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Бурхливі овації древнього Львова
юним «Коралям»

На рік — дешевше
Передплата-2012

Шановні читачі!

Передплатити
Передплатний
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 (див. стор. 16)
отримає приз від редакції —
безкоштовну передплату на 2012 рік

Запали свічку > 5, 6
Доступне житло

Як його отримати
Марина КОЧЕЛІСОВА
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листопада до великої зали адмінбудинку вишгородці зібралися на ініційовану місцевою владою
зустріч із представниками забудовника (ТОВ
«Ніка-Лтд»), Мінрегіонбуду, Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву та Іпотечного центру.
На прийом до Вишгородського міського голови Віктора Решетняка щосереди приходять інваліди, афганці, чорнобильці, які
перебувають на квартобліку поліпшення житлових умов, мешканці приватного сектору, чиї хати було знесено. Тож звістка про відновлення будівництва багатоповерхового житлового комплексу на
вул. В. Симоненка, 4-а (справа від адмінбудинку) зібрала повну
залу.
Договір забудовника з іпотечним центром буде підписано цього тижня. Те, що ТОВ «Ніка-Лтд» — фірма, якій можна довіряти,
підтвердив відповідальний виконавець державної програми «Доступне житло» у м. Києві та Київській області — Іпотечний центр
Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний
фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» (договори якого є гарантом отримання житла):
— питання про участь «Ніки-Лтд» у державній програмі «Доступне житло» розглядала міжвідомча комісія Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України;
— є експертна оцінка та всі копії документів забудовника (договір оренди землі на три роки, погоджений проект забудови, дозвіл
на будівництво, ліцензія тощо).
Повноважні представники забудовника запевнили, що оскільки
фундамент вже є, то паль більше не забиватимуть, відтак — сусіднім будинкам нічого не загрожує, а першу секцію (72 квартири)
житлового комплексу введуть в експлуатацію у четвертому
кварталі 2012 року.
У будинку передбачається 6 секцій (тобто понад 600 квартир).
На одному поверсі — чотири 1-кімнатні й одна 2-кімнатна квартири (повністю облаштовані: сантехніка, шпалери тощо; за бажанням
майбутнього власника, в процесі опорядкування квартири забудовник може виконати інші замовлення — за окрему оплату).
Орієнтовна вартість кв. м загальної площі квартири — 6 900 грн
(залежно від поверху ціна дещо змінюється).
Далі на стор. 3

ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

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

«Коралі» привезли до рідного міста дві перемоги.
Талановитих дітей вітає мер Вишгорода Віктор Решетняк

Знай наших!
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Вперше в історії обласного футболу:
у Суперкубку — золоті медалі чемпіонів
Василь НАЛИВАЙКО,
президент ФК «Діназ»
ФОТО автора

Т

иждень тому в Борисполі відбувся
матч за Суперкубок Київщини. На
стадіоні «Колос» зійшлися в очному поєдинку цьогорічні чемпіони області —
футбольний клуб «Діназ» та володар кубка
— ФК «Буча».
На матчі був присутній засновник ФК «Діназ»
— перший заступник голови Київської обласної
державної адміністрації Ярослав Москаленко. І
наша команда зробила все, аби порадувати почесного президента клубу.
ФК «Буча» грав завзято, та програш у пер-

Офіційний сайт міськради: www.вишгород.com.ua

шому таймі не охолодив діназівців. Вони наполегливо проривалися до воріт бучанців — і
врешті Вадиму Костяному вдалося зрівняти
рахунок.
Підсумкова нічия (1:1) напруженого матчу
надихнула наших земляків на… влучну серію
післяматчевих пенальті. ФК «Діназ» уже вигравав Суперкубок Київщини у 2006-му. А цього
року додав до Суперкубка ще й золоті чемпіонські медалі.
Після церемонії нагородження Ярослав
Москаленко побажав гравцям за майстерність
і перемоги, гарного відпочинку та успішних тренувань. А 2012-й, рік Євро в Україні, — це символічні горизонти для наших футболістів. До
підкорення нових вершин!

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

26 листопада 2011 року

Споживач

Перерахунки за газ
Вишгородська ФЕГГ ПАТ «Київоблгаз»

В

ідповідно до п. 10 «Правил
надання населенню послуг з газопостачання», затверджених Постановою КМУ від
09.12.99 р. № 2246 (із змінами і
доповненнями), газопостачальні
підприємства здійснюють перерахунки за газ.
Тобто щороку — станом на 1
січня — перераховують кожному
споживачу оплату вартості використаного природного газу та
суми нарахованих пільг (які, відповідно, залежать від обсягу використання газу у попередньому
році та від диференційованих —
відповідно до річних обсягів споживання — роздрібних цін, що діяли в зазначеному році).
Якщо обсяг використаного природного газу (порівняно зі встановленим у попередньому році)
перевищено, абонента переводять у вищу категорію споживання. Різницю вартості газу споживач
зобов’язаний сплатити газопостачальному підприємству впродовж
трьох місяців із дати здійснення перерахунку.
У разі зменшення обсягу використаного природного газу (порівняно
зі встановленим у попередньому
році) абонент зараховується до
нижчої категорії споживання. Різниця у вартості газу залишається
на особовому рахунку споживача як
частина майбутніх платежів.
Щоб здійснити перерахунок
та визначити (на основі обсягів
використання природного газу
у поточному році) величину роздрібної ціни для оплати природного газу у 2012 році, газопостачальнику необхідно перевірити
показники приладів обліку споживання газу.
Просимо споживачів району в
грудні 2011 р. сприяти вільному
доступу до приміщень (для зняття показників на газових лічильниках) представників філії, що
пред’являть посвідчення працівника ФЕГГ.
Споживачам, які використовують
приватні житлові будинки як дачі, а
також тимчасово відсутнім у квартирах (перебувають у лікарні, відрядженні) рекомендуємо до 30 грудня 2011 року передати фактичний
показник лічильника за телефонами: 26-416, 57-394, 26-415 (код
міста - 04596).
Відсутність фактичного показника лічильника газу суттєво впливає
на річний обсяг спожитого газу, що
може призвести до невірного визначення категорії, а відповідно і
ціни газу. До того ж, споживач, за
нині чинним законодавством, несе
відповідальність за відмову в доступі до житлових приміщень для
контрольного зняття показань лічильників газу.
Нагадуємо: відповідно до «Порядку відшкодування збитків, завданих газопостачальній організації
внаслідок порушення споживачем
природного газу «Правил надання населенню послуг з газопостачання», затверджених Постановою
НКРЕ від 29.05.03 р. №475, якщо
споживач не допустить представників газопостачальника для контрольного зняття показників лічильників — то плата за спожитий газ буде
нараховуватися за нормами споживання.
Телефони для довідок:
(04596) 26-416, 26-415, 57-394.

До Дня працівників сільського господарства

Годувальники
Галина ЖУРБЕНКО,
начальник районного управління
агропромислового розвитку

Трудівників села привітали всі гілки влади.
Біля мікрофону — керівник ТОВ «Полісся»
Євген Кравчук, господарство якого визнано
кращим

Н

априкінці листопада в Україні
відзначають День працівників
сільського господарства. Це –
всенародне свято, адже від аграріїв залежать здоров’я, настрій, добробут, і недарма їх звуть годувальниками.
Робота селянина завжди ризикована, бо
на результат впливають природа та погода,
форсмажорні обставини, а також родючість
землі, якість насіння, наявність продуктивної
та справної техніки, а ще – знання та досвід,
нові технології.
Із огляду на це рік, що минає, порадував
непоганими показниками. За 10 місяців поточного року у районі вироблено валової продукції сільського господарства майже на 974
млн грн, що на 8,1 % більше (проти минулого
року).
Нарешті почали сіяти на землі, яку довгий
час не обробляли. Вродили пшениця, жито,
гречка та кукурудза, картопля та інші коренеплоди. Так, зернових зібрали по 23,9 ц/га
(на 13,4 центнера більше, ніж торік), картоплі
– 282 ц (на 106 цнт більше).
Найкращі показники в товаристві «Полісся» (керівник Євген Кравчук). Тут зібрано по
14,9 ц гречки на площі 124 га, по 60 ц кукурудзи на зерно, по 296 ц картоплі з кожного гектара. А у фермерському господарстві
«Омельчук» крохмалиста дала по 337 ц – зібрали понад 1000 тонн.
У фермерському господарстві «Лан» (керівник Валентин Титаренко) зібрано по 3,3 ц
насіння багаторічних трав.
Незважаючи на те, що врожай цього року
порадував, фінансовий стан господарства

ФОТОмить

Вишгород

не покращився — через низькі ціни на сільгосппродукцію, які навіть нижче за її собівартість.
Утім, підбиваючи підсумки року, вже подбали про наступний урожай – посіяно 738 га
озимини. Ніхто не знає, який буде наступний
рік. Але переконана, що селяни виростять і
хліб, і до хліба.
Наші «маяки» ще довго світитимуть представникам молодшого покоління. А рівнятися
є на кого. Це колишня доярка, Герой Соціалістичної Праці Галина Шевченко, тракторист
КДС інституту землеробства орденоносець
Іван Оришич, доярка радгоспу «Деснянський», кавалер двох орденів Ольга Березинець, керуючий відділком радгоспу ім. Васильєва Феодосій Головко і представники вже

молодшого покоління — фермери Анатолій
Лук’яненко, Валентин Титаренко, тракторист
Олег Цвігун, майстер Катюжанського вищого професійного техучилища Сергій Менделюк, птахівниця ТОВ «Комплекс «Агромарс»
Валентина Василенко. Можна перерахувати
чимало прізвищ аграріїв – доярок і механізаторів, бухгалтерів і агрономів, інших фахівців,
які всі разом роблять велику справу – творять
добробут для людей.
Раз на рік вони відзначають своє професійне свято. Але щодня їх праця – на нашому
столі. Тож бажаю кожному, хто долучився до
цієї важкої роботи, здоров’я, затишку і всіх
благ, злагоди у кожній родині, впевненості у
завтрашньому дні. Хай щедро родить хліборобська нива!

Чотири свята в один день
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листопада у великій
залі адмінбудинку вітали не тільки найкращих
працівників ланів. Були відзначені
й працівники радіо, телебачення та
зв’язку, за допомогою яких суспіль-

ство вгамовує інформаційний голод.
Серед них, зокрема, ТРК «Више
Град», ТРК «Ультра-Лтд», ТОВ «МТМ».
А редакція Вишгородського районного радіомовлення святкувала аж три
празники: професійний, 20-ліття з дня
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заснування та новосілля. Відтепер у лівому крилі адмінбудинку, на третьому
поверсі — обладнаний сучасною офісною технікою робочий кабінет і студія
звукозапису.
Телефон: (04596) 53808.

НА ФОТО:
1) РАДІОколективу
тут затишно; зліва направо: бухгалтер
Ольга Буткевич, оператор Світлана Розе,
директор Катерина
Олексій, завідувач
відділом Ліля Янчук
2) Символічну стрічку у
нового приміщення районного радіомовлення перерізають голова
Вишгородської РДА
Олександр Приходько,
голова райради
Олександр Носаль
та Вишгородський
міський голова
Віктор Решетняк

Вишгородська міська рада

Славна дата

Оголошено конкурс на право укладання
договорів оренди нерухомого майна
1. Нежитлове приміщення (підвал) загальною
площею 151 кв. м, розташоване за адресою: м.
Вишгород, вул. Б. Хмельницького, буд. 7:
— цільове використання об’єкта — розміщення спортивного залу;
— початковий розмір орендної плати в місяць, з урахуванням індексів інфляції, складає
6919,34 грн, без урахування ПДВ; базовий місяць — жовтень.
2. Нежитлове приміщення (підвал) загальною
площею 35,5 кв. м, розташоване за адресою: м.
Вишгород, просп. І. Мазепи, буд. 7:
— цільове використання об’єкта — розміщення телерадіокомпанії;
— початковий розмір орендної плати в місяць, з урахуванням індексів інфляції, складає
1093,58 грн, без урахування ПДВ; базовий місяць — жовтень.
Вимоги:
Косметичний ремонт орендованого приміщення та благоустрій прилеглої території об’єкту;
дотримання санітарно-екологічних норм; проти-
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пожежних норм експлуатації; правил охорони
праці; приміщення здаються в оренду без права
викупу; неможливість компенсації у разі припинення або розірвання договору невід’ємного
поліпшення орендованого майна; забезпечення
страхування об’єкта оренди на користь орендодавця; заборона передачі об’єкта оренди у суборенду; термін оренди до п’яти років.
Приймаються пропозиції щодо збільшення
суми орендної плати за місяць.
Місячна орендна плата підлягає щомісячній
індексації в залежності від рівня індексу інфляції.
Переможець конкурсу компенсує витрати за експертну оцінку об’єкта оренди.
Прийом заяв на участь у конкурсі припиняється за 6 днів до його початку.
Конкурс відбудеться 26 грудня 2011 року
о 10.00 за адресою: Київська область, м.
Вишгород, просп. Т. Шевченка, буд. 1, кімната № 67. Телефон для довідок: (04596) 26-589.
Пропозиції надавати до 19 грудня 2011 року
(включно).

В

етерани та працівники прокуратури Вишгородського району!
Прийміть мої вітання з
нагоди 20-річчя створення
органів прокуратури України!
У цей святковий день
бажаю всім вам міцного
здоров’я, сімейного благополуччя, порозуміння рідних та близьких!
Нехай родинний затишок та спокій супроводжують вас на довгій життєвій
та професійній ниві, а кожен
день вашого життя наповнюється щастям і радістю!
Любіть Україну і вірте у її
щасливе майбутнє.
З повагою
прокурор
Вишгородського району
Володимир ХАДАРІН

Наше місто

Вишгород
ВРКП «Вишгородтепломережа»

У

газеті «Вишгород» від 19 листопада 2011 року № 47 були опубліковані статті — «Комунальний рай у власному будинку» та «І знову
про тарифи…» — з відкритим зверненням мешканців будинку № 6-Б на вул.
Н. Шолуденка в місті Вишгороді до директора ВРКП «Вишгородтепломережа»
Ю. Колупайла щодо прийняття дахової
котельні зазначеного будинку на баланс
підприємства та, відповідно з цим, низкою зауважень стосовно умов, запропонованих підприємством, договорів та
вартості послуг.
Шановні мешканці будинку № 6-Б на
вул. Шолуденка у м. Вишгороді!
На ваше звернення через газету «Вишгород» щодо тарифів на послуги з опалення та форми договору про надання послуг з
опалення повідомляємо:
Вишгородське районне комунальне
підприємство
«Вишгородтепломережа»
здійснює — на підставі відповідної ліцензії
— господарську діяльність у сфері виробництва, транспортування, постачання теплової енергії. Результатом господарської
діяльності підприємства є теплова енергія.
Починаючи з жовтня 2010 року, повноваження із встановлення тарифів на
теплову енергію для підприємств, сумарна теплова потужність джерел теплової енергії яких перевищує 20 Гкал/
год, належить Національній комісії регулювання ринку комунальних послуг
України.
Розрахунок тарифів на теплову енергію із 01.06.2011 р. здійснюється у встановленому законодавством порядку, а саме: у
відповідності до Постанови Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 р. № 869 «Про
забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги».
До затвердження відповідного Порядку

Вікторія ШМИГОРА

У

середу, 23 листопада, відбулося чергове засідання виконавчого комітету Вишгородської
міської ради. Розглянули і ухвалили
близько тридцяти питань. Головував
міський голова Віктор Решетняк.
За рекомендаціями громадської комісії
з житлових питань прийняли на квартирний облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов, згідно з поданими
заявами. Далі затвердили спільне рішення
адміністрації та профспілкового комітету
Центрального апарату Національного банку України про надання житлової площі та
видачу ордерів.
Прийняли кілька рішень стосовно присвоєння поштової адреси та дозволів на
виготовлення проектно-технічної документації.
Затвердили результати конкурсу на
набуття права оренди майна, що перебуває у комунальній власності громади
міста, приміщень за адресами: вул. Ю.
Кургузова, 11, вул. Дніпровська, 7, вул. Б.
Хмельницького, 7.
Особливу увагу приділили питанням,
що стосуються надання дозволів на початок тимчасової підприємницької діяльності. Вже неодноразово наголошувалося на
тому, що приміщення мають використовуватися за цільовим призначенням. Тож
міський голова Віктор Решетняк абсолютно
виправдано зауважив на недоречність торгівлі в осередку культури, а саме – в районному Будинку культури «Енергетик», що у
місті Вишгороді.
«Яке відношення шуби мають до культури?» – зазначив мер. Його підтримали всі
члени виконкому.

формування тарифів на теплову енергію,
її виробництво, транспортування та постачання, послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води, згідно із зазначеною Постановою, розрахунок тарифів
на теплову енергію проводився у відповідності до Порядку формування тарифів на
виробництво, транспортування, постачання
теплової енергії та послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води,
затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 10.07.2006 р. № 955 (зі
змінами).
На основі затверджених тарифів на теплову енергію у встановленому законодавством порядку розраховуються тарифи на
послуги з опалення та гарячого водопостачання, що використовуються для нарахування плати кінцевим споживачам і
вимірюються в гривнях за 1 квадратний
метр опалювальної площі та 1 кубічний
метр гарячої води, (які затверджуються
органами місцевого самоврядування).
Тарифи на послуги з опалення та гарячого водопостачання є похідними від тарифів на теплову енергію і розраховуються з
використанням норм річного споживання
теплової енергії на опалення 1 кв. м опалювальної площі протягом року та підігріву 1
куб. м води.
Оскільки ВРКП «Вишгородтепломережа» є ліцензіатом у сфері теплопостачання
та 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), підприємству, згідно
із Постановою Національної комісії регулювання електроенергетики України (НКРЕ)
від 14.12.2010 р. № 1717, затверджено тарифи на теплову енергію у гривнях (без

Доступне житло
(Початок на стор. 1)
айбутньому власнику житла
протягом 14 днів з моменту підписання договору з
іпотечним центром необхідно сплатити 70 % вартості квартири + одноразову комісію (винагорода виконавцю
програми) у розмірі 0,7 % від вартості будівництва житла. (Іпотечний центр
може надати й додатковий термін, якщо
для отримання грошей вам необхідно
буде продати нерухомість або, наприклад, якщо певну суму військовому пенсіонеру виділятиме Міноборони).
Решту 30 % вартості будівництва
житла сплачуватиме держава (це одноразова безповоротна фінансова
підтримка, спрямована на інвестування у житлове будівництво) — частинами,
залежно від ступеню готовності будинку.
Розрахунок суми даної підтримки
здійснюється з урахуванням нормативної площі (21 кв. м загальної площі
житла на 1 особу та додатково 10,5 кв.
м на сім’ю) та з урахуванням граничної
вартості будівництва 1 кв. м житла (для
Києва — 7990 грн, для Київської області
— 6435 грн).
Стати своєрідними інвесторами й
отримати житло за ціною 5 тис. грн/кв. м
(тобто на 30 % дешевше), можуть особи
будь-якого віку.

