеєвим

07:15 Створи себе
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
16:55 Х/ф «Четвертий»
18:30 «24 години»
18:40 24 години Бізнес
18:45 «Життя»
19:00 Навколосвітня
експедиція: три в одному
20:15 Сильні світу цього
20:30 «24 години»
20:50 Хіт-парад дикої
природи
21:50 Дитинство у дикій
природі
22:50 Світські хроніки
23:15 «24 години»

07:30 Спорт у Подробицях
09:10 Т/с «Генеральська
онука»
11:00 Т/с «Невидимки»
12:00 Новини
12:15 «Знак якості»
12:40 Д/с «Слідство вели...
з Леонідом Каневським»
13:55 «Сімейний суд»
14:55 «Судові справи»
15:55 Т/с «Дар»
18:00 Новини
18:10 Т/с «Обручка»
20:00 «Подробиці»
20:30 «Спорт у
Подробицях»
20:35 Т/с «Дівоче
полювання»
21:35 Т/с «На сонячній
стороні вулиці»
23:45 Д/с «Моя країна»
00:05 Т/с «На сонячній
стороні вулиці»
01:05 Х/ф «З Дону видачі
немає»
02:35 Подробиці

06:00 Срібний апельсин
07:00 Події
07:10 Т/с «Єфросинія.
Продовження»
08:20 Т/с «Слід»
09:00 Т/с «П’ятницький»
11:00 Т/с «Випадковий
свідок»
12:00 Т/с «Ментовські
війни - 4»
13:00 «Нехай говорять»
14:00 Т/с «Слід»
15:35 Щиросерде зізнання
16:00 Федеральний суддя
17:00 Події
17:15 Критична точка
18:00 Т/с «Єфросинія.
Продовження»
19:00 Події
19:20 Т/с «Маруся.
Випробування»
20:15 Т/с «П›ятницький»
22:15 Т/с «Слід»
23:50 Т/с «Подія»
00:45 Х/ф «Смертельні
перегони»

07:30, 13:30, 16:30 Огляд.
Надзвичайна подія
08:00, 11:00, 14:00, 17:00
Сьогодні
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»
17:40 Т/с «Вулиці розбитих
ліхтарів»
18:45 Футбол. Ліга
чемпіонів УЄФА. ЦСКА
(Росія) - «Лілль» (Франція).
Пряма трансляція.
20:55 «Сьогодні.
Підсумки»
21:15 Т/с «Формат А4»
22:15 «ГРУ. Таємниці
військової розвідки». Ф 5
«Комінтерн проти фюрера.
Таємниця агента Гаррі»

05:00, 09:00, 12:00, 15:00,
18:00, 04:00 Новини
07:05 Вибори - 2011.
09:15 «Контрольна
закупівля»
09:45 «Жити здорово!»
11:00, 04:05 «Модний
вирок»
12:20 «Слід»
13:15 «Дільничний
детектив»
14:00 Інші новини
14:20 «Зрозуміти.
Пробачити»
15:15 «Хочу знати»
15:55, 21:30 Т/с «Фурцева»
16:55 Т/с «Межа бажань»
18:20 Вибори - 2011
18:35, 03:05 «Давай
одружимося!»
19:45, 01:50 «Нехай
говорять»
21:00 «Час»
22:40 Середовище
проживання. «Продукти
вічної молодості»

08:30 «Легальний дохід»
08:35 «Друга смуга»
08:40 «Свідок»
09:00 Т/с «NCIS:
полювання на вбивцю»
10:00 Т/с «Закон і
порядок»
11:00 Т/с «CSI: Маямі - 8»
12:00 Т/с «Детективи»
12:40 Т/с «Вулиці розбитих
ліхтарів - 10»
13:40 Т/с «Близнюки»
15:50 Х/ф «Кольє
Шарлотти»
17:10 Х/ф «Привал
мандрівників»
18:30 «Речовий доказ».
19:00 «Свідок»
19:20 Т/с «Вулиці розбитих
ліхтарів - 10»
20:20 Т/с «CSI: Маямі - 8»
21:30 «Свідок»
22:00 Т/с «NCIS:
полювання на вбивцю»
23:00 Т/с «Закон і
порядок»

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 Косметичний ремонт
10:30 Comedy Woman
11:25 Жіноча ліга
11:55 «Хор»
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 «Закрита школа»
22:30 «Щоденники
Темного»
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Вишгород

09:00 Підсумки дня
09:35 «Легко бути жінкою»
11:00 КЛІП ДПКЄ-2011.
Бельгія
11:10 В гостях у Д.
Гордона
12:00 Новини
12:25 Кордон держави
12:40 Д/ф «Звичайний
фашизм»
15:00 Новини
15:45 Х/ф «Суто англійське
вбивство»
17:15 Т/с «Справедливі»
18:20 Новини
19:00 Про головне
19:30 221. Екстрений
виклик. Тиждень
20:25 Глибинне буріння
20:55 Офіційна хроніка
21:25 Плюс-мінус
22:35 221. Екстрений
виклик
22:45 Мегалот
22:50 Суперлото, Трійка,
Кено

07:00 ТСН
07:10 «Сніданок з 1+1»
07:15 Дісней! «Тімон і
Пумба»
10:10 «Сімейні
мелодрами»
11:05 «Не бреши мені - 2»
12:55 «Ілюзія безпеки.
Іншопланетні мутанти»
13:45 «Манна небесна»
14:40 «Мій зможе»
16:00 «Мама в законі»
17:00 «ТСН. Особливе»
17:20 «Шість кадрів»
17:40 «Сімейні
мелодрами»
18:30 «Не бреши мені - 2»
19:30 ТСН
20:15 «Інтерни»
21:40 Футбол. Ліга
чемпіонів. «Шахтар»
(Україна) - «Порту»
(Португалія)
23:45 ТСН
00:00 Стівен Сігал у
бойовику «Король клітки»

05:35 Світанок
07:45 Провокатор
08:45 Факти. Ранок
09:30 Надзвичайні новини
з Костянтином Стогнієм
10:30 «Мент у законі».
12:35 Анекдоти поукраїнськи
12:45 Факти. День
13:00 Анекдоти поукраїнськи
13:25 Comedy Club
14:25 «Морські дияволи.
Долі».
16:40 «Мент у законі».
18:45 Факти. Вечір
19:20 Спорт
19:25 Надзвичайні новини
з Костянтином Стогнієм
20:25 «Морські дияволи.
Долі»
22:30 «Таксі»
23:00 Факти. Підсумок
23:15 «Наскрізні
поранення»
01:25 Спорт

6.00, 7.00, 8.00, 15.00,
17.00, 19.00, 21.00, 23.30
СТН
6.30, 19.30 Столиця
7.25, 3.00 Муз. програма
8.55, 16.55, 23.50 Світ
бізнесу
10.15 Повнота радості
життя
11.15, 17.10, 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
17.45, 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»
11:55 «Весільні битви»
13:45 «Екстрасенси ведуть
розслідування»
14:50 «Нез’ясовно, але
факт»
15:50 «Битва екстрасенсів.
Чорні та білі»
18:00 «Вікна-Новини»
18:10 «Неймовірна правда
про зірок»
19:05 «Екстрасенси ведуть
розслідування»
20:10 «МастерШеф»
22:00 «Вікна-Новини»
22:40 «МастерШеф»
00:35 Т/с «Доктор Хаус»
01:25 Т/с «Адвокат»
02:55 «Вікна-Спорт»
03:05 «Бізнес+»

06:45 Kіds Tіme
06:50 «Підйом»
06:55 М/с «Баробоскіни»
07:15 «Підйом»
07:30 Репортер
07:40 «Підйом»
09:10 Т/с «Щасливі разом»
11:00 Т/с «Татусеві дочки»
12:00 Т/с «Кадети»
14:00 М/с «Бетмен»
14:35 М/с «Маска-2»
14:55 Teen Tіme
15:00 Т/с «Дрейк та Джош»
15:55 Teen Tіme
16:00 Т/с «Джоуї»
17:00 Т/с «Спокусливі та
вільні»
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
23:40 Т/с «Щасливі разом»

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

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
16:45 Х/ф «Суто англійське
вбивство»
18:30 «24 години»
18:40 24 години Бізнес
18:45 «Життя»
19:00 Навколосвітня
експедиція: три в одному
20:15 Сильні світу цього
20:30 «24 години»
20:50 Хіт-парад дикої
природи
21:50 Дитинство у дикій
природі
23:00 Секретні файли. Світ
тварин

07:30 Спорт у Подробицях
09:10 Т/с «Генеральська
онука»
11:00 Т/с «Невидимки»
Заключна серія
12:00 Новини
12:15 «Знак якості»
12:40 Д/с «Слідство вели...
з Леонідом Каневським»
13:55 «Сімейний суд»
14:55 «Судові справи»
15:55 Т/с «Дар»
18:00 Новини
18:10 Т/с « Обручка»
20:00 «Подробиці»
20:30 «Спорт у
Подробицях»
20:35 Т/с «Дівоче
полювання»
21:35 Т/с «На сонячній
стороні вулиці»
00:45 Х/ф «Будинок для
двох»

08:20 Т/с «Слід»
09:00 Т/с «П›ятницький»
11:00 Т/с «Випадковий
свідок»
12:00 Т/с «Ментовські
війни - 4»
13:00 Ток-шоу «Нехай
говорять»
14:00 Т/с «Слід»
15:35 Щиросерде зізнання
16:00 Федеральний суддя
17:00 Події
17:15 Критична точка
18:00 Т/с «Єфросинія.
Продовження»
19:00 Події
19:20 Т/с «Маруся.
Випробування»
20:15 Т/с «П’ятницький»
22:15 Т/с «Слід»
23:50 Т/с «Плащ»
00:45 Х/ф «Людина пітьми»
02:15 Щиросерде зізнання

07:30, 13:30, 16:30 Огляд.
Надзвичайна подія
08:00, 11:00, 14:00, 17:00
Сьогодні
08:20 «В 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»
09:45 «Жити здорово!»
11:00, 04:05 «Модний
вирок»
12:20 «Слід»
13:15 «Дільничний
детектив»
14:00 Інші новини
14:20 «Зрозуміти.
Пробачити»
15:15 «Хочу знати»
15:55, 21:30 Т/с «Фурцева»
16:55 Т/с «Межа бажань»
18:20 Вибори - 2011
18:35, 03:10 «Давай
одружимося!»
19:45, 02:05 «Нехай
говорять»
21:00 «Час»
22:35 «Людина і закон»
23:45 Нічні новини
«Міські піжони»

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»
13:45 Т/с «Близнюки»
15:50 Х/ф «Кольє
Шарлотти»
17:00 Х/ф «Привал
мандрівників»
18:30 «Правда життя».
Озброєний, небезпечний
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»

08:00 Телепузики
09:00 Єралаш
09:10 «Ранетки»
10:05 Косметичний ремонт
10:30 Comedy Woman
11:25 Жіноча ліга
11:55 «Хор» .
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 «Закрита школа»
22:30 «Щоденники
Темного»
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09:00 Підсумки дня
09:30 Книга.ua
09:50 «Легко бути жінкою»
12:00 Новини
12:35 Аудієнція. Країни від
А до Я. Естонія ф.1
13:00 Крок до зірок.
Євробачення
13:45 Х/ф «Початок
невідомого століття»
15:00 Новини
15:45 Х/ф «Суто англійське
вбивство»
17:15 Т/с «Справедливі»
18:20 Новини
19:00 Про головне
19:30 «Золота осінь»
20:55 Офіційна хроніка
21:00 Підсумки дня
21:25 Плюс-мінус
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.
Прокляття фараонів»
13:45 «Манна небесна»
14:40 «Шість кадрів»
15:15 «З неба на землю»
16:00 «Мама в законі»
17:00 «ТСН. Особливе»
17:20 «Шість кадрів»
17:40 «Сімейні
мелодрами»
18:30 «Не бреши мені - 2»
19:30 ТСН
20:15 «Інтерни»
20:50 «Інтерни»
21:15 «Чотири весілля»
22:20 «Здивуй мене»

