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Виходить з 4 листопада 1995 року

Срібна бутса >14

>11
Інвалідний візок для вишгородця Петра Чередниченка
вручають (зліва направо)
керівник районної Громадської приймальні Партії регіонів Марія Дем’янчук,
секретар міськради Марія
Решетнікова,
начальник
управління праці та соціального захисту населення
Вишгородської РДА Мідя Лі

Команда «Віраж»: фото на пам’ять у міського голови

І з Дн е м м ісцев о го само в рядув ання

Урядова телеграма
Вишгородському міському голові
Віктору РЕШЕТНЯКУ

Шановний Вікторе Олександровичу!
Вітаю Вас з Днем місцевого самоврядування. Бажаю Вам міцного здоров’я, щастя, добра, творчої сили та нових звершень на ниві зміцнення
державності. Нехай цей святковий день додасть усім нам натхнення і наполегливості у справі подальшого розвитку територіальних громад, відродження сіл і міст, зміцнення авторитету нашої держави в європейській спільноті й усьому демократичному світі.
З повагою

Олександр ОМЕЛЬЧЕНКО,
голова Комітету з питань державного будівництва та місцевого самоврядування Верховної Ради України

На адресу Вишгородської міської ради надійшло чимало привітань з України та із закордону від державних установ, органів місцевого самоврядування, Асоціації міст України, громадських організацій, підприємців та окремих громадян.

Влада — громада

Депутатські
звіти
за минулий
рік
>4–6
Офіційний сайт міськради: www.вишгород.com.ua

На рік — дешевше
Передплата-2012

Шановні читачі!

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

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. 3)
отримає приз від редакції —
безкоштовну передплату на 2012 рік

Електронна адреса газети «Вишгород»: ngvyshgorod@ukr.net
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Школа і позашкілля

Без
цеглинок
не збудуєш
ДЖЕРЕЛО:
ТРК «Више Град»

П

рацівники районної податкової інспекції завітали до школярів
«Сузір’я». В актовому залі
зібралися учні других-четвертих класів цієї Вишгородської спеціалізованої школи.
Для того, щоб… подивитися мультфільм «Місто мрій»,
який цікаво й образно розповідав, навіщо сплачувати податки та куди вони йдуть.

Податки – своєрідні цеглинки, з яких будуємо своє
життя. Їх несплата ламає систему та не дає щось спорудити, створити служби захисту і
порятунку.
Автори мультфільму формують нового – свідомого
громадянина, який не перекидає на інші плечі свої проблеми, а натомість – активно
бере участь у житті суспільства. Мультик дітям дуже
сподобався, поділитися враженнями хотіли всі. До телеоператора ТРК «Више Град»
ціла черга вишикувалася.
Слово взяв один з учнів школи:
«З перегляду я зрозумів,
що чим більше в державі фінансових можливостей, тим
краще вона може забезпечити життя своїх громадян».
Дітей настільки захопив
сюжет мультфільму про податківця Сан Санича і його
дітей, що після перегляду
вони охоче запитували і обговорювали своє майбутнє в
українській державі. Хтось бачив себе міліціонером, хтось
— мером, менеджером, а комусь сподобалась робота податківця.
«Якщо ми не будемо платити податки, у нас не буде ні
шкіл, ні магазинів, ні будинків.
Ми не зможемо покликати на
допомогу міліцію, пожежників
і лікарів. Тому податки треба
сплачувати вчасно», — переконана учениця 4-го класу.
Головне те, що, мріючи,
кожен із школярів думав не
лише про себе, а й про те, як
його професія допоможе суспільству і державі – діти переймалися боргами і фінансовими проблемами громадян
України. А вже наступного дня
початкові класи понесли до
школи малюнки на тему податків.
Конкурс триває до 15
грудня ц. р. Мультфільм
можна подивитися і в Інтернеті
(http://www.
youtube.com/watch?v=q_
B4QXx0Jm0).

ДПІ інформує

Вишгород

Держава дбає про малий бізнес

ДЖЕРЕЛО: «Слово», ТРК «Више Град»
ФОТО — Іван БОНДАРЕНКО, «Вишгород»

В

Київській області зареєстровано
105 тисяч суб’єктів підприємницької діяльності — фізичних осіб, 42
відсотки з яких працюють за спрощеною
системою оподаткування. Минулого
тижня відбулися два цікаві для підприємців заходи. Тема — зміни до Податкового кодексу України щодо спрощеної
системи оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва.
Державна податкова адміністрація в
Київській області організувала пресконференцію для засобів масової інформації. До присутніх журналістів звернулася
заступник голови з проведення реорганізації ДПА в Київській області Вікторія Пєхова.
Вона зазначила, що Законом України
«Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо спрощеної системи
оподаткування, обліку та звітності» передбачено, зокрема:
* збільшення обсягів річного доходу, що
дає право перебувати на спрощеній системі;
* встановлення чотирьох категорій
платників;
* прив язку ставок єдиного податку до
розміру мінімальної заробітної плати;
* невстановлення надбавки, що застосовується до фіксованих ставок податку
за кожного найманого працівника фізичної особи;
* скасування обмеження віднесення на

На запитання підприємців Вишгородщини відповідає районна ДПІ
витрати платника податку на прибуток витрат на придбання товарів (робіт, послуг) у
фізичних осіб — платників єдиного податку. (Платники податку на прибуток раніше,
через обмеження, не мали права включити у свої витрати певну вартість товарів чи
послуг, отриманих від «єдинщиків». Тепер
ці обмеження скасовуються.)
***
У Вишгороді розширений семінар
для фізичних та юридичних осіб-підприємців Вишгородщини підготували
і провели представники ДПІ у Вишгородському районі.
Заступник голови комісії з проведення
реорганізації районної ДПІ — заступник
начальника інспекції Микола Дашкевич
наголосив, що базою для підготовки Закону України № 4014-VI, який набирає
чинності з 1 січня 2012 року, послугували
не лише раніше підготовлений підрозділ
Податкового кодексу України, а й попередній досвід щодо негативного відношення
до редакції цього розділу підприємницької

спільноти (та, як наслідок, його вилучення
при прийнятті Конституції).
Більш докладно про зміни у Податковому кодексі розповіла завідувач сектору
масово-роз’яснювальної роботи та звернень громадян Вишгородської ДПІ Оксана
Неділько.
На запитання підприємців відповідали
начальник управління оподаткування фізичних осіб Ірина Кобилінська, інспектор
відділу адміністрування податку на прибуток юридичних осіб Олександр Трейтяченко, інспектор відділу адміністрування
податків з фізичних осіб Тетяна Василенко.
Підприємці можуть отримати відповідь на свої запитання за телефонами:
(04596)
51-148 (відділ адміністрування податків з фізичних осіб);
51-244 (відділ адміністрування податку на прибуток юридичних осіб);
52-157 (сектор масово-роз’яснювальної роботи та звернень громадян).

Від літописів до сьогодення
Іван БОНДАРЕНКО
ФОТО – автора, «Вишгород»

І

сторичний музей Вишгородського
історико-культурного
заповідника
провів круглий стіл до 1065 - річчя з
дня першої літописної згадки про місто. Науковці, історики і представники
місцевої влади обговорювали перспективи розвитку міста в історикокультурному контексті.

Зокрема, Ірина Пироженко, директор
історико-культурного заповідника, поінформувала про те, що ще 2006 року
замовлено пакет документів щодо меж
заповідника, які затверджені Державною
службою охорони культурної спадщини,
НА ФОТО зліва направо: Наталя Булаєвська
– голова Київської обласної організації Українського Товариства охорони пам’яток історії та культури, Ірина Пироженко – директор
Вишгородського історико-культурного заповідника, Володимир Ткач – начальник відділу
з гуманітарних питань міськради;
учасники круглого столу

Управлінням культури Київської облдержадміністрації, Міністерством культури та
Держбудом. Наразі чекають відповіді від
міськради.
«Дуже хочеться, щоб процедура затвердження меж пройшла якомога скоріше,
адже буде прикро, якщо одного дня ми
помітимо, що на території заповідника
розпочнуть якесь будівництво», – не без
хвилювання сказала директор заповідника і продемонструвала спеціально виго-

Вишгород

товлений Паспорт історичного ландшафту
давньоруської культурної спадщини Вишгорода та закликала оберігати й примножувати все, що залишили нам предки.
Міську владу на круглому столі представляв Володимир Ткач, який наголосив, що
Княжий град має процвітати, тому до роботи потрібно залучати всіх, хто не байдужий до історичної спадщини рідного краю,
і додав, що прищеплювати любов до землі
потрібно і дітям на додаткових уроках історії.
«Треба історично ідентифікувати наше
місто, провести пошукові роботи, поставити меморіальні знаки. Важливим є і
організація екскурсій, які будуть цікаві не
тільки туристам, а й міщанам.
А гончарний центр міг би виготовляти чудові сувеніри, яких так не вистачає місту.
Розвиток туризму, зокрема зеленого – є
дуже актуальним сьогодні, адже все більше мандрівників з усього світу їдуть до
міст України, щоб помилуватися їх красою, і вони не повинні оминати стародавній Вишгород. Творчий підхід до історикокраєзнавчої роботи має бути не лише на
місцевому, а й на державному, ба навіть
на міжнародному рівнях».

Наше місто

Вишгород
Благоустрій
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Готуємось до Нового року

* Осінь закінчилася, залишивши по собі купи мертвого листя. Міські комунальні служби прибирають і вивозять
його (спалювати у зоні підвищеного радіаційного контролю
не можна!) — насамперед з центральних магістралей Вишгорода.
* Триває опорядкування центрального скверу на перетині просп. І. Мазепи та просп. Т. Шевченка. Вже вкладено
близько 500 кв. м тротуарної плитки, висаджено шість ялинок, 40 дерев та кущів, встановлено 15 лавочок.
У центрі скверу — подіум висотою 15 см і площею 80 кв.
м. На Новий рік там стоятиме ялинка, а потім… — сюрприз,
побачите самі.
Ялинку встановлюватимуть та прикрашатимуть уже наступного тижня.
Опорядковують подіум

Вивозять листя та негабаритне сміття

Про все потроху
В Україні
* 8 грудня Президент України Віктор
Янукович підписав Закон «Про вибори народних депутатів», ухвалений Верховною
Радою ще 17 листопада.
Новий Закон готувався за участю
вітчизняних і міжнародних експертів,
відповідає світовим стандартам демократії і є виконанням відповідних міжна-

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»

Міняють ліхтарі зовнішнього освітлення
(як буде місце)

родних зобов’язань.
Президент України вважає, що наступні парламентські вибори, які відбудуться
відповідно до цього закону, будуть демократичними і засвідчать вільне волевиявлення українського народу.
* Податкова подовжила мораторій на
перевірки малого бізнесу до кінця першого кварталу 2012 року. Про це повідомив
заступник голови Державної податкової
служби Сергій Лекарь.

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

Про все потроху
У районі
* Із Днем Збройних сил
України привітали працівників військкомату перший заступник голови Вишгородської райдержадміністрації
В’ячеслав Савенок і керівник
апарату РДА Наталя Клебан.
Найкращі отримали відзнаки районної державної й місцевої влади.
* 8 грудня ц. р. відбулося засідання 12 сесії Вишгородської районної ради
шостого скликання.
Про свою діяльність за рік
після виборів звітував голова районної ради Олександр
Носаль. Про підсумки виконання за 9 місяців Програми
соціально-економічного та
культурного розвитку Вишгородського району на 2012
рік доповів голова РДА Олександр Приходько (зокрема
акцентував на позитивних
змінах саме у Вишгороді).
Районні депутати заслухали і затвердили звіт про
виконання районного бюджету за 9 місяців 2011 року
(зокрема витрачання коштів
резервного фонду за жовтень-листопад 2011 р.) та
Положення про формування
кадрового резерву посадових осіб місцевого самоврядування виконавчого апарату райради.
Йшлося також про звітування депутатів райради перед виборцями, виконання
програм подолання дитячої
бездоглядності,
охорони
здоров’я, підтримки та розвитку засобів масової інформації.

ФОТО — Марта КВІТКА, «Вишгород»

* Перевіряють зовнішнє освітлення міста, де треба —
встановлюють нові ліхтарі.
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* Голова Парламенту Володимир Литвин доручив апарату Верховної Ради переглянути всі закони, що стосуються соціальних пільг, приділити особливу увагу
законам, прийнятим у 2008 році, оскільки
«при прийнятті бюджету були частково
або повністю зупинені закони, що стосуються чорнобильців». Надалі Парламент
прийняв закон про призупинення дії 66
законів, якими передбачені виплати пільговикам на 105 млрд грн.

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

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

У Вишгороді
День місцевого самоврядування у Вишгороді відзначався 9 грудня в Будинку
культури «Енергетик» і мав
відчутний спортивний присмак. Номери святкового
концерту, де «запалювали»
Василь Бондарчук, співочий
ректор Михайло Поплавський і народна артистка
України Наталя Бучинська,
чергувалися з нагородженням кращих представників
місцевого самоврядування
та спортсменів Вишгородщини.

— реклама
— програма телебачення
— кросворди
— рецепти
(Будь ласка, поставте «Так»
або «Ні» навпроти кожного рядка)
4) Якою мовою вам зручніше читати новини:
— українською
— російською
— вірменською
— англійською
— хінді
— іншою
__________________________
(зазначте, якою саме)
Заповнені анкети із листами-пропозиціями надсилайте
на адресу: м. Вишгород, вул. Б.
Хмельницького, 2, редакція газети «Вишгород» або на електронну адресу: ngvyshgorod@
ukr.net.
Автору найцікавішої відповіді редакція передплатить газету «Вишгород» на 2012 рік.
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10 грудня 2011 року

Влада – громада

Завершується рік. Депутати звітують перед громадою. За
Законом України «Про статус депутатів місцевих рад», звіти
найперше мають відбуватися перед виборцями округів.
Найактивніші депутати (наприклад, Максим Макаренко)
вже збирають людей на округах, запрошують міського голо-

Вишгород

ву, його заступників, представників комунальних служб міста, місцеві засоби масової інформації, щоб вислухати людей
і спланувати подальшу роботу.
Звіт перед громадою готує й міський голова Віктор Решетняк,
а про роботу міської ради — її секретар Марія Решетнікова.

Депутатська трибуна

Справ чимало,
нема коли про
них говорити —
треба робити

За соціальні
й національні
інтереси Вишгорода
Юрій ГОРОДИСЬКИЙ,

депутат Вишгородської міської ради

ВО

Володимир ЛІСОГОР,
депутат Вишгородської міської ради

П

ройшов рік кропіткої роботи. Особисто для мене – це був нелегкий
рік у якості депутата Вишгородської міської ради по виборчому округу
5/10 (вул. Б. Хмельницького, буд. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9).