М
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Відповідь мешканцям
буд. № 6-Б на вул. Н. Шолуденка

У місьвиконкомі

Кому культура,
а кому – шуби
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ПДВ) для населення м. Вишгорода у розмірі
262,81 грн за 1 Гкал.
Тарифи на теплову енергію встановлюються ліцензіату незалежно від джерел теплової енергії.
На підставі даних тарифів, враховуючи норми річного споживання теплоти на
опалення, рішенням Вишгородської районної ради від 02.09.2011 р. № 120-10VI були встановлені тарифи на послуги з
опалення для населення м. Вишгорода в
розмірі 315,37 грн/Гкал або 4,44 грн/кв.
м упродовж року (з ПДВ).
Щодо послуги з опалення, яку отримують мешканці будинків з автономною
системою теплопостачання, зазначимо
наступне.
Згідно із Законом України «Про теплопостачання», система автономного теплопостачання – це внутрішньобудинкова
система опалення, яка використовується для теплозабезпечення окремого багатоквартирного будинку.
Статтею 1 Закону України «Про теплопостачання» визначено: теплова енергія
– товарна продукція, що виробляється
на об’єктах сфери теплопостачання для
опалення, підігріву питної води, інших господарських і технологічних потреб споживачів, призначена для купівлі-продажу.
Кінцеві споживачі, тобто власники квартир у багатоквартирному будинку, незалежно від джерел теплової енергії отримують
комунальну послугу – опалення. Оскільки
Закон України «Про житлово-комунальні послуги» визначає, що внутрішньобудинкові
системи — це мережі, арматура на них, прилади та обладнання, засоби обліку та регулювання споживання житлово-комунальних
послуг, які знаходяться в межах будинку,
споруди, а комунальні послуги — це результат господарської діяльності, спрямованої
на задоволення потреби фізичної чи юридичної особи у забезпеченні холодною та

гарячою водою, водовідведенням, газо- та
електропостачанням, опаленням, а також
вивезенні побутових відходів у порядку,
встановленому законодавством.
Правилами надання послуг із централізованого опалення, постачання холодної та
гарячої води і водовідведення та типового
договору про надання послуг із централізованого опалення, постачання холодної та
гарячої води і водовідведення, затвердженими Постановою Кабінету Міністрів України від 21.07.2005 р. № 630, визначено, що
послуга, спрямована на задоволення потреб споживача у забезпеченні нормативної
температури повітря у приміщеннях квартири (будинку садибного типу), яка надається
виконавцем із використанням внутрішньобудинкових систем теплопостачання, – це
централізоване опалення.
У листі Національної комісії регулювання
електроенергетики України від 15.04.2011
р. № 2610/25/17-11 надано відповідні роз’яснення щодо отримання кінцевими
споживачами (зокрема населенням) у багатоквартирному будинку, обладнаному системою автономного теплопостачання, саме
послуги з централізованого опалення (просимо не підміняти визначенням терміну «система централізованого теплопостачання»).
Щодо форми договору про надання послуг з опалення зазначимо, що Постановою Кабінету Міністрів України від
21.07.2005 р. № 630 затверджено типовий
договір про надання послуг із централізованого опалення, постачання холодної та
гарячої води і водовідведення, на підставі
якого підприємством і був розроблений договір на надання послуг із централізованого
опалення для кінцевих споживачів у будинку
№ 6-Б на вул. Н. Шолуденка у Вишгороді.
З повагою до мешканців будинку
Юрій КОЛУПАЙЛО,
директор ВРКП
«Вишгородтепломережа»

Як його отримати
Контакти банків, які надають пільгове кредитування, дає іпотечний центр.
На зустрічі у Вишгороді, принаймні,
йшлося про Ощадбанк Росії — під 14%
річних і під тверду заставу (квартири, що будується, чи іншої нерухомості). Можна обрати інший банк, для
цього Фонд видає довідку про укладений договір.
Виконавець державної програми
«Доступне житло» гарантує щомісячний технічний нагляд і контроль ступеню готовності та якості будівництва.
Мають право на участь у програмі
громадяни України (мешканці Вишгорода), що перебувають на квартобліку
(поліпшення житлових умов), відповідно до рішення міськради мають право
на доступне житло, середньомісячний
сукупний дохід яких (разом із членами
їх сімей) у розрахунку на одну особу не
перевищує за даними Держкомстату
п’ятикратного розміру середньомісячної заробітної плати у регіоні (тобто 20
тис. грн).
Перелік додатків до заяви громадянина про надання державної підтримки
1. Довідка про перебування на квартобліку поліпшення житлових умов (м.
Вишгород, пл. Т. Шевченка. 1, праве
крило адмінбудинку, кабінет 96 — там же

За інформацією представника Мінрегіонбуду, перші кошти на державну
програму «Доступне житло», спрямовану на підтримку соціально незахищених
верств населення, надійшли у вересні 2010 року.
В Україні вже укладено 1300 договорів, зокрема на квартири в чотирьох будинках — у столиці. Термін зведення житла — 8-12 місяців, залежно від ступеню
готовності будівництва.
У Київській області об’єкти будівництва — учасники програми — у Глевасі, Вишневому, Бучі. Відтепер до них приєднався і Вишгород. Після отримання
квартири за програмою «Доступне житло» міськрада знімає громадянина з обліку на поліпшення житлових умов.

можна подивитися на плани квартир).
2. Документ про наявність у громадянина права на доступне житло (за рекомендованою правлінням Фонду формою).
3. Довідка про склад сім’ї (форма №
3 — у паспортному столі КПЖ і КГ) або
витяг із домової книги.
4. Копії паспортів дорослих членів
сім’ї.
5. Копії довідок про присвоєння ідентифікаційного номера.
6. Копія свідоцтва про шлюб.
7. Копія свідоцтва про народження
дитини (дітей).
8. Довідки з місця роботи про займану посаду із зазначенням терміну роботи на посаді — для працюючих членів
сім’ї.
9. Документи, необхідні для визначення середньомісячного грошового
доходу на одного члена сім’ї:
— довідка про грошові доходи (за
встановленою правлінням Фонду формою),
— довідки з місця роботи громадянина та членів його сім’ї щодо розміру
доходу за останні 6 місяців,
— довідки територіального органу
Пенсійного фонду України про розмір
пенсійних виплат за останні 6 місяців
тощо.
З оригіналами вищезазначених
документів звертатися:
іпотечний центр у м. Києві та Київській області — м. Київ, вул. М. Кривоноса, 2-а, корпус 3, поверх 4.
Докладніша інформація:
за тел: (044) 249-36-93, (050) 35850-82 (консультант Дядюра Галина
Федорівна);
Сайт Фонду:
www.molod-kredit/gov.ua
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Ліра
Аліса ФІХТЕНГОЛЬЦ
(Мовою оригіналу)
Стоят в позолоте леса и дубравы,
И плачут дожди
за ушедшим теплом.
Простили друг друга за то,
что неправы,
Лишь грусть опадает
янтарным листом.
Увядшие травы на землю ложатся,
А в небе –
отчаянный крик журавлей.
Хотелось с тобою навеки остаться,
Да чувства угасли,
как свет фонарей.
И воют ветра, как голодные звери,
В холодном тумане томится земля.
Опять закрываю устало я двери,
Прошу от души: «Уходи — уходя...»
А может быть,
просто такое вот время —
Потерянных истин, ненужных утрат.
И нет ни любви,
ни надежды, ни веры,
Да ты… мне не друг и не враг,
а так...
И лишь только холод
с печальным укором
Ознобом пробъёт
от макушки до пят,
Запомню тебя
золотым свет-узором,
Коврами из листьев,
где чувства все спят.
Оставь... Я прошу!
Уходи без печали.
Любовь, что погибла,
— без жалости брось!
Ах, осень! Как грустно,
что мы так мечтали,
И очень обидно —
что всё не сбылось...
З КОСМІЧНОГО
(Мовою оригіналу)
Владислав ЛОЗА,
учень 7-В класу ВРГ «Інтелект»
СЛИТИЕ
Все мы живем между мирами,
Границы обращая вспять.
И мы порой не понимаем,
Где — Реальность,
где — Киберзона-мать.
Порой границы исчезают,
Не насовсем, не навсегда.
Но Реальность — как всегда,
Всегда решительна, тверда.
Осязать границ познанье
Мы делаем несчетные попытки.
Порой себя мы подвергаем
Искаженным мукам, пыткам.
Действительность —
она всегда тверда.
Твердость эту никуда не деть.
Но порой ты все равно не понимаешь,
Где Реальность, а где — Сеть.
Присвячується виходу у 1986 році
корабля «Pioneer-10» за межі
Сонячної системи
В космическом море,
В звездной пучине,
Летит одинокий корабль «Пионер».
В звездной общине,
Миля за милей,
Успел покорить он сотни Венер.
Земля ведь не светит, погасла Земля,
В Солнца лучах всю мощь утопила.
И нет впредь людей, общины погасли.
Цивилизация — как фонари.
В космическом море,
В звездной пучине,
Летит одинокий остаток Земли.
Впредь нет боль-надежды,
впредь нет покаянья.
Летит он, как мощный остаток были.
В космическом море,
В звездной пучине,
Летит наш кораблик:
Скорей и скорей!
В звездной общине,
Миля за милей,
Летит одинокий остаток людей.

Молодіжний квартал

У природи не бува негоди
Тетяна НАГОРОДНА,
заступник директора
з виховної роботи,
гімназія «Інтелект»
ФОТО авторки, спеціально для «Вишгорода»

Ч

им пахне осінь? Можливо,
солодким ароматом бергамоту і цитрусу або вранішнім сонцем і стиглими фруктами, що
нагадують свіжість прохолодного дощику і легкого вітру, пахощі розкішних квітів і жовто-червоного листя…
А настрій, який настрій дарує нам
осінь: сум, ностальгію чи радість?
І які почуття виникають у нас восени — любові чи самотності?
Саме на ці запитання відповідали
старшокласники гімназії «Інтелект», готуючись до фестивалю осінніх кліпів,
який відбувся минулого тижня. Виявилося, що все залежить від світосприйняття
кожного з нас.
9-Г (класний керівник Ірина Яковен-

Знай наших!

ко) був надзвичайно
ліричним, вальсуючи
під мелодію «Листя
жовте…». Про романтику першого кохання розповіли учні 8-Б
(класний
керівник
Лариса Ющенко) —
під шелест осіннього
листя.
9-А
(класний
керівник
Світлана
Строкань) присвятив
свої виступи Світлані
Леонідівні Хоменко,
в якої тоді був день
народження, а 9-Б
(де вона класний керівник) розповів про
взаємовідносини хлопців і дівчат.
Учні 9-В (класний керівник Ірина Радченко) вирушили в осінній Прованс під
мелодію співачки Йолки.
У залі було весело, панувала атмос-

Вишгород
Школа і позашкілля

фера доброзичливості, радості та гумору, незважаючи на примхи красуні Осені. Всі присутні зробили висновок, що
у природи таки не буває негоди, а всі її
прояви треба з радістю сприймати і радіти кожній миті життя.

Бурхливі овації древнього
Львова юним «Коралям»

Славця БЕНЬ
ФОТО — учасники хору,
спеціально для «Вишгорода»
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-20 листопада у Львові
відбувся ІІ дитячий хоровий фестиваль «Співаймо
канон». Вишгородські «Коралі» (керівник хору Леся Потіцька), що впродовж
кількох місяців вивчали канони, взяли
участь одразу в двох вікових категоріях (дитячі хори та юнацько-молодіжні
хори) й посіли два перші місця.
В Будинку камерної та органної музики
зібралося близько п’ятнадцяти колективів, переважно зі Львівщини, щоб позмагатися у виконанні канонів (пісень, у яких
кожен голос повторює те саме, наслідуючи попередній). Окрім цього, колективи
демонстрували власну десятихвилинну
програму.
Канон є однією з улюблених форм хорового співу для дітей. Він захоплює поєднанням простоти з неочікуваністю. Кожен
повтор додає нової барви до звучання,
перетворюючи канон в цікаву гру слів і

На вулицях давнього Львова

Остання спільна репетиція перед виступом
звуків.
Мистецтво хорового співу в культурній
столиці України розвинуте на високому
рівні. Достойними хорами там можуть пишатися не лише музичні школи та центри
творчості, а й загальноосвітні школи. Тому
конкуренція була серйозна.

І приємно, що журі (до якого було запрошено відомих і шанованих діячів мистецтва, зокрема генерального директора
Львівської обласної філармонії Володимира Сивохіпа, викладача хорового відділення Львівської Державної музичної
академії ім. М. Лисенка Зеновія Демцюха
та заслуженого діяча мистецтв України,
відомого диригента-хормейстера Олега
Цигилика) високо поцінувало здобутки і
майстерність «Коралів», відзначило неформальну манеру співу, оригінальність і
вишуканість репертуару, цікаве представлення колективу.
***
Звісно, на гастролях кожен артист
максимальну увагу приділяє підготовці, репетиціям і, власне, виступу. Проте,
перебуваючи в одному з найкрасивіших
і найромантичніших міст України, варто
пізнати його ближче.
Із мальовничими львівськими вуличками коральок знайомила керівник хору
Леся Потіцька, для якої Львів – місто
юності й музичної освіти. Гадаю, особливо запам’яталася ця поїздка молодшій
групі «Коралів». Для них це — перші гастролі, перший серйозний конкурс і перша перемога.
Вітаємо талановитих співочих вишгородянок, зичимо творчих злетів, цікавих
пригод, перемог і бурхливих глядацьких
овацій!
До речі, «Коралі» (Вишгородський
міський центр художньо-естетичної творчості учнівської молоді «Джерело», вул.
В. Симоненка, 3-а) запрошують до колективу маленьких співаків: дівчаток
і хлопчиків 5-6 років. Звертайтеся за
телефоном: (097) 719-19-50. Співаймо разом!

Наша історія

Вишгород
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Скільки житиму — стільки згадуватиму
Вікторія ШМИГОРА
ФОТО — авторка, «Вишгород»

П

ро Голодомор 1932-1933
років в Україні згадує найстаріша (101 рік) жителька
Вишгорода – Ірина Пироженко:
«…Тридцяті роки минулого століття
закарбувалися у пам’яті на все життя.
Скільки житиму – стільки згадуватиму,
як ми виносили з дому все найдорожче, аби обміняти на продукти.
На той час гроші не цінувалися, існував тільки бартер. Причому в ходу було
золото, діаманти…
Золотий годинник, наприклад, ми

Я бачив це
Іван ГОНЧАР, колишній
неповнолітній політв’язень
26 листопада відзначається День
пам’яті жертв голодоморів та політичних репресій. Дуже добре, що
ми не забуваємо ті страшні роки
тоталітаризму, коли сталіністи-кати
знущалися над людьми, створювали
штучні голодомори і заганяли тисячі
й тисячі на каторгу, навіть за одне
слово, в якому хоч трохи було чогось
критичного проти тодішнього режиму та влади.
Свої вірші присвячую тому, що я бачив на власні очі.
***
В море заходило сонце,
Промені в хвилях сплелись.

А на камені-березі хлопець
Гірко плакав-журивсь.
Засудили його кохануі
За те, що сказала вона:
«Це ж дуже погано,
Що партія у нас одна».
За це їй десять років
Каторги треба відбуть.
Як це ганебно, жорстоко!
Де ж правди людської суть?!
Сонце в море сховалось
Темінню простір покривсь,
А хлопцю так боляче стало —
Сльозами ще більше заливсь.

Забрали сина
Розцвітають сади на коханій Вкраїні,
А на серце лягає тривога-журба,
Бо забрали від мене єдиного сина,
Його мучить-катує проклята тюрма.

Провідна ідея нації
Анатолій КЛИМЕНКО,
голова територіальної
виборчої комісії 96 Іванківського
виборчого округу (2004 р.)

Л

еонід Кучма всю свою президентську каденцію запитував українців, що би
вони хотіли, аби він побудував — і
він обов’язково побудує, тільки скажіть. Між тим, інструкцію прямої дії
давно розроблено, лишень було б
бажання це робити. І я особисто використав її на практиці — під час роботи у виборчій комісії, де різні політичні сили, навіть непримиренні,
працювали поруч і доходили спільної думки.
Про цю «секретну зброю» українців
та пряму інструкцію, що будувати, як
будувати, кого обирати та якими якостями має володіти обранець, читайте в
праці Володимира Антоновича «Про
козацькі часи на Україні» (мову автора збережено).
ПЕРЕДНЄ СЛОВО АВТОРА
Задля своїх викладів з історії України ми беремо період козаччини. Беремо його тому, що в ньому найвиразніше і найяскравіше за все визначилася
та провідна ідея, що виявила собою
жадання народу.
Дійсно, коли почнемо придивлятися
до історії різних народів, то побачимо,
що кожний народ у своєму політичному
житті має властиву йому провідну ідею,
а вона залежить почасти від антропологічних расових причин, почасти
від різних условин та впливу територіальних обставин, від історичного
життя, від культурного розвитку і т.
ін. Які значення і вагу має кожна причина, я не беруся тут вирішати.
Провідна ідея нації може найширше і найкраще виявлятися під час самостійного її життя. Коли пильніше
придивимося до тих двох народів, що
найближче межують із нашим, то і в політичнім їх простуванні, і в суспільнім

устрої ми виразно бачитимемо провідну ідею кожного з них.
У великоруської нації провідну ідею
становить принцип авторитету державної влади, яку народ настільки шанував,
що завжди зрікався на користь її всіх
особистих вольностей. Така ідея відповідає грунтовним інстинктам народу, бо
вона вимагає однієї голови, яка, нікого
не питаючись, ні на кого не зважаючи,
кермує всім суспільством. Тим-то без
помилки можна сказати, що у великоруського народу провідною ідеєю завжди був абсолютизм; за запомогою
останнього цей народ і спромігся зорганізувати міцну державу та підбити
інші нації, навіть такі, що мали зовсім
інші провідні ідеї.
Друга нація, польська, пішла іншим
шляхом. Вона виділила із себе привілейований стан і дозволила йому все громадське добро забрати собі на потребу та повернути на власну користь. Тут
провідною ідеєю вже є принцип аристократизму. Однак Польща не обернулася на таку олігархію, яку бачимо,
наприклад, у Венеціанській республіці
в середніх віках, а являється вона зразком демократичної аристократії, хоч на
перший погляд це здається і дивним.
Українському народові, що сидів
посередині між польським та великоруським, прийшовся до типу третій
принцип: принцип вічевий, принцип
широкого демократизму і признання рівного політичного права задля
кожної одиниці суспільства. Українському народові ніколи не міг цілком
і вповні виявити свою провідну ідею;
йому доводилося лиш інстинктивно
простувати до неї: у давнину, за княжих часів, вічевим, громадським та виборно-церковним устроєм, перегодом
(судовим устроєм у так званих копних
судах). Нарешті ж оця провідна ідея
вельми рельєфно визначилася в козаччині, а ще виразніше, із погляду запровадження й зреалізування її в житті, — у
Запорозькій Січі.

обміняли на три пакунки горілого ячменю і 400 грамів гороху. Відтоді не
виношу запаху кави — мені вона тхне
тим ячменем. А горох ми їли по горошині, як найсмачніші цукерки, щоб хоча
б трохи втамувати голод…
…У 1933 я була вагітна другою дитиною, весь час хотілося їсти – пекли
оладки з лободи, обривали листя шовковиці й варили юшку.
Тесть сховав у дворі зерно, та «червона мітла» вимела все до останньої
зернини. Але м’ясо, яке він закопав,
не знайшли, завдяки цьому сім’я і вижила…
…Пам’ятаю, як до нашого двору ввійВ темну ніч «чорний ворон» під’їхав
до хати —
Увірвались, як банда, чекісти-кати.
Не дали навіть з ним так, як слід, попрощатись,
Не дали із порога його провести.
Він у мене був ніжний,
правдивий, ласкавий.
Він старавсь тільки чесно
і правильно жить.
І на зборах колгоспних
ніяк не лукавив,
А сказав:
«Трудодні треба більш оцінить».
Розцвітають сади
знов на рідній Вкраїні,
Та на серці моєму гризота-журба.
Чи дождуся з неволі коханого сина,
Чи настане для мене щаслива пора?

До річниці
Помаранчевої революції
Не однаково легко кожну провідну ідею завести в життя: одну
легше, другу тяжче; трудніш за все
ту, що стоїть найближче до вселюдського ідеалу.
Найлегше втілити в життя ідею авторитету влади, — коли народ зрікається
особистої волі і віддає себе на волю
того, хто зумів у свої руки забрати більшу силу.
Важче ввести у життя ідею аристократизму, і тут державний устрій здіймає із народу обов’язок кермувати
власним життям і призвичаює суспільність коритися тим, що так чи інакше
вибиваються вгору понад народною
масою.
Цей устрій, нівечачи в народі почуття власних прав, найбільш сприяє запровадженню аристократичного стану;
і от привілейована частина нехтує правами другої частини суспільства, і тоді
неминуче вже повинна виникнути боротьба між ними. Така боротьба часом
доводить навіть до зруйнування держави. Історія Польщі дає нам яскравий
зразок такої колізії.
Геть трудніш іще впровадити в
життя демократичний принцип. На
те, щоби принцип демократизму набрався переважної сили і значення,
треба, щоб громадська маса досягла високого ступеня культурного
розвитку та щиро переконалася у
правдивості ідеї; треба ще й з-поміж
усіх громадських станів великих
особистих жертв на користь ідеї.
При низькому ступені культури,
коли над громадськими інтересами
панує переважно особиста вигода
окремих людей та станів, демократія не має способу розвинутись та
взяти гору. Доказом цього є найяскравіший момент в історії козаччини —
Хмельниччина, коли історичні обставини сприяли найліпше, одначе ж увести
в життя провідну ідею українського народу не вдалося, бо на те не вистачило
культурного розвитку, переконань та
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шли дві маленькі дівчинки: Марійка і
Галя – шукали якесь село. Вони хиталися від голоду, і мама залишила їх зі словами: «Де п’ятеро, там буде і семеро».
Потім ці дівчата не раз навідувались уже
дорослі, дякували, що у найжахливіший
час ми прихистили їх…
…У 1933 році почали видавати хліб.
Черги були величезні. В одній з таких
черг мене так притиснули, що ледве
дійшла додому і передчасно народила
донечку...
…Скажу так: пережити голод допомогла велика дружна родина – ми всі трималися один одного, ділилися крихтою
хліба, коржем із трави. Пройшло багато
років, але ті страшні події закарбувалися у моєму серці болючою раною, яка і
досі ятрить душу».