07:35 Ділові факти
07:45 Максимум в Україні
08:45 Факти. Ранок
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
13:20 Comedy Club
14:20 «Морські дияволи.
Долі»
16:40 «Мент у законі»
18:45 Факти. Вечір
19:20 Спорт
19:25 Надзвичайні новини
з Костянтином Стогнієм
20:25 «Морські дияволи
Долі»
22:25 «Таксі»
22:55 Факти. Підсумок дня
23:10 «Смертельний
удар»

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, 17.10, 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
17.45, 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»
11:40 Х/ф «Дочка»
13:45 «Екстрасенси ведуть
розслідування»
14:50 «Нез’ясовно, але
факт»
15:50 «Битва екстрасенсів.
Чорні та білі»
18:00 «Вікна-Новини»
18:10 «Неймовірна правда
про зірок»
19:05 «Екстрасенси ведуть
розслідування»
20:10 «Зважені та щасливі»
22:00 «Вікна-Новини»
22:40 «Зважені та щасливі»
00:45 Т/с «Доктор Хаус»
01:35 Т/с «Адвокат»
03:05 «Вікна-Спорт»
03:15 «Бізнес+»

06:05 М/с «Нові пригоди
Скубі Ду»
06:45 Kіds Tіme
06:50 «Підйом»
06:55 М/с «Баробоскіни»
07:05 «Підйом»
09:10 Т/с «Щасливі разом»
11:00 Т/с «Татусеві дочки»
12:00 Т/с «Кадети»
14:00 М/с «Бетмен»
14:35 М/с «Маска-2»
14:55 Teen Tіme
15:00 Т/с «Дрейк та Джош»
15:55 Teen Tіme
16:00 Т/с «Джоуї»
17:00 Т/с «Спокусливі та
вільні»
17:55 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 здійснюються
23:45 Т/с «Щасливі разом»

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 Суспільно-політичне
«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
16:45 Х/ф «Суто англійське
вбивство»
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
21:55 Навколосвітня
експедиція: три в одному
23:00 Секретні файли. Світ
тварин

06:20 Д/с «Слідство вели...
з Леонідом Каневським»
07:00 Новини
07:10 З новим ранком
07:30 Спорт у Подробицях
09:10 Т/с «Генеральська
онука»
11:00 Т/с «Повернення
Мухтара-2»
12:00 Новини
12:15 «Знак якості»
12:40 Д/с «Слідство вели...
з Леонідом Каневським»
13:55 «Сімейний суд»
14:55 «Судові справи»
15:55 Т/с «Дар»
18:00 Новини
18:10 Т/с « Обручка»
20:00 «Подробиці»
20:30 «Спорт у
Подробицях»
20:35 Т/с «Дівоче
полювання»
21:35 Т/с «На сонячній
стороні вулиці»
00:45 Х/ф «Одна війна»

07:00 Події
07:10 Т/с «Єфросинія.
Продовження»
08:20 Т/с «Слід»
09:00 Т/с «П›ятницький»
11:00 Т/с «Ментовські
війни - 4»
13:00 «Нехай говорять»
14:00 Т/с «Слід»
15:35 Щиросерде зізнання
16:00 Федеральний суддя
17:00 Події
17:15 Критична точка
18:00 Т/с «Єфросинія.
Продовження»
19:00 Події
19:20 Т/с «Маруся.
Випробування»
20:15 Т/с «П›ятницький»
22:15 Т/с «Слід»
23:50 Т/с «Плащ»
00:45 Х/ф «Не можу
дочекатися»
02:30 Щиросерде зізнання
03:00 Т/с «Безмовний
свідок - 3»

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»
23:20 Дачна відповідь
00:25 «Один день. Нова
версія»
01:05 Т/с «Ставка на
життя»

05:00, 09:00, 12:00, 15:00,
18:00, 04:00 Новини
05:05 «Добрий ранок»
09:15 «Контрольна
закупівля»
09:45 «Жити здорово!»
11:00, 04:05 «Модний
вирок»
12:20 «Слід»
13:15 «Дільничний
детектив»
14:00 Інші новини
14:20 «Зрозуміти.
Пробачити»
15:15 «Хочу знати»
15:55, 21:30 Т/с «Фурцева»
16:55 Т/с «Межа бажань»
18:35, 03:05 «Давай
одружимося!»
19:45, 02:05 «Нехай
говорять»
21:00 «Час»
22:35 «Олександр
Масляков. 70 - не жарт, 50
- жартома»
23:45 Нічні новини

08:30 «Легальний дохід»
08:35 «Друга смуга»
08:40 «Свідок»
09:00 Т/с «NCIS:
полювання на вбивцю»
10:00 Т/с «Закон і
порядок»
11:00 Т/с «CSI: Маямі - 8»
12:00 Т/с «Детективи»
12:40 Т/с «Вулиці розбитих
ліхтарів - 10»
13:40 Т/с «Близнюки»
15:50 Х/ф «Кольє
Шарлотти»
17:05 Х/ф «Привал
мандрівників» 3
18:30 «Легенди карного
розшуку». Діамантові
валянки
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»

08:00 Телепузики
08:30 Мультик з Лунтіком
09:00 Єралаш
09:10 «Ранетки»
10:05 Косметичний ремонт
10:30 Comedy Woman
11:25 Жіноча ліга
11:55 «Хор»
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 «Закрита школа»
22:30 «Щоденники
Темного»
23:00 «Та, що говорить з
привидами»
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09:00 Підсумки дня
09:35 Феєрія життя
10:05 «Загублене місто»
10:25 «Легко бути жінкою»
11:10 «Віра. Надія. Любов»
12:00 Новини
12:50 Околиця
13:20 Х/ф «Холодне літо
п’ятдесят третього»
15:00 Новини
15:40 Х/ф «Пілоти»
17:10 Т/с «Справедливі»
18:05 Магістраль
18:25 Хокей.
Континентальний
Кубок. Півфінал. Донбас
(Донецьк) - Лієпаяс
Металургс (Лієпая)
19:55 Новини
20:50 221. Екстрений
виклик
20:55 Офіційна хроніка
21:00 Підсумки дня
21:10 Плюс-мінус
22:45 Трійка, Кено,
Секунда удачі

07:15 «Тімон і Пумба»
10:05 «Сімейні
мелодрами»
11:00 «Не бреши мені - 2»
12:00 «Чесно»
12:55 «Ілюзія безпеки.
Літак для фараона»
13:45 «Манна небесна»
14:40 «З неба на землю»
15:20 «З неба на землю»
16:00 «Мама в законі»
17:00 «ТСН. Особливе»
17:20 «Шість кадрів»
17:40 «Сімейні
мелодрами»
18:30 «Не бреши мені - 2»
19:30 ТСН
20:15 «Велика різниця поукраїнському»
21:10 Джонні Депп, Кіра
Найтлі та Орландо Блум у
пригодницькому фентезі
«Пірати Карибського
моря: Прокляття «Чорної
перлини»»
00:00 «Пагорби мають очі»

07:35 Ділові факти
07:45 Стоп-10
08:45 Факти. Ранок
09:25 Спорт
09:30 Надзвичайні новини
з Костянтином Стогнієм
10:30 «Мент у законі»
12:35 Анекдоти
по-українськи
12:45 Факти. День
12:55 Спорт
13:00 Анекдоти
по-українськи
13:25 Comedy Club
15:25 «Морські дияволи.
Долі»
17:40 «Мент у законі»
18:45 Факти. Вечір
19:10 Спорт
19:15 Надзвичайні новини
з Костянтином Стогнієм
20:10 «Пункт
призначення-3»
22:05 «Пункт
призначення-4»
23:55 «Вовки-перевертні».

6.00, 7.00, 8.00, 15.00,
17.00, 19.00, 21.00, 23.30
СТН
6.30, 19.30 Столиця
7.25 Муз. програма
8.55, 16.55, 23.50 Світ
бізнесу
10.15 Повнота радості
життя
11.15, 17.10, 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
18.00, 1.00 Віра. Надія.
Любов
20.00 Т/с «Руда»
22.25 Т/с «Інспектор
Деррік»
3.00 «Пейзаж після мору»
4.00 33-й. Свідчення
очевидців

06:05 «Бізнес+»
06:10 «Документальний
детектив»
06:35 Х/ф «Любов як
мотив»
08:35 Х/ф «День
народження Буржуя-2»
17:50 «Вікна-Новини»
18:00 Х/ф «В бій ідуть
«старики»
20:00 «Національне
талант-шоу «Танцюють
всі!-4»
22:00 «Вікна-Новини»
22:45 «Національне
талант-шоу «Танцюють
всі!-4». Підсумки
голосування»
00:45 Х/ф «Інтердівчина»
02:00 «Вікна-Спорт»
02:10 «Бізнес+»
02:15 Х/ф «Інтердівчина»

06:45 Kіds Tіme
06:50 «Підйом»
06:55 М/с «Баробоскіни»
07:15 «Підйом»
07:30 Репортер
07:40 «Підйом»
09:00 Репортер
09:10 Т/с «Щасливі разом»
11:00 Т/с «Татусеві дочки»
12:00 Т/с «Кадети»
14:00 М/с «Бетмен»
14:35 М/с «Маска-2»
14:55 Teen Tіme
15:00 Т/с «Дрейк та Джош»
15:55 Teen Tіme
16:00 Т/с «Джоуї»
17:00 Т/с «Спокусливі та
вільні»
17:55 Т/с «Вороніни»
19:00 Репортер
19:15 Спортрепортер
19:35 Т/с «Татусеві дочки»
20:40 Інтуїція
21:45 Х/ф «Іронія любові»
23:35 Репортер
23:50 Спортрепортер

06:00 Програма передач
06:01 «Час-Тайм»
06:30 «Ранок на 5-му»
09:10 «Бізнес-час»
09:25 «5 елемент»
10:30 «Прес-конференції у
прямому ефірі»
11:15 «Сканер»
12:30 «Прес-конференції у
прямому ефірі»
13:20 «5 елемент»
15:20 «Своїми очима»
16:30 «РесПубліка з Анною
Безулик»
18:15 «Вікно у Європу»
18:45 «Київський час»
19:30 «Бізнес-час»
19:36 «Час: важливо»
21:00 «Час»
21:40 «Час-Тайм»
22:00 «Вікно у Європу»
22:25 «Фактор безпеки»
23:00 «Київський час»
23:10 «Бізнес-час»
23:30 «Трансмісія-тест»
23:55 «Огляд преси»

07:55 Навколосвітня
експедиція: три в одному
09:00 Хіт-парад дикої
природи
10:10 Твій хіт
11:10 Навколосвітня
експедиція: три в одному
12:15 Ювелір TV
15:45 Твій хіт
16:20 Х/ф «Операція
«Святий Януарій»
18:30 «24 години»
18:40 24 години Бізнес
18:45 «Життя»
19:00 Навколосвітня
експедиція: три в одному
20:15 Сильні світу цього
20:30 «24 години»
20:50 Хіт-парад дикої
природи
21:55 Х/ф «Позбавлений
життя»
00:00 Ювелір TV