Б. Хмельницького – одна з найстаріших вулиць нашого міста, тому і проблем чимало. За рік
надійшло декілька письмових звернень від мешканців гуртожитку (буд. 7) стосовно приватизації
кімнат – на сесії міськради було прийнято рішення від 06.07.2011 р. «Про створення постійної діючої комісії із забезпечення реалізації житлових
проблем громадян, які мешкають у гуртожитках».
Питання приватизації кімнат і надалі розглядатиметься, із свого боку — обіцяю підтримку та
допомогу.
Вже виконане письмове звернення від мешканців Б. Хмельницького, 5 про облаштування біля
будинку майданчика для паркування автомобілів.
Також від мешканців мого округу надійшло
чимало усних звернень, які я намагався вирішити
якомога швидше:
— гр. Клименко Н. А. — щодо ремонту стояка
опалення буд. 4, а саме: кв.1, 5, 9, 13 (після мого
звернення КПЖ і ГК усунув проблему);
— гр. Гордієнко В. К. (буд. № 6) — про озеленення
прибудинкової території (04.12.2011 р. мною закуплено та завезено дві машини землі, насіння трави,
разом із мешканцями будинку проведено суботник
з облаштування прибудинкової території);
— мешканці буд. 8 — стосовно профілактичної
чистки аварійних дерев, освітлення біля під’їздів,
ямкового ремонту дороги біля будинку та огорожі (протягом року все було зроблено: надано техніку, найнято робітників, закуплено будматеріали
та енергозберігаючі лампи для світильників);
— гр. Назаренко Т. В. — щодо благоустрою прибудинкової території біля будинку № 2 (ми разом із нею звернулися до голови Вишгородської
міської ради В. Решетняка, який пообіцяв включити це питання до бюджету міста на наступний
2012 рік);
— гр. Чорний В. С. — про усунення протікання
даху в будинку 6 (після мого звернення КПЖ і ГК
усунув проблему);
— мешканці вулиці — стосовно ремонту доріжок
та сходів між буд. 4, 6 та ДНЗ «Ластівка», між стоянкою висотного будинку та будинками №№ 3, 5

(мною направлено пропозиції голові Вишгородської міської ради В. Решетняку та головам постійних комісій Вишгородської міської ради Ю.
Попову та Д. Корнійчуку щодо розвитку та благоустрою міста на 2012 рік).
У процесі вирішення — усні звернення гр. Кулик
Л. Г. (буд. 6) щодо встановлення лавочок біля будинку та гр. Головатої А. У. і гр. Кузнєцової М. А. (буд. 9)
про ремонт під’їздів будинку та чистки вентиляції.
На прохання мешканців округу складено 53
акти обстеження умов проживання, з них 33 —
на отримання матеріальної допомоги (майже всі
заявники отримали допомогу від Вишгородської
міської ради).
Беру активну участь у житті міста:
— надаю фінансову підтримку в проведенні новорічних та березневих концертів (до Міжнародного
жіночого дня), Вишгородської Масляної; матеріальну допомогу Червоному хресту України;
— активно долучаюсь до організації і проведення
загальноміських заходів, Дня міста та різноманітних спортивних змагань;
— надав спонсорську підтримку для проведення
конкурсу «Маленька Міс та Містер Вишгород»,
присвяченого Міжнародному дню захисту дітей;
— до Міжнародного дня інвалідів 3 грудня закупив продуктові набори, які були передані дітямінвалідам.
Стосовно подальшого розвитку та благоустрою вулиці Б. Хмельницького я надав свої
пропозиції голові Вишгородської міської ради та
головам постійних комісій Вишгородської міської ради (гадаю, вони увійдуть до програми розвитку та благоустрою міста на 2012 рік).
Гуртом працювати набагато легше. Тож спасибі за постійну допомогу й співпрацю меру міста Віктору Олександровичу Решетняку, а також
мешканцям мого округу за підтримку та небайдужість. Хочу відзначити найактивніших — це мої
найперші помічники: Одинокіна Е. О., Брагарник
С. П., Нагорні М. І. та Л.Г., Дудченко М. М., Разіна
Г. Ф., Головата А. У., Кулик Л. Г., Назаренко Т. В.,
Книш-Книшенко І. Г.
Планів дуже багато, тож будемо працювати.

Про все потроху
В Україні
* Сесія Івано-Франківської міської ради затвердила Положення про будинкового голову для врегулювання системи взаємодії між обслуговуючими
організаціями та мешканцями багатоквартирних
будинків. Кожний будинок очолить голова, якого
оберуть загальні збори мешканців. Для того, щоб
компенсувати витрати, йому надаватиметься муніципальна пільга і вивезення побутових відходів.
Практику будинкових голів раніше запроваджено у
Вінниці

«Свобода» йшло на вибори під гаслом «Хто ще
захистить ваші права у
міській раді»? І я як представник цієї
політичної сили послідовно дотримуюся цього принципу.
На жаль, цього разу нам не вдалося провести до міської ради жодного депутата-мажоритарника. Проте, завдяки довірі містян ми змогли
отримати два мандати за партійними списками. Та другий мандат, якого нас незаконно намагалися позбавити, довелося відстоювати в суді.

Сформувавши фракцію у Вишгородській міський раді, ми єдині одразу заявили про перехід в опозицію до чинної
влади та пообіцяли контролювати законність її дій; дбати про те, щоби діяльність ради була прозорою та відкритою
для суспільства; вживати заходів щодо
недопущення ухвалення протизаконних
рішень та скасування уже прийнятих;
відстоювати соціальні та національні інтереси громади міста.
Попри переважну присутність у міській раді так званих «демократичних сил»,
ми були єдині, хто не підтримав кандидата на посаду секретаря міськради від
владної Партії Регіонів та заступників
міського голови.
Мені вдалося провести зміни до регламенту міської ради, які надають громаді більше можливостей для контролю
рішень міської ради.
Наша фракція виступила проти процедури прийняття міського бюджету
2011 року та програм, які приймалися
наосліп упродовж п’яти хвилин без об-

* Чорнобиль відкрито для відвідувань, але не для
туристів. Відповідний документ надрукований на сайті Міністерства з надзвичайних ситуацій.
* Із початку грудня Польща почала видавати візи
українським громадянам із п яти західних областей
(Тернопільської, Львівської, Івано-Франківської, Закарпатської і Чернівецької), які прагнуть приїхати за
покупками. Перша віза видаватиметься на тиждень,
а наступна — на рік.
Крім закордонного паспорта і заяви, не потрібно
ніяких документів. При цьому шопінг-віза надає можливість купувати товари не тільки у Польщі, а й у всіх
країнах Шенгенської зони.

говорення.
За моєї ініціативи міська рада прийняла рішення про офіційне відзначення
річниці бою під Крутами.
Після підняття тарифу на проїзд за
маршрутом «Вишгород-Київ» я порушив
це питання на обговорення в міській
раді, результатом чого було прийняття
мого проекту рішення про звернення до
голови Київської облдержадміністрації.
Також я виступив з ініціативою скасування несправедливих тарифів на опалення в будинках з даховими котельнями. Врешті-решт, попри аргументацію
про неприпустимість цього рішення,
міська влада передала дахові котельні
на баланс районної тепломережі.
Особливу увагу ми з колегою по
фракції, Дариною Бондаренко, приділяли земельним питанням. Практично
на кожній сесії, де вони розглядалися,
я наголошував на неприпустимості розподілу земельних ділянок поза чергою
людям, які не мали жодного відношення
до Вишгорода. Ми також наголошували, що земля часто-густо роздається
депутатам, чиновникам, їхнім родичам
та підставним особам у той час, коли
вишгородці роками не можуть отримати її для того, щоб прогодувати себе та
родину.
Як приклад, я виступив на підтримку працівників Київської ГЕС, яким уже
понад п`ять років вишгородські можновладці під будь-якими приводами відмовлялися надавати належні їм за законом земельні ділянки.
Також я підтримав мешканців по вулиці Київській, де влада на місці дитячого майданчика виділила ділянку для
житлової забудови. Попри наші заяви
про незаконність цієї оборудки та подальший протест прокурора, рішення,
на жаль, було прийнято, а прокурорський протест відхилено.
За моєю ініціативою було створено
тимчасову контрольну комісію щодо
економічного обґрунтування встановлення нових тарифів на житлово-комунальні послуги, яка зараз успішно працює.
На жаль, через невелике представництво ми не маємо великого впливу на
прийняття рішень міської ради. Проте і
надалі будемо стояти на сторожі законності й захисту соціальних та національних інтересів вишгородців.

* За даними Національного банку України, з початку року в Україну надійшло близько 14 млрд доларів,
попит населення на іноземну валюту складає 10 млрд
доларів на рік. Оплата російського газу гривнями зекономить 8 млрд грн.
* Державна служба статистики повідомляє, що у
жовтні 400 тисяч українців звернулися до служби з
призначення субсидій. Це у 10 разів більше, ніж у вересні. Середній розмір субсидії зріс до 176, 5 грн – на
37% більше, ніж у жовтні минулого року.
* У Кіровограді відкрито першу європейську торакальну (в області грудної клітини) хірургічну школу
для фахівців зі Східної Європи, Азії, Африки і СНД.

Вишгород

Громада – влада

Завершується рік. Депутати звітують перед громадою. За
Законом України «Про статус депутатів місцевих рад», звіти
найперше мають відбуватися перед виборцями округів.
Найактивніші депутати (наприклад, Максим Макаренко)
вже збирають людей на округах, запрошують міського голоДепутатська трибуна
Ольга МЕЛЬНИК,
депутат виборчому округу № 1/1

З
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ву, його заступників, представників комунальних служб міста, місцеві засоби масової інформації, щоб вислухати людей
і спланувати подальшу роботу.
Звіт перед громадою готує й міський голова Віктор Решетняк,
а про роботу міської ради — її секретар Марія Решетнікова.

Темні плями на Київській зникають
Із грудня 2011 року розпочинаю прийом
громадян у громадській приймальні (в адмінбудинку Міжшкільного навчально-виробничого комбінату: м. Вишгород, вул.

дається, недавно вирували
виборчі пристрасті, а вже промайнув рік, як маю честь бути
депутатом Вишгородської міської
ради по виборчому округу № 1/1,
який в народі називають просто «вулицею Київською» або «Чайкою».
Балотуючись в депутати, я добре
знала – роботи вистачить. Але навіть
уявити не могла, що проблем буде
так багато. Адже роками не ремонтувалися під’їзди, дороги, тротуари,
не облаштовувалися прибудинкові
території. Але, як кажуть, взявся за
гуж, не кажи, що не дуж.
На моєму окрузі дев’ять будинків. І
лише два з них побудовані у 1990-х, а
решта — це або «хрущовки», або 1980х років народження. Та навіть у наймолодшому — будинку № 4 — то дах протікає, то проблеми з опаленням. А що
говорити про найстарші будинки — №
6 та 8?
Відразу після виборів, а потім навесні
були організовані зустрічі, на яких гуртом із громадою округу ми визначили
пріоритетні напрямки роботи: що потрібно зробити у поточному році, перспективу розвитку нашого мікрорайону
на майбутнє. Але те, що наш округ має
змінитися, стати комфортнішим для
проживання, не викликало ні в кого ніяких сумнівів.
Минув рік нашої спільної роботи.
І я не раз згадувала, як один чоловік мене запитав: «Ольго Василівно,
а для чого це Вам потрібно?» Тепер
я точно знаю: для того, щоб із занедбаного мікрорайону наша «Чайка»
стала квітучим і комфортним куточком нашого міста.
Мешканці округу довгі роки терпляче
чекали на позитивні зміни. І вони не забарилися. Проблеми, яких на окрузі чимало, а можливо — і найбільше у місті,
врешті-решт почали поступово вирішуватися.
Завдяки проведенню етапу чемпіонату світу з «Формули І на воді», до нашого міста прийшли інвестори, за кошти яких вулицю Набережну повністю

10 грудня 2011 року

реконструйовано. Так, нам довелося пережити тимчасові незручності, але потім відчули, що вони
не були марними. Нарешті мешканці Київської та Набережної, 22
дістаються транспортних зупинок,
не долаючи водні перешкоди та
багнюку.
Невпізнанно змінилася і зупинка «Чайка»: світлофори, пішохідні
переходи, тротуари та криті зупинки. До платформи потяга, який
відновив свій рух, можна дійти
зручно і безпечно.
Відновлено зовнішнє освітлення прибудинкових територій, на
що використано 20 світильників
і 860 погонних метрів електрокабелю. Та не всюди — залишилася
нерозв’язаною проблема зовнішнього освітлення біля буд. № 5, 9,
11 на Київській.
Щодо цього я неодноразово
зверталася до відповідних установ — і виявилося, що для цього
необхідні чималі фінансові затрати. Тож
звернулася до керівництва КПЖ і КГ з
проханням включити це питання до плану робіт на наступний 2012 рік і щиро
сподіваюся, що «темна пляма» на окрузі в наступному році зникне, і мешканці
цих будинків відчують, що і вони живуть
як у центрі — у місті вогнів та ілюмінацій.
Всі, хто проживає на Київській чи
проходив вулицею, знає, в якому стані
тротуар, що роками не ремонтувався, а
в деяких місцях просто жахливий. Сьогодні можу твердо сказати, що реконструкцію тротуару і прокладання нового
від перетину з вул. Шкільною до перетину з вул. Ю. Кургузова внесено до програми розвитку міста на наступний рік.
І щиро вірю, що мешканці мікрорайону
ходитимуть по рівному тротуару, не боячись у темряві покалічитись.
За підтримки міського голови розпочаті роботи із благоустрою прибудинкової
території на Київській, 8 та облаштовано
зупинку для міського маршруту автобуса. Ці роботи завершаться навесні. Буде
у дворі і новий дитячий майданчик. Хочу
також повідомити, що на наступний рік
включено до плану робіт благоустрій території біля буд. № 6 на Київській, а також
під’їзної дороги до буд. № 22 на вул. Набережній від вул. Лугової.
Впродовж 2011 року відбулися й ремонтні роботи в будинках:
№ 5, 9, 8, 12 — частковий ремонт покрівлі;
№ 4 (над квартирами № 116 та 117)
— капітальний ремонт покрівлі;
№ 9, 4 — ремонт електрощитових.
На превеликий жаль, на вирішення
усіх проблемних питань у бюджеті міста бракувало коштів, тому повідомляю
мешканців І та ІІ під’їздів будинку № 4
на вул. Київській про те, що капітальний
ремонт покрівлі заплановано на наступний рік. Обіцяю, що це питання триматиму під особистим контролем.
До плану роботи на наступний рік також внесено поточний ремонт окремих
під’їздів, зокрема й на вул. Київській
(буд. № 8, 9, 11, 12).

Шкільна) першого та третього четверга з
1800 до 2000 год.