Деруни
Був гожий день, пташки співали,
Вітала Світ краса весни.
Сніги вже майже всі розтали —
Лиш де сховались за тини.
Наперевіс надів торбину —
Пішов я в поле за ярок.
А не пішов, могли б загинуть
Я і матуся, і браток.
Шукав, аж поки стало темно,
Гнилу картоплю в полі я.
І як знаходив, то приємно
Душа тривожилась моя.
А вранці-рано в нашій хаті
Запарували деруни.
О, як ми їли їх завзято!
Які смачні були вони!

Гайд-парк
витривалості.
Недостача цивілізації визначається
тут у двох напрямках: у першім бачимо,
що особистий егоїзм бере перевагу над
громадською справою (егоїзм той виявився у пильнуванні старшини зробитися шляхтою, силкуванням урядників
захопити чужі землі, повернути козаків
на посполитих та обернути в кріпаків).
А з другого боку, недостача цивілізації не давала конкретними виразами
висловити народні бажання. Бачимо,
що тогочасна суспільність не вміє скодифікувати своєнародного звичаєвого
права, до якого козацтво вдавалося в
потребі, тим-то суспільство і мусило
звертатися знов до правничого чужого і ворожого кодексу, до Статуту Литовського, що затверджував становий,
шляхетський лад, який, властиво, і викликав боротьбу. Отже, і бачимо, що
велика внутрішня дисципліна потрібна для того, щоб демократичний
принцип довести до діла.
Трагічна розв’язка історії України
викликана тим, що український народ ніколи не міг виробити ані грунтовної цивілізації, ані міцної власної
дисципліни; бо ті, що ставали на
чолі його та бралися піклуватись народною долею, мали у собі вельми
недостатній запас культури.
Ми збочили на теоретично-філософське поле тому, що історію України
будемо студіювати із цього погляду.
Антонович Володимир Боніфатійович (18 (30) січня 1834, Махнівка Бердичівського повіту Київської
губернії (з 1935 с. Комсомольське Козятинський район, Вінницької області) — 21 березня 1908, Київ) — український історик, археолог, етнограф,
археограф, член-кореспондент Російської АН з 1901; професор Київського
університету (з 1878); голова Історичного Товариства Нестора-літописця
(з 1881 р.), організатор археологічних
з’їздів в Україні належав до хлопоманів;
співорганізатор Київської Громади.
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Право і порядок

Вишгород

Дільничі інспектори міліції

Міліцію не критикує хіба що ледачий. А між тим, якщо поставити себе хоча б
на місце покусаних у День Незалежності столичних міліціянтів, то це зовсім не
смішно. Як живе вишгородська міліція, ми розповімо у циклі статей, присвячених
правоохоронцям нашого міста
Запитував Іван БОНДАРЕНКО
ФОТО —Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

Н

айближче до народу – дільничні. Дільничний інспектор
міліції – це народний правоохоронець, якого громадяни мають
знати, довіряти і співпрацювати з
ним. Він щодня спілкується з людьми, затримує правопорушників,
веде нагляд за раніше засудженими
і має ненормований робочий день.
Майже кожен громадянин України звертався по допомогу до дільничного інспектора. І той, у міру
своїх повноважень і можливостей,
завжди готовий допомогти скривдженим людям.
Цей універсальний працівник міліції поєднує в собі слідчого, оперативника, психолога і соціолога.
Як він справляється з величезними обсягами роботи, ми дізнавалися у дільничного інспектора Вишгородського
РВ ГУ МВС України в Київській області
– лейтенанта міліції Володимира БОНДАРЕНКА.
– Володимире Петровичу, чим
привабила робота в міліції? Адже
постійно доводиться спілкуватись
із людьми, що стали на стежку злочинності, утихомирювати сімейні
скандали. Словом, бути активним
учасником не найкращого боку життя міста.
– Відразу скажу, що робота дільничного інспектора не проста і привабливою її назвати досить важко. На відміну
від дружини, яка теж працює в міліції, я
не мріяв стати міліціонером.
Я хотів бути юристом, адже так важливо, щоб у суспільстві все було за законом, який охороняє права кожного.
Право + порядок = завдання міліції, тож
так склалося, що після закінчення Академії МВС пішов працювати до правоохоронних органів.
– Подружжя міліціонерів – це
рідкість?
– Таке зустрінеш не на кожному
кроці, але я знаю десь чотири пари, які
на спільній роботі у райвідділі офіційно
закріпили свої почуття, побралися й
надалі працюють в міліції.
– З якими труднощами зустрічаєтесь?
– У повсякденній роботі виникають
ситуації, що складають загрозу для
життя. Наприклад, правопорушники
чинять опір при затриманні.
– А з якими питаннями до вас

звертаються мешканці міста?
– Переважно, це побутове насилля.
Чоловік б’є дружину або навпаки. До
нас спочатку звертаються зі скаргами, а потім, частіше всього, відзивають
свої заяви – і так до п’яти разів на добу.
– Яку територію охоплює ваша
дільниця?
– Моя територія – це проспект І. Мазепи, вулиці Шолуденка, Набережна,
частково проспект Шевченка, центр.
А взагалі, доводиться крутитись по
всьому місту. У нас у Вишгороді чотири
дільничних інспектори й один помічник.
Роботи вистачає всім.
– Чи достатні умови для повноцінної роботи?
– Недостатні – через низький рівень
заробітної плати. Її розмір коливається
від 1400 до 1900 гривень. На такі гроші
надзвичайно складно прогодувати родину.
– Працівники міліції (і зокрема –
дільничні інспектори) мають якісь
пільги?
– Окрім безкоштовного проїзду в
громадському транспорті, у нас ніяких
пільг більше немає.
– Міліціонер може бути членом
якоїсь партії?
– Ні, це абсолютно виключено!
– Бувають провокації щодо працівників міліції? Які? З чийого боку?
– При затриманні деякі правопорушники намагаються привернути до
себе увагу перехожих. Щоб уникнути
покарання, вони звинувачують міліцію
у перевищенні службових обов’язків,
намагаються втекти, інколи погрожують фізичною розправою над сім’єю.
Але я вже до таких речей звик і сприймаю це абсолютно спокійно.
– Як до міліції ставляться громадяни міста?
– По-різному. Частіше всього негативно, без будь-якої довіри. Проте,
коли виникають якісь проблеми, то насамперед люди звертаються до міліції.
– Які за віком категорії є правопорушниками?
– В основному це злочинці віком від
16 до 30 років, що притягуються до відповідальності за збут і вживання наркотичних засобів, крадіжки, вбивства.
Друга категорія – особи від 20 до 40
років; це ті, хто порушує правопорядок
у стані алкогольного сп’яніння. Їх уже
(чи взагалі) не цікавлять наркотики, але
від зайвої чарки вони не відмовляються.
Особи, що скоюють злочини, – це

Запали свічку!
Влас. інф.
ФОТО – Андрій МАКСІМОВ,
«Вишгород»

У

п’ятницю, 25 листопада,
у Вишгороді, як і в усій
Україні, пройшли меморіальні заходи із вшанування
жертв Голодомору 1932-1933 років. Траурний мітинг відбувся біля
пам’ятного знаку на вул. Ватутіна.
Промовці говорили про злочин
сталінсько-більшовицької системи, виступали і свідки тих жахливих
часів. Учасники заходу – представники райдержадміністрації, районної та міської рад, громадських
організацій, військові, школярі та
небайдужі до трагедії українського
народу люди, яких зібралось чимало, запалили свічки в пам’ять про

Родина нормально поспілкується з татом і чоловіком
хіба що в нього на роботі
переважно громадяни, які раніше вже
притягувались до кримінальної або адміністративної відповідальності.
– У яких випадках ви можете використовувати табельну зброю?
– Міліція має право застосовувати
заходи фізичного впливу, спеціальні
засоби і вогнепальну зброю у випадках і в порядку, передбачених Законом
України «Про міліцію». Застосуванню
сили, спеціальних засобів і вогнепальної зброї має передувати попередження про намір їх використання, якщо дозволяють обставини.
Без попередження фізична сила,
спеціальні засоби і зброя можуть застосовуватися, якщо виникла безпосередня загроза життю або здоров’ю
громадян чи працівників міліції. Також
є категорії людей, до яких зброя застосовуватись не може. Це – вагітні жінки,
особи похилого віку, інваліди та неповнолітні.
– Як ваша сім’я ставиться до такого напруженого графіка (робота
практично без вихідних)?
– Напевно, якби дружина не працювала інспектором в КМСД (Кримінальна міліція в справах дітей), то, можливо, було би важко порозумітись. Але ми
колеги, то й бачимось частіше. Вона
в чомусь допомагає мені, а я, в свою
чергу, – їй.
– У вас є діти?
– Так, у нас із дружиною двоє дітей
– хлопчик і дівчинка. Робота забирає

весь вільний час. Коли я йду на роботу,
дітки ще сплять, коли повертаюся – вже
сплять. Можна сказати, що неділя – це
не тільки мій вихідний, але і свято для
дітей. Та, попри брак часу і труднощі,
ми залишаємось дружною родиною.
– Маєте якесь хобі?
– Якщо чесно, на це в мене немає
часу. Хіба що рибалка. Колись давно
займався легкою атлетикою і футболом, зараз – охороною правопорядку.
– Тільки у Вишгороді?
– Ні, звичайно, є чергування і по
всьому району.
– А є заходи запобігання злочинності?
– Моє завдання як дільничного інспектора міліції — зменшення кількості
злочинів, тому я веду нагляд за раніше
судимими громадянами, особами, що
мають дозвіл на вогнепальну та іншу
зброю. Дуже важливою частиною моєї
роботи є профілактичні розмови з підлітками та їх батьками щодо запобігання злочинності та насилля в сім’ї.
Підлітки часто критично ставляться
до рідних – це вік руйнування авторитетів. Але на підсвідомість вчасне попередження таки впливає – і вони діляться цим із товаришами, а ті теж роблять
висновки.
Я з практики знаю, з ким і як треба
говорити. І знаєте – не погрози, а саме
розмови допомагають. Є чимало інших
заходів для запобігання злочинам, але
то вже наші професійні секрети.

Сектор дільничних інспекторів міліції (СДІМ) є складовою міліції громадської безпеки (у Вишгороді її очолює підполковник міліції Анатолій Вітюк – заступник начальника Вишгородського райвідділу міліції). Керівник
СДІМ – майор міліції Роман Лисков. Відповідно до наказу Міністерства внутрішніх справ України від 11.11.2010 р. № 550, дільничні інспектори міліції
працюють з 9-00 до 21-00. У Вишгороді дільничний пункт міліції розташований за адресою: вул. Б. Хмельницького, 2 (сьомий гастроном, вхід біля
магазину). Дні та години прийому населення: вівторок – з 9:00 до 11:00;
четвер – з 18:00 до 21:00; субота– з 10:00 до 13:00. Тел: (04596) 54-520.

Пам’ять

загиблих під час Голодомору.
Після офіційної частини відслужили панахиду за померлими.
Після проведення заходів кілька
десятків людей ще довго залишались біля запалених свічок і слухали пронизливий реквієм, написаний у пам’ять про жертв геноциду.
У суботу, 26 листопада
2011 року, з 16-ї години приєднайтесь до Всеукраїнської
акції «ЗАПАЛИ СВІЧКУ!» — на
знак вшанування пам’яті невинних жертв Голодомору. Із
настанням темряви засвітіть і поставте свічку на підвіконня так,
щоб її було видно знадвору. Цей
вогник символізуватиме нашу
скорботу, єдність та пам’ять про
мільйони загублених життів співвітчизників.

Медновини

Візит до
Естонії

Н

а запрошення Андреаса Яадла, мера Раквере, до естонського міста-побратима вирушила з
робочим візитом делегація
Вишгорода на чолі з Вишгородським міським головою
Віктором Решетняком.
Медики
Вишгородської
центральної районної лікарні ознайомляться з лікувальними установами Раквере та
домовляться про засади майбутньої співпраці й обміну досвідом.
Докладніше — у наступному номері.
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09:00 Підсумки тижня
09:50 «Легко бути жінкою»
11:00 Шеф-кухар країни
12:00 Новини
12:15 Право на захист
12:35 Армія
12:45 Х/ф «Сибіриада»
15:40 Вікно в Америку
16:05 Х/ф «Страховий
агент»
17:20 Т/с «Справедливі»
18:20 Новини
19:00 After Lіve
19:20 Більярд. Чемпіонат
світу
19:55 Караоке для
дорослих
20:40 Сільрада
21:00 Підсумки дня
21:25 Плюс-мінус
21:45 Українська мрія
Михайла Поплавського
22:20 Більярд. Чемпіонат
світу
22:55 Трійка, Кено,
Секунда удачі

06:55 «Сніданок з 1+1»
07:00 ТСН
07:10 «Сніданок з 1+1»
07:15 «Чіп і Дейл:
бурундуки-рятівники»
07:40 «Сніданок з 1+1»
08:00 ТСН
08:05 «Сніданок з 1+1»
09:00 ТСН
09:55 «День Перемоги»
11:20 «Було діло на Кубані»
17:00 «ТСН. Особливе»
17:20 «Було діло на Кубані»
19:30 ТСН
20:15 «Інтерни»
20:50 «Інтерни»
21:15 «Холостячки. Нове
кохання»
22:25 «Ілюзія безпеки. Як
зекономити на квартплаті»
23:25 «Tkachenko.ua»
00:10 ТСН
00:25 «Шалені гроші»
02:10 «Інтерни»
03:25 «Скандальний
щоденник»

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
(повтор)
08:45 Факти. Ранок
09:15 Спорт
09:20 «Російський дубль»
12:45 Факти. День
12:55 На рівних
13:05 Спорт
13:10 «Російський дубль»
14:15 «Маю честь!»
18:45 Факти. Вечір
19:20 Спорт
19:25 Надзвичайні новини
з Костянтином Стогнієм
20:25 «Морські дияволи.
Долі-2»
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 «Так
починається злочин»
22.25 Т/с «Інспектор
Деррік»

05:00 Т/с «Адвокат»
06:30 «Бізнес+»
06:35 Т/с «Адвокат»
07:35 «Неймовірна правда
про зірок»
08:35 «Національне
талант-шоу «Танцюють
всі!-4»
11:35 Х/ф «Мама
напрокат»
13:35 «Екстрасенси ведуть
розслідування»
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 «Блеф»
00:40 Т/с «Доктор Хаус»
01:35 Т/с «Адвокат»

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»
14:50 Teen Tіme
14:55 Т/с «Дрейк і Джош»
16:00 Teen Tіme
16:05 Т/с «Джоуї»
17:00 Т/с «Спокусливі та
вільні»
17:55 Т/с «Вороніни»
19:00 Репортер
19:35 Т/с «Татусеві дочки»
20:40 Батьки і діти
21:40 Т/с «Вороніни»
22:40 Аферисти
23:40 Т/с «Щасливі разом»
00:40 Репортер
00:55 Спортрепортер

07:55 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
16:30 Х/ф «Дивовижна
подорож Мері Браянт»
18:30 «24 години»
18:40 24 години Бізнес
19:00 Навколосвітня
експедиція: три в одному
20:15 Сильні світу сього
20:30 «24 години»
20:50 Хіт-парад дикої
природи
21:50 Навколосвітня
експедиція: три в одному
23:00 Секретні файли. Світ
тварин

07:30 Спорт у Подробицях
09:10 Х/ф «Вітер північний»
11:05 Т/с «Повернення
Мухтара-2»
12:00 Новини
12:15 «Знак якості»
12:40 Д/с «Слідство вели...
з Леонідом Каневським»
13:40 Концерт «День
народження Інтера»
16:20 «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 «Оплачено
коханням»
23:45 «Позаочі»
00:50 Х/ф «Діамантова
рука»

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 «Подзвони в мої
двері»
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 «Кінг-Конг»
02:00 Щиросерде зізнання
02:40 Т/с «Безмовний
свідок - 3»

03:55 «НТВ ранок»
06:30 Т/с «Морські
дияволи»
07:30, 13:30, 16:30 Огляд.
Надзвичайна подія
08:00, 11:00, 14:00, 17:00
Сьогодні
08:20 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 «Літєйний»
19:30 Т/с «П’ятницький»
21:15 Сьогодні. Підсумки
21:35 Чесний понеділок
22:25 «Школа лихослів’я»

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
14:15 «Зрозуміти.
Пробачити»
15:20 «Хочу знати»
15:55 «Поле чудес»
16:55, 01:00 Т/с «Межа
бажань»
18:40, 03:05 «Давай
одружимося!»
19:45, 01:55 «Нехай
говорять»
21:00 «Час»
21:30 Т/с «Фурцева»

08:30 «Легальний доход»
08:35 «Друга смуга»
08:40 «Правда життя».
Озброєний, небезпечний
09:10 Т/с «Закон і
порядок»
11:00 Т/с «CSI: Нью-Йорк»
12:00 Т/с «Детективи»
12:40 Т/с «CSI: Нью-Йорк»
13:35 Т/с «Близнюки»
15:40 Х/ф «Спокійний день
наприкінці війни»
16:25 Х/ф «Визволення»
18:20 «Агенти впливу»
19:00 «Свідок»
19:20 Т/с «Вулиці розбитих
ліхтарів - 9»
20:20 Т/с «CSI: Маямі»
21:30 «Свідок»
22:00 Т/с «NCIS:
полювання на вбивцю»
23:00 Т/с «Закон і
порядок»
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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»
16:20 «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»

Високошвидкісний Інтернет МТМ
Тел.: (04596) 53-950, (093)311-30-03
07:40 Малята-твійнята
08:00 Телепузики
08:30 Мультик з Лунтіком
09:00 «Ранетки»
09:55 «Хор»
10:45 Comedy Woman
11:40 Жіноча ліга
12:10 Твою маму!
12:40 «Спліт»
13:05 Маша та моделі
13:45 «Універ»
14:10 Жіноча ліга
15:10 Дім-2
16:05 «Ранетки»
17:00 «Універ»
18:25 Одна за всіх
18:55 «Моя прекрасна
няня»
19:55 «Універ»
20:50 «Реальні пацани»
21:15 «Універ»
21:40 «Закрита школа»
22:30 «Спліт»
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09:00 Підсумки дня
09:35 Світло
10:00 «Легко бути жінкою»
11:10 В гостях
у Д. Гордона
12:00 Новини
12:15 Хай щастить
12:35 Темний силует
12:45 Х/ф «Сибіриада»
15:00 Новини
15:40 Х/ф «Осінь.
Чертаново»
17:25 Т/с «Справедливі»
18:15 Погода
18:20 Новини
19:00 Про головне
19:30 ОБ’ЄДНАВЧИЙ
З’ЇЗД ФЕДЕРАЦІЇ
РОБОТОДАВЦІВ УКРАЇНИ
20:30 Глибинне буріння
21:00 Підсумки дня
21:25 Плюс-мінус
21:40 221. Екстрений
виклик
22:55 Трійка, Кено,
Максима

06:55 «Сніданок з 1+1»
07:00 ТСН
07:10 «Сніданок з 1+1»
07:15 «Чіп і Дейл:
бурундуки-рятівники»
10:25 «Сімейні
мелодрами»
11:20 «Не бреши мені-2»
12:15 «Чесно»
13:10 «Ілюзія безпеки. Як
зекономити на квартплаті»
14:10 «Манна небесна»
15:00 «Тиждень без жінок»
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»
23:30 ТСН
23:50 «Кінг Конг»

06:25 Ділові факти
06:45 Світанок
07:40 Ділові факти
07:50 Ти не повіриш!
08:45 Факти. Ранок
09:35 «Ван Хельсинг»
12:00 Анекдоти
по-українськи
12:45 Факти. День
13:00 Анекдоти
по-українськи
13:20 Comedy Club
14:25 «Морські дияволи.
Долі-2».
16:40 «Далекобійники».
18:45 Факты. Вечер
19:20 Спорт
19:25 Надзвичайні новини
з Костянтином Стогнієм
20:25 «Морські дияволи.
Долі-2».
22:25 «Таксі». Комедійний
22:55 Факти. Підсумок дня
23:10 «Офіцери»
01:25 Надзвичайні новини
з Костянтином Стогнієм