07:10 З новим ранком
07:30 Спорт у Подробицях
09:10 Т/с «Генеральська
онука» Заключна серія
11:00 Т/с «Повернення
Мухтара - 2»
12:00 Новини
12:15 Д/с «Слідство вели...
з Леонідом Каневським»
14:05 «Сімейний суд»
15:05 «Судові справи»
16:00 Т/с «Дар»
18:00 Новини
18:10 Т/с « Обручка»
20:00 «Подробиці»
20:30 Спорт у Подробицях
20:35 Т/с «На сонячній
стороні вулиці» Заключна
серія
22:35 «Велика політика з
Євгенієм Кисельовим»
02:00 Х/ф «Біле місто»
03:05 «Подробиці»

06:00 Срібний апельсин
07:00 Події
07:10 Т/с «Єфросинія.
Продовження»
08:20 Т/с «Слід»
09:00 Т/с «П›ятницький»
11:00 Х/ф «Свій-чужий»
13:00 «Нехай говорять»
14:00 Т/с «Слід»
15:35 Щиросерде зізнання
16:00 Федеральний суддя
17:00 Події
17:15 Критична точка
18:00 Т/с «Єфросинія.
Продовження»
19:00 Події
19:20 Т/с «Маруся.
Випробування»
20:15 Т/с «П’ятницький»
21:15 Шоу «Хвилина на
перемогу»
22:10 Т/с «Ментовські
війни - 4»

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». Ток-шоу
17:30 Т/с «Вулиці розбитих
ліхтарів».
19:30 «Незвичайний
концерт».
20:40 «Операція «Океан»
Д/ц «Казнокради».
21:35 Х/ф «Ультиматум
Борна».
23:50 «Ще раз про
любов...»

05:00, 09:00, 12:00, 15:00,
18:00 Новини
05:05 «Добрий ранок»
09:15 «Контрольна
закупівля»
09:45 «Жити здорово!»
11:00 «Модний вирок»
12:20 «Слід»
13:15, 05:00 «Дільничний
детектив»
14:00 Інші новини
14:20 «Зрозуміти.
Пробачити»
15:20 «Хочу знати»
15:55 Т/с «Фурцева»
16:55 «Чекай на мене»
18:35 «Поле чудес»
19:45 «Нехай говорять»
21:00 «Час»
21:30 «Надбання
Республіки: Володимир
Висоцький»
00:05 «Переслідування»

06:10 «Легенди
бандитського Києва»
06:35 Х/ф «Інспектор
Лосєв»
07:55 Т/с «Детективи»
08:30 «Легальний дохід»
08:35 «Друга смуга»
08:40 «Свідок»
09:00 Т/с «NCIS:
полювання на вбивцю»
10:00 Т/с «Закон і
порядок»
11:00 Т/с «CSI: Маямі - 8»
12:00 Т/с «Детективи»
12:35 Т/с «Вулиці розбитих
ліхтарів - 10»
13:35 Т/с «Сезон
полювання»
19:00 «Свідок»
19:20 Х/ф «Медовий
місяць»
21:50 Х/ф «Жерсть»
00:00 «Свідок»

08:30 Мультик з Лунтіком
09:00 Єралаш
09:10 «Ранетки»
10:05 Косметичний ремонт
10:30 Comedy Woman
11:25 Жіноча ліга
11:55 «Хор»
12:45 Твою маму!
13:15 Маша та моделі
13:55 «Моя прекрасна
няня»
14:55 Дім-2
15:50 «Ранетки» 100 с.
16:45 «Універ»
18:10 Маша та моделі
18:50 «Моя прекрасна
няня»
20:20 «Універ»
21:35 Теорія зради
22:30 «Щоденники
Темного»
23:00 «Та, що говорить з
привидами»
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05:30 Погода
05:35 Факти
08:25 «Прокажена»
06:05 Погода
06:10 «Подорож
10:05 «Знахар»
«Єдинорога»
11:55 «Абонент поза
09:15 Квартирне питання
10:05 «День триффідів»
зоною досяжності»
14:30 Останній герой
15:45 «Було діло на Кубані» 15:40 Стоп-10
16:40 Провокатор
19:30 ТСН
17:40 Максимум в Україні
18:45 Факти. Підсумок дня
20:00 «Було діло на Кубані»
18:55 Спорт
19:00 «Ван Хельсинг»
23:45 «День Перемоги»
21:40 «Пункт
01:05 «Абонент поза
призначення-3»
23:35 «Пункт
зоною досяжності»
призначення-4»
01:20 «Вовки-перевертні»
04:30 ТСН
02:45 «Ловець снів»
05:00 «Гроші»
04:50 «Під прикриттям»

6.00, 7.00 СТН
6.30 Столиця
7.25, 16.20 В гостях у Д.
Гордона
9.10 «Ой горе, це ж гості
до мене»
9.35 Актуальна тема
9.55 Т/с «Інспектор
Деррік»
11.00, 1.30 Як це?
11.30, 13.25 Голодомор-33
12.50 Повнота радості
життя
13.45 Час відповідей
14.50 Україна насправді
18.55 Х/ф «Трясовина»
21.00, 23.50 СТН.
Тижневик
21.30 Європейська
столиця
22.00 Х/ф «Гіганти Риму»
0.20, 5.00 Мультляндія
2.00 Муз. програма

04:40 Х/ф «Дочка»

06:00 Срібний апельсин
07:00 Події
07:10 Х/ф «Хатико: Щирий
друг»
09:10 Т/с «Дарунок Божий»
11:00 Х/ф «Фокусник»
13:00 Х/ф «Фокусник - 2»
15:00 Т/с «Дорожній
патруль - 11»
16:55 Х/ф «Біла сукня»
19:00 Події
19:30 Х/ф «Золоті небеса»
21:45 Шоу «Хто хоче заміж
за мого сина?»
23:10 «Заміж за мого
сина»
00:10 Х/ф «Мій гріх»
02:00 Х/ф «Фокусник - 2»
03:40 Події
04:10 Х/ф «Хатико: Щирий
друг»
05:35 Срібний апельсин

06:00, 08:00, 11:00, 14:00,
17:00 Сьогодні
07:20 «Готуємо»
08:20 Головна дорога
08:55 Кулінарний двобій
10:00 Квартирне питання
11:20, 00:25 Т/с «Дорожній
патруль-4»
13:05 Своя гра
14:20 «Таємнича Росія:
Омська область
Проникнення у людський
розум?»
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»
22:00 Х/ф «Справа честі»
02:15 «Кремлівська кухня»

06:00, 10:00, 12:00, 18:00
Новини
06:10 Х/ф «Сережа»
07:30 Х/ф «Чорні берети»
08:50 «Розумниці і
розумники»
09:40 «Слово пастиря»
10:10 «Смак»
10:45 «Висоцький. «Десь у
чужій незнайомій ночі...»
12:15 Середовище
проживання. «Пільговий
рефлекс»
13:25 Х/ф «Мужики!..»
15:10, 18:15 Х/ф «Азазель»
19:15 «Великі перегони».
Фінал
21:00 «Час»
21:15 «Болеро»
22:55 «Що? Де? Коли?»
00:05 Х/ф «Ті, що пішли»
02:30 Х/ф «Страх висоти»
04:00 Х/ф «Поклич мене у
світлу далечінь»

08:00 Шустер-Lіve
12:30 Концерт-реквієм
пам’яті жертв голодоморів
в Україні
13:45 Х/ф «Час скорботи і
пам’яті»
14:30 Х/ф «Голод-33»
16:25 Х/ф «Холодне літо
п’ятдесят третього»
18:05 Світ атома
18:25 Хокей.
Континентальний
Кубок. Півфінал. Донбас
(Донецьк) - Кракові
(Краков)
У перерві: 19:05 Зелений
коридор
20:45 Молебень в пам’ять
жертв голодоморів та
політичних репресій
21:00 Підсумки дня
21:50 Молебень в пам’ять
жертв голодоморів та
політичних репресій
23:00 Ультра. Тема
23:20 Ера здоров’я

06:00 «Стомлені сонцем»

08:25 Мультфільми
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 «Крокодил
Гена»
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 «Дивовижна
подорож Мері Браянт»

06:20 « Велика політика з
Євгенієм Кисельовим»
09:10 Д/ф «Хлібна
гільйотина»
11:00 Х/ф «Змієлов»
13:00 «Концерт Ігоря
Крутого та Лари Фабіан»
15:05 Д/ф «Майдан.
Переворот»
16:05 Д/ф «Майдан.
Змова»
17:00 Д/ф «Майдан.
Інтервенція»
18:00 Х/ф «Вітер північний»
20:00 «Подробиці»
20:30 Прем’єра. Х/ф
«Рейдер»
22:45 Х/ф «Друге життя
Федора Строгова»
00:45 Х/ф «Джеррі
Магуайєр»
03:00 «Подробиці»
03:30 Д/ф «Хлібна
гільйотина»
04:55 «Формула любові»

06:10 Х/ф «Дружина
06:10 Х/ф «Приступити до мандрівника у часі»
08:00 Х/ф «Любителі
ліквідації»
собак»
08:25 «Зважені та щасливі» 10:00 Ревізор
11:00 Аферисти
12:20 Х/ф «Розумниця,
13:00 Х/ф «Кільце
красуня»
Нібелунгів»
16:55 Х/ф «Чорнильне
17:00 Х/ф «В бій ідуть
серце»
«старики»
19:00 Х/ф «Гаррі Поттер і
принц-покруч»
19:00 «Х-Фактор.
22:00 Х/ф «Утікачі»
Революція»
00:05 Спортрепортер
21:20 «Неймовірні історії
00:10 Х/ф «Контакт»
03:05 Зона ночі
кохання»
03:10 Богдан Ступка. Жива
22:35 «Х-Фактор.
легенда
Революція. Підсумки
04:00 Зона ночі
04:05 Богдан Ступка. Жива
голосування»
легенда
00:00 «Куб»
01:05 Х/ф «Покровські
ворота»
03:25 «Мобільна скринька»

09:20 «Інтелект.ua»
10:15 «Здорові історії»
10:35 «Не перший погляд»
11:35 «Автопілот-тест»
12:15 «Вікно в Європу»
13:10 «Вперед, на Олімп!»
13:35 «Драйв»
14:00 «Час новин»
14:10 «Кухня гурмана»
14:25 «Гра долі»
15:20 «Інтелект.ua»
16:20 «Арсенал»
17:25 «Феєрія мандрів»
18:15 «Особливий погляд»
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

06:00 «Легенди

05:45 Хочу вірити

бандитської Одеси»

05:40 Дізнайся як

07:20 Т/с «Інспектор

07:40 Телепузики

Деррік»

08:05 Мультик з Лунтіком

09:45 Х/ф «Голод-33»
11:15 «Речовий доказ».
12:00 «Головний свідок»
12:35 Д/ф «Живі»

08:35 Телепузики
09:00 Мультик з Лунтіком
09:30 Х/ф «Едвард Руки-

13:50 Д/ф «Хлібна

Ножиці»

гільйотина»

11:20 «Спліт»

15:00 Т/с «Павутиння»

12:30 ТЕТ

19:00 Т/с «Золотий

13:25 «Спліт»

капкан»

16:50 Х/ф «Люди-Ікс»