Найбільше занепокоєння викликає
стан внутрішньобудинкових мереж холодного водопостачання в буд. № 8,
тому до переліку робіт на наступний рік
внесено їх капітальний ремонт.
Неабиякий резонанс викликала передача занедбаного спортивного майданчика на Київській під будівництво.
Безумовно, було б добре, щоби там
справді обладнали сучасний спортивний комплекс з басейном, тренажерним
залом. Але таких коштів міський бюджет
не має, не хоче їх вкладати й інвестор.
А смітник як був довгі роки, так він ніде
не подівся, і буде до тих пір, доки там не
житимуть люди.
Переконана, що будівництво житлового будинку — це найкращий вихід з
даної ситуації. Інвестор обіцяв розпочати будівництво з благоустрою прилеглої території й облаштування спортивного майданчика. Процес будівництва
контролюватиме ініціативна група.
Надзвичайна ситуація склалася з
опаленням будинку № 22 на вул. Набережній. Його мешканці роками страждають від неякісної подачі тепла. Це спричинило велику суму заборгованості за
надані послуги перед Вишгородським
районним комунальним підприємством
(ВРКП) «Вишгородтепломережа», через що будинок щороку несвоєчасно
підключається до опалення.
Разом із головою правління будинку
ми неодноразово зверталися до місцевої влади, районної державної адміністрації, до керівництва ВРКП «Вишгородтепломережа», організували та
провели зустріч з директором підприємства Ю. Колупайлом та обговорили
шляхи розв’язання проблеми. На даний час борг значно зменшився. Та це
не зняло проблеми, тому що квартири
не обігріваються належним чином. І на
рівні міської влади розглядається можлива передача будинку в користування
бойлерної, бо це відразу врегулювало б
постачання тепла.
Попри те, що протягом звітного періоду не було громадської приймальні,
виборці зверталися до мене особисто:
по усні й письмові консультації, по акти
обстеження
матеріально-побутових
умов проживання (65 осіб) та характеристики (7 осіб).
Були й колективні звернення громадян, зокрема від мешканців буд. № 6
(вул. Київська) — з приводу самовільного проведення будівельних робіт на
рівні першого поверху (нині будівельні
роботи припинені, прилегла до будинку
територія відновлена).
Мешканці буд. № 8 (вул. Київська)
скаржилися на те, що на території ВАТ
«Вишгородрибсільбуд» (вул. Київська,
10) щодня спалюють відходи різного походження. Мною були направлені
депутатські звернення до Державного управління охорони навколишнього
природного середовища в Київській області, Державної екологічної інспекції
в Київській області, Міжрайонної природоохоронної прокуратури Київської
області, Вишгородської районної санітарно-епідеміологічної станції, Виш-

Щиро ваша Ольга МЕЛЬНИК,
депутат виборчого округу № 1/1
городського районного управління ГУ
МНС України в Київській області. Під
час зустрічі голова ВАТ «Вишгородсільрибгоспбуд» повідомив, що здійснено
перевірки та накладено штрафи на організації, які порушили вимоги природоохоронного законодавства. Сподіваюся,
що такі випадки більше не повторяться,
інакше знову звертатимусь до вищезгаданих інстанцій.
Від мешканців буд. № 22 (вул. Набережна) надійшло звернення з приводу
самовільного встановлення бетонного
гаражного боксу неподалік будинку. Адмінкомісія Вишгородської міської ради
своєчасно зреагувала на депутатське
звернення — і порушення були усунуті.
На розгляді — звернення власників
гаражних боксів гаражно-будівельного
кооперативу «Металевий» (вул. Київська) щодо подовження терміну користування земельною ділянкою площею
0,20 га (договір оренди закінчився ще
у березні 2011 року). Власниками цих
гаражів, в основному, є мешканці Київської — і це питання будемо обов’язково
ретельно обговорювати з владою.
Минув рік напруженої роботи. Зроблено перші впевнені кроки, і наш мікрорайон зазнав, хоч і незначних, змін
на краще. Я щиро вдячна всім, хто був
поруч зі мною, і насамперед вам, дорогі
мої виборці, дорогі мої сусіди.
Не завжди нам було легко. Були, звісно, й помилки — та не помиляється той,
хто нічого не робить. Були й непорозуміння — але час нас розсудить. Хочу
подякувати всім опонентам, адже саме
вони надихають мене на нові ідеї та плани.
Сьогодні хочу висловити слова подяки керівникам закладів, організацій та
установ, до яких мені довелося звертатися. В першу чергу – нашому міському
голові Віктору Решетняку, адже саме
він пройнявся проблемами Київської і
сприяв тим позитивним змінам, що відбулися.
Щиро вдячна директору ТОВ «Житлошляхбуд» Олексію Білому, директору КПЖ і КГ Вишгородської міської
ради Михайлу Шененку, головному інженеру Ігорю Свистуну. Вірю, що наша
подальша співпраця буде плідною, і
обов’язково навесні проведемо санітарну вирізку дерев (і тієї всохлої берези біля буд. № 12 на Київській).
Хочу також подякувати активістам:
Надії Борисенко, Людмилі Іващенко,
Клавдії Сілівонік, Феліксі Мединській,
Катерині Хом’як, Вірі Кузьмічовій, Миколі Кладковому, Тетяні Михайленко,
Борису Мотку, Олегу Голубкову, Ганні
та Роману Грищенкам, Руслану Гончаренку, Зої Мельниченко, Олені Кольвах,
Світлані Погорєловій та багатьом іншим
небайдужим до долі нашої «Чайки» людям, які телефонували мені, зустрічали
на вулиці та ділилися своїми думками. Особлива подяка моїм помічникам
– Світлані Жовтобрюх та Олександру
Мельнику за безкорисливу допомогу в
проведенні та організації зустрічей, суботників та вирішенні інших нагальних
потреб округу.
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Влада – громада

Завершується рік. Депутати звітують перед громадою. За
Законом України «Про статус депутатів місцевих рад», звіти
найперше мають відбуватися перед виборцями округів.
Найактивніші депутати (наприклад, Максим Макаренко)
вже збирають людей на округах, запрошують міського голо-

Вишгород

ву, його заступників, представників комунальних служб міста, місцеві засоби масової інформації, щоб вислухати людей
і спланувати подальшу роботу.
Звіт перед громадою готує й міський голова Віктор Решетняк,
а про роботу міської ради — її секретар Марія Решетнікова.

Депутатські будні
Олександр СЕМЕНОВ,
депутат округу 6/12

У нашій роботі дрібниць не буває

Л

юди, далекі від місцевого самоврядування, можуть запитати: «А що ви там, у міськраді
робите? Засідаєте?» І будуть праві.
Бо представникам міської громади
не гоже без всебічного розгляду й
обговорення ухвалювати доленосні
— без перебільшення — рішення, що
стосуються усіх вишгородців.

Тому перед кожним засіданням сесії міськради шостого скликання постійні комісії розглядають підготовлені відповідними відділами апарату виконавчого комітету рішення.
Я очолюю депутатську комісію з питань
законності, правопорядку, депутатської етики, контролю за виконанням рішень ради та
її виконавчого комітету. Доводиться не тільки
контролювати, а й оперативно розглядати чимало рішень, які виносять на сесію міськради.
І наша комісія намагається активно й професійно розібратися в ситуації, щоб і рішення
було на часі, не затримувалося, і «дитину не
вихлюпнули з водою» — тобто щоб не втрачалися зміст і актуальність.
Намагаюся брати активну участь у роботі
інших постійних і тимчасових комісій міськради, у загальноміських заходах і акціях
(наприклад, цієї осені — у громадських обговореннях тарифів на житлово-комунальні послуги, які відбулися на Кургузова, 3-а і 3-б).
Роботу з виборцями вважаю найголовнішою частиною моїх депутатських обов язків.
На моєму окрузі чотири будинки: вул. Ю. Кургузова, 3-а і 3-б та вул. М. Грушевського, 8 і 12.
Прийом громадян здійснюю практично
щодня — у громадській приймальні міської
організації політичної партії «Фронт змін»
(це — приміщення Спілки підприємців Вишгородщини за адресою: м. Вишгород, вул.
Н. Шолуденка, 11, тел: (04596) 26-400 – де з
10:00 до 17:00 завжди є люди, готові вислухати й допомогти вишгородцям).
За рік, що минув з дня виборів, я прийняв
сотні мешканців міста, склав десятки актів

Семенов СПВ бетонує доріжку Кургуз 3а і 3б

обстеження умов їхнього проживання, багато разів реагував на звернення про допомогу. Повірте мені, дрібниць тут не буває, бо із
них складається наше життя.
Наведу кілька прикладів.
Літнім людям важко та небезпечно у дощ
чи ожеледицю іти крутим підйомом до буд.
3-а і 3-б на вул. Ю. Кургузова. На їхнє прохання там встановлено лавочку. А на подвір ї
цих двох будинків забетоновано нові
пішохідні доріжки зі сходами для виходу
до лісу — щоб людям не дертися по глинистих байраках, а спокійно гуляти.
На Кургузова, 3-б відремонтовано і забетоновано сходи біля під їздів, у третьому та
шостому під їздах встановлено захисні решітки на вікнах сходових кліток, а у шостому
під їзді зроблено нову покрівлю над ганком.

Крім того, повністю замінено на нове обладнання будинкової електрощитової.
На мої депутатські звернення відгукуються міські комунальники: в цьому будинку оперативно було ліквідовано порив каналізації у
підвалі, здійснено ремонт балконних козирків у кв. 34, 69, 70, 71, 138, 215, а над кв. 137
відремонтовано дах.
На Грушевського, 12 стало світлим
подвір я: туди проведено новий кабель і придбано та встановлено електросвітильники,
а на території, прилеглій до цього будинку,
силами міських комунальних служб було
облаштовано пішохідну доріжку. (До речі,
взимку, коли виникла аварійна ситуація з
електропостачанням цього будинку, завдяки тісній співпраці з КПЖ і КГ та особисто з
директором М. Шененком і головним інже-

нером І. Свистуном, вдалося в стислі строки
ліквідувати цю неприємну для жителів ситуацію). Буд. 8 на вул. М. Грушевського — кооперативний, люди звикли до більшої самостійності у роз вязанні своїх проблем, але до
мене як до депутата все одно звертаються.
Спільно ми зробили ремонт і реконструкцію
дитячого майданчика, облаштували нову пісочницю, встановили й пофарбували лавочки, зробили дитячі гойдалки. Крім того, на
толоках (суботниках) разом прибирали і впорядковували прибудинкову територію.
Попри те, що за минулий рік немало зроблено, я розумію, що зробити треба іще більше — і набагато.
Я добре пам ятаю, в якому стані дорога
поряд із буд. 8 і 12 на вул. М. Грушевського.
Як і обіцяв, докладу всіх зусиль до того, щоб
ці під їзні шляхи були відремонтовані.
Іще чимало роботи на подвір ї буд. 3-а і
3-б на вул. Ю. Кургузова: поручні сходів біля
під їздів, поручні тротуару на підйомі до цих
будинків, фарбування фасадів, внутрішньобудинкові роботи…
Хотілося б подякувати за розуміння проблем і співпрацю міському голові Віктору Решетняку, міськвиконкому, працівникам усіх
відділів апарату виконкому міськради, з якими пліч-о-пліч доводиться працювати і вирішувати чимало питань — у нас повне порозуміння щодо благоустрою і розвитку міста.
Окрема подяка — Спілці підприємців
Вишгородщини (СПВ), яка миттєво відгукується на всі звертання мешканців міста і, в
міру своїх можливостей, намагається їм допомагати.
З перших днів мого депутатства активну участь в роботі беруть мешканці округу
6/12 допомагаючи мені в усьому. Це — Тетяна Коляда, Галина Пінчук, Лідія Марченко та
інші. Їм — моя вдячність і повага.
Хочу запевнити своїх виборців, що разом
ми зробимо все, що намічено на термін моєї
каденції.

Депутат – не слюсар, але від нього багато залежить
Богдан РУДЕНОК,
депутат одномандатного виборчого
округу 4/8 від партії «Сильна Україна»

істо – єдиний соціальний організм,
де людина почуватиме себе комфортно лише за умови взаємодії
всіх його складових: налагодженого особистого життя, зручної та стабільної інфраструктури, бажання змінити щось на краще
і бути почутим, коли доводиться звертатися із скаргами до вищих інстанцій.
Все це не обходить і народних обранців
– так здавна називають депутатів. Тому й не
дивно, що, турбуючись про облаштування
зручного побуту, виборці звертають нашу
увагу на дахи, що протікають, на під їзди, які
впродовж десятиліть не ремонтувалися, на
систему опалення, яка замість гарячої «гонить» холодну воду і т. ін.
Депутат — не слюсар-сантехнік, не механік і не штукатур. Але від його організаторських здібностей, вміння оперативно і
кваліфіковано вирішувати питання залежить
настрій людей, а в кінцевому рахунку — покращення життя конкретної особи, а також
зміцнення інфраструктури нашого міста.
Перш за все депутат — це небайдужа людина. Бути небайдужими нам допомагають
і виборці, які звертаються з різноманітними
проблемами, що не розв язувались роками.
Так, тільки за звітний період по одномандатному виборчому округу № 4/8 мною
складено 70 актів обстеження житлових умов
і порушено питання про надання матеріальної допомоги 56 мешканцям міста (більшість
її вже отримала).
В окрузі мешкають близько 1000 людей
— у багатоповерхівках на просп. І. Мазепи,

М

13/9 і 6, вул. М. Грушевського 4 і 6. І у кожному з цих будинків є питання, вирішенню яких
сприяє саме депутатська активність.
Так, мешканці буд. 4 по вулиці Грушевського, який називають «чорнобильським»
через те, що мешкають там здебільшого переселенці із 30-кілометрової зони, впродовж
багатьох років добивались ремонту під’їзду
та облаштування підвалу. Разом із депутатом Олексієм Поліщуком я придбав необхідні
матеріали, а робітники КПЖ і КГ міської ради
побілили і пофарбували під їзд. Облаштували й двері до підвалу.
Є питання і більш складні.
Мешканці буд. 13/9 на просп. І. Мазепи
неодноразово звертались із скаргами на те,
що в четвертому та п’ятому під’їздах протікає дах, часто не працюють ліфти, не гріє
система опалення.
Я озвучив ці проблеми на черговому засі-

данні сесії міськради. І за сприяння міського
голови Віктора Решетняка були виділені кошти на капремонт.
Будинок було включено до плану робіт з
підготовки до зими житлово-комунального
господарства міської ради. На усунення недоліків витрачено 139 445 грн.
Одним із «кричущих» для мешканців мого
будинку (я мешкаю на просп. І. Мазепи, 13/9)
було розміщення на першому поверсі клубу
гральних автоматів. Я зробив кілька депутатських запитів — до правоохоронних органів,
податкової інспекції, підключив до вирішення
цього питання міського голову та виконком.
Сьогодні замість клубу гральних автоматів — магазин з продажу продовольчих товарів. І це наш спільний результат: мешканців будинку, депутата, міської ради.
Депутату часто доводиться прискорювати вирішення деяких питань у будинках, де
мешкають його виборці. Наприклад, на вул.
Н. Шолуденка, 7 щитова була в аварійному
стані, підвал часто підтоплювався, через що
погіршилось енергозабезпечення будинку.
Зараз там виконано капітальний ремонт щитової, наведено порядок і у підвалі. Можна
сказати, що однією проблемою стало менше.
Ситуації бувають різні.
От на вул. Н. Шолуденка, 7 сталася пожежа з вини літньої хворої людини. Старший
будинку звернувся до мене, я написав депутатське звернення до пожежної частини, медичних закладів, Вишгородського міського
голови про допомогу, бо така сусідка — небезпечна для всього будинку і її необхідно
лікувати у спеціальному закладі.
До цього часу проблемою залишається
приватизація кімнат у гуртожитку на вул. М.
Грушевського, 4 (будинок метеостанції),