6.00, 7.00, 8.00, 15.00,
17.00, 19.00, 21.00, 23.30
СТН
6.30, 17.45, 19.25 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»

06:05 «Бізнес+»
06:10 Т/с «Адвокат»
07:55 «Нез’ясовно, але
факт»
09:00 «Неймовірна правда
про зірок»
10:00 «ВусоЛапоХвіст»
11:40 Х/ф «Блеф»
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 «Кохана, ми
вбиваємо дітей»
23:55 Т/с «Доктор Хаус»
00:55 Т/с «Адвокат»
02:30 «Вікна-Спорт»

06:55 М/с «Барбоскіни»
07:15 «Підйом»
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»
14:50 Teen Tіme
14:55 Т/с «Дрейк і 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»
22:45 Новий погляд

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»
10:55 «Погода у світі»
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» з
Сергієм Дорофеєвим
23:00 «Київський час»
23:10 «Бізнес-час»
23:30 «Територія закону»
23:55 «Огляд преси»
00:25 «Автопілот-новини»

07:20 «Життя зі знаком +»
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
16:35 Х/ф «Час відпочинку
від суботи до понеділка»
18:30 «24 години»
18:40 24 години Бізнес
18:45 «Життя»
19:00 Навколосвітня
експедиція: три в одному
20:15 Сильні світу сього
20:30 «24 години»
20:50 Хіт-парад дикої
природи
21:50 Навколосвітня
експедиція: три в одному
22:50 Світські хроніки
23:15 «24 години»
23:25 24 години Бізнес

06:15 Д/с «Слідство вели...
з Леонідом Каневським»
07:00 Новини
07:30 Спорт у Подробицях
09:10 Т/с «Клеймо»
11:00 Т/с «Повернення
Мухтара-2»
12:00 Новини
12:15 «Знак якості»
12:40 Д/с «Слідство вели...
з Леонідом Каневським»
14:45 «Детективи»
15:10 «Судові справи»
16:05 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 «Оплачено
коханням»
23:45 «Моя країна»
00:05 «Олексій Баталов.
Дорога наша людина»

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. Не
ваша собача справа»
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»

03:55 «НТВ ранок»
06:30 Т/с «Морські
дияволи»
07:30, 13:30, 16:30 Огляд.
Надзвичайна подія
08:00, 11:00, 14:00, 17:00
Сьогодні
08:20 «Увага: розшук!»
08:55 «До суду»
10:00 Суд присяжних
11:25 «Судовий детектив»
12:40 Центр допомоги
«Настасія».
14:25 «Прокурорська
перевірка».
15:40 «Говоримо і
показуємо».
17:30 Т/с «Літєйний».
19:30 Т/с «П’ятницький».
21:15 Сьогодні. Підсумки.
21:35 Т/с «Формат А4».
22:35 «ГРУ. Таємниці
військової розвідки». Ф
6 «Бомба від ГРУ: як ми
перехитрили Америку».
23:30 Кулінарний двобій.

07:05 Вибори - 2011. По
закінченні - телеканал
«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
14:15 «Зрозуміти.
Пробачити»
15:20, 02:40 «Хочу знати»
15:55, 21:30 Т/с «Фурцева»
16:55, 00:55 Т/с «Межа
бажань»
18:20 Вибори - 2011
18:40, 03:05 «Давай
одружимося!»
19:45, 01:50 «Нехай
говорять»
21:00 «Час»
22:40 «Три родини»
23:50 Нічні новини

06:10 «Легенди
бандитського Києва»
06:40 Х/ф «Петля»
07:50 Т/с «Детективи»
08:30 «Легальний доход»
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»
12:00 Т/с «Детективи»
12:35 Т/с «Вулиці розбитих
ліхтарів - 9»
13:35 Т/с «Близнюки»
15:35 Х/ф «Визволення»
18:30 «Речовий доказ».
Рабство. Життя на ланцюгу
19:00 «Свідок»
19:20 Т/с «Вулиці розбитих
ліхтарів - 9»
20:20 Т/с «CSI: Маямі»
21:30 «Свідок»
22:00 Т/с «NCIS:
полювання на вбивцю»

07:35 М/с «Школа
монстрів»
07:40 Малята-твійнята
08:00 Телепузики
08:30 Мультик з Лунтіком
09:00 «Ранетки»
09:55 «Хор»
10:45 Comedy Woman
11:40 Жіноча ліга
12:10 Твою маму!
12:40 «Спліт»
13:05 Маша та моделі
13:45 Одна за всіх
14:10 «Моя прекрасна
няня»
15:10 Дім-2
16:05 «Ранетки»
17:00 «Універ»
18:25 Одна за всіх
18:55 «Моя прекрасна
няня»
19:55 «Універ»
20:50 «Реальні пацани»
21:15 «Універ»
21:40 «Закрита школа»
22:30 «Спліт»
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Вишгород

09:00 Підсумки дня
09:35 «Легко бути жінкою»
11:00 ДПКЄ-2011.
Щоденник №1
11:10 В гостях у Д.
Гордона
12:00 Новини
12:25 Х/ф «Червоний
намет»
15:00 Новини
15:40 Золотий гусак
16:10 Х/ф «Брати
Карамазови»
17:25 Т/с «Справедливі»
18:20 Новини
18:45 Діловий світ
19:10 Біатлон. Кубок світу.
Індивідуальна гонка
20:55 Офіційна хроніка
21:00 Підсумки дня
21:45 Досвід
22:35 221. Екстрений
виклик
22:45 Мегалот
22:50 Суперлото, Трійка,
Кено

07:15 «Чіп і Дейл:
бурундуки-рятівники»
10:15 «Сімейні
мелодрами»
11:10 «Не бреши мені - 2»
12:10 «Чесно»
13:00 «Ілюзія безпеки.
Таємниці Єгипетських
пірамід»
13:50 «Манна небесна»
14:45 «Тиждень без жінок»
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 «Краса поукраїнськи»
22:20 «Особиста справа»
23:20 ТСН
23:40 «Кінг Конг живий»
01:30 «Інтерни»

06:25 Ділові факти
06:40 Світанок
07:35 Ділові факти
07:45 Провокатор
08:45 Факти. Ранок
09:30 Надзвичайні новини
з Костянтином Стогнієм
10:30 «Далекобійники»
12:35 Анекдоти
по-українськи
12:45 Факти. День
13:00 Анекдоти
по-українськи
13:25 Comedy Club
14:25 «Морські дияволи.
Долі-2»
16:40 «Далекобійники»
18:45 Факти. Вечір
19:20 Спорт
19:25 Надзвичайні новини
з Костянтином Стогнієм
20:25 «Морські дияволи».
22:25 «Таксі».
22:55 Факти.
23:10 «Офіцери».
01:25 Спорт

6.00, 7.00, 8.00, 15.00,
17.00, 19.00, 21.00, 23.30
СТН
6.30, 19.25 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»
12:25 «Кохана, ми
вбиваємо дітей»
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»

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»
14:50 Teen Tіme
14:55 Т/с «Дрейк і 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»
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»
11:20 «Енергонагляд»
12:15 «Cканер»
13:20 «5 елемент»
14:20 «5 елемент»
15:20 «Здорові історії»
16:20 «Арсенал»
17:25 «Вільна гавань»
18:15 «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»

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
16:35 Х/ф «Зіна-Зінуля»
18:30 «24 години»
18:40 24 години Бізнес
18:45 «Життя»
19:00 Навколосвітня
експедиція: три в одному
20:15 Сильні світу сього
20:30 «24 години»
20:50 Хіт-парад дикої
природи
21:50 Навколосвітня
експедиція: три в одному
23:00 Секретні файли. Світ
тварин

07:00 Новини
07:10 З новим ранком
07:30 Спорт у Подробицях
09:10 Т/с «Клеймо»
11:00 Т/с «Повернення
Мухтара-2»
12:00 Новини
12:15 «Знак якості»
12:40 Д/с «Слідство вели...
з Леонідом Каневським»
14:45 «Детективи»
15:10 «Судові справи»
16:05 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 «Оплачено
коханням»
23:45 «Секретні території»

09:00 Т/с «П›ятницький»
11:00 Т/с «Дорожній
патруль - 11»
12:00 Т/с «Ментовські
війни - 4»
13:00 Ток-шоу «Нехай
говорять. Чи легко бути
молодим?»
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 «Білі ціпоньки»
02:30 Щиросерде зізнання

03:55 «НТВ ранок»
06:30 Т/с «Морські
дияволи»
07:30, 13:30, 16:30 Огляд.
Надзвичайна подія.
08:00, 11:00, 14:00, 17:00
Сьогодні
08:20 «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 «Літєйний»
19:30 Т/с «П’ятницький»
21:15 Сьогодні. Підсумки
21:35 Т/с «Формат А4»
22:35 «Увага: розшук!»

09:45 «Жити здорово!»
11:00, 04:05 «Модний
вирок»
12:20 «Слід»
13:15 «Дільничний
детектив»
14:00 Інші новини
14:15 «Зрозуміти.
Пробачити»
15:20 «Хочу знати»
15:55, 21:30 Т/с «Фурцева»
16:55, 01:10 Т/с «Межа
бажань»
18:20 Вибори - 2011
18:40, 03:05 «Давай
одружимося!»
19:45, 02:05 «Нехай
говорять»
21:00 «Час»
22:40 Середовище
проживання. «Хто знімає
вершки...»
23:50 Нічні новини

08:35 «Друга смуга»
08:40 «Свідок»
09:00 Т/с «NCIS:
полювання на вбивцю»
10:00 Т/с «Закон і
порядок»
11:00 Т/с «CSI: Маямі»
12:00 Т/с «Детективи»
12:35 Т/с «Вулиці розбитих
ліхтарів - 9»
13:40 Т/с «Близнюки»
15:40 Х/ф «Визволення»
18:30 «Правда життя».
Фанати
19:00 «Свідок»
19:20 Т/с «Вулиці розбитих
ліхтарів - 9»
20:20 Т/с «CSI: Маямі»
21:30 «Свідок»
22:00 Т/с «NCIS:
полювання на вбивцю»
23:00 Т/с «Закон і
порядок»

09:00 «Ранетки»
09:55 «Хор»
10:45 Comedy Woman
11:40 Жіноча ліга
12:10 Твою маму!
12:40 «Спліт»
13:05 Маша та моделі
13:45 Одна за всіх
14:10 «Моя прекрасна
няня»
15:10 Дім-2
16:05 «Ранетки»
17:00 «Універ»
18:25 Одна за всіх
18:55 «Моя прекрасна
няня»
19:55 «Універ»
20:50 «Реальні пацани»
21:15 «Універ»
21:40 «Закрита школа»
22:30 «Спліт»
23:00 «Та, що говорить з
привидами»
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09:00 Підсумки дня
09:35 Книга.ua
09:55 «Легко бути жінкою»
11:00 ДПКЄ-2011.
Щоденник №2
11:10 Здоров›я
12:00 Новини
12:35 Аудієнція. Країни від
А до Я
13:00 Театральні сезони
13:45 Х/ф «Я зробив усе,
що міг»
15:00 Новини
15:40 Х/ф «Брати
Карамазови»
16:50 Х/ф «Ягуар»
18:20 Новини
19:00 Біатлон. Кубок світу.
Індивідуальна гонка
20:55 Офіційна хроніка
21:00 Підсумки дня
21:40 221. Екстрений
виклик
22:00 Богатирські ігри
22:55 Трійка, Кено,
Максима

07:10 «Сніданок з 1+1»
07:15 «Чіп і Дейл:
бурундуки-рятівники»
10:15 «Сімейні
мелодрами»
11:10 «Не бреши мені - 2»
12:10 «Чесно»
13:05 «Ілюзія безпеки.
Снігова людина»
13:55 «Манна небесна»
14:50 «Тиждень без жінок»
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»
22:25 «Здивуй мене-2»
23:35 ТСН
23:55 «Гомо Еректус»
01:25 «Інтерни»
01:50 «Новини»

05:20 Факти
05:35 Світанок
06:20 Ділові факти
06:40 Світанок
07:35 Ділові факти
07:45 Максимум в Україні
08:45 Факти. Ранок
09:30 Надзвичайні новини
з Костянтином Стогнієм
10:30 «Далекобійники»
12:35 Анекдоти
по-українськи
12:45 Факти. День
12:55 Спорт
13:00 Анекдоти
по-українськи
13:15 Comedy Club
14:15 «Морські дияволи»
16:30 «Далекобійники»
18:45 Факти. Вечір
19:20 Спорт
19:25 Надзвичайні новини
з Костянтином Стогнієм
20:25 «Морські дияволи»
22:25 «Таксі».
22:55 Факти. Підсумок дня

6.00, 7.00,8-00,15.00,
17.00,19.00,21.00, 23.30
СТН
6.30, 19.25 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»
11:45 Х/ф «Можна, я буду
називати тебе мамою?»
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»
00:00 Т/с «Доктор Хаус»
01:00 Т/с «Адвокат»
02:35 «Вікна-Спорт»

06:25 М/с «Джуманджи»
06:45 Kіds Tіme
06:50 «Підйом»
06:55 М/с «Барбоскіни»
07:05 «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»
14:50 Teen Tіme
14:55 Т/с «Дрейк і 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
19:35 Т/с «Татусеві дочки»
20:40 Кухня на двох
21:40 Т/с «Вороніни»
22:40 Мрії збуваються
23:45 Т/с «Щасливі разом»

06:00 Програма передач
06:01 «Час-Тайм»
06:30 «Ранок на 5-му»
09:10 «Бізнес-час»
09:25 «5 елемент»
10:30 «Прес-конференції у
прямому ефірі»
13:20 «5 елемент»
14:20 «5 елемент»
15:20 «Життя в
задоволення»
16:20 «Драйв»
16:40 «Трансмісія»
17:25 «Акцент»
18:00 «Час новин»
(російською мовою)
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»

09:00 Навколосвітня
експедиція: три в одному
10:00 Відлуння джунглів
10:30 Невідома планета
11:15 Х/ф «Валентина»
13:30 Мультфільми
14:00 Хіт-парад дикої
природи
15:00 Служба новин
«Соціальний пульс»
15:35 Пустелі світу
16:00 Країна порад
17:00 Алло, лікарю!
17:55 Подорож на край
світу
18:30 «Соціальний пульс»
18:55 «Економічний пульс»
19:00 Т/с «Ад›ютанти
кохання»
20:00 Соціальний статус:
Житлово-комунальне
господарство
21:00 «Соціальний пульс»
21:30 Невідома планета
22:30 Кінофан: Х/ф «Давай
поцілуємося»

07:10 З новим ранком
07:30 Спорт у Подробицях
09:10 Т/с «Клеймо»
11:00 Т/с «Повернення
Мухтара-2»
12:00 Новини
12:15 «Знак якості»
12:40 Д/с «Слідство вели...
з Леонідом Каневським»
14:45 «Детективи»
15:10 «Судові справи»
16:05 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 «Оплачено
коханням»
23:45 Д/п «Жадібність»
Ринок: територія обману
00:50 Х/ф «Винен, за
обвинуваченням»
02:25 «Подробиці»

07:00 Події
07:10 Т/с «Єфросинія.
Продовження»
08:20 Т/с «Слід»
09:00 Т/с «П›ятницький»
11:00 Т/с «Дорожній
патруль - 11»
12:00 Т/с «Ментовські
війни - 4»
13:00 «Нехай говорять.
Батьків не обирають»
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 «Смерть їй
личить»

06:30 Т/с «Морські
дияволи»
07:30, 13:30, 16:30 Огляд.
Надзвичайна подія
08:00, 11:00, 14:00, 17:00
Сьогодні
08:55 «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 «Літєйний»
18:45 Футбол. Ліга Європи
УЄФА. «Локомотив»
(Росія) - «Штурм»
(Австрія). Пряма
трансляція
20:55 Сьогодні. Підсумки.
21:15 «Жіночий погляд»
22:05 «Завжди попереду
Санкт-Петербурзький
Державний Університет»

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
14:15 «Зрозуміти.
Пробачити»
15:20 «Хочу знати»
15:55, 21:30 Т/с «Фурцева»
16:55, 01:10 Т/с «Межа
бажань»
18:40, 03:05 «Давай
одружимося!»
19:45, 02:05 «Нехай
говорять»
21:00 «Час»
22:40 «Людина і закон»
23:50 Нічні новини
00:05 «Підпільна імперія».

08:30 «Легальний доход»
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»
12:00 Т/с «Детективи»
12:35 Т/с «Вулиці розбитих
ліхтарів - 9»
13:40 Т/с «Близнюки»
15:35 Х/ф «Летючий
голландець»
17:10 Х/ф «Визволення»
18:30 «Легенди карного
розшуку». Двійник Сталіна
19:00 «Свідок»
19:20 Т/с «Вулиці розбитих
ліхтарів - 9»
20:20 Т/с «CSI: Маямі»
21:30 «Свідок»
22:00 Т/с «NCIS:
полювання на вбивцю»
23:00 Т/с «Закон і
порядок»

07:40 Малята-твійнята
08:00 Телепузики
08:30 Мультик з Лунтіком
09:00 «Ранетки»
09:55 «Хор»
10:45 Comedy Woman
11:40 Жіноча ліга
12:10 Твою маму!
12:40 «Спліт»
13:05 Маша та моделі
13:45 Одна за всіх
14:10 «Моя прекрасна
няня»
15:10 Дім-2
16:05 «Ранетки»
17:00 «Універ»
18:25 Одна за всіх
18:55 «Моя прекрасна
няня»
19:55 «Універ»
20:50 «Реальні пацани»
21:15 «Універ»
21:40 «Закрита школа»
22:30 «Спліт»
23:00 «Та, що говорить з
привидами»
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10:00 Відкриття мечеті
10:15 «Легко бути жінкою»
11:00 ДПКЄ-2011.
Щоденник №3
11:10 «Віра. Надія. Любов»
12:00 Новини
12:25 «Надвечір›я»
з Т. Щербатюк
13:25 Х/ф «Терміново.
Секретно. ГубЧКа»
15:40 Х/ф «Брати
Карамазови»
16:55 Футбол. Чемпіонат
України. Прем›єр-ліга.
«Шахтар» (Донецьк) «Арсенал» (Київ)
17:45 В ПЕРЕРВІ: Новини
19:00 Євро-2012.
Фінальне жеребкування
19:55 Євро-2012.
Фінальне жеребкування.
Післямова
20:20 Магістраль
21:00 Підсумки дня
22:45 Трійка, Кено,
Секунда удачі

07:15 «Чіп і Дейл:
бурундуки-рятівники»
10:10 «Сімейні
мелодрами»
11:05 «Не бреши мені-2»
12:05 «Чесно»
13:00 «Ілюзія безпеки.
Сучасні чарівники»
13:50 «Манна небесна»
14:45 «Тиждень без жінок»
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 поукраїнськи»
21:10 «Пірати Карибського
моря-2: Скриня мерця»
00:00 «Пагорби мають
очі - 2»
01:30 Пригодницька
комедія «Гомо Еректус»
02:50 «Новини»

07:35 Ділові факти
07:45 Стоп-10
08:45 Факти. Ранок
09:30 Надзвичайні новини
з Костянтином Стогнієм
10:30 «Далекобійники»
12:35 Анекдоти
по-українськи
12:45 Факти. День
12:55 Спорт
13:00 Анекдоти
по-українськи
13:15 Comedy Club
14:15 «Морські дияволи.
Долі».
16:30 «Далекобійники».
18:45 Факти. Вечір
19:10 Спорт
19:15 Надзвичайні новини
з Костянтином Стогнієм
20:10 «Тринадцятий
район».
22:00 «Тринадцятий
район. Ультиматум».
00:05 Самозванці
01:05 Спорт

6.00, 7.00, 8.00, 15.00,
17.00, 19.00, 21.00, 23.30
СТН
6.30, 19.25 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 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»

06:00 «Бізнес+»
06:05 Х/ф «Можна, я буду
називати тебе мамою?»
07:45 Х/ф «Чоловік для
життя, або На шлюб не
претендую»
10:00 Х/ф «День
народження Буржуя-2»
18:00 «Вікна-Новини»
18:10 Х/ф «Кавказька
полонянка, або Нові
пригоди Шурика»
20:00 «Національне
талант-шоу «Танцюють
всі!-4»
22:00 «Вікна-Новини»
22:45 «Національне
талант-шоу «Танцюють
всі!-4». Підсумки
голосування»
00:45 «ВусоЛапоХвіст»
01:45 Х/ф «Три плюс два»
03:05 «Вікна-Спорт»
03:15 «Бізнес+»
03:20 Х/ф «Незакінчена
повість»