23:00 Х/ф «Дівчина, яка

18:30 Лялечка

руйнувала повітряні

19:25 Х/ф «Люди-Ікс 2»

замки»
02:05 «Речовий доказ»
02:50 «Правда життя»
04:25 «Агенти впливу»
05:30 «Уроки тітоньки
Сови»

21:35 Х/ф «Люди-Ікс 3:
Остання битва»
23:20 Х/ф «Життя за
межею»
01:20 До світанку
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09:30 Ближче до народу
10:20 Крок до зірок.
Євробачення
11:00 Шеф-кухар країни
11:50 Кумири і кумирчики
12:55 Атака магії
13:45 Золотий гусак
15:55 Футбол. Чемпіонат
України. Прем’єр-ліга.
«Карпати» (Львів) «Шахтар» (Донецьк)
17:55 Формула-1. Гран-прі
Бразилії
20:00 Хокей.
Континентальний
Кубок. Півфінал. Донбас
(Донецьк) - Рубін (Тюмень)
20:40 Головний аргумент
20:50 Офіційна хроніка
21:00 Підсумки тижня
21:40 Хокей.
Континентальний
Кубок. Півфінал. Донбас
(Донецьк) - Рубін (Тюмень)
22:55 Трійка, Кено,
Максима

06:00 «Усміхнись, песику»
07:35 Маріччин кінозал.
Мультфільм
08:00 «Холостячки. Нове
кохання»
09:05 «Лото-забава»
10:05 «Русалонька»
10:30 «Тімон і Пумба»
10:55 «Дикі і смішні»
11:20 «Шість кадрів»
11:45 «Велика різниця поукраїнському»
12:40 «Місце зустрічі
змінити не можна»
19:30 «ТСН-тиждень»
20:15 «Інтерни»
22:15 «10 кроків до
кохання»
23:15 «Світське життя»
00:15 «Телевізійна служба
новин»

08:05 Телеенциклопедія:
Виховання домашніх
тварин
08:40 Мультфільми
09:00 Створи себе
09:50 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 «Найменший
гном»
17:20 Х/ф «Дивовижна
подорож Мері Браянт»
19:00 Навколосвітня
експедиція: три в одному
20:00 Зелена варта
20:25 Сльози світу
21:30 Х/ф «Дивовижна
подорож Мері Браянт»
23:25 Американська
космічна одіссея
00:00 Ювелір TV
02:30 Твій хіт

05:40 Т/с «Московьке
подвір’я»
07:15 М/с «Вінкс»
08:05 М/с «Маша та
Ведмідь»
08:30 «Це моя дитина»
09:30 «Школа доктора
Комаровського»
10:00 «Ранкова Пошта з
Пугачовою та Галкіним»
10:40 «НЕДІЛЯ З
«КВАРТАЛОМ»»
11:30 «Смачна ліга з А.
Заворотнюк»
12:30 Х/ф «Діамантова
рука»
14:35 Д/ф «Портрети.
Світлана Світлична. Сяяти
завжди»
16:00 Х/ф «Бомжиха»
17:55 Х/ф «Бомжиха-2»
20:00 «Подробиці тижня»
21:00 Концерт «День
народження Інтера»
23:45 Д/ф «Після
армагедона»

08:00 «Рюрики».
08:25 «Подвійні
неприємності».
10:30 Ти не повіриш!
11:30 Козирне життя
11:55 Інший футбол
12:20 Битва націй
13:55 Спорт
14:00 «Російський дубль».
18:25 Наша Russіa
18:45 Факти тижня з
Оксаною Соколовою
19:40 Спорт
19:45 Наша Russіa.
Прем’єрний випуск
20:05 Останній герой
21:15 «Маю честь!».
01:35 Голі та смішні
02:20 «Війна з примусу».
04:05 Інтерактив.
Тижневик

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

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: 54-885

Здається в оренду
приміщення 30 м2,
центр міста, під офіс, склад, майстерню.
Тел: (097) 382-72-40
ВІТАЄМО
Віру Миколаївну ШКІЛЬНУ
з ювілеєм!
Нехай в цей день для тебе сяє сонце
Птахи співають радісні пісні.
Здорова будь, щаслива, люба доню,
Красива, наче квітка навесні.
З любов’ю мама,
брат, невістки і всі рідні

06:00 Срібний апельсин
06:45 Події
07:15 Х/ф «Біла сукня»
09:20 Ласкаво просимо
10:20 Шоу «Хто хоче заміж
за мого сина?»
12:00 «Заміж за мого
сина»
13:00 Х/ф «Золоті небеса»
15:00 Т/с «Дорожній
патруль - 11»
15:55 Т/с «Випадковий
свідок»
17:00 Шоу «Хвилина на
перемогу»
17:55 Х/ф «Подзвони в мої
двері»
19:00 Події тижня
19:30 Х/ф «Подзвони в мої
двері»
22:30 Футбольний вік-енд
23:55 Х/ф «Особистий
номер»
02:00 Х/ф «Мій гріх»
03:30 Події тижня
04:00 Т/с «Дарунок Божий»

Вишгород

6.00, 7.00 СТН. Тижневик
6.30 Хто в домі господар?
7.30 Х/ф «Гіганти Риму»
9.30 Корисна розмова
9.40 Вчися з нами
10.00 Столиця
11.20, 3.00 Муз. програма
12.55 Добра звістка
13.30 Актуально —
насущно
14.35, 15.55, 2.10, 5.00
Мультляндія
16.30 Я — українець
18.50,
0.40 Х/ф «Люба Олено
Сергіївно»
20.25 Гаряча лінія «102
21.00 СТН. Спорт.
Тижневик
21.25 Світ бізнесу.
Підсумки
22.00 Х/ф «Так
починається злочин»
23.40 Громадська
приймальня

05:00 «Наші улюблені
мультфільми: Казаки»
06:05 Х/ф «Особистої
безпеки не гарантую»
07:45 «МастерШеф»
08:40 «Сніданок з Юлією
Висоцькою»
08:50 «Їмо вдома»
10:00 «Неймовірні історії
кохання»
11:00 «Караоке на
Майдані»
12:10 «Х-Фактор.
Революція»
16:10 «МастерШеф»
19:00 «Битва екстрасенсів.
Третя світова»
21:15 Х/ф «Мама
напрокат»
23:15 Х/ф «Тобі,
справжньому»
02:25 «Неймовірні історії
кохання»

04:40 Т/с «Кремлівські
курсанти»
06:15 Кліпси
06:35 Т/с «Журнал мод»
07:45 Церква Христова
08:00 Запитайте у доктора
08:35 Живчик Старти
09:00 Х/ф «Чорнильне
серце»
11:05 Я - ГЕРОЙ!
13:10 Шоуманія
14:00 Info-шок
15:05 Файна Юкрайна
16:00 Х/ф «Утікачі»
18:05 Х/ф «Іронія любові»
20:00 Х/ф «Останній
бойскаут»
22:10 Хто проти
блондинок?
23:25 Х/ф «Знайомство зі
спартанцями»
01:05 Спортрепортер
01:10 Х/ф «Дружина
мандрівника у часі»
03:05 Зона ночі
03:10 Де ти, Україно?

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»
17:15 «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»
23:00 «Київський час»

06:45 Їхні вдачі.
07:25 Їмо вдома.
08:20 «Перша передача».
08:55 «Розлучення поросійськи».
10:00 Дачна відповідь.
11:20, 02:00 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 «Олександр Буйнов.
Сповідь на зло смерті».
21:00 «НТВшники». Арена
гострих дискусій.
22:00 «СРСР. Крах
імперії». Д/ц Ф 6 «Шлях до
занепаду. Продовження».

08:20 «Служу Вітчизні!»
09:10 «Здоров’я»
10:10 «Непутні нотатки»
10:30 «Доки всі вдома»
11:30 «Фазенда»
12:15 Новий «Єралаш»
13:05 «Спеціальне
завдання»
14:25 «Хвилина слави».
16:40 Х/ф «Апельсиновий
сік»
18:25 «Велика різниця» в
Одесі. Фінал
21:00 Недільний «Час»
22:00 «Мульт особистості»
22:35 «Yesterday lіve»
23:40 «Червона зірка»

06:00 «Легенди
бандитської Одеси»
07:30 Т/с «Павутиння»
11:30 «Легенди карного
розшуку». Діамантові
валянки
12:00 «Агенти впливу»
12:55 «Моя країна»
14:00 Д/с «Православні
святі»
15:00 Т/с «Золотий
капкан»
19:00 Х/ф «Меверік»
21:45 Х/ф «Зона
смертельної небезпеки»
23:50 Х/ф «Жорстокі
щелепи»

09:00 Мультик з Лунтіком
09:35 Єралаш
09:45 «Моя прекрасна
няня»
11:10 «Універ»
12:30 Лялечка
13:25 Дайош молодьож!
14:15 Х/ф «Люди-Ікс»
15:55 Х/ф «Люди-Ікс 2»
18:00 10 бажань
18:55 Х/ф «Люди-Ікс 3:
Остання битва»
20:40 «Універ»
22:30 Це любов
23:00 Х/ф «Чикаго»
01:00 Х/ф «Тепер я принцеса»

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

Асоціація роботодавців
Вишгородщини
ВІТАЄ з днем народження
Георгія Васильовича ЧЕБАНА!
Хай радість приносять і будні, і свята,
Хай дні лиш хороші приходять до хати.
Хай будуть завжди і здоров’я, і сила,
І доля довіку хай буде щаслива.

Щиро ВІТАЄМО 15 листопада із золотим ювілеєм
Віру Миколаївну ШКІЛЬНУ з Вишгорода!
Бажаємо миру, добра, довголіття.
Хай щастя вистачить на ціле століття
Хай скрізь буде — лад на роботі, в сім’ї.
І радість на серці, і хліб на столі.
Хай легко працюється, гарно живеться.
Все множиться, вміється і удається.
Здоров’я міцного, щастя без краю.
Усього найкращого ми Вам бажаємо.
Сім’я Мудриків, Правдивих
Асоціація роботодавців
Вишгородщини ВІТАЄ з ювілеєм
Людмилу Федорівну
ЧЕРВ’ЯКІВСЬКУ!
Вітаємо щиро у день ювілею
Бажаємо миру в душі й над землею
Хай радість приходить до Вашого дому
Розвіє негоду, тривогу і втому.
Прожити бажаємо в силі й здоров’ї
Ще многії літа щасливої долі.

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

Виставки

Барвисте КОЛО краси
Творами цієї родини художників захоплюються в Будапешті і Кракові, Лісабоні, Чікаго й
Мадриді. А днями картини Ганни Хомчик (член
міжнародного об’єднання художників «Sztuka bez
granic» (Польща), Володимира Хомчика (член
Національної спілки художників України), Валерія
Васькова (член Асоціації художників Португалії),
Геннадія Васькова побачать мешканці Вишгорода та району.
Усіх, хто бажає доторкнутись до світу мистецтва, запрошуємо до Благодійного фонду святої
княгині Ольги на виставку картин «Барвисте коло».
Її відкриття відбудеться 26 листопада о 12 годині. Триватиме виставка до 4 грудня за адресою: м.
Вишгород, просп. Т. Шевченка, 7-а, прим. 122
(сходи вниз зі зворотнього боку будинку).
Після відкриття виставка працюватиме щоденно (без вихідних) з 10 до 16 год.