які вважаються службовим житлом. Сподіваємось на висновки спеціально створеної в
міськраді комісії з питань приватизації житла у гуртожитках та на відповідну постанову
уряду України.
Як голова депутатської комісії з міжнародних відносин хотів би дещо додати до вже
відомих вишгородцям фактів. Нині встановлюються дружні зв’язки з містом Шамбургом (США), який може стати у майбутньому
ще одним містом-побратимом Вишгорода.
Наша делегація — депутати, юрист, підприємці — вже зустрічалася з мером Шамбурга,
українською діаспорою в Чикаго (бо 90-тисячне місто розташоване неподалік цього
мегаполісу). Зв’язок підтримуємо через
Міжнародну асоціацію ICEA—Чикаго (США),
зокрема через голову цієї організації Олену
Сайс (українку за походженням). Американці
цікавляться українською культурою, традиціями нашого народу, і привезені нами буклети, кольорові альбоми про Вишгород роздивлялися з неабияким інтересом.
Розширення міжнародних зв’язків, дружба і побратимство з містами на всіх континентах духовно збагачують націю, місцеву
громаду як представника українського народу. Ми готові запозичати все краще в інших,
але і у нас є що їм показати.
Майбутнє нашого міста залежить від нас
— і насамперед від відповідальності депутатів. Я добре знаю, що на моєму виборчому окрузі ще чимало невирішених питань:
ліфти, ремонти під їздів, асфальтування при
будинкових територій, благоустрій (зокрема
на вул. М. Грушевського, 6). І вже вніс відповідні пропозиції у програму розвитку міста на
2012-й рік. Але завжди готовий вислухати
вас і допомогти. Мій телефон (067) 693-9722.
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Вишгород

Телепрограма

06:05, 06:30, 07:00, 07:30,
08:00 Новини
06:55, 07:50 Наші найкращі
07:45 Мультфільм
08:20 Експерт на зв’язку
09:00 Підсумки тижня
09:40 Точка зору
10:00 «Легко бути жінкою»
10:55 Шеф-кухар країни
12:00 Новини
12:25 Право на захист
12:45 Армія
13:00 Х/ф «Сто днів після
дитинства»
15:00 Новини
15:45 Х/ф «Мир тому, хто
входить»
17:20 Т/с «Епоха честі-2»
18:20 Новини
19:00 After Lіve (За
лаштунками Шустер-Lіve)
19:20 Атака магії
19:50 Караоке для дорослих
20:55 Офіційна хроніка
21:00 Підсумки дня
21:30 Хокей. Чемпіонат
світу серед юніорів.
Україна - Корея
23:10 Підсумки

06:55, 07:10, 07:40, 08:05,
09:10 «Сніданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00 ТСН
07:15 Дісней!
09:25 «Смакуємо»
09:55 «Шість кадрів»
10:10 «Краса по-українськи»
12:20 Х/ф «Шахраї»
14:00 Х/ф «Ніжні зустрічі»
15:40 «Пекельна кухня»
17:00 «ТСН. Особливе»
17:20 «Шість кадрів»
17:30 Гоша Куценко
та Крістіна Орбакайте
у комедії «Коханнязітхання»
19:30 ТСН
20:15 Т/с «Інтерни»
21:20 «Холостячки. Нове
кохання»
23:10 «Tkachenko.ua»
23:55 ТСН
00:10 Х/ф «Вакансія на
жертву»
01:40 «Мама в законі»
02:35 Т/с «Інтерни»
03:25 «Tkachenko.ua»
04:05 Х/іф «Перетинаючи
кордон»

05:20 Світанок
06:15 Ділові факти
06:30 Т/с «Таксі»
07:35 Ділові факти
07:40 Факти тижня
08:45 Факти. Ранок
09:15 Море по коліно
09:55 Х/ф «Смерч»
12:10 Т/с «Помста
12:45 Факти. День
12:55 На рівних
13:10 Т/с «Помста»
16:55 Х/ф «День «Д»
18:45 Факти. Вечір
19:25 Надзвичайні новини
20:25 Т/с «Морські
дияволи»
22:30 Факти. Підсумок дня
22:45, 03:05 Свобода слова
з Андрієм Куликовим
00:50 Надзвичайні новини
01:50 Т/с «Термінатор:
Хроніки Сари Коннор-2»

6.00, 7.00 СТН. Тижневик
6.30, 19.30 Столиця
7.30, 3.00 Муз. програма
Профілактика на каналі
до 14.00
14.00 Як це?
15.00, 17.00, 19.00, 21.00,
23.30 СТН
15.10, 21.25, 1.00 В гостях
у Д. Гордона
16.10 В центрі уваги
16.55, 23.50 Світ бізнесу
17.10 Х/ф «Віч-на-віч»
19.20, 20.50 Міська варта
22.25 Т/с «Інспектор Деррік»
0.00 Громадська
приймальня
1.50, 5.00 Мультляндія

06:30 Мультфільми
07:00 Країна порад
08:00 Соціальний статус:
правова держава
09:00 Т/с «Ад’ютанти
кохання»
10:00 Алло, лікарю!
11:15 Х/ф «Душечка»
13:10 Мультфільми
14:00, 21:30 Хіт-парад
дикої природи
15:00 «Соціальний пульс»
15:15 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 Пенсійна реформа
21:00 Служба новин
«Соціальний пульс»
22:30 Х/ф «Архангел»
01:10 «Соціальний пульс»
01:40 Подорож на край світу

05:10 Х/ф «Благословіть
жінку»
07:00 Новини
07:10, 07:35, 08:10, 08:35
«З новим ранком»
08:00, 08:30, 09:00 Новини
09:10 Х/ф «Терапія
любов’ю»
11:10 «Зрозуміти. Пробачити»
12:00, 18:00 Новини
12:15 «Знак якості»
12:40 Х/ф «Я дочекаюся»
16:20 «Чекай на мене»
18:10 Т/с «Обручка»
20:00 «Подробиці»
20:35 Т/с «Дівоче
полювання»
21:35 Т/с «Свати 5»
22:40 Д/ф «Свати-5.
Фільм про фільм»
23:55 «Позаочі»
00:55 Х/ф «Знайомство з
батьками»

06:00 Срібний апельсин
07:00 Події
07:15 Т/с «Єфросинія.
Продовження»
08:20 Т/с «Слід»
09:00 Т/с «Фурцева.
Легенда про Катерину»
11:10 Т/с «Фурцева.
Легенда про Катерину»
13:20 «Нехай говорять»
14:10 Т/с «Слід»
15:50 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 «Дикий - 2»
21:15 Т/с «Гонитва за тінню»
22:15 Х/ф «Р.Е.Д.»
00:25 Х/ф «Вуличний
боєць»
02:10 Х/ф «Два квитки на
денний сеанс»
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Вчителька:
– Вовочка, назви
яких-небудь два займенники.
– Хто, я?
– Молодець, Вовочка.

05:50 Т/с «Адвокат»
06:35 «Бізнес+»
06:40 Т/с «Адвокат»
07:35 «Нез’ясовно, але
факт»
08:40 «Неймовірна правда
про зірок»
09:40 Х/ф «Крапля світла»
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»
19:50 «Екстрасенси
ведуть розслідування»
20:55 «Куб»
22:00 «Вікна-Новини»
22:25 Х/ф «Оксамитові
ручки»
00:50 Т/с «Доктор Хаус»
01:35 Т/с «Адвокат»

06:30 М/с «Джуманджи»
06:55, 07:05, 07:40 «Підйом»
07:00 М/с «Барбоскіни»
07:30, 09:00 Репортер
09:10 Т/с «Щасливі разом»
11:00 Т/с «Татусеві дочки»
12:05 Т/с «Кадети»
14:00 М/с «Бетмен»
14:35 М/с «Маска»
15:00 Т/с «Дрейк і Джош»
16:00 Т/с «Джоуї»
17:00 Т/с «Звабливі та вільні»
17:55 Т/с «Вороніни»
19:00 Репортер
19:35 Т/с «Татусеві дочки»
20:10 Аферисти
21:05 Т/с «Третя планета
від сонця»
22:10 Т/с «Щоденники
вампіра»
23:05 Т/с «Щасливі разом»
00:30 Т/с «Щоденники
вампіра»

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»
19:25 Т/с «Дикий-2»
21:15 Сьогодні. Підсумки
21:35 Чесний понеділок
22:25 «Школа лихослів’я»
23:10 Головна дорога
23:45 «В зоні особливого
ризику»

05:00, 09:00, 12:00, 15:00,
18:00, 04:00 Новини
05:05 «Доброго ранку»
09:15 «Контрольна
закупівля»
09:40 «Жити здорово!»
11:00 «Модний вирок»
12:15 «Слід»
13:10 «Дільничний
детектив»
14:00 Інші новини
14:20 «Зрозуміти.
Пробачити»
15:15 «Хочу знати»
15:50 «Поле чудес»
16:55, 01:10 «Воля та
справедливість»
18:35, 03:05 «Давай
одружимося!»
19:45 «Нехай говорять»
21:00 «Час»
21:30 Т/с «Життя та
пригоди Мішки Япончика»
22:40 «Доля на вибір»
23:50 «Познер»
01:00 Нічні новини

06:00 Х/ф «Десять років
без права листування»
07:50 Т/с «Детективи»
08:30 «Легальний дохід»
08:35 «Друга смуга»
08:40 «Правда життя».
Кулібіни
09:10 Т/с «Закон і порядок»
11:00 Т/с «CSI: Нью-Йорк»
12:00 Т/с «Детективи»
12:35 Т/с «CSI: Нью-Йорк»
13:30 Т/с «Марш Турецького»
15:30 Х/ф «Відлуння з
минулого»
16:35 Х/ф «Щит
Батьківщини»
18:20 «Агенти впливу»
19:00 «Свідок»
19:20 Т/с «Вулиці
розбитих ліхтарів - 9»
20:20 Т/с «CSI: Маямі»
22:00 Т/с «NCIS:
полювання на вбивцю»
23:00 Т/с «Закон і порядок»
00:00 «Свідок»
00:20 Х/ф «Війна Логана»
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06:30 «Ранок на 5-му»
09:10 «Бізнес-час»
09:25 «5 елемент»
10:00, 11:00, 12:00, 13:00,
14:00, 15:00, 16:00, 17:00,
18:00, 19:00, 20:00 «Час
новин»
10:30,11:30, 12:30
«Спільний проект 5
каналу та інформаційного
агентства УНІАН» Пресконференції у прямому
ефірі»
13:20, 14:20 «5 елемент»
15:20, 16:20 «Час інтерв’ю»
17:25 «Територія закону»
18:15 «Енергонагляд»
18:45 «Київський час»
19:36 «Час: важливо»
21:00 «Час»
21:40 «Час-Тайм»
22:00 «Українські пристрасті»
23:40 «Автопілот-тест»

Високошвидкісний Інтернет МТМ
Тел.: (04596) 53-950, (093)311-30-03
07:05 Мультик з Лунтіком
07:35 М/с «Школа монстрів»
07:40 Малята-твійнята
08:00 Телепузики
09:00 Т/с «Ранетки»
09:55 Comedy Woman
10:50 Жіноча ліга
11:20 Лялечка
12:10 Косметичний ремонт
12:35 Маша та моделі
13:15 Т/с «Універ»
14:40 Дом-2
15:35 Т/с «Ранетки»
16:30 Т/с «Спліт»
16:55 Т/с «Універ»
18:20 Т/с «Моя прекрасна
няня»
19:20 Одна за всіх
19:50 Т/с «Універ»
20:50 Т/с «Реальні пацани»
21:15 Т/с «Універ»
21:40 Т/с «Закрита школа»
22:30 Т/с «Спліт»
23:00 Т/с «Та, що говорить
з привидами»
23:50 Дурнєв + 1
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06:05, 06:30, 07:00, 07:30,
08:00 Новини
06:25 Тема дня
06:55, 07:50 Наші найкращі
07:45 Мультфільм
08:40 Корисні поради
09:00 Підсумки дня
09:25 Світло
09:50 «Легко бути жінкою»
11:05 В гостях у Д. Гордона
12:00, 15:00, 18:20 Новини
12:15 Хай щастить
12:40 Д/ф «Чорнобиль»
13:25 Х/ф «Сталінград»
15:40 Х/ф «Гарячий сніг»
17:25 Т/с «Епоха честі-2»
19:10 Гала-вистава з нагоди
20-ї річниці Федерації
футболу України
20:55 Офіційна хроніка
21:00 Підсумки дня
21:25 Плюс-мінус
21:30 Світ спорту
21:40 Діловий світ
21:55 221. Екстрений
виклик. Тиждень
22:50 Трійка, Кено, Максима
23:00, 00:00 Підсумки
23:25 Від першої особи

06:55, 07:10, 07:40, 08:05,
09:10 «Сніданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00 ТСН
07:15 Дісней!
09:50 «Сімейні мелодрами»
10:45 «Не бреши мені - 2»
11:40 «Чесно»
12:35 «Ілюзія безпеки»
13:30 Т/с «Розкрутка»
14:25 «Тиждень без жінок»
15:45 «Пекельна кухня»
17:00 «ТСН. Особливе»
17:20 «Шість кадрів»
17:45 «Сімейні мелодрами»
18:35 «Не бреши мені - 2»
19:30 ТСН
20:15 Т/с «Інтерни»
21:15 «Міняю жінку - 4»
22:25 «Гроші»
23:25 ТСН
23:45 Х/ф «Штормове
попередження»
01:15 «Мама в законі»
02:10 Т/с «Інтерни»
02:35 ТСН
02:50 Т/с «Розкрутка»

05:30 Світанок
06:20, 07:40 Ділові факти
06:40 Т/с «Таксі»
07:50 Ти не повіриш!
08:45 Факти. Ранок
09:30 Надзвичайні новини
10:30 Т/с «Далекобійники»
12:35, 13:00 Анекдоти
по-українськи
12:45 Факти. День
13:10 Comedy Club
14:10 Т/с «Морські
дияволи»
16:30 Т/с «Далекобійники»
18:45 Факти. Вечір
19:25 Надзвичайні новини
20:25 Т/с «Морські
дияволи»
22:30 Т/с «Таксі»
22:55 Факти. Підсумок дня
23:10 Т/с «Офіцери-2.
Одна доля на двох»
01:35 Надзвичайні новини
02:30 Т/с «Термінатор:
Хроніки Сари Коннор-2».
03:15 Факти