06:50 «Підйом»
06:55 М/с «Барбоскіни»
07:15 «Підйом»
07:30 Репортер
07:40 «Підйом»
09:00 Репортер
09:10 Т/с «Щасливі разом»
10:55 Т/с «Татусеві дочки»
12:00 Т/с «Кадети»
14:00 М/с «Бетмен»
14:35 М/с «Маска»
14:50 Teen Tіme
14:55 Т/с «Дрейк і 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»
20:35 Інтуїція
21:40 Х/ф «Спрага
швидкості»
23:35 Репортер

06:00 Програма передач
06:01 «Час-Тайм»
06:30 «Ранок на 5-му»
09:10 «Бізнес-час»
09:25 «5 елемент»
10:30 «Прес-конференції у
прямому ефірі»
13:20 «5 елемент»
14:20 «5 елемент»
15:20 «Своїми очима»
16:30 «РесПубліка з
Анною Безулик»
18:15 «Вікно у Європу»
18:45 «Київський час»
19:30 «Бізнес-час»
19:36 «Час: важливо»
21:00»Час»
21:40 «Час-Тайм»
22:00 «Вікно у Європу»
22:25 «Фактор безпеки»
23:00 «Київський час»
23:10 «Бізнес-час»
23:30 «Трансмісія-тест»
23:55 «Огляд преси»
00:25 «Автопілот-новини»
00:35 «Бізнес-час»

10:00 Алло, лікарю!
11:15 Х/ф «Блискучий світ»
13:30 Мультфільми
14:00 Невідома планета
15:00 Служба новин
«Соціальний пульс»
15:35 Пустелі світу
16:00 Країна порад
17:00 Алло, лікарю!
18:30 Служба новин
«Соціальний пульс»
18:55 «Економічний пульс»
19:00 Т/с «Ад›ютанти
кохання»
20:00 Соціальний статус:
Правова реформа
21:00 Служба новин
«Соціальний пульс»
21:30 Володимир
Висоцький та Марина
Владі
22:30 Кінофан: Х/ф «Змова
проти корони»

05:25 Т/с «Танго з
ангелом»
06:15 Д/с «Слідство вели...
з Леонідом Каневським».
07:00 Новини
07:10 З новим ранком
07:30 Спорт у Подробицях
09:10 Т/с «Клеймо»
11:00 Т/с «Повернення
Мухтара-2»
12:00 Новини
12:15 Д/с «Слідство вели...
з Леонідом Каневським»
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 «Дівоче
полювання»
22:35 «Велика політика з
Євгенієм Кисельовим»

08:20 Т/с «Слід»
09:00 Т/с «П›ятницький»
11:00 Т/с «Дорожній
патруль - 11»
12:00 Т/с «Ментовські
війни - 4»
13:00 «Нехай говорять.
Безневинний масаж»
14:00 Т/с «Слід»
16:00 Федеральний суддя
17:00 Події
17:15 Критична точка
18:00 Т/с «Єфросинія.
Продовження»
19:20 Жеребкування
фінальної стадії УЄФА
ЄВРО-2012
20:00 Т/с «Маруся.
Випробування»
21:00 «Хвилина на
перемогу»
22:00 Т/с «Ментовські
війни - 5»

07:30, 13:30, 16:30 Огляд.
Надзвичайна подія.
08:00, 11:00, 14:00, 17:00
Сьогодні.
08:25 Рятувальники
08:55 «До суду»
10:00 Звернення
Президента РФ Дмитра
Медведєва до громадян
Росії
10:05 Суд присяжних
11:25 «Суд присяжних.
Остаточний вердикт»
12:40 Центр допомоги
«Настасія»
14:25 «Прокурорська
перевірка»
15:40 «Говоримо і
показуємо»
17:30 Т/с «Літєйний»
19:30 Т/с «П’ятницький»
21:30 Х/ф «Хованки»
23:20 Х/ф «Дика ріка»

09:45 «Жити здорово!»
11:00 «Модний вирок»
12:00 Звернення
Президента РФ Дмитра
Медведєва до громадян
Росії. По закінченні Новини
12:20 «Слід»
13:15 «Дільничний
детектив»
14:00 Інші новини
14:15 «Зрозуміти.
Пробачити»
15:20 «Хочу знати»
15:55 Т/с «Фурцева»
16:55 «Чекай на мене»
18:40 «Поле чудес»
19:45 «Нехай говорять»
21:00 «Час»
21:30 «Висоцький.
Останній рік»
22:40 «Висоцький.
Останній концерт»

05:50 «Легенди
бандитського Києва»
07:50 Т/с «Детективи»
08:30 «Легальний доход»
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»
12:00 Т/с «Детективи»
12:35 Т/с «Вулиці розбитих
ліхтарів - 9»
13:35 Т/с «Сезон
полювання - 2»
19:00 «Свідок»
19:20 Х/ф «Запам’ятайте,
мене звуть Рогозін»
22:00 Х/ф «Мертві дочки»
00:40 «Свідок»
01:05 Х/ф «Віртуальний
шторм»

07:40 Малята-твійнята
08:00 Телепузики
08:30 Мультик з Лунтіком
09:00 «Ранетки»
09:55 «Хор»
10:45 Comedy Woman
11:40 Жіноча ліга
12:10 Твою маму!
12:40 «Спліт»
13:05 Маша та моделі
13:45 Одна за всіх
14:10 «Моя прекрасна
няня»
15:10 Дім-2
16:05 «Ранетки»
17:00 «Універ»
18:25 Одна за всіх
18:55 «Моя прекрасна
няня»
20:25 «Універ»
21:40 Теорія зради
22:20 «Щоденники
Темного»
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09:00 Підсумки дня
10:15 «Легко бути жінкою»
11:00 ДПКЄ-2011
11:10 «Віра. Надія. Любов»
12:00 Новини
12:25 «Надвечір›я»
з Т. Щербатюк
12:55 Околиця
13:25 Х/ф «Терміново.
Секретно. ГубЧКа»
15:00 Новини
15:40 Х/ф «Брати
Карамазови»
16:55 Футбол. Чемпіонат
України. Прем›єр-ліга.
«Шахтар» (Донецьк) «Арсенал» (Київ)
17:45 В ПЕРЕРВІ: Новини
19:00 Євро-2012.
Фінальне жеребкування
20:20 Магістраль
20:40 After Lіve
21:00 Підсумки дня
21:25 Шустер-Lіve
22:45 Трійка, Кено,
Секунда удачі

07:10 «Сніданок з 1+1»
07:15 «Чіп і Дейл:
бурундуки-рятівники»
10:10 «Сімейні
мелодрами»
11:05 «Не бреши мені-2»
12:05 «Чесно»
13:00 «Ілюзія безпеки.
Сучасні чарівники»
13:50 «Манна небесна»
14:45 «Тиждень без жінок»
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 поукраїнськи»
21:10 «Пірати Карибського
моря-2: Скриня мерця»
00:00 «Пагорби мають
очі - 2»
01:30 Пригодницька
комедія «Гомо Еректус»

07:35 Ділові факти
07:45 Стоп-10
08:45 Факти. Ранок
09:30 Надзвичайні новини
з Костянтином Стогнієм
10:30 «Далекобійники»
12:35 Анекдоти
по-українськи
12:45 Факти. День
12:55 Спорт
13:00 Анекдоти
по-українськи
13:15 Comedy Club
14:15 «Морські дияволи.
Долі».
16:30 «Далекобійники».
18:45 Факти. Вечір
19:10 Спорт
19:15 Надзвичайні новини
з Костянтином Стогнієм
20:10 «Тринадцятий
район».
22:00 «Тринадцятий
район. Ультиматум».
00:05 Самозванці
01:05 Спорт

6.00, 7.00 СТН
6.30 Столиця
7.25 У гостях у Д. Гордона
9.10 Хто в домі господар?
9.35 Актуальна тема
9.55 Т/с «Інспектор
Деррік»
11.00, 1.30 Як це?
11.30, 13.25, 0.35, 5.00
Мультляндія
12.50 Повнота радості
життя
13.45 Нас відповідей
14.50 Україна насправді
16.20 Доброчинний
концерт «Чесна гра»
19.10 Х/ф «Приїжджа»
21.00,0.05 СТН. Тижневик
21.30 Європейська
столиця
22.00 Х/ф «Везуча»
2.00 Муз. програма

06:00 «Бізнес+»
06:05 Х/ф «Можна, я буду
називати тебе мамою?»
07:45 Х/ф «Чоловік для
життя, або На шлюб не
претендую»
10:00 Х/ф «День
народження Буржуя-2»
18:00 «Вікна-Новини»
18:10 Х/ф «Кавказька
полонянка, або Нові
пригоди Шурика»
20:00 «Національне
талант-шоу «Танцюють
всі!-4»
22:00 «Вікна-Новини»
22:45 «Національне
талант-шоу «Танцюють
всі!-4». Підсумки
голосування»
00:45 «ВусоЛапоХвіст»
01:45 Х/ф «Три плюс два»
03:05 «Вікна-Спорт»
03:15 «Бізнес+»
03:20 Х/ф «Незакінчена
повість»

07:40 «Підйом»
09:10 Т/с «Щасливі разом»
10:55 Т/с «Татусеві дочки»
12:00 Т/с «Кадети»
14:00 М/с «Бетмен»
14:35 М/с «Маска»
14:50 Teen Tіme
14:55 Т/с «Дрейк і 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»
20:35 Інтуїція
21:40 Х/ф «Спрага
швидкості»
23:35 Репортер

08:55 «Економічний пульс»
09:00 Т/с «Ад›ютанти
кохання»
10:00 Алло, лікарю!
11:15 Х/ф «Блискучий світ»
13:30 Мультфільми
14:00 Невідома планета
15:00 Служба новин
15:35 Пустелі світу
16:00 Країна порад
17:00 Алло, лікарю!
18:00 Подорож на край
світу
18:30 «Соціальний пульс»
18:55 «Економічний пульс»
19:00 Т/с «Ад›ютанти
кохання»
20:00 Соціальний статус:
Правова реформа
21:00 Служба новин
«Соціальний пульс»
21:30 Володимир
Висоцький та Марина
Владі
22:30 Х/ф «Змова проти
корони»

05:25 Т/с «Танго з
ангелом»
06:15 Д/с «Слідство вели...
з Леонідом Каневським».
07:00 Новини
07:10 З новим ранком
07:30 Спорт у Подробицях
09:10 Т/с «Клеймо»
11:00 Т/с «Повернення
Мухтара-2»
12:00 Новини
12:15 Д/с «Слідство вели...
з Леонідом Каневським»
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 «Дівоче
полювання»
22:35 «Велика політика з
Євгенієм Кисельовим»
01:15 Х/ф «Остання
вечеря»
02:45 «Подробиці»

07:10 Т/с «Єфросинія.
Продовження»
09:00 Т/с «П›ятницький»
11:00 Т/с «Дорожній
патруль - 11»
12:00 Т/с «Ментовські
війни - 4»
13:00 «Нехай говорять.
Безневинний масаж»
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 Жеребкування
фінальної стадії УЄФА
ЄВРО-2012
20:00 Т/с «Маруся.
Випробування»
21:00 Шоу «Хвилина на
перемогу»
22:00 Т/с «Ментовські
війни - 5»

03:55 «НТВ ранок».
06:30 Т/с «Морські
дияволи».
07:30, 13:30, 16:30 Огляд.
Надзвичайна подія.
08:00, 11:00, 14:00, 17:00
Сьогодні.
08:25 Рятувальники
08:55 «До суду»
10:00 Звернення
Президента РФ Дмитра
Медведєва до громадян
Росії.
10:05 Суд присяжних
11:25 «Суд присяжних.
Остаточний вердикт»
12:40 Центр допомоги
«Настасія»
14:25 «Прокурорська
перевірка»
15:40 «Говоримо і
показуємо»
17:30 Т/с «Літєйний»
19:30 Т/с «П’ятницький»
21:30 Х/ф «Хованки»
23:20 Х/ф «Дика ріка»

09:15 «Контрольна
закупівля»
09:45 «Жити здорово!»
11:00 «Модний вирок»
12:00 Звернення
Президента РФ Дмитра
Медведєва до громадян
Росії. По закінченні Новини
12:20 «Слід»
13:15 «Дільничний
детектив»
14:00 Інші новини
14:15 «Зрозуміти.
Пробачити»
15:20 «Хочу знати»
15:55 Т/с «Фурцева»
16:55 «Чекай на мене»
18:40 «Поле чудес»
19:45 «Нехай говорять»
21:00 «Час»
21:30 «Висоцький.
Останній рік»
22:40 «Висоцький.
Останній концерт»
23:50 Х/ф «Перехрестя»

05:50 «Легенди
бандитського Києва»
06:15 Х/ф «Ризик»
07:50 Т/с «Детективи»
08:30 «Легальний доход»
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»
12:00 Т/с «Детективи»
12:35 Т/с «Вулиці розбитих
ліхтарів - 9»
13:35 Т/с «Сезон
полювання - 2»
19:00 «Свідок»
19:20 Х/ф «Запам’ятайте,
мене звуть Рогозін»
22:00 Х/ф «Мертві дочки»
00:40 «Свідок»
01:05 Х/ф «Віртуальний
шторм»
03:05 «Свідок»
03:30 «Правда життя»

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»
14:20 «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»

Високошвидкісний Інтернет МТМ
Тел.: (04596) 53-950, (093)311-30-03
07:40 Малята-твійнята
08:00 Телепузики
08:30 Мультик з Лунтіком
09:00 «Ранетки»
09:55 «Хор»
10:45 Comedy Woman
11:40 Жіноча ліга
12:10 Твою маму!
12:40 «Спліт»
13:05 Маша та моделі
13:45 Одна за всіх
14:10 «Моя прекрасна
няня»
15:10 Дім-2
16:05 «Ранетки»
17:00 «Універ»
18:25 Одна за всіх
18:55 «Моя прекрасна
няня»
20:25 «Універ»
21:40 Теорія зради
22:20 «Щоденники
Темного»
23:00 «Та, що говорить з
привидами»
23:50 «Реальні пацани»
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09:00 ДПКЄ-2011. ФІНАЛ
11:05 Шеф-кухар країни
11:55 Кумири і кумирчики
12:20 Караоке для
дорослих
13:10 Біатлон. Кубок світу.
Гонка переслідування
14:05 Атака магії
14:30 Маю честь
запросити
15:25 Біатлон. Кубок світу.
Гонка переслідування
(чоловіки)
16:20 Золотий гусак
16:50 В гостях у Д.
Гордона
18:30 «Червона рута-2011»
20:00 Вечір пам’яті Марка
Бернеса
20:40 Головний аргумент
20:50 Офіційна хроніка
21:00 Підсумки тижня
21:40 Точка зору
22:00 Фольк-musіc
22:55 Трійка, Кено,
Максима

08:00 «Холостячки. Нове
кохання»
09:05 «Лото-забава»
10:05 «Тімон і Пумба»
10:30 «Чіп і Дейл:
бурундуки-рятівники»
10:55 «Дикі і смішні»
11:20 «Хованки»
12:10 «Незвичайна сім’я»
13:45 «Шість кадрів»
13: «Смакуємо»
14:20 «Я так живу»
14:55 «Краса поукраїнськи»
16:00 «Дружина генерала»
19:30 «ТСН- тиждень»
20:15 «Мій коханий
телепень»
21:55 «10 кроків до
кохання»
22:55 «Світське життя»

08:00 «Соціальний пульс
вихідних»
08:25 Мультфільми
09:00 Під сонцем
10:00 Ронін. з Дмитром
Видріним
11:00 Х/ф «Комедія про
Лісістрата»
13:15 За сім морів
14:00 Шлях до перемоги
14:15 Здорове життя
14:40 Мультфільми
15:15 Нові пісні про
головне
18:10 Будь в курсі
18:30 «Світ за тиждень»
19:00 Т/с «Відчайдушні
батьки»
20:00 Невідома планета
20:40 Сильні світу сього
21:00 Кінофан: Х/ф
«Рабство»
23:30 Світські хроніки
23:50 Сильні світу сього
00:25 Т/с «Відчайдушні
батьки»

04:10 Т/с «Московський
дворик». Заключні серії
05:50 «Найрозумніший»
07:20 М/с «Вінкс»
08:20 М/с «Маша та
Ведмідь»
08:30 «Це моя дитина»
09:30 «Школа доктора
Комаровського»
10:00 «Ранкова Пошта з
Пугачовою та Галкіним»
10:35 «НЕДІЛЯ З
«КВАРТАЛОМ»»
11:30 «Смачна ліга з
А.Заворотнюк»
12:25 «Тільки ти»
14:25 Т/с «Найвродливіша
2»
18:05 Прем’єра. Х/ф
«Арифметика підлості»
20:00 «Подробиці тижня»
21:00 Прем’єра. Х/ф «Я
Вас чекаю (Вовки)»
22:50 Х/ф «Жорстока
любов»
01:00 «Подробиці тижня»

07:35 «Бомбило»
10:30 Ти не повіриш!
11:30 Козирне життя
11:55 Інший футбол
12:20 Спорт
12:25 «Тринадцятий
район. Ультиматум»
14:50 «Російський дубль»
18:45 Факти тижня з
Оксаною Соколовою
19:40 Спорт
19:45 Наша Russіa
Прем’єрний випуск
20:05 Останній герой
21:15 «У червні 41-го»
01:45 «Параноя»
03:25 Інтерактив.
Тижневик
03:40 «Залишитися
живим».

Високошвидкісний Інтернет МТМ
Тел.: (04596) 53-950, (093)311-30-03
06:00 Срібний апельсин
06:50 Події
07:20 Х/ф «Чоловік
повинен платити»
09:20 Ласкаво просимо
10:20 Шоу «Хто хоче заміж
за мого сина?»
12:00 «Заміж за мого
сина»
13:00 Т/с «Час для двох»
15:00 Т/с «Час для двох»
17:00 Шоу «Хвилина на
перемогу»
18:00 Т/с «Погоня за
тінню»
19:00 Події тижня
19:30 Т/с «Погоня за
тінню»
22:30 Футбольний вік-енд
23:55 Т/с «Поцілунки
пропащих янголів»
02:00 Х/ф «Віддалені
наслідки»
03:40 Події тижня
04:10 Т/с «Дарунок Божий»

6.00, 7.00 СТН. Тижневик
6.30 Хто в домі господар?
7.30, 14.35, 2.10, 5.00
Мультляндія
7.50 В гостях у Д. Гордона
9.30 Корисна розмова
9.40 Вчися з нами
10.00 Столиця
11.20, 3.00 Муз. програма
12.55 Добра звістка
13.30 Актуально —
насущно
15.55 Золота осінь М.
Поплавського
16.55 Х/ф «Везуча»
18.55, 0.45 Х/ф «Багато
галасу даремно»
20.25 Гаряча лінія «102»
21.00 СТН. Спорт.
Тижневик
21.25 Світ бізнесу.
Підсумки
2.00 Х/ф «Фракія проти
Дракули»
23.45 Громадська
приймальня

05:00 «Наші улюблені
мультфільми: Крокодил
Гена и Чебурашка»
05:35 Х/ф «Міміно»
07:05 «МастерШеф»
08:00 «Сніданок з Юлією
Висоцькою»
08:10 «Їмо вдома»
10:00 «Неймовірні історії
кохання»
11:00 «Караоке на
Майдані»
12:00 «Х-Фактор.
Революція»
14:45 «Х-Фактор.
Революція. Підсумки
голосування»
16:10 «МастерШеф»
19:00 «Битва екстрасенсів.
Третя світова»
21:15 Х/ф «Будинок на
узбіччі»
23:55 Х/ф «Дві історії про
кохання»
02:00 «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 лікаря
08:25 Даєш молодь
08:50 Х/ф «Громобой»
10:45 Я - ГЕРОЙ!
12:50 Шоуманія
13:40 Info-шок
14:30 Х/ф «Міс
Конгеніальність»
16:45 Х/ф «Міс
Конгеніальність 2.
Озброєна та легендарна»
19:00 Х/ф «Пірати
Карибського моря. На
краю світу»
22:25 Хто проти
блондинок?
23:30 Х/ф «Вечеря з
недоумками»
02:00 Спортрепортер
02:05 Х/ф «Новий хлопець
моєї мами»

08:20 «Тема тижня»
08:30 «Рекламна кухня»
08:50 «Бізнес-час»
09:20 «Вікно в Америку»
10:15 «Яппі»
10:35 «Феєрія мандрів»
11:15 «Трансмісія»
11:35 «ДМБ»
12:20 «Життя цікаве»
13:20 «Мотор-ТБ»
14:10 «Тема тижня»
14:25 «Гра долі»
(Легендарне парі)
15:20 «Рекламна кухня»
16:20 «Фактор безпеки»
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 «Хроніка тижня»
20:50 «Тема тижня»
21:00 «Час: підсумки»
21:40 «Час-Тайм»
22:00 «Територія закону»

03:15 Т/с «Аеропорт».
05:00 «В пошуках Франції».
06:00, 08:00, 11:00
Сьогодні.
06:15 Лотерея «Російське
лото».
06:45 Їхні вдачі.
07:25 Їмо вдома.
08:20 «Перша передача».
08:55 «Розлучення поросійськи».
10:00 Дачна відповідь.
11:20 Своя гра.
12:00 щогодини
спецвипуски програми
«Сьогодні».
12:15, 20:25 Т/с «Дикий».
18:55 «Сьогодні.
Підсумкова програма».
21:30 Х/ф «Сибіряк».
23:30 Х/ф «Богині
правосуддя».