Безкоштовні оголошення
ПРОДАМ
1 кім. кв. 46 м2, ремонт, бойлер, 7/9
ліжка та тумбу
поверх, Кургузова, 3б.
під телевізор.
Тел: (067) 319-77-40
Тел: 57-284
ділянку під забудову,
комп’ютерний стіл
0,115 га, Димер, центр.
(131х60х77). 500 грн.
Тел: (098) 555-85-83
Тел: (063) 303-28-10

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
Оформлення весіль Послуги плиточника. Фасад будинку.
Тел: (066) 194-55-49,
тканиною, кульками.
(095) 892-15-85
Тел: (063) 269-51-24
Вразити подарунком? — Дитячі свята:
Іграшки із живих квітів. — аквагрим;
— іграшки з повітряних кульок
Тел: (095) 111-31-82 Тел: (067) 239-91-15
Оформлення весіль, банкетів. Букет нареченої, арки.
Тел: (096) 424-99-17

Вишгород

Гайд-парк
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Масова мінімалка:
аморально й протизаконно
В Україні — демонстрації й голодування пенсіонерів-чорнобильців.
Засоби масової інформації беруть
інтерв’ю в громадян і чиновників.
Останні посилаються на потреби
найбідніших верств населення.
Та чомусь ніхто не запитав, звідки
взялися в Україні мільйони малозабезпечених, які отримують мінімальну пенсію. А якщо добре поміркувати, то можна дійти висновку,
що такими людей зробила… попередній Прем’єр-міністр Юлія Тимошенко — своєю бездіяльністю.
Ніна КРЕХОВИЧ

Д

овести це дуже просто. Спочатку на прикладі мого брата,
ліквідатора аварії на ЧАЕС В. Й.
Креховича, який 1989-го (у віці 26 років!) став інвалідом другої групи.
Заробітна плата, з якої нараховували йому пенсію, була достатньо високою — і йому призначили максимальну
пенсію в розмірі 120 карбоваців, яка в
той час забезпечувала досить високий
рівень життя.
А з 2005 року пенсія мого брата почала зрівнюватися із мінімальною. Це трапилося тому, що вищі щаблі виконавчої
влади не прослідкували за правильністю виконання Закону щодо збільшення
мінімальної пенсії — Кабінетом Міністрів України не було розроблено правил втілення в життя цієї ідеї.
Адже збільшення мінімальної пенсії, на мою думку, тягло за собою
обов’язкове пропорційне збільшення
і максимальних та всіх інших трудових
пенсій. Та пропорційного збільшення
максимальних пенсій не відбувалося —
і таким чином у державі раніше нараховані максимальні пенсії було зрівняно із

Із приводу моральності
Нещодавно на парламентських
слуханнях з приводу занепаду суспільної моралі представник Президента у Верховній Раді України Юрій
Мірошниченко запропонував (як новацію) залучати до вирішення кричущих і непідйомних державних питань релігію. Яку саме віру і яку Божу
конфесію — вирішуватимуть, либонь,
самі бійці за моральність нашого суспільства.
Анатолій МИСЬКО
(термінологія — з автентичних джерел ХІХ
століття)

Б

ог, як відомо, один, а релігій
багато — тому що є безліч неоднакових розумінь Господа: індуське, юдейське (жидівське), китайське,
японське, перське, арабське, українське
та ін. І в кожних релігійних угрупуваннях є
щось загальнолюдське і корисне.
Практично в Україні, в теперішній час,
є представники всіх народів і племен з
усіх континентів світу — цілий Вавилон —
і справа йде вже до Содому й Гоморри.
Для того, щоб свідомо підійти до пізнання істини і вірно вибрати духовних помічників для вирішення українських державних завдань, і щоб Божий вогонь не
знищив нас за аморальне життя, нижче
подаємо сучасну релігійну структуру планети Земля (з автентичних джерел ХІХ
століття — ред.).
Та все ж треба розуміти і діяти в процесі впровадження ідеї Ю. Мірошниченка, спираючись на те, що в Україні релігія

мінімальними.
Це не було дозволено жодною нормою закону, але на практиці це відбулося. Людей фактично позбавили зароблених максимальних і середніх пенсій
і перевели на мінімальні. І це тодішній
прем’єр як фаховий економіст мав
розуміти. Та Юлії Тимошенко було не до
того, вона активно дорікала своєму попереднику Віктору Януковичу за Постанову Кабміну від 18 вересня 2004 року
№ 1215 щодо державної адресної допомоги.
Звісно, надання цієї допомоги не
спричинювало підвищення середніх і
максимальних пенсій. Це мало відбутися у 2005 році, коли Законом було визначено збільшення мінімального розміру пенсії.
Зрозуміло, що на скільки відсотків кожен раз збільшувалася МІНІМАЛЬНА пенсія — то на стільки ж
процентів мали збільшуватися Й УСІ
ІНШІ пенсії, а також повинні були виплачуватися всі раніше нараховані
максимальні пенсії — в розмірі існуючих максимальних пенсій на час
виплати.
Адже межа максимальної пенсії завжди чітко була встановлена законодавцем. Так, Законом України «Про пенсійне забезпечення» передбачено, що
«Максимальна пенсія не може перевищувати трьох (в окремих випадках —
чотирьох) мінімальних пенсій за віком».
Законами України «Про Державний бюджет України на 2006 рік» та «Про Державний бюджет України на 2007 рік»
встановлено, що максимальний розмір
пенсії не може перевищувати 12 мінімальних пенсій за віком.
Але в 2006 році моєму братові ніхто не
виплачував 12 мінімальних пенсій за віком. Тобто він, як і тисячі інших таких же

пенсіонерів, із незрозумілих причин втратив
статус особи, що отримує максимальну пенсію.
Довелося відсуджувати
чорнобильську.
Але і тут виникли перешкоди. Бо виявляється,
що у нас мати рішення
суду — це ще не означає
одержати гроші.
Схоже, лише окремим
особам
виплачували
відсуджені пенсії. А більшість скривджених ліквідаторів аварії на ЧАЕС,
хоч і вигравали суди, та
відсуджених грошей не
бачили. І жодного разу я не чула, щоб
когось із службових осіб притягнули до
кримінальної відповідальності за невиконання судового рішення стосовно виплат пенсій та компенсацій.
«Липові» чорнобильці — окрема тема.
Та чи є сили у тих, хто втратив здоров’я
на ліквідації аварії, й для чого інвалідам
Чорнобиля ці судові мороки, що сприяють процвітанню корупції? Адже одне і
те ж питання суди вирішують по-різному
і по-різному ці рішення виконуються.
Крім того, виходить, що не тільки чорнобильцям неправильно виплачували
пенсії. Під маркою захисту інтересів
осіб, які заробили мінімальну пенсію
(інваліди дитинства — також окреме
питання), в державі, схоже, із 2005 року
порушено інтереси всіх інших пенсіонерів, які мають великий стаж роботи
тощо — і в яких, відповідно, пенсія має
бути вищою за мінімальну (зрівнялівка
— це аморально й протизаконно).
Тому очевидно: цю загальнодержавну
проблему потрібно розв’язувати на дер-

Нова Візантія?
конституційно відокремлена від держави.
Якби цього не було, то рівноправне релігійне багатоголосся, яке є в нашій спільноті, розшматувало б державу і без усіляких воєн — збройних, економічних чи
психологічних.
У виборі лицарів Христа для досягнення вищезазначеної мети треба діяти
холоднокровно й обережно — щоб не повторити помилок гарячого й безмежно
похітливого князя Володимира. Коли
йому засліпили очі краса візантійської царівни Анни (що йому імператор пообіцяв
у якості чергової жінки за хрещення своєї
країни) і сусальний блиск храмів — він народ свій мечем і вогнем навертав до візантійської віри, виконуючи угоду.
У результаті тодішньої православної
операції було знищено 2/3 частини нашого народу, який не хотів приймати модну
релігію. А князь Володимир, зрадивши
батьківську віру й духовність (його батьком був великий лицар Святослав Ігорович, а матір’ю — служниця княгині Ольги,
покритка Малуша) та втративши своє
рідне ім’я, став іменуватися Базил та був
проголошений чужинцями (архієреями
християнізму) святим.
Може тепер, більш як через тисячі
років після крутого перевороту у віруванні, настала пора заснувати День пам’яті
жертв Хрещення Київського князівства?
Як батько заграє, ворог враз ридає,
То є іти до кого молодому козаку? —
Червоні ліворуч, білії праворуч —
А я піду до батька
На гражданськую війну...
(Із гуляйпільських наспівів)
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Справи пенсійні

жавному рівні. Згідно із Конституцією
України, Кабінет Міністрів має забезпечувати соціальний захист, розробляти і
здійснювати загальнодержавні програми соціального розвитку та розробляти
проект Закону «Про Державний бюджет України». Виходить, що нинішній
Прем’єр-міністр Микола Азаров особисто відповідальний за все це. Він має
дійти мудрості, як виправити помилки в
пенсійних обманах (бо так завуальовано пожартувала із своїми «дорогимирідними» попередній Прем’єр-міністр).
Гадаю, питання вирішиться, адже
Державний бюджет України — не закон
природи, — цифри в ньому своєчасно
можна коригувати, і це зробити благородніше й легше, ніж кривдити інвалідів
і пенсіонерів невирішенням цього питання.
Також мають своє слово у цій проблемі офіційно сказати правоохоронні органи. Адже винних не так важко знайти.
Тож нехай вони допоможуть державі
розрахуватися із обрахованими людьми за весь період обману.
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19 листопада 2011 року

Календар

Цей день в історії
19 листопада – День працівників гідрометеорологічної служби; День виробника скла
1190 – засновано Тевтонський орден
1493 – Колумб відкрив острів Пуерто-Ріко
1891 – продана перша
іграшкова залізниця
Іменини: Матвій, Герман,
Павло, Олександр
20 листопада – Міжнародний день дітей
1959 – ООН прийняла Декларацію прав дитини
1998 – запуск першого модуля Міжнародної космічної
станції
2003 – в Антарктиді знайдено лід віком більше 900 тисяч
років
1979 – вперше хворому
зробили переливання штучної
крові
Іменини – Олексій, Богдан,
Валерій, Веніамін, Євгеній
21 листопада – Всесвітній
день телебачення; Всесвітній день вітань
1783 – повітряна куля вперше підняла в повітря людей
1877 – Томасом Едісоном
винайдено фонограф
1996 – у штаб-квартирі ООН
проведений перший Всесвітній телевізійний форум
Іменини: Гаврило, Михайло, Андрій, Лука
22 листопада – День свободи
1909 – заснована перша
компанія з виробництва аеропланів
1986 – Майк Тайсон став
наймолодшим чемпіоном світу в історії боксу
1801 – у Канаді заснована
Національна хокейна ліга
Іменини: Антон, Михайло,
Марк, Іван
23 листопада – Всесвітній день припинення безкарності
1889 – у Сан-Франциско
(США) встановлений перший
у світі музичний автомат
1852 – в Англії введені перші
поштові скриньки
1923 – Якоб Шик запатентував першу електробритву
Іменини: Костянтин, Орест,
Родіон, Ігор
24 листопада – Міжнародний день без покупок
1961 – видана Декларація
Генеральної Асамблеї ООН
про заборону застосування
ядерної зброї
1874 – американський фермер отримав патент на колючий дріт
Іменини: Віктор, Максим,
Степан, Федір
25 листопада – Міжнародний день боротьби
за ліквідацію насильства
щодо жінок
1867 – Альфред Нобель запатентував динаміт
1884 – у США запатентовано сухе молоко