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
15.10, 21.25, 1.00 В гостях
у Д. Гордона
16.10 В центрі уваги
19.20, 20.50 Міська варта
20.00 Т/с «Руда»
22.25 Т/с «Інспектор Деррік»

06:00 «Соціальний пульс»
06:30 Мультфільми
06:55 Економічний пульс
07:00 Країна порад
08:00 Пенсійна реформа
08:55 Економічний пульс
09:00 Т/с «Ад’ютанти
кохання»
10:00 Алло, лікарю!
11:15 Х/ф «Попутник»
13:15 Мультфільми
14:00 Хіт-парад дикої
природи
15:00 Служба новин
«Соціальний пульс»
15:15 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 Соціальна держава
21:00 «Соціальний пульс»
21:30 Невідома планета 1
22:30 Х/ф «Казус Беллі»
01:05 Соціальна держава

06:15 Д/с «Слідство вели...»
07:00 Новини
07:10, 07:35, 08:10, 08:35
«З новим ранком»
08:00, 08:30, 09:00 Новини
09:10 Т/с «Свати 5»
10:15 Д/ф «Свати-5.
Фільм про фільм»
11:20 «Зрозуміти. Пробачити»
12:00 Новини
12:15 «Знак якості»
12:40 Д/с «Слідство вели...»
13:35 Д/с «Детективи»
14:15 «Судові справи»
16:05 Т/с «Дар»
18:00 Новини
18:10 Т/с « Обручка»
20:00 «Подробиці»
20:35 Т/с «Дівоче
полювання»
21:35 Т/с «Свати 5»
22:40 Д/ф «Свати-5.
Життя без гриму»
23:55 «Моя країна»
00:15 Д/ф «Григорій
Распутін. Чисто російське
вбивство»
01:25 Х/ф «Собачий
полудень»

07:00 Події
07:15 Т/с «Єфросинія.
Продовження»
08:30 Т/с «Слід»
09:10 Т/с «Дикий - 2»
10:10 Т/с «Гонитва за
тінню»
11:10 Т/с «Фурцева.
Легенда про Катерину»
12:15 Т/с «Ментовські
війни - 5»
13:15 «Нехай говорять»
14:15 Т/с «Слід»
15:50 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 «Дикий - 2»
21:15 Т/с «Гонитва за тінню»
22:15 Т/с «Слід»
23:50 Т/с «Плащ»
00:45 Х/ф «Р.Е.Д.»
02:25 Х/ф «З життя
начальника карного
розшуку»

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, 22:30 «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»
19:25 Т/с «Дикий-2»
21:15 Сьогодні. Підсумки
21:35 «ГРУ. Таємниці
військової розвідки»
23:10 «Таємнича Росія»
00:05 Кулінарний двобій
01:05 Т/с «Ставка на життя»
02:55 Т/с «Детективи»

Дружина — чоловіку:
— Вчора я бачила, як ти
виходив із пивнички.
— Що поробиш, не
можу ж я там жити

06:10 «Бізнес+»
06:15 Т/с «Адвокат»
07:55 «Нез’ясовно, але
факт»
09:00 «Неймовірна правда
про зірок»
10:40 «ВусоЛапоХвіст»
11:35 Х/ф «Оксамитові
ручки»
13:45 «Екстрасенси
ведуть розслідування»
14:50 «Нез’ясовно, але
факт»
15:50 «Битва
екстрасенсів»
18:00 «Вікна-Новини»
18:10 «Неймовірна правда
про зірок»
19:05 «Екстрасенси
ведуть розслідування»
20:10 «Весільні битви»
22:00 «Вікна-Новини»
22:25 «Кохана, ми
вбиваємо дітей»
23:25 Т/с «Доктор Хаус»
00:20 Т/с «Адвокат»

05:20 Т/с «Курсанти»
06:10 М/с «Назад у
майбутнє»
06:35 М/с «Джуманджи»
06:55 «Підйом»
07:00 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»
15:00 Т/с «Дрейк і Джош»
16:00 Т/с «Джоуї»
17:00 Т/с «Звабливі та вільні»
17:55 Т/с «Вороніни»
19:00 Репортер
19:35 Т/с «Татусеві дочки»
20:10 ТОП-100
21:05 Т/с «Третя планета
від сонця»
22:10, 00:30 Т/с
«Щоденники вампіра»
23:05 Т/с «Щасливі разом»
00:00 Репортер
01:25 Т/с «Шина-2»

06:01 «Час-Тайм»
06:30 «Ранок на 5-му»
09:25, 13:20, 14:20 «5
елемент»
10:00, 11:00, 12:00, 13:00,
14:00, 15:00, 16:00, 17:00,
18:00, 19:00, 20:00 «Час
новин»
15:20 «Мотор-ТБ»
16:15, 17:15 у «Українські
пристрасті»
18:15 «Агроконтроль»
18:45 «Київський час»
19:36 «Час: важливо»
21:00 «Час»
21:40 «Час-Тайм»
21:55 «Портрети» з
Сергієм Дорофеєвим
23:00 «Київський час»
23:30 «Територія закону»
23:55 «Огляд преси»
00:00 «Час новин»
00:25 «Автопілот-новини»
00:35 «Бізнес-час»
01:00 «Портрети» з
Сергієм Дорофеєвим
01:40 «Час: важливо»
02:20 «Час»
02:55 «Огляд преси»

05:00, 09:00, 12:00, 15:00,
18:00, 04:00 Новини
05:05 «Доброго ранку»
09:15 «Контрольна
закупівля»
09:40 «Жити здорово!»
11:00 «Модний вирок»
12:15 «Слід»
13:10 «Дільничний
детектив»
14:00 Інші новини
14:20 «Зрозуміти.
Пробачити»
15:15 «Хочу знати»
15:50, 21:30 Т/с «Життя
та пригоди Мішки
Япончика»
16:55, 01:10 «Воля та
справедливість»
18:35 «Давай одружимося!»
19:45 «Нехай говорять»
21:00 «Час»
22:40 «Володимир
Висоцький. «Тож залиште
дурні суперечки...»
23:50 Нічні новини

06:00 Х/ф «Гарячий сніг»
07:50 Т/с «Детективи»
08:30 «Легальний дохід»
08:35 «Друга смуга»
08:40 «Свідок»
09:00 Т/с «NCIS:
полювання на вбивцю»
10:00 Т/с «Закон і порядок»
11:00 Т/с «CSI: Маямі»
12:00 Т/с «Детективи»
12:35 Т/с «Вулиці
розбитих ліхтарів - 9»
13:35 Т/с «Марш
Турецького»
15:25 Х/ф «Відлуння з
минулого»
16:35 Х/ф «Наказ: вогонь
не відкривати»
18:30 «Речовий доказ».
Останній кілометр кохання
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»
00:00 «Свідок»

06:15 Т/с «Інститут
шляхетних панянок»
07:05 Мультик з Лунтіком
07:35 М/с «Школа монстрів»
07:40 Малята-твійнята
08:00 Телепузики
09:00 Т/с «Ранетки»
09:55 Comedy Woman
10:50 Жіноча ліга
11:20 Лялечка
12:10 Косметичний ремонт
12:35 Маша та моделі
13:15 Одна за всіх
13:40 Т/с «Моя прекрасна
няня»
14:40 Дом-2
15:35 Т/с «Ранетки»
16:30 Т/с «Спліт»
16:55 Т/с «Універ»
18:20 Серіал «Моя
прекрасна няня»
19:20 Одна за всіх
19:50 Т/с «Універ»
20:50 Т/с «Реальні пацани»
21:15 Т/с «Універ»
21:40 Т/с «Закрита школа»
22:30 Т/с «Спліт»
23:00 Т/с «Та, що говорить
з привидами»
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06:05, 06:30, 07:00, 07:30,
08:00 Новини
06:25 Тема дня
06:55, 07:50 Наші
найкращі
07:25 Здорове харчування
07:45 Мультфільм
08:40 Корисні поради
09:00 Підсумки дня
09:30 На зв’язку з урядом
10:00 «Легко бути жінкою»
11:10 «Досвід»
12:00 Новини
12:20 Кордон держави
12:35 Темний силует
12:45 Х/ф «Сталінград»
14:30 Новини
15:00 Парламентські
слухання у Верховній Раді
України
18:20 Новини
19:10 Чоловічий клуб.
Змішані єдиноборства
19:55 Про головне
20:20 Д/ф «Зона неправди»
21:00 Підсумки дня
21:25 Хокей. Чемпіонат
світу серед юніорів.
Україна - Угорщина

06:55, 07:10, 07:40, 08:05,
09:10 «Сніданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00 ТСН
07:15 Дісней!
10:15, 17:40 «Сімейні
мелодрами»
11:10 «Не бреши мені - 2»
12:10 «Чесно»
13:00 «Ілюзія безпеки»
13:50 Т/с «Розкрутка»
14:45 «Тиждень без жінок»
15:45 «Пекельна кухня»
17:00 «ТСН. Особливе»
17:20 «Шість кадрів»
18:30 «Не бреши мені - 2»
19:30 ТСН»
20:15 Т/с «Інтерни»
21:15 «Краса по-українськи»
23:20 ТСН: «Телевізійна
служба новин»
23:40 Х/ф «Рікер»
01:20 «Мама в законі»
02:15 Т/с «Інтерни»
02:40 Т/с «Розкрутка»
03:30 ТСН»
03:45 Т/с «Одружені. З
дітьми»
04:30 Х/ф«Штормове
попередження»

05:20 Світанок
06:30Т/с «Таксі»
07:45 Провокатор
08:45 Факти. Ранок
09:30 Надзвичайні новини
10:30 Т/с «Далекобійники»
12:35, 13:00 Анекдоти
по-українськи
12:45 Факти. День
13:10 Comedy Club
14:10 Т/с«Морські
дияволи»
16:30 Т/с «Далекобійники»
18:45 Факти. Вечір
19:25 Д/ф «Змова»
20:25 Т/с «Морські
дияволи»
22:25 Т/с «Таксі»
22:55 Факти. Підсумок
23:10 Т/с «Офіцери-2.
Одна доля на двох»
01:40 Т/с «Термінатор:
Хроніки Сари Коннор-2»
02:25 Факти
02:55 Т/с «Офіс»

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
15.10, 21.25, 1.00 В гостях
у Д. Гордона
16.10 В центрі уваги
17.45, 22.25 Т/с
«Інспектор Деррік»
19.20,20.50 Міська варта
20.00 Т/с «Руда»

ПРОФІЛАКТИКА
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 Здоров’я громадян
21:00 «Соціальний пульс»
21:30 Хіт-парад дикої
природи
22:30 Х/ф «Нове життя»
00:30 Служба новин
«Соціальний пульс»
01:00 Подорож на край
світу
01:25 Пустелі світу
01:55 Х/ф «Нове життя»
03:30 Країна порад
04:20 Диваки
04:45 Х/ф «Підкидьок»

07:00, 8:00, 9:00, 10:00,
12:00 Новини
07:10, 07:35, 08:10, 08:35
«З новим ранком»
09:10 Т/с «Свати 5»
10:15 Д/ф «Свати-5.
Добронравов»
11:20 Д/с «Зрозуміти.
Пробачити»
12:15 «Знак якості»
12:40 Д/с «Слідство
вели...»
13:35 Д/с «Детективи»
14:15 «Судові справи»
16:05 Т/с «Дар»
18:00 Новини
18:10 Т/с « Обручка»
20:00 «Подробиці»
20:35 Т/с «Дівоче
полювання»
21:35 Т/с «Свати 5»
22:40 Д/ф «Свати-5.
Життя без гриму»
23:55 Д/ф «Секретні
території»

07:00 Події
07:15 Т/с «Єфросинія.
Продовження»
08:30 Т/с «Слід»
09:10 Т/с «Дикий - 2»
10:10 Т/с «Гонитва за тінню»
11:10 Т/с «Фурцева.
Легенда про Катерину»
12:15 Т/с «Ментовські
війни - 5»
13:15 «Нехай говорять»
14:15 Т/с «Слід»
15:50 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 «Дикий - 2»
21:15 Т/с «Гонитва за
тінню»
22:15 Т/с «Слід»
23:50 Т/с «Плащ»
00:45 Х/ф «Важка мішень»

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»
19:25 Т/с «Дикий-2»
21:30 Сьогодні. Підсумки
21:50 Футбол. Ліга Європи
УЄФА. «Андерлехт»
(Бельгія) - «Локомотив»
(Росія). Пряма трансляція.
00:00 «Ліга чемпіонів
УЄФА. Огляд»

Напис на машині:
– Помий мене.
Знизу водій дописав:
– Приходь – помию!

Вишгород

06:15 «Бізнес+»
06:20 Т/с «Адвокат»
08:05 «Неймовірна правда
про зірок»
09:00 Кінець ефіру
ПРОФІЛАКТИКА
10:00 «ВусоЛапоХвіст»
10:50 «Куб»
11:50 «Весільні битви»
13:40 «Екстрасенси
ведуть розслідування»
14:45 «Нез’ясовно, але
факт»
15:50 «Битва
екстрасенсів»
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»
00:40 Т/с «Доктор Хаус»
01:30 Т/с «Адвокат»
02:25 «Бізнес+»

04:25 Т/с «Курсанти»
08:00 Профілактика
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»
16:55 Т/с «Звабливі та
вільні»
17:50 Т/с «Вороніни»
19:00 Репортер
19:15 Спортрепортер
19:35 Т/с «Татусеві дочки»
20:10 Ревізор
21:05 Т/с «Третя планета
від сонця»
22:10 Т/с «Щоденники
вампіра»
23:05 Т/с «Щасливі разом»
00:00 Репортер
00:20 Спортрепортер
00:30 Служба розшуку
дітей
00:35 Т/с «Щоденники
вампіра»

06:30 «Ранок на 5-му»
09:10 «Бізнес-час»
09:25 «5 елемент»
10:00, 11:00, 12:00, 13:00,
14:00, 15:00, 16:00, 17:00,
18:00, 19:00, 20:00 «Час
новин»
10:30,11:30, 12:30
«Спільний проект 5
каналу та інформаційного
агентства УНІАН» Пресконференції у прямому
ефірі»
11:20 «Енергонагляд»
12:15 «Cканер»
13:20, 14:20 «5 елемент»
15:20 «Здорові історії»
16:20 «Арсенал»
17:25 «Вільна гавань»
17:50 «Погода в Україні»
18:15 «Лісовий патруль»
18:45 «Київський час»
19:36 «Час: важливо»
21:00 «Час»
21:40 «Час-Тайм»
22:00 «Акцент»
22:20 Д/ф «Каяття»»
22:50 «Погода в Україні»
23:00 «Київський час»

05:00, 09:00, 12:00, 15:00,
18:00, 04:00 Новини
05:05 «Доброго ранку»
09:15 «Контрольна
закупівля»
09:40 «Жити здорово!»
11:00 «Модний вирок»
12:15 «Слід»
13:10 «Дільничний
детектив»
14:00 Інші новини
14:20 «Зрозуміти.
Пробачити»
15:15 «Хочу знати»
15:50, 21:30 Т/с «Життя та
пригоди Мішки Япончика»
16:55, 01:15 «Воля та
справедливість»
18:35, 03:05 «Давай
одружимося!»
19:45 «Нехай говорять»
21:00 «Час»
22:40 Середовище
проживання. «Нуль
калорій»
23:50 Нічні новини