08:10 «Армійський
магазин»
08:45 «Здоров’я»
09:35 «Непутні нотатки»
10:15 «Доки всі вдома»
11:15 «Фазенда»
11:50 «Галина Польських.
У ролі щасливої жінки»
13:15 Х/ф «Білі роси»
14:50, 16:15, 20:15, 22:15,
23:15 Х/ф «Місце зустрічі
змінити не можна»
20:00, 22:00, 23:00 Вибори
- 2011
21:00 Недільний «Час»
00:00 Х/ф «Мої зірки
прекрасні»

06:00 «Легенди
бандитської Одеси»
07:30 Т/с «Павутиння»
11:30 «Легенди карного
розшуку». Двійник Сталіна
12:00 «Агенти впливу»
12:55 «Моя країна»
14:00 Д/с «Православні
святі»
15:00 Т/с «Золотий
капкан»
19:00 Х/ф «Напролом»
21:00 Х/ф «Під укіс»
22:50 Х/ф «Скажені акули»
00:50 Х/ф «Віртуальний
шторм»
02:40 «Речовий доказ»

08:05 Байдиківка
08:35 Телепузики
09:00 Мультик з Лунтіком
09:30 Єралаш
10:05 Одна за всіх
10:30 «Універ»
10:55 Х/ф «Тимчасово
вагітна»
12:30 Лялечка
13:25 Це любов
13:50 Дайош молодьож!
14:45 «Універ»
16:30 Х/ф «Любов.ru»
18:00 10 бажань
18:55 Дайош молодьож!
20:10 «Універ»
22:30 Це любов

Безкоштовні оголошення
КПЖ і КГ Вишгородської міської ради потрібні:
- прибиральник з комплексного прибирання,
ПРОДАМ
оклад — 1938,00 грн (премія);
1 кім. кв. 46 м2, ремонт, бойлер, ділянку під забудову,
- прибиральник вулиць, оклад — 2 000,00 грн (пре7/9 поверх, Кургузова, 3б. 0,115 га, Димер, центр.
мія);
Тел: (098) 555-85-83
Тел: (067) 319-77-40
- слюсар-сантехнік, оклад — 2 140,00 грн (премія);
ІНШЕ
- столяр, оклад — 1 938,00 грн (премія);
Юридичні послуги, будь-які правові
Домашній майстер
- тесляр, оклад — 2 000,00 грн (премія);
питання. Адвокат.
Тел: (063) 100-90-08
- покрівельник, оклад — 2 400,00 грн (премія).
Тел: (067) 184-18-55
Весільні послуги від А до Я. Тел: (063) 269-51-24
По довідки звертатись у відділ кадрів за адресою:
Оформлення весіль
Гіпсокартон, відкоси, шпалери,
м. Вишгород, вул. Кургузова, 9-а, тел: 54-885
шпаклівка, багет, плитка.
Тел: (067) 114-29-02
Дитячі свята:
— аквагрим;
— іграшки з повітряних кульок
Тел: (067) 239-91-15
Оформлення весіль, бенкетів. Букет нареченої, арки.
Тел: (096) 424-99-17

тканиною, кульками.
Тел: (063) 269-51-24
Вразити подарунком? —
Іграшки із живих квітів.
Тел: (095) 111-31-82

Послуги адвоката: консультації, складання
документів, ведення справ у суді.
Тел: (066) 292-23-63

ГОРНОЛИЖНИЙ КОМПЛЕКС ТЕРМІНОВО
ЗАПРОШУЄ НА СЕЗОННУ РОБОТУ:
— КАСИРІВ; — ПРИБИРАЛЬНИЦЬ; — ПРОКАТЧИКІВ.
ТЕЛ: (067) 468-06-15

ТОВ «ЦКС-Профіль» запрошує на роботу
оператора автоматичної лінії виробництва
холоднокатаних профілів
Вимоги:
— кваліфіковані робітники з досвідом роботи на
прокатних лініях та верстатах із ЧПУ.
Умови:
— виробництво розташоване в с. В. Дубечня
Вишгородського району,
розвозка від ст. м. «Героїв Дніпра» через Вишгород.
— робота 2-3-змінна, постійна.
Тел: (067) 235-30-80, (044) 331-23-69

Підприємство ТОВ з II "Хенкель Баутехнік
(Україна)" оголошує конкурс на заміщення
вакантної посади:
Електромеханік дільниці
— вік від 25-45 років, чоловік, освіта вища
інженерно-технічна, базова вища, професійна;
спеціальність — інженер-електрик, інженерелектромеханік, технік-електрик, електрослюсар,
досвід
обслуговування
систем
промислової
автоматики та ділянок силової мережі, досвід роботи
на аналогічній посаді: 2-5 років.
Заробітна плата висока.
По довідки звертатись до відділу кадрів
підприємства:
Вишгород, вул. Новопромислова, 2.
Телефон: (044) 490-77-67

Вишгород

Учень запитує учителя:
– Чи варто карати кого-небудь за те, чого він
не робив?
– Ні, ні в якому разі не
можна!
– Добре. Я не зробив
домашнє завдання...

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

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.
Спілка підприємців Вишгородщини ВІТАЄ з днем
народження Костянтина Олександровича АНДРОЩУКА!
Хай доля ніколи не зраджує Вас,
І буде безхмарним
життя і красивим,

Щоб юним себе почували весь час,
Здоровим, натхненним
і завжди щасливим.

По многочисленным просьбам
известная знахарка и целительница

ИОАННА
проводит прием в г. Вышгороде (с 26.11 по 02.12)
Все виды порчи снимаются на свечах. Вышепчет любые кожные заболевания. Освобождает от всех видов порчи (даже сделанное на смерть),
сглаза, колдовства, испуга, родового проклятия, венца безбрачия, одиночества, открывает дорогу в бизнесе, личной жизни. Старинными молитвами безошибочно вышепчет разные болезни. Желаете, чтобы в вашем доме были мир и покой? Мечтаете о материальном благосостоянии?
Приходите к знахарке ИОАННЕ. Она поставит вам защиту от болезней.
Если хотите избавиться от пьянства, приносите рубашку. От бесплодия — 3
сырых яйца и чистую пеленку. Не ладится в хозяйстве, неурожай на огороде
— соль и горсть земли со двора. Нет мира в семье между мужем и женой, родителями и детьми — несите 3 свечи. Страдаете от одиночества — принесите
замок с ключом. Детей с заиканием, энурезом, другими болезнями мочеполовой системы, нервным тиком, припадками черной болезни следует приводить
взрослым. Людям, которые страдают от импотенции, простатита, аденомы
предстательной железы и других болезней мочеполовой системы — принети
пачку соли. Кто страдает от заболеваний суставов, взять с собой 0,5 л воды.
Тысячи людей страдают от колдовства, и избавиться от этого поможет
ИОАННА. Уникальный дар возвращать радость жизни.
Стоимость индивидуального приема — 20 грн.
Запись по тел: (063) 639-98-18

Школа і позашкілля

Вишгород
Подорожі
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Сила духу – від нашої землі

Наталія КОВАЛЬЧУК,
класний керівник 11-Б класу
районної гімназії «Інтелект»
ФОТО — автора

Земле!.. Тиха моя. Скорботна моя і
велика.
Що я без тебе? Так собі – сірий суб’єкт.
Он журавель. Хвали небесам накурликав,
А від землі починає дітей і себе…
(Ліна Костенко)
і рядки особливо хвилюють на
землі, яку називають «квіткою
на камені», «перлиною Поділля», яка є одним із семи чудес України.
Кам’янець-Подільський, Хотин, Хотинська фортеця… Про враження від перебування там прочитала нещодавно й на
сторінках «Вишгорода», розумію і розділяю високі почуття автора.
Зворушливо-спокійний стан природи
повертає нас у постійний пошук себе, свого місця у цьому світі. Осіння магія природи
вимальовує неперевершені картини, веде у
світ, де немає фальші. Останні листочки па-

Ц

дають додолу. А ось той залишився на гілці,
самотньо тремтить від подиху вітру і повертає у спогади про літні подорожі – про одну
з них й досі згадують у класі.
Це була поїздка на Поділля. Наша екскурсія розпочалась з площі «Польський
ринок», собору святих Петра і Павла, куди
увійшли через Арку бажань. Побудована
вона була ще у ХVIII ст., і, звичайно, кожен
доторкнувся до сивої давнини, загадав сокровенне бажання в надії на те, що воно
обов’язково здійсниться.
Кам’янець – місто трьох націй, характерні риси яких збереглися і в архітектурі.
За всю історію Кам’янець ніколи і ніким не
був підкорений.
Довго милувалися Старою фортецею,
біля якої точилося чимало боїв, ворожих облог турецького султана Османа II у ХVII ст.
У 1944 році невеликий гарнізон радянських
військ Старого замку затримав відступаючу
частину німецької танкової армії.
А ще нас вразила Хотинська фортеця,
побудована за часів Київської Русі за наказом князя Володимира, для захисту переправи через річку Дністер. До нашого часу

У фортеці навіть вікові камені зберігають героїчну історію країни

Кожний учень міг натягнути тятиву
старовинного лука і влучити у ціль

ФізкультУРА!

Бронзовий призер
– з «Інтелекту»
Володимир СИДОРЧУК,
тренер-викладач
КП «УФКС Вишгородської
міської ради»
ФОТО — автора

У

збереглося 5 веж на 60-метрових стінах,
прикрашених орнаментом з червоної цегли.
Коли уважно придивишся, можна розгледіти силует глечика. Саме так хотинці
увічнили пам’ять про мужню дівчину, яка,
за легендою, врятувала гарнізон від спраги.
Під час облоги вона по мотузяній драбині спускалась із глечиком до Дністра і набирала воду для воїнів. Одного разу, під час
підйому води, стала мішенню для отруєної
стріли. Сил у дівчини вистачило, щоб донести глечик з водою до змучених воїнів, на
руках яких вона й вмерла.
А оборонці замислилися над побудовою
65-метрового колодязя. Зараз у його підвалинах міститься діорама Хотинської битви 1621 року, яка врятувала Західну Європу
від вторгнення яничар.
Душа переповнюється гордістю за те,
що наші пращури були людьми великої
сили духу. А сили їм давала матінка-земля,
яку вони любили, оберігали і звеличували
своїми перемогами.

Гість у школі «Сузір’я»
Лариса ПАВЛЕНКО, вчитель-методист,
вчитель української мови та літератури
Вишгородської спеціалізованої школи
«Сузір’я»
ФОТО – Іван БОНДАРЕНКО, «Вишгород»

моря синього», «Вірна дружина моя».
Їх любимо не тільки ми, а й у Канаді,
Америці, Австралії, їх співають українці в
усьому світі.
Він – автор мелодійної колискової «Рученьки-ніженьки», що більше 10 років звуещодавно гостем вчителів і чала у телепередачі «На добраніч, діти»,
учнів школи був письменник- його пісні ми чули в кінофільмах «Коли погуморист Микола Сом. Година чинається юність», «Артист із Коханівки»,
спілкування з ним була годиною посмі- «Їхали ми, їхали» та інших. Представляючи
присутнім на зустрічі письменника-гумошок, жартів і хорошого настрою.
Талант Миколи Сома - багатогранний. риста, директор школи Світлана Лозицька
Він пише не лише жартівливі пісні та гу- сказала, що наш гість – письменник самоморески (їх називає «придибенції»), а й лі- бутнього таланту, іскрометної дотепності
ричні вірші, що стали народними піснями. та гумористичного хисту.
Учениці 9-Б класу Настя Кунделько, Яна
Найвідоміші – «Мрія» («Без вітру не родить
жито»), «Вишиванка», «Пливе Дніпро до Безкоровайна, Тетяна Гегель прочитали
ліричні вірші поета «Мрія», «Вишиванка», «Українські народні пісні», а Ірина Квачук – жартівливий
вірш «Не я б’ю – верба б’є». Всім
сподобалась гумореска «Дешеві
костюми», майстерно розказана
Олександрою Морозовою. Ольга
Кочеткова, Олеся Гренчук, Олександра Назаренко, Марія Шевченко, Дар’я Нікітіна (учениці 7-А
класу) заспівали народні пісні:
«Зеленеє жито, зелене», «Якби я
мала крила орлині», «Облітає соловейко». Народні пісні – улюблені пісні письменника, і йому дуже
сподобалось, як душевно й ніжно
співали дівчата. Микола Сом був
однокурсником Василя Симоненка, близьким другом Михайла
Стельмаха, Максима Рильського,
Улюблені пісні Миколи Сома – народні
Павла Загребельного, Андрія Ма-
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м. Вишневе минулої
суботи в особистій
першості з настільного тенісу Києво-Святошинської ДЮСШ взяли
участь юнаки та дівчата
1999-2000, 1998-1996
років народження.
Господарі
запросили
юних тенісистів із Броварів,
Сквири, Баришівки, Борисполя та Вишгорода.
Змагалися за коловою
системою — до двох перемог одного із суперників.
Бронзову медаль та грамоту за трете місце отримав
учень гімназії «Інтелект»
Євген Яровий (НА ФОТО).

Сигнали служби 101

Палають
будинки, гинуть
люди
Анна БОРИСОВА,
старший інспектор
сектору НПО
Вишгородського РВ,
лейтенант служби
цивільного захисту

Т

Н

Яка усмішка!
лишка. Надзвичайно цікаві його спогади
про цих корифеїв української літератури.
Василь Симоненко, зі спогадів Миколи
Сома постає улюбленцем друзів, дотепником, життєрадісним юнаком, що любив
гумор і підказував теми для гуморесок. Боляче пронизала згадка про трагічну передчасну смерть поета.
Запам’ятав Микола Сом простоту, щирість і щедрість Михайла Стельмаха, коли
разом рибалили на Київському водосховищі, його жарти, смішні історії.
Слухаючи гуморески (придибенції),
присутні відчули талант гумориста дарувати людям радість і усмішки, його поетичну
душу, виклик проти безликості, чванькуватості, лукавства. Його гуморески пробуджують честь і сміливість, козацьку душу.
Ця зустріч надовго запам’ятається і
учням, і вчителям.

ривожним і неспокійним
виявився
місяць листопад. На території
Вишгородщини
виникло 15 пожеж, в результаті яких загинули 3
особи, а це утричі більше,
ніж минулого місяця. Матеріальні збитки становлять приблизно 1 040 000
млн
грн.
Врятовано
майна на суму близько
4 000 000 млн грн.
Основні причини пожеж
– необережне поводження
з вогнем, паління в нетверезому стані, перегрів димаря пічного опалення та
коротке замкнення.
Вкотре нагадуємо про
необхідність неухильного
дотримання протипожежних правил.
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Календар

Цей день в історії
26 листопада – Всесвітній день інформації; День
пам’яті жертв голодоморів і
політичних репресій в Україні
1965 — запущено перший французький супутник
«Asterix»
1977 — у Львові відкрито
пам’ятник Івану Федорову
2003 — останній політ авіалайнера Конкорд
Іменини: Антон, Герман
27 листопада – День морської піхоти; 115 років тому
запроваджено Нобелівську
премію (1895)
1890 — народилася Зінаїда
Тулуб, українська письменниця і перекладачка, кіносценарист
Іменини: Олександр, Олексій (Алексій), Ганна
28 листопада – початок
Різдвяного посту
1520 – експедиція Магеллана досягла Тихого океану
1893 – у Львові відбулася
прем’єра п’єси Івана Франка
«Украдене щастя»
1928 – на Одещині створено
першу в СРСР машинно-тракторну станцію
1948 – у США надійшли в
продаж перші фотоапарати
«Polaroid»
2006 – Верховна Рада України визнала Голодомор актом
геноциду проти українського
народу
Іменини: Григорій, Гурій,
Дмитро, Микита
29 листопада – Міжнародний день солідарності з палестинським народом
1877 – Томас Едісон вперше
продемонстрував фонограф
Іменини: Василь, Віктор,
Дмитро
30 листопада – свято Калити у стародавніх слов’ян;
Міжнародний день захисту
інформації
1609 — Галілео Галілей
склав першу карту місячної поверхні
1867 — розпочав роботу Одеський маяк — перший
електричний маяк на теренах
Російської імперії
1914 — кінодебют Чарлі Чапліна
1939 — почалася радянськофінська війна
1993 — гербом Російської
Федерації став двоголовий
орел
2006 — офіційний випуск в
продаж нової операційної системи Windows Vista і офісного
пакету Office 2007 корпорації
Microsoft
Іменини: Геннадій
1 грудня – Всесвітній день
боротьби зі СНІДом, День
працівників прокуратури
1953 — вийшов перший номер журналу «Playboy»
1990 — уперше після війни
в Ленінграді введено продовольчі картки
Іменини: Анастасій, Микола, Платон, Роман
2 грудня
1697 — у Лондоні відкрито
кафедральний Собор святого
Павла і почалась перша служба
1945 — у США створено перший ядерний реактор.
Іменини: Павлина

Вітання

Дата

Вишгород

«КЛЕРИКО» — 10 років

ДЖЕРЕЛО: ТРК «Више Град»

У

листопаді відзначив 10 років свого існування танцювальний колектив «Клерико».
Останній рік — це комунальний заклад
культури Вишгорода, який уже отримав власний танцювальний клас на
вул. Н. Шолуденка, 6-в (червону стрічку урочисто перерізав мер міста Віктор Решетняк).
Саме він 19 листопада ц. р. у залі районного центру творчості «Дивосвіт» привітав іменинниць. Окрім батьків юних танцюристів (зокрема Валентин Коровай),
привітати колектив прийшли — за особистими запрошеннями — працівники виконкому міськрадт, міських комунальних
підприємств, фізкультурники і спортс-

Дружна родина «Клерико»

Теплі привітання від заступника губерантора КОДА Ярослава
Москаленка та Вишгородського міського голови Віктора Решетняка

мени (директор
КП «УФКС» Василь Колобов),
підприємці
і
депутати (депутат міськради,
заступник
голови Асоціації
роботодавців
Вишгородщини Валерій Виговський вручив
подарунок особисто), місцева
влада (секретар
Вишгородської
міськради Марія Решетнікова, заступники
Вишгородського міського го-

За що дають мільйони доларів
Підготувала Вікторія ШМИГОРА

П

ремію миру отримала жінка з
Африки, а нагороду за літературу — психолог з в’язниці.
Присудження найпрестижнішої нагороди світу – Нобелівської премії в 2011
році пройшло без скандалів.
Щоправда, премію за встановлення
миру отримала Елен Джонсон-Серліф,
президент Ліберії, де досі не зовсім спокійно після громадянської війни.
Нобелівський комітет також відзначив нагородою дослідження розширення
Всесвіту, відкриття нових кристалів та клітин, що впливають на імунітет.
За літературні заслуги цього року нагородили вірші письменника-психолога з
паралізованою рукою Томаса Траснремера із Швеції.
Жінки Африки за мир
Лауреат найпрестижнішої номінації
Нобелівської премії — за мир — перша
жінка-президент на Африканському континенті. Елен Джонсон-Серліф стала на
чолі Ліберії шість років тому (через три
роки після закінчення громадянської війни).
У 1980-х роках Джонсон-Серліф брала активну участь у поваленні тоталітарного режиму сержанта Семюеля Доу, а у
1990-х — проти президента Чарльза Тейлора, який сфальсифікував результати
виборів. Разом із нею найпрестижнішу
нагороду в розмірі 1,5 млн доларів розділили Лейма Гбові і журналістка Тавакуль
Карман.
Гбові організувала «Рух ліберійських
жінок за мир» у 2002 році. А Карман боролася за свободу слова і право на самовираження жінок Ємену, організувавши
низку сидячих акцій протесту і заснувавши рух «Жінки-журналісти без ланцюгів».
Премія за розширення Всесвіту
Фізик Сол Перлмуттер разом із двома своїми колегами Брайаном Шмідтом
і Адамом Рісом 13 років тому перевернули науковий світ. Вчені встановили, що

лови Олексій Данчин і Олександр Ростовцев). Почесним гостем святкового заходу
був перший заступник голови Київської
обласної державної адміністрації Ярослав
Москаленко.
Святковий концерт, два сольні номери — хореографа-балетмейстера Аліни Кульбаби та ведучої Любові Меланіч,
подяки від батьків і батькам, святковий
торт, презентація телероликів ТРК «Више
Град», які розповідають про танцювальний колектив, теплі вітання… Приємною
несподіванкою стало повідомлення Ярослава Москаленка про те, що Вишгородська районна організація Партії регіонів
готує для «Клерико» чек на 20 тис. грн (на
розвиток), а ще таланти Вишгорода чекає
Будинок творчості (за словами віце-губернатора, над цим спільним проектом
нині працюють обласна державна влада
та місцеве самоврядування).