Дата

Елементарні правила
«виживання» на дорозі

Із збільшенням кількості автотранспорту на дорогах зростає і кількість
дорожньо-транспортних пригод.
Саме тому так важливо, щоб Правила
дорожнього руху добре знали не тільки
водії, а й пішоходи.
Про ситуацію на дорогах Вишгородщини розповідає державтоінспектор
ВДАІ Вишгородського РВ, старший лейтенант міліції В’ячеслав Косун.
Розмовляла Вікторія ШМИГОРА

ФОТО – Андрій МАКСІМОВ «Вишгород», автор

– В’ячеславе Миколайовичу, яка нині
ситуація на дорогах у порівнянні з минулим роком?
– Від початку року на Вишгородщині сталося 42 ДТП: 10 осіб загинуло та 49 – травмовано, із матеріальними збитками – 306.
У порівнянні з аналогічним періодом 2010
р. цифра дещо зросла (кількість ДТП – 32,
загинуло – 5 осіб, травмовано – 45). Це в
основному пов’язано з реорганізацією підрозділів Державтоінспекції України, коли
ДТП оформлюють підрозділи районних
ВДАІ, тоді як раніше цим займалися також і
стройові підрозділи на території їхнього обслуговування.
– Часто причиною нещасть можуть
бути неналежно освітлені вулиці та відсутність світлофорів. Зараз маємо і те,
й інше. Чи покращило це ситуацію на
дорогах міста?
– Дуже приємно, що інфраструктура
Вишгородщини, а особливо міста Вишгорода стала набагато розвиненішою, що
можуть оцінити і самі жителі. Нове дорожнє
покриття, нанесено дорожню розмітку, облаштовано пішохідні доріжки, встановлено
три світлофори, а головне – добре освітлені вулиці.
Безперечно, це вплинуло на підвищення
безпеки на дорозі.
– У місті декотрі пішоходи користуються флікерами (маленькі значки або
наклейки, які можна розмістити на рюкзаку, куртці, руці або джинсах, а також
на взутті; вони відбивають світло в темряві – ред.)…
– Використання пішоходами флікерів
має, без сумніву, позитивний ефект і сприяє забезпеченню безпеки руху пішохо-

Вишгород
Без
автопригод

За рішенням ООН, третю неділю листопада оголошено Всесвітнім днем
пам’яті жертв дорожніх аварій. Він покликаний привернути увагу до сумного
факту: в усьому світі в результаті дорожньо-транспортних подій щодня гине 3
тисячі людей і близько 100 тисяч отримують серйозні травми. Більша частина загиблих та постраждалих – молодь.
Мета цього дня полягає в тому, щоб вшанувати пам’ять жертв дорожньо-транспортних аварій та висловити співчуття
членам їх сімей, а також іще раз нагадати державам про необхідність забезпечити безпеку дорожнього руху. Серед
основних причин ДТП – перевищення
швидкості, їзда напідпитку, відсутність
програм технічного огляду транспортних засобів та пристроїв, що забезпечують безпеку водіїв і пасажирів.

дів. Це було доведено дослідженнями
українських фахівців із безпеки дорожнього руху та підтверджено досвідом
багаторічного використання подібних
світловідбивачів. Помітивши пішохода
з світловідбивачем на одязі, водій заздалегідь має змогу знизити швидкість,
і «резервна відстань» між пішоходом і
зупиненим автомобілем суттєво збільшується, як наслідок – ризик наїзду на
пішохода зменшується в рази. На жаль,
у Вишгороді флікерами користуються
одиниці, хоча ми працюємо у цьому напрямку також.
– Одним із найбільш популярних
тепер автоаксесуарів є відеореєстратор, або, як його назвали за комплекс профілактичних заходів «Вантажаналогією з авіаційним пристроєм, ний перевізник-2011».
– автомобільний «чорний ящик». Він
Акцентували увагу на порушеннях передозволяє визначати та відтворювати везення вантажів, зокрема небезпечних
маршрут машини і всі події, які з нею (паливно-мастильних матеріалів, зріджетрапилися. Чи справді ця річ потрібна, ного газу, тощо), належний технічний стан
і чи користуються нею водії на Вишго- вантажівок, а також тих порушень правил
родщині?
дорожнього руху (маневрування, обгону,
– Щодо Вишгородщини – їх мало. Я вва- перевищення швидкості, керування в нежаю, що вони потрібні, особливо у великих тверезому стані), які часто стають причимістах, де рух складний і потік автомобілів нами ДТП і призводять до тяжких наслідків.
більший. Відеореєстратор може допомогти
Із огляду на зміну погодних умов, нагадуу разі спірних ситуацій на дорозі між водія- ємо правила зимового водіння. Існує кілька
ми при ДТП.
невід’ємних атрибутів зимового водіння,
– Чи проводите зустрічі з дітьми?
перш за все – це зимова гума, морозостій– Регулярно проводиться роз’яснювальна ка рідина для змивачів скла, а також справробота серед учнів загальноосвітніх шкіл на світлотехніка. Техогляд для автомобіля
міста та району щодо дотримання правил необхідний, мабуть, так само, як медогляд
поведінки на дорозі. Із молодшими дітьми для людини. Адже поїздки жвавою трасою з
– заняття, на яких працівники ДАІ знайом- несправними рульовим керуванням, гальлять з основними правилами переходу до- мівною системою чи ходовою – це не стільроги, поводження біля проїзної частини. Зі ки нехтування «залізним конем», скільки
старшими вивчаємо Правила дорожнього серйозний ризик для життя свого та інших
руху.
учасників дорожнього руху. Якщо ж водій
Усі діти добре їх знають і правильно да- перебуває за кермом пасажирського автоють відповідають на поставлені запитання. буса чи транспортного засобу, який переПроте, прикрі випадки їх травматизму все ж возить небезпечні вантажі, – й поготів!
таки трапляються. Навички правил безпеки
Державтоінспекція
Вишгородщини
та поведінки на дорозі потрібно прищеплю- звертається до усіх учасників руху: будьте
вати щойно дитина починає ходити. Пасив- уважнішими! Обирайте безпечну швидкість
ний або негативний приклад
сторонніх теж провокує дітей на неправильні дії. Адже,
якщо комусь можна, то чому
мені ні, – так думають діти. А
їх життя і здоров’я залежить
від дотримання елементарних норм безпеки.
– Чи проводяться профілактичні заходи з безпеки дорожнього руху? І які
саме?
– Так, проводяться. Для
прикладу, на виконання доручення Кабміну та розпорядження УДАІ МВС України
у рамках реалізації заходів, Так їздити не треба!
передбачених актом розслідування причин ДТП, що сталося 8 вересня та дотримуйтесь дистанції, особливо на
ц. р. на 44 км автодороги «Чернігів-Сосни- слизькій дорозі! Темніє рано, тому, шановця» (водій вантажного автомобіля Volvo не ні водії, під час початку руху обов’язково
справився з управлінням, виїхав на сму- перевірте, чи увімкнені світлові пристрої.
гу зустрічну смугу і допустив зіткнення з ПАМ’ЯТАЙТЕ, ПРИ ПОГАНИХ ПОГОДНІХ
маршрутним мікроавтобусом Mercedes, УМОВАХ АВТОМОБІЛЬ ВЧАСНО ЗУПИякий перевозив пасажирів по маршру- НИТИ НАДЗВИЧАЙНО ВАЖКО — ДОТРИту «Київ-Короп» у результаті загинуло 10 МУЙТЕСЬ ЕЛЕМЕНТАРНИХ ПРАВИЛ ДОосіб –ред.) на території району проводився РОЖНЬОГО РУХУ!

Що чекає на власників авто?
Перелік платних послуг ДАІ значно скоротився, а деякі стали дешевшими. Так, реєстрація нового
авто і виготовлення номерних знаків обійдеться в 400 грн. Зараз це
коштує більше 1000 грн.
Подешевшала і вартість отримання прав. Щоправда, всього на 4 грн.

І

з 1 січня 2012 року отримати права
і зареєструвати новий автомобіль
буде значно дешевше.
До компетенції ДАІ не входитимуть:

перевірка авто на угон, складання акта
експертом–криміналістом, діагностика і оцінка авто, а також обов’язковий
техогляд. Із серпня поточного року він
вже відмінений для приватних машин,
але не для водіїв, які перевозять пасажирів і вантажі. Тільки тепер цим займатиметься не автоінспекція, а спеціально сертифіковані СТО.
У Постанові Кабміну вперше вказано
точну вартість послуг ДАІ.
За реєстрацію і перереєстрацію авто
з видачею номерних знаків водії спла-

Світлофор

чуватимуть удвічі, а в деяких випадках
утричі дешевше – від 150 до 190 грн.
За номери додатково ще 200 грн.
А деякі послуги подорожчають. Утричі більше доведеться сплачувати водіям, які перевозять небезпечні вантажі
– із 1 січня 2012-го це буде коштувати
93 грн.
Для любителів іменних номерів – за
три символи доведеться сплатити 300
грн, за кожен наступний – ще 90 грн.
За графічні елементи на номерах –
500 грн.

КОЛО жінки

Вишгород
Сусіди

Олександр КОСТЕНКО,
учень 10-Б класу Київської ЗОШ № 163
ФОТО надані автором

юдина колосальної позитивної
енергетики, Андієвська створила власний світ поетичних
та художніх образів у високо індивідуальній манері та належить до важливих
представників модернізму в українській літературі другої половини XX ст.
Філософські, духовні та містичні
теми є головними в її творчості. Емма
Андієвська є авторкою двадцяти п’яти
поетичних збірок, п’яти книжок короткої прози, трьох романів та понад
чотирнадцяти тисяч картин. Художні
виставки малярки експонувалися в багатьох країнах світу.
Вона дуже щедрий митець, ніколи
не повторюється й не дозволяє собі
створити хоча б дві аналогічні картини.
Її роботи наскрізь оригінальні і вражають буйністю фантазії та невичерпністю творчої уяви.
Мистецтво Андієвської не покликане
чогось навчати, щось проповідувати,
воно тільки відкривається тому, хто
здатний і хоче побачити особливий
світ – невидимий, духовний, який існує
паралельно до світу матеріального.
Особливе бачення та мова, власний
стиль визначається в її поезії та прозі,
любов до рідної мови вона проносить
через усе своє життя: «Я — українка.
Щоб існувала Україна, я творю державу в слові».
Хворобливість малої Емми змусила родину у 1937 році пере-

Побачення
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Паралельний світ Емми Андрієвської

Україна подарувала світові чимало талановитих людей, але не всім
довелося жити й працювати на рідній землі. Так і Емма Андієвська —
народилася 19 березня 1931 р. в
м. Сталіно (тепер Донецьк) в Україні, а живе і творить у Німеччині.

Л
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«Помешкання, в якому вже понад 60
років живу, ці 50 метрів, що скрізь заставлені картинами, в мене навіть ліжка нема — сплю на тапчані. Я там скручуюся, сплю — слава Богу, що мені не
треба багато спати, мені вистачає й
двох годин, через це я і багато встигаю.
Я все життя працювала, у мене не
було часу на творчість, треба було уривати. Але я уривала щоразу. Тому я думаю, якщо людина має в собі силу духу,
то вона все може...»
«Я у чотири роки склала перший вірш,
а в шість років ілюструвала свої твори.
Справа в тому, що в мене все життя це

все йде паралельно»
На запитання, чи хтось її надихає на
творчість, відповідає: «У мене нікого
немає. Ніколи «хтось» не буває. Я кішка, що ходить сама по собі. Завжди
була такою дитиною, і зараз так само,
але не я себе надихаю, а це Господня
ласка…
Я дуже багато хворіла на своєму
шляху, але Господь Бог мав ласку наді
мною, і я ще живу, отже, єдине — треба
бодай максимум утілити для інших, бо
з собою на той світ нічого не забереш.
Я вірю в Україну, бо вірю, що кожен має
колосальні можливості».