06:40 Х/ф «Чорнобиль.
Останнє попередження»
08:30 «Легальний дохід»
08:35 «Друга смуга»
08:40 «Свідок»
09:00 Т/с «NCIS:
полювання на вбивцю»
10:00 Т/с «Закон і порядок»
11:00 Т/с «CSI: Маямі»
12:00 Т/с «Детективи»
12:35 Т/с «Вулиці
розбитих ліхтарів - 9»
13:40 Т/с «Марш Турецького»
15:30 Х/ф «Відлуння з
минулого»
16:40 Х/ф «Наказ: перейти
кордон»
18:30 Д/ф «Чорнобиль»
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»

06:15 Т/с «Інститут
шляхетних панянок»
07:05 Мультик з Лунтіком
07:40 Малята-твійнята
08:00 Телепузики
09:00 Т/с «Ранетки»
09:55 Comedy Woman
10:50 Жіноча ліга
11:20 Лялечка
12:10 Косметичний ремонт
12:35 Маша та моделі
13:15 Одна за всіх
13:40 Т/с «Моя прекрасна
няня»
14:40 Дом-2
15:35 Т/с «Ранетки»
16:30 Т/с «Спліт»
16:55 Т/с «Універ»
18:20 Т/с «Моя прекрасна
няня»
19:20 Одна за всіх
19:50 Т/с «Універ»
20:50 Т/с «Реальні пацани»
21:15 Т/с «Універ»
21:40 Т/с «Закрита школа»
22:30 Т/с «Спліт»
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06:05, 06:30, 07:00, 07:30,
08:00 Новини
06:25 Тема дня
07:15 Ера бізнесу
07:25 Здорове харчування
07:40 Знайди себе
07:45 Мультфільм
08:40 Корисні поради
09:00 Підсумки дня
09:15 Православна
енциклопедія
09:50 Книга.ua
10:10 «Легко бути жінкою»
11:10 Здоров’я
12:25 Країни від А до Я
12:50 Крок до зірок
13:35 Х/ф «Вогняні версти»
15:00 Новини
15:45 Біатлон. Кубок світу.
Спринт (чол.)
17:25 Т/с «Епоха честі-2»
18:20 Новини
19:00 Про головне
19:35 Змішані єдиноборства
20:55 Офіційна хроніка
21:00 Підсумки дня
21:30 Хокей. Чемпіонат
світу серед юніорів.
Україна-Іспанія

06:55, 07:10, 07:40, 08:05,
09:10 «Сніданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00 ТСН
07:15 Дісней!
09:55 «Сімейні
мелодрами»
10:50 «Не бреши мені - 2»
11:50 «Чесно»
12:45 «Ілюзія безпеки»
13:35 Т/с «Розкрутка»
14:30 «Тиждень без жінок»
15:45 «Пекельна кухня»
17:00 «ТСН. Особливе»
17:20 «Шість кадрів»
17:40 «Сімейні
мелодрами»
18:30 «Не бреши мені - 2»
19:30 ТСН: «Телевізійна
служба новин»
20:15 Т/с «Інтерни»
21:15 «Чотири весілля»
22:25 «Здивуй мене-2»
23:35 ТСН»
23:55 Х/ф «Сто футів»
01:35 «Мама в законі»
02:30 Т/с «Розкрутка»

06:30 Т/с «Таксі»
07:35 Ділові факти
07:45 «Максимум в Україні»
08:45 Факти. Ранок
09:30 Д/ф «Змова»
10:30 Т/с «Далекобійники»
12:35 Анекдоти
по-українськи
12:45 Факти. День
13:00 Анекдоти
по-українськи
13:20 Comedy Club
14:20 Т/с «Морські
дияволи»
16:35 Т/с «Далекобійники»
18:45 Факти. Вечір
19:25 Д/ф «Змова»
20:25 Т/с «Морські
дияволи»
22:25 Т/с «Таксі»
22:55 Факти. Підсумок дня
23:10 Т/с «Офіцери-2.
Одна доля на двох»
01:30 Т/с «Термінатор:
Хроніки Сари Коннор-2»
02:15 Факти

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
15.10, 21.25, 1.00 В гостях
у Д. Гордона
16.10 В центрі уваги
17.45, 22.25 Т/с
«Інспектор Деррік»
19.20, 20.50 Міська варта
20.00 Т/с «Руда»

06:30 Мультфільми
06:55 Економічний пульс
07:00 Країна порад
08:00 Соціальний статус:
здоров’я громадян
08:55 Економічний пульс
09:00 Т/с «Ад’ютанти
кохання»
10:00 Алло, лікарю!
11:15 Х/ф «Непідсудний»
13:20 Мультфільми
14:00 Хіт-парад дикої
природи
15:00 «Соціальний пульс»
15:15 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 Житловокомунальне господарство
21:00 «Соціальний пульс»
21:30 Невідома планета
22:30 Х/ф «Зачаровані»
00:25 «Соціальний пульс»

07:00, 8:00, 9:00, 10:00,
12:00 Новини
07:10, 07:35, 08:10, 08:35
«З новим ранком»
09:10 Т/с «Свати 5»
10:15 Д/ф «Свати-5.
Життя без гриму»
11:20 Д/с «Зрозуміти.
Пробачити»
12:15 «Знак якості»
12:40 Д/с «Слідство
вели..»
13:35 Д/с «Детективи»
14:15 «Судові справи»
16:05 Т/с «Дар»
18:00 Новини
18:10 Т/с « Обручка»
20:00 «Подробиці»
20:35 Т/с «Дівоче
полювання»
21:35 Т/с «Свати 5»
22:40 Д/ф «Свати-5.
Життя без гриму.
Феклістов»
23:55 Д/ф «Жадібність. Ті,
що худнуть»
01:00 Х/ф «Два дні в
долині»
02:50 «Подробиці»

06:15 Срібний апельсин
07:00 Події
07:15 Т/с «Єфросинія.
Продовження»
08:30 Т/с «Слід»
09:10 Т/с «Дикий - 2»
10:10 Т/с «Гонитва за тінню»
11:10 Т/с «Фурцева.
Легенда про Катерину»
12:15 Т/с «Ментовські
війни - 5»
13:15 «Нехай говорять»
14:15 Т/с «Слід»
15:50 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 «Дикий - 2»
21:15 Т/с «Гонитва за тінню»
22:15 Т/с «Слід»
23:50 Т/с «Мій особистий
ворог»

03:55 «НТВ ранок»
06:30 Т/с «Морські
дияволи»
07:30, 13:30, 16:30 Огляд.
Надзвичайна подія
08:00, 11:00, 14:00, 17:00
Сьогодні
08:20 «Медичні таємниці»
08:55 «До суду»
10:00 Суд присяжних
11:25 «Судовий детектив»
12:40 Центр допомоги
«Настасія»
14:25 «Прокурорська
перевірка»
15:40 «Говоримо і
показуємо»
17:30 Т/с «Літєйний»
19:25 Т/с «Дикий-2»
21:15 Сьогодні. Підсумки
21:35 «Жіночий погляд»
22:20 «Завжди попереду»
23:20 Дачна відповідь
00:20 «Один день»
00:55 Т/с «Ставка на
життя»

– Чому у вашій машині так тхне?
– А що ви хочете?
120 коней!

06:15 Т/с «Адвокат»
07:55 «Нез’ясовно, але
факт»
09:00 «Неймовірна правда
про зірок»
09:55 «ВусоЛапоХвіст»
11:45 Х/ф «Дорога, що
веде до щастя»
13:40 «Екстрасенси
ведуть розслідування»
14:45 «Нез’ясовно, але
факт»
15:50 «Битва
екстрасенсів»
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»

06:05 М/с «Назад у
майбутнє»
06:30 М/с «Джуманджи»
06:55 програма «Підйом»
07:00 М/с «Барбоскіни»
07:05 «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»
14:55 Т/с «Дрейк і Джош»
16:00 Т/с «Джоуї»
16:55 Т/с «Звабливі та вільні»
17:55 Т/с «Вороніни»
19:00 Репортер
19:35 Т/с «Татусеві дочки»
20:10 Кухня на двох
21:05 Т/с «Третя планета
від сонця»
22:10 Т/с «Щоденники
вампіра»
23:05 Т/с «Щасливі разом»
00:05 Репортер
00:35 Т/с «Щоденники
вампіра»

06:30 «Ранок на 5-му»
09:10 «Бізнес-час»
09:25 «5 елемент»
10:00, 11:00, 12:00, 13:00,
14:00, 15:00, 16:00, 17:00,
18:00, 19:00, 20:00 «Час
новин»
10:30,11:30, 12:30
«Спільний проект 5
каналу та інформаційного
агентства УНІАН» Пресконференції у прямому
ефірі»
13:20, 14:20 «5 елемент»
15:20 «Лісовий патруль»
16:20 «Драйв»
16:40 «Трансмісія»
17:25 «Акцент»
18:15 «Акцент»
18:45 «Київський час»
19:36 «Час: важливо»
21:00 «Час»
21:40 «Час-Тайм»
22:00 «РесПубліка»
23:30 «Бізнес-час»
23:45 «Технопарк»
00:25 «Автопілот-новини»

05:00, 09:00, 12:00, 15:00,
18:00, 04:00 Новини
05:05 «Доброго ранку»
09:15 «Контрольна
закупівля»
09:40 «Жити здорово!»
11:00 «Модний вирок»
12:15 «Слід»
13:10 «Дільничний
детектив»
14:00 Інші новини
14:20 «Зрозуміти.
Пробачити»
15:15 «Хочу знати»
15:50, 21:30 Т/с «Життя та
пригоди Мішки Япончика»
16:55, 02:00 «Воля та
справедливість»
18:35, 03:05 «Давай
одружимося!»
19:45 «Нехай говорять»
21:00 «Час»
22:40 «Людина і закон»
23:50 Кубок Першого
каналу з хокею. Збірна
Росії - збірна Фінляндії

06:20 Х/ф «Шалене золото»
07:55 Т/с «Детективи»
08:30 «Легальний дохід»
08:35 «Друга смуга»
08:40 «Свідок»
09:00 Т/с «NCIS:
полювання на вбивцю»
10:00 Т/с «Закон і
порядок»
11:00 Т/с «CSI: Маямі»
12:00 Т/с «Детективи»
12:35 Т/с «Вулиці
розбитих ліхтарів - 9»
13:35 Т/с «Марш
Турецького»
15:30 Х/ф «Відлуння з
минулого»
16:40 Х/ф «Викрадення
«Савої»
18:30 «Легенди карного
розшуку». Двійник Берії
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»

06:15 Т/с «Інститут
шляхетних панянок»
07:05 Мультик з Лунтіком
07:40 Малята-твійнята
08:00 Телепузики
09:00 Т/с «Ранетки»
09:55 Comedy Woman
10:50 Жіноча ліга
11:20 Лялечка
12:10 Косметичний
ремонт
12:35 Маша та моделі
13:15 Одна за всіх
13:40 Серіал «Моя
прекрасна няня»
14:40 Дом-2
15:35 Т/с «Ранетки»
16:30 Т/с «Спліт»
16:55 Т/с «Універ»
18:20 Т/с «Моя прекрасна
няня»
19:20 Одна за всіх
19:50 Т/с «Універ»
20:50 Т/с «Реальні
пацани»
21:15 Т/с «Універ»
21:40 Т/с «Закрита школа»
22:30 Т/с «Спліт»
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Пора б уже задуматися, де провести ніч з
31 грудня на 14 січня.

04:30 Х/ф «Карнавал»
06:55 «Бізнес+
07:00 Х/ф «Дорога, що
веде до щастя»
09:00 Х/ф «Принцеса та
жебрачка»
17:45 «Вікна-Новини»
17:55 Х/Ф «Дівчата»
20:00 «Національне
талант-шоу «Танцюють
всі!-4»
22:00 «Вікна-Новини»
22:45 «Національне
талант-шоу «Танцюють
всі!-4» Підсумки
голосування»
23:45 «ВусоЛапоХвіст»
00:45 Х/ф «Карнавал»
02:05 «Вікна-Спорт»
02:15 «Бізнес+»
02:20 Х/ф «Карнавал»
03:30 Х/ф «Два капітани»
04:45 Нічний ефір

06:10 М/с «Назад у
майбутнє»
06:30 М/с «Джуманджи»
06:55 «Підйом»
07:00 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»
14:55 Т/с «Дрейк і Джош»
16:00 Т/с «Джоуї»
16:55 Т/с «Звабливі та
вільні»
17:55 Т/с «Вороніни»
19:00 Репортер
19:35 Т/с «Татусеві дочки»
20:10 Інтуїція
21:15 Х/ф «Дівчина із
Джерсі»
23:35 Репортер
00:00 Х/ф «Дракула 2000»

06:30 «Ранок на 5-му»
09:10 «Бізнес-час»
09:25 «5 елемент»
10:00, 11:00, 12:00, 13:00,
14:00, 15:00, 16:00, 17:00,
18:00, 19:00, 20:00 «Час
новин»
10:30,11:30, 12:30
«Спільний проект 5
каналу та інформаційного
агентства УНІАН» Пресконференції у прямому
ефірі»
11:15 «Сканер»
12:30 «Агроконтроль»
13:20, 14:20 «5 елемент»
15:20 «Своїми очима»
16:10 «Погода в Україні»
16:30 «РесПубліка»
18:00 «Час новин»
18:15 «Вікно у Європу»
18:45 «Київський 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»
23:30 «Трансмісія-тест»

07:30, 13:30, 16:30 Огляд.
Надзвичайна подія
08:00, 11:00, 14:00, 17:00
Сьогодні
08:20 Рятувальники
08:55 «До суду»
10:00 Суд присяжних
11:25 «Суд присяжних.
Остаточний вердикт»
12:40 Центр допомоги
«Настасія»
14:25 «Прокурорська
перевірка»
15:40 «Говоримо і
показуємо»
17:30 Т/с «Літєйний»
19:30 «Історія
всеросійського обману»
21:15 «20 років. Історія
про майбутнє»
22:25 Х/ф «Одинак»
00:30 Т/с «Ставка на
життя»

05:00, 09:00, 12:00, 15:00,
18:00 Новини
05:05 «Доброго ранку»
09:15 «Контрольна
закупівля»
09:40 «Жити здорово!»
11:00 «Модний вирок»
12:15 «Слід»
13:10 «Дільничний
детектив»
14:00 Інші новини
14:20 «Зрозуміти.
Пробачити»
15:15 «Республіка
Казахстан. Куди
приводять мрії»
15:50 Т/с «Життя та
пригоди Мішки Япончика»
16:55 «Чекай на мене»
18:35 «Поле чудес»
19:45 «Нехай говорять»
21:00 «Час»
21:30 Концерт
23:50 Х/ф «Орел і решка»
01:30 Х/ф «Поворот»