Нобелівська премія-2011

Після смерті «динамітного короля» Альфреда Нобеля залишився колосальний капітал. Його 93 заводи випускали 66,5 тис. тонн різних вибухових речовин у рік. Великі
суми були вкладені в інші підприємства і цінні папери в багатьох країнах світу. Після
ліквідації усього, що належить Нобелю, виручена сума склала 31 млн. шведських крон
(за іншими джерелами, 70 млн).
Альфред Нобель залишив після себе заповіт, в якому зазначено: «Усе реалізоване
майно, що залишилося після мене, має бути розподілене в такий спосіб: виконувачам
духівниці слід обернути капітал у надійні цінні папери й утворити з них фонд, прибуток
від якого буде щорічно видаватися як премії тим, хто протягом попереднього року
приніс найбільшу користь людству. Мій рішучий намір полягає в тому, щоб премії присуджувалися попри національну приналежність кандидатів; лауреатом має ставати
найгідніший, незалежно від того, скандинав він чи ні».
Всесвіт прискорено розширюється.
Астрономи до цього відкриття вважали, що чорна матерія навпаки — уповільнює віддалення скупчень галактик одна
від одної. За своє відкриття двоє фізиків
із США і один вчений із Австралії отримали нагороду Шоу з астрономії.
Нагорода за імунітет
Дослідження людського імунітету принесли Нобелівську премію одразу трьом
вченим: Ральфу Стейнману із Канади,
його американському колезі Брюсу Бойтлеру та вихідцю з Люксембургу Жулю
Хофману.
Хоча півмільйона доларів із премії, яка
ділиться на трьох, згідно з рішенням Нобелівського комітету, мав отримати саме
Стейнман, який відкрив у людському організмі дендритні клітини. Як виявилося,
вони відіграють важливу роль в розвитку
і зміцненні імунітету людини.
Однак сам учений не дожив до отримання Нобелівської три дні. Впродовж
чотирьох років він боровся з раком підшлункової залози, використовуючи своє
відкриття.
Дивні кристали Шехтмана
Нобелівську премію з хімії отримає
вчений з Ізраїлю Даніель Шехтман, який
відкрив нову форму структури твердих
тіл. Квазікристали Шехтмана, на відміну
від більшості речовин у твердому стані,
мають кристалічну клітину, яка не повторюється і нагадує з вигляду арабські візерунки.

Автор: Technion - Israel Institute of
Technology
Вивчення властивостей квазікристалів
дозволить створювати надміцні матеріали. Однак синтезувати їх поки що вченим
не вдається. Перший відкритий і досліджений квазікристалічний сплав назвали
на честь Шехтмана – шехтманіт.
Окрім ізраїльського вченого Нобелівську з хімії цього року не отримав ніхто.
Тож йому дістануться 1,5 млн доларів.
Психолог-письменник
Шведський письменник Тумас Трансрьомер довгий час працював психологом
у в’язниці, а паралельно був відомим піаністом. Однак із 1990-х роках він пережив
інсульт, після якого перестала функціонувати одна рука.
Та Тумас продовжив грати на фортепіано лише однією рукою і писати поезію.
Нобелівський комітет вирішив удостоїти
Трансрьомера нагородою за «короткі,
напівпрозорі образи, які дають нам оновлений погляд на реальність». Шведський
письменник до цього часу удостоївся всіх
найпрестижніших літературних нагород
Європи.
Нагадаємо, що Швед Томас Транстремер отримав Нобеля з літератури, а
Нобелівську премію з хімії отримав Даніель Шехтман.
У той же час, Нобелівську премію з
фізики присудили за вивчення Всесвіту.
Крім того, цього року премію вперше вручили посмертно.

КОЛО жінки

Вишгород
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Останній заповіт

Сусіди
Марта КВІТКА
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Вона знайшла батька через 67 років

ФОТО з сімейного альбому Гашнікових

Х

то б сумнівався, що Інтернет – велика річ. Мало
того, що він об’єднує долі
різних людей, які дізнались одне
про одного саме у цій мережі. Він
допомагає знайти найрідніших.
Принаймні жителька Вишгорода
Ніна Данилівна Гашнікова, яка була
впевнена, що батько пропав безвісти наприкінці Великої Вітчизняної
війни, знайшла місце поховання і
навіть номер братської могили.
Є такий інтернет-сайт «Меморіал». Рядовий 297-ї стрілецької
Слав’янсько-Кіровоградської
дивізії

Ніна Данилівна Гашнікова

Данило Григорович Коломак загинув 8
червня 1944 року в Румунії. У братській
могилі № 1 — у трьох кілометрах від
міста Ясси — поховані 13 радянських
воїнів.
Ніна Данилівна прочитала це і заплакала. Всього два роки тому вона
поховала маму, яка перед смертю попросила її знайти батька — якщо не
живого, то хоча б його могилу.
Ольга Павлівна довго не могла змиритися з думкою, що її Даня загинув.
Вона була молода, вродлива, її сватали такі «орли»… Подруги їй заздрили,
бо чоловіків було мало — майже в кожній родині не повернулись з фронту
батько чи брат. А скільки чоловіків наклали життям за Вітчизну!
Не зрадила Ольга коханого. А на
фронт летіли її листи, які писала щодня, – чекаю, кохаю, вірю! Трикутнички, листівки з фронту із штампом
військової цензури «Перевірено» притискала до серця, і на мить здавалось,
що це він, її Даня увійшов до кімнати –
вона навіть відчувала тепло його силь-

ного тіла.
Коли ж довго не було листів, вона
по-дитячому ображалась. І він бачив
цю образу між рядками – «… дорожче
вас із Ніною у мене немає нікого у світі.
А тут, Оля, війна, кулі щодня свистять
над головою. Я ж писав вже тобі, що
навіть не поранений. Мені здається,
що я або відразу загину, або повернусь – бо доля моя така…
Ось зараз пишу тобі листа, а німчура пострілює, щоб нам не тоскно було.
А кухня везе обід і по 100 грамів російської рідненької…»
Ольга любила перечитувала його
листи. Написані з гумором, вони піднімали її настрій, весь день вона мовби літала на крилах. Особливо раділа,
коли він написав, що нагороджений
медаллю «За відвагу» і надіслав фото.
А коли Ніна підросла, у кожному з
листів на фронт малювала то будиночок, то дерево, то звірятко. І скільки ж
було радості, коли з фронту отримувала звісточки від батька!
Він звертався до неї, мов до дорослої: «Здрастуй, моя дорогенька доця
Ніна Данилівна!... Пишу з далекого
краю, гонимо ми німців, щоб тобі краще жилося… поцілуй за мене маму багато-багато-багато разів…»
Останній свій лист тато написав 5
червня 1944 року: «Я зараз на фронті…
ідуть жахливі бої, пишу на ходу. Буде
час — напишу великого листа. Поки
що міцно цілую вас, дорогі мої, велике
число разів…»
А через три дні «дістала» і його фашистська куля. Не судилося йому обійняти коханих дружину і доньку, зібрати врожай на городі, про який писала
Ольга у своєму листі. «У цьому році не
допоможу, не чекай на мене», — відповідав їй. – А наступного року я повернусь, коли розтане сніг...».
Не повернувся. Вона ж терпляче
чекала і вірила, що живий. Не міг загинули її Даня, великий життєлюб і
гуморист. Ось і на папірці з печаткою
чорним по білому: «Пропав безвісти».
Жевріла крихта надії. А спогади повертали у минуле.
Ольга згадувала, як вперше прийшла до батьків Данила знайомитися.
Тільки він попередив, що вони глухуваті і треба розмовляти гучно. А їх попередив, що наречена трохи недочуває.
Коли ж привіталися по методиці
Данила, присутня при цьому родичка
нареченого не витримала: «Чого ви
кричите?»
«А й справді, ми добре вас чуємо»,
— засмутилися батьки. «А я добре чую
вас», — зніяковіла Ольга.
І всі розсміялися. Бо зрозуміли, що

Трупа драматичного театру — Данило в першому ряду праворуч

це Данилів жарт. Артист — він і є артист.
Він і справді до
війни служив у театрі імені Пушкіна в м.
Артемівську після закінчення Донецького
театрального училиСімейна іділія: Ольга з маленькою
ща, переграв реперНіною,
Данило та його сестра Катерина
туар української класики.
В одній із масовок
Особисте життя Ніни склалося не
побачив Ольгу і покохав. Їй було 18,
так, як хотілося. З чоловіком розійшлайому – 20. А через рік почалась війна.
ся, коли сину Ігорю виповнилось шість
Данило рвався на фронт, хоча міг
років, сама піднімала малого. Сьогодотримати білий квиток. А вдома, в окуні він – лікар-невропатолог відомої в
пації, залишилась дружина і крихітка
Україні лікарні. Підростає донечка, НіНіна. І тільки після звільнення Донбасу
нина онука.
полетіли листи до найдорожчих люНіна Данилівна у Вишгороді вже
дей.
понад 30 років. Тут працювала на заЯк склалася доля Ольги і Ніни? До
пенсії Ольга працювала в науково-дослідному інституті при заводі «Автоскло» у Костянтинівці лаборанткою.
Вона була дев’ятою дитиною у багатодітній родині. Із 10 дітей – її братів
і сестер – троє померли від голоду в
1933 році. Поховали і батька.
Мамина сестра забрала сімох дітей

Вісточка з фронту. На фото крайній у першому ряду (з медаллю «За
відвагу») — Данило Коломак

із Курської області, де жили, і переїхала з ними у Донбас. Україна врятувала сім’ю від голоду. Ніна має дві вищі
освіти – інженера-будівельника й економіста. Працювала після інституту, як
і мама, на тому ж «Автосклі» — тоді там
був 10-тисячний колектив.
Одного разу до її кімнати увійшла
жінка і запитала, чи вона справді донька Данила Коломака. Почувши ствердну відповідь, зізналась, що все життя
кохала лише Данила, кохає і досі.
Зберігає всі афіші вистав театру з
його ім’ям. Данило не відповів на її почуття, то вона так і залишилась сама,
не створила сім ю. А зараз тяжко хворіє. Обіцяла подарувати Ніні ці афіші.
А через кілька днів Ніна дізналась, що
жінка померла…
Батька любили жінки, і мама не раз
говорила про це. Але одна справа,
коли люблять тебе, і зовсім інша, коли
любиш ти. Життя іноді розставляє такі
пастки.

воді «Карат». А коли підприємство
було фактично ліквідовано, перейшла
у трест «Вишгородсільбуд». Отримала
квартиру.
У місті пам’ятають Ніну Данилівну
і як заступника начальника страхової
компанії «Оранта», і як секретаря приймальні директора районної гімназії
«Інтелект».
Після того, як переїхала до неї
83-річна мама, Ніна Данилівна остаточно розпрощалась з роботою – треба було доглядати стареньку. Мами
вже два роки немає, а все у квартирі
нагадує про неї.
Але як співається у пісні: «Старість
мене вдома не застане…» Знайшла
могилу батька, оформляє тепер закордонний паспорт, щоб разом із сином
відвідати румунські Ясси, привезти з
братської могили жменьку землі і покласти на могилку мами. Виконати її
останній заповіт.
А ще Ніна Данилівна зайнята дуже
цікавою справою – організацією зустрічі з однокласниками через 55 років
після закінчення школи. Із 28 випускників живі 18.
Вона знайшла всіх, крім трьох. І нещодавно виступила на передачі «Чекай на мене» на телеканалі «Інтер».
Після передачі їй зателефонували
кілька знайомих, а ті троє поки що не
відгукнулися.
Ніна Данилівна сподівається, що
знайде всіх.

Спосіб життя
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Перш ніж випаде сніг…
Анатолій РУСАНОВ

Д

о снігу білю штамби
плодових дерев сонцезахисною сумішшю – це захищає їх від сонячних опіків
в зимово-весняний період. У
лютому — на початку березня
побілку поновлюю. Дивуюсь,
коли бачу садівників, що білять дерева аж до травневих
свят — це зовсім не потрібно,
лише витрачають час і сили.
Готую такий розчин: на 10 л
води — 2-3 кг крейди, 50-100
г казеїнового клею, 400-500 г
мідного купоросу, розчиненого
в гарячій воді. Все перемішую
і доводжу до густоти сметани.
Така побілка довго не змивається, а завдяки мідному купоросу
добре захищає і знезаражує
кору.
Із гризунами борюся так –
до норок розкладую приманки.
Змішую борошно, цукор і алебастр у пропорції 1:1:1. Для запаху додаю кілька крапель олії.
Аби не отруїти птахів і домашніх
тварин, кладу приманки у трубки з толю. Навесні залишки збираю і знищую.
Для захисту молодих дерев від гризунів обгортаю
штамби і скелетні гілки пластмасовою сіткою чи пластиком. У
1,5-2-літрових пляшок обрізаю
денце, розрізаю їх уздовж. Одну
пластину трохи заглиблюю у
землю, а другу накладаю на
першу і закріплюю шпагатом.
А перед цим металевим
шкребком і дротяною щіткою
прибираю з дерев на підстилку
кокони гусениць, кладки яєць
різних шкідників, лишайники.
Підстилку спалюю.
На городі сіяти на зиму не
можна доти, доки не настануть
сталі холоди і ґрунт не промерзне на кілька сантиметрів.
Більш ранні посіви призводять
до раннього проростання насіння і загибелі сходів при перших
морозах.
Насіння висіваю у заздалегідь викопані рівчачки густіше,
ніж весною, а після посіву присипаю пухким ґрунтом або торфом. Глибина посадки насіння
– 2-3 см.
Як тільки зійде сніг, дуже
охайно, аби не пошкодити ніжні
паростки, розпушую міжряддя,
руйную кірку, що утворилась
взимку. А коли сходи підростуть, проріджую їх. Зайві рослини розсаджую чи ділюсь ними із
сусідами та друзями.

Останній бій перед зимовим відпочинком
Влас. інф.

В

же є традицією те, що перша столиця України — м. Харків —приймає щорічний Фінал Кубку України з кікбоксингу. Цього року він проходив
із 10 по 13 листопада.
Клуб «Кшатрій» (КП «УФКС») цього разу
збирався повторити минулорічний тріумф
(13 спортсменів завоювали 30 медалей), та,
через низку вагомих причин, захищати честь
клубу, міста і навіть області довелося лише
трьом бійцям.
Ігор Кашка не тренувався останні два тижні перед чемпіонатом (був серйозно травмований). Але це не завадило йому завоювати
дві золоті медалі серед юнаків віком 16-17
років.
Федір Сахаров наважився їхати на змагання лише в день від’їзду. Він щойно почав
тренування після місячної перерви, яка була
пов’язана з серйозною травмою меніску, і до
10 листопада ніхто навіть не міг подумати,
що доведеться захищати честь рідного Виш-

Ваше здоров’я

Г

рип — гостре інфекційне захворювання, яке передається повітрянокрапельним шляхом і уражує верхні
дихальні шляхи. Серед усіх захворювань
людського організму грип на першому місці. А у поєднанні з гострими респіраторними
вірусними інфекціями (ГРВІ) він перевищує
загальну захворюваність на всі інші інфекції.
Грип небезпечний масовою захворюваністю та значним зростанням смертності серед
груп ризику. До того ж, перехворівши на грип,
спричинений одним штамом вірусу, можна захворіти повторно – другим або третім.
Інкубаційний період триває лише кілька
днів. Починається з високої температури тіла,
пітливості, головного болю, болю у суглобах та
м’язах, загальної слабкості організму. Найважче хвороба перебігає у дітей до п’яти років та в
осіб похилого віку. Це зумовлене віковими змінами в їхній імунній системі.
Грип небезпечний тяжкими ускладненнями.
Може зумовити пневмонію, загострення хронічних захворювань легень, особливо бронхіальної
астми та муковісцидозу, негативно діє на інші
системи організму — серцево-судинну, нервову, ендокринну. Серед ускладнень можуть бути
запалення середнього вуха (отити), ангіна, менінгіт (запалення оболонок головного мозку).
Механізм передачі збудника при грипі – повітряно-крапельний. Зараження вірусом відбувається при перебуванні у приміщеннях, де знаходиться хворий, який при кашлі, чханні виділяє
велику кількість збудників.
Із повітрям вірус проникає у верхні дихальні
шляхи і спричиняє їх запалення.
Від моменту потрапляння вірусу грипу до

города. І результат –
бронза!
Денис
Коровай
їхав на змагання як
глядач, хоча попередньо був у заявці.
Наприкінці жовтня
відбувся
чемпіонат
України з панкратіону
серед управлінь МВС
(«Динаміада»). Провівши там чотири поєдинки, Денис привіз
додому, окрім бронзової медалі, ще й
струс мозку. Та, всетаки виступив у Харкові й завоював дві
срібні й одну бронзоІгор Кашка, Федір Сахаров, Денис Коровай, Сергій Шпак
ву нагороду.
Отже, два золота,
Тренер Сергій Шпак пишається своїми
два срібла і дві бронзи – непоганий результат як для команди, якій підопічними та обіцяє вишгородцям дарувати
нові й нові перемоги.
цей чемпіонат дався так важко.

організму людини до прояву перших ознак хвороби минає до двох діб, що обумовлено високою швидкістю розмноження вірусу.
При перших ознаках захворювання на грип
(висока температура, сильний озноб, нежить,
головний біль, слабкість, світлобоязнь, запаморочення) необхідно викликати лікаря додому,
дотримуватись постільного режиму. Хворого
слід ізолювати, виділити для нього окремий посуд, рушник. Регулярно проводити вологе прибирання приміщень, провітрювання.
Для зміцнення захисних сил організму фахівці рекомендують застосовувати імуномодулятори, — настоянки ехінацеї, елеутерококу, китайського лимоннику, родіоли рожевої. Важливу
роль у зміцненні імунітету відіграють і народні
засоби — часник, хрін, цибуля, калина, малина,
лимон, мед.
Однак, якщо штам вірусу досить агресивний
(як у цьому році), це може не захистити організм
від захворювання. Тому Всесвітня організація
охорони здоров’я (ВООЗ) настійливо рекомендує робити вакцинацію, яка є найефективнішим
заходом профілактики грипу. Найбільше її рекомендують особам, які належать до груп ризику.
Міністерство охорони здоров’я (МОЗ) України
рекомендує здійснювати вакцинопрофілактику
тільки зареєстрованими в Україні препаратами
останнього покоління.

Що треба знати про
щеплення від грипу
Для того, щоб організм підготувався дати
відсіч вірусу, потрібно, щоб після вакцинації минуло не менше двох-трьох тижнів у дорослого та
чотирьох тижнів у дитини.
Слід знати про те, що вакцина проти грипу придатна лише один рік, у жодному разі не
можна робити щеплення препаратомі з минулого сезону. Після вакцинації імунітет до грипу

ФОТО – автор, «Вишгород»
середу, 23 листопада, у Благодійному фонді св. Ольги вихованці Вишгородського міського
центру художньо-естетичної творчості
учнівської молоді «Джерело» — гуртків
«Золоті ручки», «Народні ремесла» (керів-

утримується впродовж 6-12 місяців. Тому минулорічна вакцинація не захистить у цьому сезоні.
Проводити вакцинацію потрібно лише в маніпуляційних кабінетах під контролем лікаря.
Деякі протипоказання — надмірна чутливість до курячого білка та препарату гентаміцин.
Зі щепленням проти грипу слід зачекати хворим
на гостре інфекційне захворювання, а також
особам, які мають субфебрильну температуру
(37,0-37,5°С).