їхати спочатку до Вишгорода, а згодом — у 1939 році — до Києва. Вже у
9-10-річному віці майбутня письменниця перечитала найвідоміші твори
світової літератури. Мисткиня згадує:
«Моя мама виховувала мене в російськомовному середовищі. Із самого
дитинства коло мене бігали няньки, які
розмовляли російською та ще й з петербурзьким акцентом.
Я дуже хворіла, і мама відвезла мене
до Вишгорода, що під Києвом. Там
не було ніякого суржику, ніякої російської, а лише чиста-чистісінька українська мова. Мені було шість років, і я не
мала ніякого уявлення про українську
мову.
Жили
по
сусідству дівчата,
які
розмовляли
українською.
Я
чудово
пам’ятаю:
вони
так
ґречно
зі
мною спілкувалися. Мені
ж було шість
років, сопля,
вибачайте,
але та ґречність
мене
так вразила!
Коли
я
вперше при
мамі вимовила слово
українською,
вона поставила мене в
куток. Адже
тоді
була
кон’юнктура:
Родина
треба
було
російською.
Мама хотіла спочатку мене вивчити,
щоб я потім сама обирала. І я вибрала.
За півтора місяці вивчила українську
мову».
У дитинстві, коли Емма вивчала
мову, вона не бачила дуже складних
речень, і тому дорослою вирішила
сама створити таке. В «Романі про
людське призначення» одне речення
займає 15 сторінок.
Після прочитання роману виникає
іще більше здивування, як багато всього і в різних галузях знає авторка! Починаєш ще більше задумуватися над
тим, задля чого треба жити і як треба
жити.
Слова Андієвської до всіх своїх шанувальників: «Я дуже щаслива, що мене
читають, дивляться, що комусь подобається. Тому я намагаюся зробити
максимум, що від мене залежить».
Картини Андієвської — завжди нове
відчуття, осягнення досі незвіданого,
прорив у такі глибини, про існування
яких може здогадуватися одна тільки
людська душа. Творча сила мисткині
здається необмеженою, і тому її шанувальники, як правило, веселі, а не депресивні та сумні.

Розглядаючи
оригінали
картин,
люб’язно подаровані мені самою авторкою (вона також подарувала свої
картини нашій 163-й київській школі),
неважко було збагнути, що немалу
роль у цих картинах відіграють світила
– маленькі сонця, планети чи місяць.
Це ніби вихід в інші світи, прочинення
дверей до паралельних вимірів.
Особливе символічне навантаження
несе також незліченна кількість чайок,
які зустрічаються в більшості картин.
Чайки – це відкриття інших площин,
урухомлення, динамізація зображуваного. «Мої картини сповнені тоненького гумору, адже на них усе таке, яким
не мало б бути, — каже пані Емма. —
Вони сповнені
добра, я творю
їх лише заради
добра».
***
Початок війни застав родину Андієвської у Києві.
Тоді ж загинув
батько Емми.
У 1943 році
діти з матір’ю
потрапили
на Захід. Після
розгрому
гітлерівської
Німеччини
родина жила
в англійській
окупаційній
зоні Берліна.
Дівчина відмовилась вчитися у жіночій
гімназії, і її,
попри правила, прийняли
до чоловічої.
Окрім того, вкотре загострилися проблеми із здоров’ям: три роки Емма
пролежала в гіпсовому ліжку, хвора на
туберкульоз хребта і після цього вісім
років ходила в корсеті.
Наприкінці 1949 року родина переїхала спочатку до табору переміщених
осіб у Міттенвальді, а потім до Мюнхена. Маючи природне оперне контральто і рятуючись від сухот легенів, Емма
ще у Берліні, а згодом у Міттенвальдському таборі брала уроки оперного
співу.
У 1955-1957 рр. Андієвська працювала фрілансером на радіо «Свобода» у Мюнхені. У 1957 році закінчила
Український вільний університет за
спеціальностями «філософія» та «філологія», захистивши у Володимира
Державина магістерську роботу на
тему «Причинки до засадничих питань
з новітньої української метрики».
Того ж року Емма Андієвська з усією
родиною переїхала до Нью-Йорка, де
працювала у Norcross Gгееtіпg Саrd
Соmраnу, перевіряючи дизайн вітальних листівок. Працювала також бібліотекаркою у медичній бібліотеці разом
із Мирославом Лабунькою — майбут-

Квітки та комахи
нім ректором Українського вільного
університету.
У 1959 році Андієвська вийшла заміж
за літературного критика, есеїста та
письменника Івана Кошелів ця (з яким
прожила все життя аж до смерті чоловіка). Подружжя переїхало до Німеччини (в Мюнхен), і Андієвська щороку на
місяць їздила у США, щоб у 1962 році
отримати американське громадянство.
До кола знайомих пані Емми належали скульптори Михайло Черешньовський та Григор Крук, художники Марія
Дольницька та Яків Гніздовський, а також поети Михайло Орест, Олег Зуєвський та Василь Барка, вона знала багатьох відомих митців та письменників
— вихідців з України.
Емма Андієвська була штатним працівником радіо «Свобода» до 1995
року — диктором, сценаристом, режисером і редактором українського відділення. Тоді вона не мала багато часу
на власну творчість. Нині живе у Мюнхені, де інтенсивно працює над своїми
творами, іноді по вісімнадцять годин
на добу.
У 1992 р. вперше після довгої розлуки Емма Андієвська побувала в Україні.
Після 2000 р. декілька разів відвідала
свою малу батьківщину — Донеччину.
Там мала виставку картин у Донецькому художньому музеї, презентацію та
зустріч із земляками у конференційній
залі художнього музею, відвідувала
Український культурологічний центр м.
Донецька.
Нагороди
1984 — лауреат літературної премії
Фундації Тетяни та Омеляна Антоновичів за «Роман про людське призначення»;
2002 — кавалер ордену «За інтелектуальну відвагу» незалежного культурологічного часопису «Ї»;
— міжнародна літературна премія
«Тріумф»;
2009 — премія «Глодоський скарб».

Переправа
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Вишгород

На фініші Першості Києва

Футбол
Завершився чемпіонат міста Києва сезону 2011 року серед дитячих і аматорських команд. Команди
футбольного клубу «Чайка» підійшли до фінішу цих змагань з різними турнірними показниками.
Олександр ЧЕРКАЙ, старший тренер
ФК «Чайка» КП «УФКС»

Т

ак, головна команда ФК «Чайка» (доросла — тренер Євген
Потапов) посіла шосте місце в
Першій лізі. Останній тур наші футболісти зіграли внічию з ФК «Адвокат-Захист». М’яч на рахунку Євгена Швея.
Гравці молодіжної команди «Чайки»
(«Ю-20» — тренер Валерій Сидорчук)
вибороли п’яте місце турнірної таблиці
серед команд Вищої ліги. В останньому турі ми поступилися (1:2) київській
команді «Атлет».
Команда «Чайки» 1998 р. нар. (тренер Олександр Черкай) зайняла восьме місце у турнірній таблиці — і це дало
їй право виступати наступного року в
когорті найсильніших команд столиці
(Вища ліга).
Молодші юнаки 1999 р. нар. (тренер Сергій Малінін) не витримали випробування змаганням у Вищій лізі та
на фініші змагань вибули до Першої
ліги. Досвід поразки вже є. Сподіваємося, що наступного року команда
набиратиметься досвіду ігор і знову
боротиметься за вихід до вищого ешелону футбольного чемпіонату м. Києва.
«Чайчата» 2000 р. нар. (тренер Валерій Сидорчук) посіла друге місце в
Першій лізі (НА ФОТО) і наступного
року буде представляти м. Вишгород у

Вищій лізі столичного чемпіонату.
Футболісти «Чайки» 2001-2002 рр.
нар., які грали поза заліком, також завершили свої змагання із своїми однолітками. В наступному футбольному
сезоні вони офіційно представлятимуть наш футбольний клуб і наше місто
на Першості м. Києва.

Підбиваючи підсумки участі наших
команд у цих змаганнях, варто зазначити, що для впевненої гри (зокрема
дорослих) необхідна фінансова підтримка меценатів — патріотів Вишгорода. Адже команда виїздила на матчі
власним коштом, не маючи можливості добиратися до місця змагань орга-

нізовано. Екіпірування теж фактично
не відповідає рівню змагань (немає
другого комплекту форми та навіть достатньої кількості м’ячів для тренувань
та ігор).
Та й дитячим і юнацьким командам
теж потрібна підтримка — від місця для
тренувань до екіпіровки й транспорту.

Баскетбольний майданчик

Боротьба на кожному метрі
Команда баскетбольного клубу «Хижаки»
(Глеваха) була серйозним противником. У
турнірній таблиці вона посідає перше місце.
Наша ж команда в минулій грі зазнала кадрових втрат, був травмований нападаючий
Віктор Лук’яненко, замість нього клуб знайшов заміну – Миколу Білоуса (у минулому —
нападаючий БК «Волиньбаскет»). Зміцнили
ми також командний склад колишнім форвардом київського «Будівельника» Віктором Кобзистим.
Олег КОВТУН, президент МБК «Вишгород»
ФОТО
О надано авторо
автором

І

з перших секунд тайму зав’язалася вперта
боротьба на кожному метрі майданчика. В
своїй тактиці ми використовували пресинг
(це найактивніший захист, постійний тиск на суперника), що призвело до збою атак супротивника.
«Підбори» під нашим кільцем (через промах
супротивника) на 90 % були наші, їх добре виконував Віктор Кобзистий. Далі йшла довга передача м’яча у бік кільця «хижаків», де його приймав
Микола Білоус (він діє завжди на контратаках, що
і дає позитивний результат)... і залишалося лишень покласти м’яча в корзину.
Перший період — 30:19 на нашу користь. Другий період почався з атак БК «Хижаки». Противник
змінив стратегію гри, і це дозволило йому на не-

тривалий час опанувати ситуацією. Вчасно вжиті тренером БК «Вишгород» Віктором Біляєвським заходи не дали її довести до критичної, та перемога в цьому
періоді була за гостями (20:24).
Третій період — злагоджена гра нашої трійки (Віктор Кобзистий, Микола Білоус і Віталій Радзивелюк, який зміг вписатися в гру майстрів) переломила гру
на нашу користь. Противник нервував і помилявся, що дало нам перевагу як у
цьому періоді (19:16), так і в четвертому (19:14).
Перемога була за нами. Загальний рахунок 88:73.
Микола Білоус (№ 15) – 38 очок, Віталій Радзивелюк (№ 14) — 25, Віктор Кобзистий (№ 19) — 22, Микита Ожог (№ 5) — 2, Віктор Біляєвський (№ 17) — 1 очко.
Сьомий тур Київської області з баскетболу відбудеться 27 листопада ц.
р. з командою Василькова, про час зустрічі час повідомимо.