06:15 Х/ф «Мордочка»
07:50 Т/с «Детективи»
08:30 «Легальний дохід»
08:35 «Друга смуга»
08:40 «Свідок»
09:00 Т/с «NCIS:
полювання на вбивцю»
10:00 Т/с «Закон і порядок»
11:00 Т/с «CSI: Маямі»
12:00 Т/с «Детективи»
12:30 Т/с «Вулиці
розбитих ліхтарів - 9»
13:30 Т/с «Людина війни»
19:00 «Свідок»
19:20 Х/ф «Друге життя
Федора Строгова»
21:30 «Свідок»
22:00 Х/ф «Дніпровський
рубіж»
01:00 «Свідок»
01:20 Х/ф «Вправний
стрілець»
02:50 «Свідок»

06:15 Т/с «Інститут
шляхетних панянок»
07:05 Мультик з Лунтіком
07:40 Малята-твійнята
08:00 Телепузики
09:00 Т/с «Ранетки»
09:55 Comedy Woman
10:50 Жіноча ліга
11:20 Лялечка
12:10 Косметичний
ремонт
12:35 Маша та моделі
13:15 Одна за всіх
13:40 Т/с «Моя прекрасна
няня»
14:40 Дом-2
15:35 Т/с «Ранетки»
16:30 Секс-битва
16:55 Т/с «Універ»
18:20 Т/с «Моя прекрасна
няня»
19:20 Одна за всіх
19:50 Т/с «Універ»
21:40 Теорія зради
22:20 Т/с «Щоденники
Темного»

06:05, 06:30, 07:00, 07:30,
08:00 Новини
07:40 Мультфільм
08:20 Експерт на зв’язку
08:40 Корисні поради
09:00 Підсумки дня
09:30 Феєрія життя
10:00 Д/ф «Адронний
колайдер»
10:25 «Легко бути жінкою»
11:10 «Віра. Надія. Любов»
12:00 Новини
12:15 «Надвечір’я»
12:45 Околиця
13:10 «Это было недавно,
это было давно...»
13:50 Х/ф «Це ми, Господи»
15:00 Новини
15:40 Біатлон. Кубок світу.
16:50 Т/с «Епоха честі-2»
18:20 Новини
18:40 Магістраль
19:00 Наша пісня
19:40 Чоловічий клуб.
Богатирські ігри
20:35 After Lіve (За
лаштунками Шустер-Lіve)
21:00 Підсумки дня
21:25 Шустер-Lіve
22:45 Трійка, Кено,
Секунда удачі
00:00 Підсумки
00:50 Корисні поради

06:55, 07:10, 07:40, 08:05,
09:10 «Сніданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00 ТСН
07:15 Дісней!
10:00 «Сімейні
мелодрами»
10:55 «Не бреши мені - 2»
11:55 «Чесно»
12:50 «Ілюзія безпеки.
Штучні діти»
13:35 Т/с «Розкрутка»
14:35 «Тиждень без жінок»
15:45 «Пекельна кухня»
17:00 «ТСН. Особливе»
17:20 «Шість кадрів»
17:40 «Сімейні
мелодрами»
18:30 «Не бреши мені - 2»
19:30 ТСН: «Телевізійна
служба новин»
20:15 «Велика різниця
по-українськи»
21:10 Х/ф «Грозові
ворота»
00:55 «Мама в законі»
01:50 Х/ф «Сто футів»
03:20 Т/с «Розкрутка»
04:10 Т/с «Одружені. З
дітьми»

06:30 Т/с «Таксі»
07:35 Ділові факти
07:45 Стоп-10
08:45 Факти. Ранок
09:30 Д/ф «Змова»
10:30 Т/с «Далекобійники»
12:35 Анекдоти поукраїнськи
12:45 Факти. День
13:00 Анекдоти поукраїнськи
13:20 Comedy Club
14:20 Т/с «Морські
дияволи»
16:35 Т/с «Далекобійники»
18:45 Факти. Вечір
19:10 Спорт
19:15 Надзвичайні новини
з Костянтином Стогнієм
20:10 Х/ф «Картина
крейдою»
01:15 Спорт
01:25 Голі та смішні
02:20 Т/с «Термінатор:
Хроніки Сари Коннор-2»
03:05 Факти

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. програмо
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
15.10, 21.25 В гостях у Д.
Гордона
16.10 В центрі уваги
18.00, 1.00 Віра. Надія.
Любов
19.20, 20.50 Міська варта
20.00 Т/с «Руда»
22.25 Т/с «Інспектор Деррік»

07:00 Країна порад
08:00 Житловокомунальне господарство
08:55 Економічний пульс
09:00 Т/с «Ад’ютанти
кохання»
10:00 Алло, лікарю!
11:15 Х/ф «Поїздка на
старому автомобілі»
13:15 Мультфільми
14:00 Невідома планета
15:00 «Соціальний пульс»
15:15 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 Правова держава
21:00 «Соціальний пульс»
21:30 Раб сцени
22:30 Х/ф «Замкнене
коло»

07:00, 8:00, 9:00, 10:00,
12:00 Новини
07:10, 07:35, 08:10, 08:35
«З новим ранком»
09:10 Т/с «Свати 5»
10:15 Д/ф «Свати-5.
Життя без гриму»
11:20 Д/с «Зрозуміти.
Пробачити»
12:15 Д/с «Слідство
вели...»
14:10 «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 «Дон Жуан де
Марко»
02:55 «Подробиці»

07:15 Т/с «Єфросинія.
Продовження»
08:20 Т/с «Слід»
09:00 Т/с «Дикий - 2»
10:00 Т/с «Гонитва за тінню»
11:00 Т/с «Фурцева.
Легенда про Катерину»
12:00 Т/с «Ментовські
війни - 5»
13:00 «Нехай говорять
14:00 Т/с «Слід»
15:35 Щиросерде
зізнання
16:00 Федеральний суддя
17:00 Події
17:15 Критична точка
18:00 Т/с «Єфросинія.
Продовження»
19:00 Події
19:20 Т/с «Маруся.
Випробування»
20:15 Т/с «Дикий - 2»
21:15 «Хвилина на перемогу»
22:15 Т/с «Ментовські
війни - 5»
02:00 Ласкаво просимо
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07:10 Ера здоров’я
07:30 Корисні поради
07:45 На олімпійський
Лондон
08:00 Шустер-Lіve
12:30 Глибинне буріння
13:00 Біатлон. Кубок світу.
Гонка переслідування
13:45 Х/ф «Корпус
генерала Шубнікова»
15:10 Зелений коридор
15:25 Біатлон. Кубок світу.
Гонка переслідування
16:20 В гостях у Д. Гордона
18:05 Світ атома
18:30 Майстер-клас
19:00 Золотий гусак
19:30 «Это было недавно,
это было давно... »
20:55 Зворотний зв’язок
21:00 Підсумки дня
21:25 Хокей. Чемпіонат
світу серед юніорів.
Нідерланди-Україна
22:30 Суперлото, Трійка,
Кено
23:10 Ультра. Тема
23:30 Ера здоров’я
23:55 Українська мрія

06:30 М/ф «Смурфи»
07:25 «Справжні лікарі - 2»
08:15 «Світське життя»
09:05 «Хто там?»
10:05 Дісней!
10:55 «Світ навиворіт - 2:
Індія»
11:50 «Шість кадрів»
12:05 «Чотири весілля»
13:15 Х/ф «Роман з
каменем»
15:10 Х/ф «Моя
суперколишня»
16:55 «Велика різниця
по-українськи»
17:50Х/ф «Джентльмени
удачі»
19:30 ТСН: «Телевізійна
служба новин»
20:00 Х/ф «Службовий
роман»
22:55 Х/ф «Грозові
ворота»
02:25 ТСН: «Телевізійна
служба новин»
02:55 «Гроші»

06:05 Козирне життя
06:30 Х/ф «Доктор
Дуліттл-4: Рівняння на
хвіст»
08:05 Бережись
автомобіля
09:05 Люди, коні,
кролики..і домашні ролики
10:05 Квартирне питання
11:00 ЄвроФуд-2012
11:55 Спорт
12:00 Наша Russіa
12:25 Останній герой
13:35 Стоп-10
14:35 Провокатор
15:35 Максимум в Україні
16:35 Х/ф «Холостяк»
18:45 Факти. Підсумок дня
19:00 Т/с «Бомбило»
21:55 Наша Russіa
23:10 Х/ф «Апокаліпсис»
02:00 Х/ф «Сновиди»
03:35 Х/ф «Доктор
Дуліттл-4: Рівняння на
хвіст»

Субота
6.00, 7.00 СТН
6.30 Столиця
7.25, 17.00 В гостях у Д.
Гордона
9.10 Хто в будинку
господар?
9.35 Актуальна тема
9.55 Т/с «Інспектор
Деррік»
11.00, 1.30 Як це?
12.50 Повнота радості
жита
13.25 Студентський
квиток
13.45 Час відповідей
14.50 Україна насправді
16.20, 0.25, 5.00
Мультляндія
19.40 Х/ф «Розслідування»
21.00, 23.55 СТН.
Тижневик
21.30 EURОпейська
столиця
22.00 Х/ф «Зелені маєтки»
2.00 Муз. програма

04:55 «Наші улюблені
мультфільми: Горбоконик»
06:05 Х/ф «Арфа для
коханої»
07:40 «Караоке на
Майдані»
08:40 «Сніданок з Юлією
Висоцькою»
08:50 «Їмо вдома»
10:00 «ВусоЛапоХвіст»
10:50 «Зважені та
щасливі»
13:55 «Національне
талант-шоу «Танцюють
всі!-4»
16:55 Х/ф «Дівчата»
19:00 «Х-Фактор.
Революція»
22:05 «Весільні битви»
23:20 «Х-Фактор.
Революція. Підсумки
голосування»
00:45 «Куб»
01:40 Х/ф «Арфа для
коханої»
03:05 Х/ф «Два капітани»

04:35 Т/с «Курсанти»
05:25 Т/с «Журнал мод»
06:30 Х/ф «Піт у пір’ях»
08:00 Х/ф «Моє велике
грецьке літо»
10:00 Ревізор
11:00 Аферисти
12:00 ТОП-100
13:00 Новий погляд
14:00 Даєш молодь
15:05 Х/ф «Дівчина із
Джерсі»
17:15 М/ф «Панда
Кунг-фу. Свято»
17:55 М/ф «Шрек. Різдво»
18:15 Х/ф «Помста
пухнатих»
20:10 Х/ф «Чекаючи дива»
22:10 Х/ф «Дочка мого
боса»
00:00 Спортрепортер

06:30 «Київський час»
06:40 «Автопілот-тест»
07:00,8:00, 9:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 20:00 «Час новин»
07:20 «Клуб 700»
08:30 «Технопарк»
09:20 «Інтелект.ua»
10:35 «Не перший погляд»
11:35 «Автопілот-тест»
13:20 «Драйв»
14:25 «Гра долі»
15:20 «Інтелект.ua»
16:20 «Арсенал»
17:25 «Феєрія мандрів»
18:00 «Час новин»
18:15 «Особливий погляд»
18:45 «Київський час»
19:15 «Тема тижня»
19:30, 20:05 «Час інтерв’ю»
21:00 «Велика політика»
21:40 «Вікно в Америку»
22:00 «Машина часу»
22:50 «Погода в Україні»
23:00 «Київський час»
23:20 «Бізнес-час»

07:45 Цивілізація Incognіta
08:00 «Соціальний пульс»
08:25 Мультфільми
09:00 Хіт-парад дикої
природи
10:00 Раб сцени
11:10 Х/ф «Інкогніто з
Петербурга»
13:15 За сім морів
14:05 «Здорове життя» з
Іриною Трухачовою
14:30 Цивілізація Incognіta
15:20 Мультфільми
15:30 Щоденник для
батьків
15:55 Атлас світу тварин
17:00 Нові пісні про
головне
18:30 «Соціальний пульс
вихідних»
19:00 Т/с «Відчайдушні
батьки»
20:00 Сильні світу сього
20:40 Ронін
21:10 Шалена зірка
22:15 Нові пісні про головне
23:30 Х/ф «Донні Дарко»
01:30 Т/с «Відчайдушні
батьки»

04:10 Х/ф «Батьки та діди»
05:25 «Велика політика» з
Євгенієм Кисельовим»
07:35 «Формула любові»
08:35 «Городок»
09:00 «Орел і Решка»
10:00 «Україно, вставай!»
10:40 «Вирваний натовпу»
11:20 «Найрозумніший»
13:20 Х/ф «Горобини
грона червоні»
17:20 Спецпроект
«Пороблено в Україні»
19:00 «Розсміши коміка»
20:00 «Подробиці»
20:30 «Вечірній квартал.
Новий 2010 рік»
23:40 Вечір боксу на
«Інтері». Макс Бурсак Лаатеквей Хамонд
02:00 Х/ф «Спецназ міста
ангелів»
03:45 «Подробиці»
04:15 «Формула любові»
05:00 «Знак якості»

06:00 Срібний апельсин
07:00 Події
07:10 Х/ф «Четверта група»
09:45 Х/ф «Крила янгола»
12:00 Т/с «Дикий»
15:00 Х/ф «Тільки
повернися!»
16:50 Т/с «Фурцева.
Легенда про Катерину»
19:00 Події
19:20 Х/ф «Вийти заміж за
генерала»
23:20 Ток-шоу «Заміж за
мого сина»
00:20 Х/ф «Коханці»
02:10 Т/с «Дикий»
03:40 Події
04:00 Т/с «Дикий»
04:50 Х/ф «Обережно,
бабуся!»

06:00, 08:00, 11:00, 14:00,
17:00 Сьогодні
06:20 Лотерея «Золотий
ключик»
06:45 «Академія краси»
07:20 «Готуємо»
08:20 Головна дорога
08:55 Кулінарний двобій
10:00 Квартирне питання
11:20, 23:55 Т/с
«Дорожній патруль-4»
13:10 Своя гра
14:20 «Таємнича Росія:
Іркутськ і Улан-Уде. Гості з
майбутнього?»
15:20 Очна ставка
16:20 Огляд. Надзвичайна
подія
17:25 Професія - репортер
17:55 «Програма
максимум. Розслідування,
які стосуються кожного»
19:00 «Російські сенсації»
19:55 Ти не повіриш!
20:55 «Останнє слово»
22:00 Х/ф «Відставник -2»
01:50 «Кремлівська кухня»

06:00, 10:00, 18:00
Новини
06:10 «Олексій Булдаков.
«Ну вы, блин, даете!»
07:00 Х/ф «Алі-Баба і
сорок розбійників»
08:05 «Грай, гармонь
улюблена!»
08:50 «Розумниці й
розумники»
09:40 «Слово пастиря»
10:15 «Смак»
10:50 «Володимир
Висоцький. «Так оставьте
ненужные споры...»
12:00 Кубок Першого
каналу з хокею. Збірна
Росії - збірна Швеції.
Прямий ефір. У перерві Новини
14:10 «Єралаш»
14:40 Х/ф «Суєта суєт»
16:25, 18:15 Всі хіти
«Гумор FM» на Першому
19:10 «Болеро»
21:00 «Час»
21:15 Х/ф «Два дні»
23:05«ПрожекторПерісХілтон»
23:45 «Що? Де? Коли?»