Групи ризику
Діти — найбільш чутливі до вірусу грипу. Серед малюків найбільший ризик захворіти мають недоношені немовлята та діти з малою масою тіла, особи
після 60 років; вагітні; дорослі, у сім’ях яких є
діти до п’яти років чи діти із хронічними захворюваннями; особи, які наглядають за хворими на грип; діти та підлітки, які протягом тривалого часу лікувалися ацетилсаліциловою
кислотою (аспірином); пацієнти з хронічними
захворюваннями легенів, серцево-судинної
системи та нирок; особи з порушеним обміном речовин, особливо з цукровим діабетом;
хворі з порушеннями системи крові; пацієнти
зі стафілококовою інфекцією; хворі з імунною
недостатністю, зокрема ВІЛ-інфіковані; особи, які відвідували Південну півкулю у квітнівересні або тропіки будь-якої пори року.
Групи професійного ризику: медичні працівники, журналісти, персонал закладів освіти, торгівлі, транспорту, сфери обслуговування.
Віруси грипу нестійкі. При кімнатній температурі вони гинуть упродовж кількох годин,
швидко знезаражуються дезінфектантами. Та
самолікування небезпечне — тільки лікар визначить лікування.

Скарби у Благодійному фонді

Тут немає переможених
Вікторія ШМИГОРА

Знай наших!

Відбити «атаку» грипу – можна!

Леся БОРИСЕНКО, лікар-епідеміолог
ДЗ «ВишгородрайСЕС» МОЗ України

Таланти

У

Вишгород

ник Олена Кольвах) та «Арт-студія» (Ольга
Ралко) — представляли свої роботи.
Виставка відбулася у рамках обласної
виставки-конкурсу декоративно-ужиткового
мистецтва «Скарби рідного краю» (проводить Головне управління освіти і науки Київської обласної держадміністрації).
До складу почесного журі увійшли фахові поціновувачі прекрасного: спеціаліст гу-

який відбудеться у Білій Церкві.
манітарного відділу Вишгородської міської
Від батьків захоплення та вдячність керівради Ольга Мельник, директор міського ЦТ
никам гуртків висловив підприємець Віталій
«Джерело» Наталя Кисіль, президент БлагоКравчук, а також передав гостинці та найдійного фонду св. Ольги Володимир Маликращі побажання від Асоціації роботодавців
шев, креативний директор журналу «Все о
Вишгородщини (голова – Юрій Колодзян).
рукоделии» Марія Дороченкова, член Спілки
Після нагородження кращих Володимир
майстрів народного мистецтва Ольга Шаль,
Малишев вручив керівникам гуртків Олені
викладач кафедри дизайну Київського НаціоКольвах та Ользі Ралко подяки й сувеніри від
нального університету технологій та дизайну
голови Громадської ради при Вишгородській
Ксенія Мимлікова, художник-дизайнер Олена
РДА Анатолія Гальчука.
Ралко. Вони і вітали переможців та учасників
По завершенні офіційної частини дітей
конкурсу, бо кожна робота гідна перемоги.
Розвеселила всіх учениця театрального
частували солодощами. А гості та організатори із задоволенням розглядали неповторні
гуртка Вероніка Сарафанова — майстерним
виконанням уривку з твору Астрід Лінгрен «Пеп- дитячі роботи.
пі-Довгапанчоха». А учениця
вокальної студії «Полузір’я» Ріта
Заїка виконала пісню «Як у нас Голова журі Ольга Мельник
із цікавістю розглядає роботи
на Україні».
Далі відзначили кращих.
У номінаціях: «Біла мозаїка» –
Олега Кожухара, «Витинання»
– Анжеліку Гордієнко, «Декоративний розпис» – Карину
Асотрян, «Художня вишивка»
– Валерію Кольвах, «В’язання
гачком» — Марину Новицьку.
Переможці представлятимуть
наше місто на другому обласному етапі виставки-конкурсу,

Вишгород
Споживач
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Врятуймо планету: один день без покупок

Підготував Іван БОНДАРЕНКО

К

оли в квартирі забагато
непотрібного мотлоху, на
дворі ламаються баки зі
сміттям, а через затори на дорогах
неможливо дістатись роботи – варто задуматись про життя планети,
яка і без того потерпає від стихійних лих, і подавити надмірне бажання споживати.
24 листопада – Всесвітній день без
покупок. І це іще одна спроба об’єднати
людей, охочих уникнути екологічної катастрофи. А до неї ведуть постійні покупки, що обертаються накопиченням
речей, які роками лежать без діла.
Ідея Дня без покупок з’явилась у
1992 році в США. Там до Дня подяки
і новорічних свят люди масово скуповуються в супермаркетах і бутіках,
щоб зробити собі і усім знайомим подарунки. У ці дні торгові точки схожі на
величезні мурашники, в яких іде війна
за товари.
Із часом ідея Дня без покупок вийшла за межі США і стала актуальною
в інших країнах. Щоправда, його не рекламують у ЗМІ, бо ми, можна сказати,

Увага!

Людина

гарантований прибуток корпорацій,
що продають нам свої послуги і товари.
Справа не в тому, щоб раз на рік не
вийти до магазину. Варто пройнятися
проблемою «споживацтва» і того, що з
цього випливає.
Адже, зважаючи на економічну кризу, що триває в усьому світі, важко
спрогнозувати долю планети, на якій
ми з вами живемо. Так і в Україні – із
настанням кризи всі заговорили про
надмірне споживання і засилля кредитів, які зруйнували життя багатьох
людей. Проте ніхто навіть не спробував знайти причину цього у собі, звинувачуючи в усьому кредитні спілки та
банки.
Тим часом кількість абонентів мобільного зв’язку в Україні – понад 50
мільйонів, тобто по кілька телефонів в
родині, а українці щороку купують десятки і сотні тисяч нових автомобілів,
мільйони одиниць ювелірних прикрас
і тонни хутра.
Наслідки споживання – зіпсована
екологія. За кількістю побутового сміття на душу населення за рік Україна
поки що відстає від Європи на якихось

кількасот кілограмів (і це при тому, що
у нас практично немає сміттєпереробних підприємств, а сміттєзвалища
переповнюються брудом, що руйнує
грунт і отруює підземні води).
Так, за минулий рік міські комунальники вивезли з Вишгорода понад 36
тис. кубів сміття, обсяги якого постійно зростають, а цього року (який ще
не скінчився) 28 116 куб. м непотребу.
Лише за жовтень спецавто-сміттєвози
– один КАМаз і два ГАЗ-3307 – вивезли
3 456 кубічних метрів побутових відходів (це без негабариту, гори якого накопичуються після ремонту квартир).
До відома власників і орендаторів
квартир: замовити вантажівку для вивозу будівельного сміття можна в пн.пт. з 8-12 і з 13 до 17 години за тел:
(04596) 54885 (диспетчер транспортного відділу). Про вантажників доведеться потурбуватись самим.
Епідемія споживання настільки
охопила людей, що екологія зараз
мало кого цікавить. Ми йдемо і купуємо, споживаємо і викидаємо, навіть
не сортуючи сміття. Наші квартири
переповнені апаратурою і меблями,
проте ми продовжуємо накопичувати

нові речі, йдучи «в ногу» з прогресом
та ігноруючи вичерпні ресурси нашої
Землі.
Можливо, один день без покупок
врятує одну людину від голоду, одну
тварину від смерті і одне місто від повені. Життя планети – в наших руках.

Якщо товар і послуги із знаком мінус

Володимир СУЛИМА,
в. о. начальника Управління
у справах захисту
прав споживачів у Київській області

К

ожна людина є споживачем.
Щодня вона купує продукти, рідше – предмети побуту, замовляє певні роботи, послуги тощо. Її фізичне та психічне
здоров’я, особиста безпека певною
мірою залежить від того, що вона
принесе додому – або відповідають
продукти своїй назві, чи не обдурили
в магазині або ательє, чи не принизили гідність відвертим хамством.
Як відстояти у такій ситуації свої права? Українське законодавство – одне з
найпрогресивніших у світі — забезпечує пріоритет інтересів споживачів.
Але тільки знати закони – замало. Їх
треба виконувати. Сьогодні головним
мірилом хорошого продукту є не знак
якості, а наша з вами правосвідомість,
відстоювання власних прав. Тільки наші
активні дії з їх захисту, а не потурання
порушенням, викорінять із споживчого
ринку все неякісне та другорядне.

Перевірок поменшало,
а порушень?
Управління у справах захисту прав
споживачів у Київській області зменшило кількість перевірок суб’єктів господарської діяльності на 27,3 % у порівнянні з аналогічним періодом минулого
року. Однак суттєві недоліки виявлені
на 1467 підприємствах, а це становить
96,8 % від цієї кількості.
Серед товарів непродовольчої групи 72,2 % забраковані та зняті з продажу. Причому український ринок
майже на 60 % заполонили неякісні
вироби іноземного походження, які
просто не можуть відповідати вимогам
українських нормативних документів
– державним стандартам, технічним
умовам з маркування продукції. Всі ці
товари здебільшого реалізуються без
достовірної, доступної та вчасної інформації.
Так, із 2464 перевірених швейних
та трикотажних виробів усі забраковані
та зняті з реалізації – через невідповідність вимогам нормативних документів, відсутність необхідної інформації
та низьку якість. Чимало (здебільшого

китайських) виробів з дефектами — перекосом застібок, викривленими блискавками, недбалим окантуванням.
Щодо взуття, то характерні ознаки
браку – деформація задника, наявність
залишків клею, щілини між деталями
туфель, пошкодження матеріалу. Із цих
причин вилучено з реалізації взуття у
ФОП «Імідж» (м. Обухів), у ТЦ «Гермес»,
ФОП Хрипченків, у магазині «Стиль» (м.
Біла Церква).

Небезпечні меблі
та «ліва» електроніка
Із 923 одиниць перевірених меблевих виробів забраковані сто відсотків
через дефекти виробничого характеру,
відшарування облицювального матеріалу, вм’ятини на поверхні, тріщини,
відсутність супровідних документів,
достовірної інформації про продукцію.
Меблі здебільшого зберігаються у холодних, вологих приміщеннях, де не
підтримується належний температурний режим, дефектні — не переоцінюються.
82 % телевізорів та іншої електронної техніки, 80% електропобутових
товарів, 75% будівельних матеріалів
реалізуються без інформації про товар.

«Полегшений»
хліб та крупи
Майже 70% товарів продовольчої
групи та страв власного виробництва
реалізуються без документів про якість
та безпеку, з простроченими термінами придатності.
Так, ДП «Київський дослідний хлібокомбінат» поставило через СПД Ковтуненко до їдальні «Чайка» у Богуславському районі 52 кг хліба із заниженою
вагою. З цієї ж причини забраковано
хлібобулочні вироби ДП «Макарівський
хлібокомбінат» та ДП «ВАТ «Київхліб», а
також 35,7 кг фірмового хліба Сквирського хлібокомбінату.
Останнім часом значно зросла кількість круп та фасованого борошна із заниженою масою нетто (майже на 6 %).
Найбільше невідповідностей — у приватних підприємців.
Було проінспектовано 19,3 тонни
м’яса і м’ясних виробів, і все це знято з
реалізації: через невідповідність вимогам НД, вичерпний термін придатності, відсутність супровідних документів

щодо безпеки та якості.
Із перевірених 11, 4 тонни риби та
рибних продуктів 9,7 тонни забраковані.
У супермаркеті «ЕКО» (м. Вишгород)
було вилучено з реалізації 20 кг скумбрії вагової, 10 кг оселедців — продукція
втратила товарний вигляд та мала занадто м’яку консистенцію. Виробник –
ТОВ «Шельф» (с. Гоголів Броварського
району).

Зекономлені
грами на маслі
200 пачок вершкового масла, виготовленого на Брусиловському маслозаводі у Житомирській області, не відповідали своїй масі. При перевірці 10
пачок недовага склала 40 г, тобто ошукування через це склало 52 грн 16 коп.
У с. Вишневе Києво-Святошинського району тимчасово припинено реалізацію продукції Яготинського молокозаводу через відсутність супровідних
документів та інформації про дату виготовлення.

Коньяк місцевого
розливу
Перевірено 1279,2 декалітра алкогольних напоїв, забраковано 1095,3
дал. (85,6%) – через відсутність необхідної інформації, супровідних документів, невідповідність манкіровці.
Так, горілка «Справжня пшенична
елітарна», виготовлена на ДП «Вашнівський спиртзавод» в с. Новоселин
Чернівецької області, мала міцність не
40%, а 36,8%. У магазині ФОП Комаровської Л. В. (м. Біла Церква) забраковано 2,5 дал. коньяків виробництва
ОПЦКЗ «Тиса» (Закарпатська область)
через наявність в рідині сторонніх домішок. Коньяки продавалися без супровідних документів.
Всього припинено реалізацію 531,4
дал. алкогольних напоїв. Управлінням
складено 9 матеріалів про адміністративні правопорушення, а винних притягнуто до відповідальності.

Манікюр та перука
без гарантії безпеки
Із 224 перевірених підприємств побуту області порушення прав споживачів виявлено на 214 (95,5 %), по 7-8 порушень на кожному. Типові – реалізація

послуг, що не відповідає нормативним
документам, порушення обумовлених
термінів виконання, відсутність розрахункових документів (касового чека,
квитанції тощо).
У м. Вишневе в приватній перукарні Р. М. Зуєнко відсутній стерилізатор
для дезінфекції інструментів, а на дезинфекційний засіб «Інкрасент» немає
висновку державної санітарно-гігієнічної експертизи. Майстер манікюру використовує у роботі лак для покриття
нігтів без належних документів. Споживачам не видаються квитанції зазначеного зразка.
За останні роки є і позитивні тенденції щодо розвитку індустрії побутових
послуг – розширюється їх спектр, урізноманітнюються форми з урахуванням
попиту замовників, застосовуються
здобутки науково-технічного прогресу
з вивченням досвіду відомих іноземних
фірм, використанням інформації з мережі Інтернет.
Більшість суб’єктів господарювання
у сфері послуг, зважаючи на зростаючу
конкуренцію, відповідально ставляться
до обслуговування споживачів, не допускають конфліктних ситуацій.
Утім, з початку року до управління надійшло 464 скарги громадян, що
майже на чверть більше ніж минулого
року. Жодне звернення не залишилося
без уваги. Докладно причини порушень
на місцях з’ясовували інспектори, і після їхнього втручання вимоги споживачів задовольнялись повністю.
358 порушників притягнуто до адміністративної
відповідальності
та
оштрафовано на суму 52,7 тис. грн. До
319 суб’єктів господарської діяльності
застосовані
адміністративно-господарські санкції з відшкодуванням 483,3
тис. грн.
Громадянам надаються юридичні консультації, виконавчим органам
влади – методична допомога. Через
місцеву та республіканську пресу населення області дізнається про роботу
управління щодо захисту прав споживачів. Все це поліпшує систему управління якістю товарів та послуг, сприяє
запровадженню європейської моделі
ділового удосконалення «Людина-споживач – над державою». Так має бути у
цивілізованому суспільстві. І ми на шляху до цього.
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Кросворд «Весела мудрість»

На дозвіллі

Склав Борис РУДЕНКО
По горизонталі: 1.Тисяча друзів —
мало, один ... — багато. 4.Часто купують
книжку для того, щоб мати ... сказати: —
Так, вона у мене є, я можу дати її вам прочитати. 7. Цікаво: сам процес старіння не
помітить навіть озброєне ..., а наслідки
його помітні й сліпому. 9. Осел теж грає
неабияку роль у музиці: його шкіру напинають на .... 10. Порядна ... не бігає за
хлопцем. Чи бачив хто, щоб мишоловка
бігала за мишею? (Ю. Тувім). 12. Перед
тим, як розповідати доповідь, він протер
пенсне, а потім почав замилювати ... (Е.
Кроткий). 14. — Здається, я зустрів гарячий ...! — вигукнув рак, опинившись в
окропі. 15. Доручіть мені годувати громадського горобця — у мене коло нього
... коней сита буде! 16. Сократ сказав, що
найбільша ... — королівська, а найкраща
... — над собою. 19. Не один сповідник
вигадує нові ..., щоб мати більше клієнтури. 22. Інколи хвилинний ... вартий багаторічних невдач. (Р. Браунінг). 24. Правду
тримають під замком, як найдорожчий ...,
саме ті, хто її найменше цінує. (С. Лєц).
29. Мозок — ..., за допомогою якого ми
думаємо, що ми думаємо. (Ю. Тувім). 32.
Спритна дія. 33. ... червоніє після своєї смерті. Яка гідна наслідування делікатність
жертви! (С. Лєц). 34. Єретик не той, хто на вогнищі, а той, хто підпалює ... . (В. Шекспір). 35. ... тягли-тягли до супу — вуха відірвали, потім відтягали-відтягали від супу
— хвіст відірвали. (Е. Капієв). 36. Я п’ю не більше ста грамів, але, випивши ... грамів, я стаю іншою людиною, а та інша людина п’є дуже багато. (Е. Кроткий). 37. Цілу
ніч на дворі бігало, шкреблося і нявчало кошеня. Очевидно складало ... на кішку. (І.
Ільф). 38. По ... умовляли запам’ятати пісню, яку хотілося забути.

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»

По вертикалі: 2. ... був знаменитий: тількино він з’являвся на трибуні, із зали кричали: —
Регламент! 3. ... скоріше є ознакою свідомості
власної мізерності, ніж величі. 4.Чому ми так
радіємо народженню і сумуємо на похоронах?
Чи не тому, що ці ... відбуваються не з нами
особисто? (М. Твен). 5. — Іване, назви три їжі,
без яких людина не може жити. — Сніданок,
обід, ... 6. Коло нього .... : «Прошу в моїй смерті нікого не звинувачувати. Голову не шукайте,
тому що я її сховав». 8. Плітки передаємо з
приємністю не тому, що їх любимо, а тому, що
наші ... з приємністю їх слухають. (М. Рудницький). 11. Щоб мати ... на людей, треба думати
тільки про них, забуваючи про себе, а не згадувати про них, коли треба буде нагадати їм
про себе. (В. Ключевський). 13. Мої ... полягають у тому, що я кажу людям правду. (Б. Шоу).
17. Було ясно, що для автора статті колгоспне
поле — темний ... . 18. Не дуже вдало ми використовуємо свою моральність в буденні ... .
До неділі вона завжди потребує ремонту. (М.
Твен). 20. Година горя довша за ... радощів.
21. — Багатьох слухай, але небагатьом вір, —
сказав собі пильний, слухаючи ... . 22. Багате
видання великого формату з гравюрами. 23.
Де ... того кінця, яким закінчується ... . (К. Прутков). 25. Глядачі зустріли улюбленого артиста
такими тривалими оваціями, що після овацій був одразу ж оголошений ... . 26. Зробилося так тихо, що чутно було ... серця у покійниці. 21. ... одразу став би порожнім,
якби звідти вигнали наслідувачів. (П. Буаст). 28. Нехай ліпше ... кажанів осліпнуть,
ніж послабшає через них сонячне світло. 30. Ходив на службу з портфелем, а говорив, що несе свій ... . (Е. Кроткий). 31. ..., якого ми рекомендуємо, грає Макбета,
Гамлета, Мефістофеля, Ліонеля і на більярді. На останньому грає найкраще.

«Феміда»
«ФізкультУРА»
«ФОТОмить»
«Цікавинки»
«Як живеш, ветеране?»
2) Ваші пропозиції: які
нові рубрики потрібні
(напишіть)
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
3) Чи потрібна у газеті:
— реклама
— програма телебачення
— кросворди
— рецепти
(Будь ласка, поставте
«Так» або «Ні» навпроти
кожного рядка)
Заповнені анкети надсилайте на адресу: м.
Вишгород, вул. Б. Хмельницького, 2, редакція
газети «Вишгород» або
на електронну адресу:
ngvyshgorod@ukr.net.
Автор найцікавішої відповіді отримає від редакції
газети «Вишгород» безкоштовну передплату на
2012 рік.
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