Людина
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Академіки Творча
... А Благодійний фонд дякує
батькам за виховання
прагнуть майстерня
опікуватися
вундеркіндами…
Одним із напрямків роботи Благодійного фонду святої Ольги є
підтримка талановитих, творчих
дітей. Тому там радо зустрічають
молодь та її наставників, причетних
до мистецтва у будь-яких його проявах.
Валентина ВАСИЛЕНКО
ФОТО автора

З

ацікавився цим Іван Григорович Бурдак – почесний громадянин Вишгорода, академік,
доктор економічних наук, відомий широкому загалу і як автор прозових та
поетичних творів.
Про діяльність фонду розповів його
президент Володимир Малишев, а
Іван Григорович запропонував укласти угоду про фінансову підтримку благодійної організації та її співпрацю з
відділенням економіки
Української
Академії наук, яке він очолює. Це розширить можливості фонду щодо підтримки талановитої молоді, та й зустрічі юних вундеркіндів з іменитими
академіками будуть взаємно корисними.
У подарунок Іван Григорович залишив свій чотиритомник, до якого увійшов роман «Діти війни», інші прозові й
поетичні твори, а також дитячі книги.

Подарунок благодійному фонду —
чотиритомник своїх творів Івана Бурдак
передає Володимиру Малишеву

Народна аптека

Аронія
Про її лікувальні властивості знав
відомий селекціонер Іван Мічурін. А Міністерство охорони здоров’я СРСР дозволило використовувати її як лікарську
сировину тільки в 1961 році. Однак у
народній медицині чорноплідною горобиною знімали перевтому і головний
біль, знижували у крові рівень холестерину, нормалізували артеріальний тиск.
Чорноплідна горобина поліпшує також діяльність мозку, згортання крові,
роботу печінки та ендокринної системи.
Вона корисна при застудах, недокрів’ї,
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Споживач

Ремонт собі у збиток
Штукатур, муляр, облицювальник, плиточник – найпотрібніші сьогодні професії.
Оскільки не зменшується кількість бажаючих змінити щось
в інтер’єрі, або просто переклеїти шпалери і поциклювати
підлогу. Та перш ніж запросити майстрів, порахуйте – у що
обійдуться їхні послуги.
би застрахуватись від непередбачених витрат, обговоріть усно й складіть письмово договір із зафіксованою сумою, яку
не можна змінити. Адже часто ремонтники вимагають більше грошей начебто на додаткові витрати, що виникають під час ремонту.
Саме договір допоможе вам у
випадку, якщо доведеться звертатися до суду за умови, коли
ремонтники відмовляться виконувати роботу. Їхня вимога буде
розцінена, як нав’язана послуга.
Якщо робітники вимагають від
вас грошей в ультимативному порядку — звертайтесь до суду. Це
зробити простіше, якщо йдеться
про юридичну компанію чи організацію, з якою укладено договір.
Але і з майстром-одинаком можна домовитись, якщо, перш ніж
він розпочав роботу, обумовити вартість матеріалів і послуг у
письмовій формі і лише за вашим
бажанням щось міняти в калькуляції.

А

Під час зустрічі з учасниками районного турніру «Ігри розуму»
Днями у благодійному фонді знову зустрічали гостей – найактивніших учасників районного турніру
«Ігри розуму», що проходив у районному центрі творчості «Дивосвіт»
(культорганізатор Катерина Караваєва). До початку інтелектуальних
ігор президент фонду Володимир
Малишев навіть не здогадувався,
як його вразять юні учасники: «Протягом усіх п’яти конкурсів разом із
залом я вболівав і захоплювався їхньою кмітливістю, винахідливістю і
знаннями у різних сферах». Від благодійної організації він подарував
капітанам команд-учасниць диски
з енциклопедичною інформацією, а
найактивніших запросив до фонду.

Р

азом із заступником директора центру «Дивосвіт» Наталією Сахаровою прийшли Павло Савицький (Димерська гімназія),
Владлен Нєстєров (Технічний ліцей
НТУУ «КПІ»), Валерія Меркулова (спеціалізована школа «Сузір’я»), Віталій
Пугач (гімназія «Інтелект»), Олександр
Борисевич (загальноосвітня школа №
1 м. Вишгород) — до речі, Сашко нещодавно переміг на районній олімпіаді
з історії.
Їх чекали, а відтак підготували подарунки – Володимир Малишев вручив
кожному грошову винагороду від голови Громадської ради при Вишгородській РДА Анатолія Гальчука, а радник

голови Вишгородської райдержадміністрації, керівник Громадської приймальні районної організації Партії регіонів Марія Дем’янчук – солодощі.
У дружній бесіді за чашкою чаю познайомились ближче. Володимир
Олександрович розповів, чим займається фонд, які має успіхи і перспективи. Говорили, звісно, і про конкурс, ділилися враженнями. Трішки заглянули
в майбутнє, розповівши про свої плани. І знову ж таки вражали ерудицією і
знаннями. Дещо призабуте нагадали й
нам. Тож Марія Дем’янчук напівжартома зауважила, що «сьогодні ми також
стали більш «підкованими».
– Мені приємно зустрічатися з такими цікавими особистостями. Пройде
небагато часу, і ви прославлятимете
свої родини, свій район і нашу державу, — сказала Марія Федорівна. – Велика вдячність батькам за ваше виховання.
Керівник Громадської приймальні ПР
запросила учнів до взаємно корисного
спілкування. Нагадала про зроблене
на теренах Вишгородщини нинішньою
районною владою на чолі з Олександром Приходьком (а це люди бачать)
і не оминула проблем, з якими звертаються люди (житлово-комунальні
та земельні питання, здоров’я дітей).
Марія Дем’янчук побажала юним інтелектуалам подальших успіхів, міцного
здоров’я, а ще – поваги та шани до
батьків та наставників.

Осінні ягоди замість ліків
ревматизмі, цукровому діабеті, атеросклерозі, хворобах нирок, порушеннях
сну, йододефіциті (оскільки чорноплідна горобина містить велику кількість
йоду).
У ній є молібден, марганець, фтор,
мідь, магній, бор, залізо, вітаміни К, Р,
С, Е, вітаміни групи В. А також фруктоза, глюкоза, цукроза, пектини і дубильні
речовини. Що стосується вітаміну Р, то
досить з’їсти всього 1 грам горобини,
щоб задовольнити добову потребу (а
цей вітамін, зокрема, зміцнює судини,
нормалізує проникність капілярів).
Соком аронії лікують опіки. Вона
зміцнює імунну систему, корисна для
тих, хто страждає від
гастриту зі зниженою
кислотністю, й онкохворих, вагітних жінок
(при токсикозі).
Фітонциди,
що
містяться в аронії,
гнітюче діють на дизентерійні
палички.
Та декому краще не
вживати її плодів —
вони
протипоказані
при
тромбофлебіті,
гастриті з підвищеною
кислотністю, виразці

шлунку і 12-палої кишки, а також гіпотонії й частих закрепах.
На добу достатньо столової ложки варення чи грона заморожених
ягід — і вже на четвертий день тиск
гіпертоніків нормалізується.

Калина
Народні цілителі вважають, що її ягодами можна лікувати усі хвороби. Наукова медицина ставиться до цієї ягоди
обережніше. Її призначають при підвищеному тиску, порушеннях серцевого
ритму (аритмії, тахікардії, спазмах),
бронхіальній астмі, простудних захворюваннях і навіть при легких формах
неврозів. Настоянки і відвари калини –
сильний сечогінний засіб.
Ягоди калини розітріть, змішайте
із медом (за смаком) і додайте трішки теплої води. Пийте двічі на день
по півсклянки.

Лимонник
Цю диво-рослину порівнюють із
женьшенем за її здатність тонізувати
імунну систему, відновлювати фізичну і
розумову працездатність і навіть… потенцію.
Лимонник підвищує рівень цукру у
крові й гостроту зору, надає сили.
Рекомендується при гастритах зі

зниженою кислотністю і зниженому артеріальному тиску, недокрів’ї, хворобах
легенів і нирок, головному болі.
Жменька ягід на добу зарядить
організм життєво важливою енергією.
При застудах і для профілактики гострих респіраторних захворювань: річні пагони подрібнюють і заливають
на три тижні горілкою. Одну чайну
ложку цієї рідини кладуть у склянку
чаю вранці. Ввечері пити чай з лимонником не можна — інакше безсоння гарантоване.

Червона горобина
За вмістом аскорбінової кислоти ця
ягода перевершує цитрусові. А вітаміни
групи В і вітамін Е зберігають нашу нервову систему від стресів, стимулюють
роботу мозку та видаляють зайвий жир
із печінки, зміцнюють захисні сили організму.
Сік горобини — відмінний тонізуючий напій із знеболюючими та протизапальними властивостями. Не рекомендується горобина при гастриті, виразці
шлунку і підвищеній згортаємості крові.
Столову ложку свіжих ягід залити
склянкою окропу, настоювати півгодини. Приймати по третині склянки
тричі на день за 20 хвилин до їди.
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Дзвінок о третій години ночі:
— Альо…
— Альо, у вас під
вікном не пробігало
стадо баранів?
— А ти що, відстав?!?!
***
Розмова двох друзів:
— Слухай, я більше
так не можу.
Воно мене дістало.
— Хто?
— Кошеня, весь час
в кімнаті, на килим робить. Ну я його мордою туди потикаю й у
вікно.
— Ну і що, привчив?
— Так, тепер воно
на килим наробить,
мордою потикається і
у вікно стрибає.
***
Жінка роздратовано каже своєму сусідові, який іде із собакою:
— Приберіть нарешті пса, по мені вже
блохи повзають!
Чоловік стурбовано:
— Тузику, відійди
від тьоті! Що, не бачиш, у неї блохи?!

Дім. Сад. Город

Прищеплювати
можна і взимку

(Листопад у садку)
У моєму саду плодоносять 44 яблуні
і груші 22 сортів (15 з них прищеплені
на одній груші), сливи 5 сортів, абрикоси 4 сортів. Всі вони прищеплені
взимку.
Явтух ЖАЛІЗНЯК

К

ілька років тому я провів експеримент: нарізав у своєму саду живців
яблуні різних сортів, обома кінця-

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.

ми вмочив їх у розплавленому парафіні,
зв’язав і підвісив до гілки дерева.
Провисіли вони всю зиму. А як тільки
розпочався рух соку, я зняв живці і прищепив. Майже всі вони пішли у ріст. Відтоді відпала необхідність заготовлювати
їх заздалегідь.
Тепер зрізаю живці потрібного сорту
і відразу ж прищеплюю. Для садівників
треба лише пам’ятати: взимку можна
прищеплювати живці тих сортів, для яких
критична мінусова температура, нижча
температури повітря у даній місцевості.
Прищеплюю дерева від початку їхнього сокоруху. Щеплений
взимку живець відразу ж починає
вживлятися, і його бруньки пробуджуються одночасно з бруньками
плодового дерева, на яке він прищеплений. Зрощуються щеплення
у місці зіткнення камбія підвою і
привою.
Роблю щеплення гострим, як
бритва, копулірувальним ножем –
тоді зрізи рівні і гладенькі. Підвій з
привоєм зрощуються краще, якщо
їх камбіальні шари збігаються,
щільно з’єднані.
Роблю копулірування швидко, щоб запобігти підсушуванню,
оскільки при цьому сильно погіршується зрощування, закриваю
це місце плівкою, щоб пилюка і
волога не потрапили на відкриту
поверхню. Коли привой зростеться з підвоєм, плівку знімаю, і місце
щеплення зафарбовую суриком на
натуральній оліфі.
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.
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