06:00 «Легенди
бандитської Одеси»
06:55 Т/с «Інспектор
Деррік»
09:40 Т/с «Загадкові
вбивства Агати Крісті»
11:30 «Речовий доказ».
Останній кілометр кохання
12:00 «Головний свідок»
13:00 Х/ф «Дніпровський
рубіж»
15:55 Т/с «Штрафбат»
19:00 Т/с «Золотий
капкан»
23:00 Х/ф «Мінотавр»
01:00 Х/ф «Гострі
відчуття»
02:45 «Речовий доказ»

06:00 Дізнайся як
06:15 10 бажань
06:55 Телепузики
07:15 Мультик з Лунтіком
07:40 Малята-твійнята
08:00 М/с «Школа
монстрів»
08:05 Байдиківка
08:35 Телепузики
09:00 Мультик з Лунтіком
09:30 Єралаш
10:15 Жіноча ліга
10:40 Одна за всіх
11:10 Секс-битва
11:35 Т/с «Моя прекрасна
няня»
12:30 ТЕТ
13:25 Бабуни & Дідуни
13:55 Конвеєр кохання
14:20 МосГорСмєх
14:50 Одна за всіх
15:15 Дайош молодьож!
16:10 Т/с «Універ»
18:00 Х/ф «Ціпонька»
19:45 Дайош молодьож!
20:40 Т/с «Універ»
23:00 Х/ф «Повсталий з
пекла 6. У пошуках пекла»
00:45 До світанку

– Люба, ти у мене як
зубочистка!
– Така гостра?
– Ні, дерев’яна ...

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

Заробітна плата в
Україні – як китайська дитяча іграшка:
10 хвилин погрався,
зламалася, – і чекаєш наступну ...
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07:05 Д/ф «Няньки дикої
природи»
08:20 Укравтоконтинент
09:05 Як це?
09:30 Ближче до народу
10:00 Хто в домі хазяїн?
10:20 Крок до зірок
11:00 Шеф-кухар країни
11:50 Кумири і кумирчики
12:20 Караоке для
дорослих
13:00 Атака магії
13:35 Х/ф «Три доби після
безсмертя»
15:05 Золотий гусак
15:35 Біатлон. Кубок світу.
Змішана естафета
17:00 Маю честь запросити
17:45 Діловий світ
18:30 Бокс. Автанділ
Хурцидзе - Оссі Дюран
20:40 Головний аргумент
21:00 Підсумки тижня
21:30 Хокей. Чемпіонат
світу серед юніорів.
Литва-Україна
23:10 Ера бізнесу
23:40 На олімпійський
Лондон

06:00 М/ф «Атлантида:
Загублена імперія»
07:05 Маріччин кінозал
07:30 «Холостячки. Нове
кохання»
09:05 «Лото-забава»
10:05 Дісней!
10:55 «Дикі і смішні»
11:20 «Хованки»
12:10 Т/с «Незвичайна
сім’я»
13:45 «Шість кадрів»
14:00 «Смакуємо»
14:25 «Я так живу»
15:00 Х/ф «Джентльмени
удачі»
16:35 Х/ф «Службовий
роман»
19:30 «ТСН-тиждень»
20:15 Х/ф «П’ять наречених»
22:15 «10 кроків до кохання»
23:15 «Світське життя»
00:15 «ТСН»

08:00 «Соціальний пульс
вихідних»
08:30 Мультфільми
09:00 Атлас світу тварин
10:00 Ронін
10:45 Мультфільми
11:00 Х/ф «Повернення
Фантоцці»
13:15 За сім морів
14:00 Шлях до перемоги
14:15 Здорове життя з
Іриною Трухачовою
14:40 Цивілізація Incognіta
15:20 Нові пісні про головне
18:10 Будь в курсі
18:30 Світ за тиждень
19:00 Т/с «Відчайдушні
батьки»
20:00 Атлас світу тварин
21:05 Х/ф «Вечірній дзвін»
23:00 Світські хроніки
23:25 Шалена зірка Ірини
Аллегрової

07:15 М/с «Вінкс»
08:00 «Це моя дитина»
09:00 М/с «Маша та
Ведмідь»
09:30 «Школа доктора
Комаровського»
10:00 «Ранкова Пошта з
Пугачовою і Галкіним»
10:40 НЕДІЛЯ З
«КВАРТАЛОМ»
11:35 «Смачна ліга»
12:35 Концерт
«Іванушкі Internatіonal в
Олімпійському»
14:20 «Вечірній квартал.
Новий 2010 рік»
17:35 Х/ф «Забутий»
20:00 «Подробиці тижня»
21:00 Х/ф «Забутий»
23:05 Х/ф «Знайомство з
Факерами»
01:30 «Подробиці тижня»
02:15 Х/ф «Відвертість»

06:30 Анекдоти поукраїнськи
06:50 ЄвроФуд-2012
07:35 Т/с «Бомбило»
10:35 Ти не повіриш!
11:35 Козирне життя
12:00 Інший футбол
12:30 Х/ф «Містер Няня»
14:10 Т/с «Помста»
18:45 Факти тижня з
Оксаною Соколовою
19:45 Наша Russіa.
Прем’єрний випуск
20:05 Останній герой
21:15 Т/с «Без права на
помилку»
01:55 Х/ф «Апокаліпсис»
04:05 Інтерактив
04:25 Люди, коні,
кролики...і домашні ролики

Високошвидкісний Інтернет МТМ
Тел.: (04596) 53-950, (093)311-30-03
06:00 Срібний апельсин
06:50 Події
07:10 Х/ф «Тільки
повернися!»
09:00 «Заміж за мого
сина»
10:00 Х/ф «Коханці»
12:00 Т/с «Дикий»
15:00 Х/ф «Вийти заміж за
генерала»
19:00 Події тижня
19:30 Х/ф «Сибіряк»
21:30 Щиросерде
зізнання
22:20 Футбольний вікенд
23:30 Х/ф «Відділ. По
праву»
01:30 Т/с «Дикий»
03:40 Події тижня

ТАМАДА: ВЕСІЛЛЯ, НОВОРІЧНІ КОРПОРАТИВИ
Помірні ціни. Тел: (067) 209-48-18 Людмила

Вишгород

6.00, 7.00 СТН. Тижневик
6.30 Хто в будинку
господар?
7.30 У гостях у Д. Гордона
9.40 Корисна розмова
9.50 Вчися з нами
10.00 Столиця
11.20, 3.00 Муз. програма
12.55 Блага звістка
13.30 Актуально —
насущно
15.55, 2.20, 5.00
Мультляндія
16.15 Українська мрія М.
Поплавського
16.55 Х/ф «Зелені маєтки»
18.50, 0.50 Х/ф «Смішні
люди»
20.25 Гаряча лінія «102»
21.00 СТН. Спорт.
Тижневик
21.25 Світ бізнесу
22.00 Х/ф «Смішне
обличчя»
23.50 Громадська
приймальня

05:05 «Наші улюблені
мультфільми: «Казка про
царя Салтана»
06:00 Х/ф «Час збирати
каміння»
07:45 «МастерШеф»
08:40 «Сніданок з Юлією
Висоцькою»
08:50 «Їмо вдома»
10:00 «Неймовірні історії
кохання»
11:00 «Караоке на
Майдані»
12:00 «Х-Фактор.
Революція»
16:10 «МастерШеф»
19:00 «Битва
екстрасенсів. Третя
світова»
21:15 Х/ф «Час щастя»
23:40 Х/ф «Час щастя-2»
01:35 «Неймовірні історії
кохання»

04:40 Т/с «Курсанти»
06:15 Кліпси
06:35 Т/с «Журнал мод»
07:45 Церква Христова
08:00 Запитайте в лікаря
08:25 Даєш молодь
09:05 М/ф «Панда Кунгфу. Свято»
09:40 М/ф «Шрек. Різдво»
10:00 Я - ГЕРОЙ!
12:50 Шоуманія
13:25 Файна Юкрайна
14:10 Х/ф «Уроки кохання,
або Не вчора народилася»
16:20 Х/ф «Помста
пухнатих»
18:15 Х/ф «Чекаючи дива»
20:15 Х/ф «На гачку»
22:15 Хто проти
блондинок?
23:10 Х/ф «На риболовлю»
01:10 Спортрепортер
01:15 Х/ф «Моє велике
грецьке літо»
03:00 Зона ночі
03:05 Загублений рай

06:35 «Київський час»
06:40 «Технопарк»
07:00,8:00, 9:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 20:00 «Час новин»
07:20 «Клуб 700»
08:30 «Рекламна кухня»
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»
14:25 «Гра долі»
15:20 «Рекламна кухня»
16:20 «Фактор безпеки»
17:25 «Не перший погляд»
18:15 «Машина часу»
18:45 «Київський час»
19:15 «Тема тижня»
19:30 «Велика політика»
20:05 «Хроніка тижня»
21:00 «Час: підсумки»
21:40 «Час-Тайм»
22:00 «Територія закону»
23:00 «Київський час»
23:30 «Рекламна кухня»

03:00 Т/с «Аеропорт».
05:00 «В пошуках
Франції». Ф 9 «Російський
господар Парижа»
06:00, 08:00, 11:00, 14:00
Сьогодні
06:15 «Російське лото»
06:45 Їхні вдачі
07:25 Їмо вдома
08:20 «Перша передача»
08:55 «Розлучення поросійськи»
10:00 Дачна відповідь
11:20, 02:00 Т/с «Дорожній патруль-4»
13:10 Своя гра.
14:20 Слідство вели...
15:20 І знову здрастуйте!
16:20 Надзвичайна подія
17:00 «Сьогодні.
18:00 Щиросерде
зізнання
18:50 «Центральне
телебачення»
19:55 «Таємний шоу-бізнес»
20:55 «НТВшники». Арена
гострих дискусій
22:00 Х/ф «Обитель»
00:00 Х/ф «Перший сніг»

06:00, 10:00 Новини
06:35 Х/ф «Пригоди
зубного лікаря»
07:55 «Смак»
08:30 «Армійський магазин»
09:05 «Здоров’я»
10:10 «Непутні нотатки»
10:35 «Доки всі вдома»
11:25 «Фазенда»
12:00 Кубок Першого
каналу з хокею. Збірна
Росії - збірна Чехії.
14:10 «Єралаш»
14:55 «Спеціальне завдання»
16:15 Х/ф «Старикирозбійники»
18:05 «Юрій Нікулін»
19:10 Юрію Нікуліну - 90!
21:00 «Час»
22:00 «Велика різниця»
23:05 «Червона зірка»
00:25 Кубок Першого
каналу з хокею. Збірна
Швеції - збірна Фінляндії
02:25 Х/ф «Прийміть
телеграму в борг»

06:00 «Легенди
бандитської Одеси»
07:25 Т/с «Павутиння»
11:30 «Легенди карного
розшуку». Двійник Берії
12:00 «Мікс-файт». Федір
Ємельяненко - Джефф
Монсон
12:30 «Турнір зі змішаних
єдиноборств «Гран-прі
М-1 Україна - 2011»
14:00 Д/с «Православні
святі»
15:00 Т/с «Золотий
капкан»
19:00 Х/ф «Шалений
Макс»
21:00 Х/ф «Шалений Макс
- 2: воїн дороги»
23:00 Х/ф «Перевертень»
01:15 Х/ф «Мінотавр»
02:45 «Речовий доказ»
03:15 «Правда життя»
04:20 «Агенти впливу»
05:20 «Уроки тітоньки
Сови»

06:00 Дізнайся як
06:15 ТЕТ
06:55 Телепузики
07:15 Мультик з Лунтіком
07:40 Малята-твійнята
08:00 М/с «Школа
монстрів»
08:05 Байдиківка
08:35 Телепузики
09:00 Мультик з Лунтіком
09:30 Єралаш
09:55 Жіноча ліга
10:20 Серіал «Моя
прекрасна няня»
11:45 Х/ф «Аквамарин»
13:30 Це любов
13:55 Конвеєр кохання
14:25 Дайош молодьож!
15:20 Серіал «Універ»
17:35 Х/ф «Від 180 і вище»
19:15 Дайош молодьож!
20:10 Серіал «Універ»
22:30 Це любов
23:00 Х/ф «Нікіта»
01:10 Х/ф «Від 180 і вище»
02:40 До світанку

Безкоштовні оголошення

Потрібні зварювальник і електрик
(с. Нові Петрівці). Надається житло.
Тел: (067) 534-00-01 Андрій
(067) 355-52-74 Олексій

ПРОДАМ

Вітальню, холодильник, шафу 2-створчату
з антресоллю. Тел: (096) 438-03-82
Ділянку під забудову 0,115 га, Димер, центр.
Тел: (098) 555-85-83

Підприємству в м. Вишгороді терміново потрібні:
— водій вантажного автомобіля «Газель».
Зарплата висока;
— маляр з порошкового фарбування металу.
Навчаємо. Зарплата від 4 000 грн.
Тел: (067) 659-54-57

ІНШЕ

Оформлення весіль тканиною, шарами.
Тел: (063) 269-51-24
Домашній майстер. Тел: (063) 100-90-08

Потрібна домогосподарка: порядна,
відповідальна, охайна, з досвідом роботи.
Графік роботи: 3-5 днів/тиждень (у Вишгороді).
Тел: (045 96) 223-48, 223-49

Весільні послуги від А до Я. Тел: (063) 269-51-24
Дитячі свята: аквагрим; іграшки з повітряних кульок
Тел: (067) 239-91-15
Сантехнічні, зварювальні роботи, електрика, ламінат, вагонка,
відкоси. Тел: (067) 945-06-40
Ремонт, встановлення, перетяжка дверей,
безпіщанка, шпалери. Тел: (093) 451-63-04
Юридичні послуги, будь-які правові питання. Адвокат.
Тел: (067) 184-18-55
Вразити подарунком? — Іграшки із живих квітів.
Тел: (095) 111-31-82
Оформлення весіль, бенкетів. Букет нареченої, арки.
Тел: (096) 424-99-17

В зв’язку з відкриттям міні-пекарні при яхт-клубі «Оріяна» в м. Вишгороді потрібен адміністратор-офіціант.
Вимоги: вік 18 — 30 років, жінка — уважна, хазяйновита, яка любить працювати та спілкуватися з людьми
різного соціального рівня, позитивно налаштована.
З/пл — 3 000 грн.
Тел: (050) 356-78-78, (044) 221-66-36

До новорічних свят —

П Р О К АТ

карнавальних костюмів,
м. Вишгород, ТЦ «Вега»,
весільний салон (3-й поверх).
Тел: (067) 407-64-22

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

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

ПОТРІБНІ ОХОРОННИКИ.
Тел: (063) 285-74-26,
(093) 725-94-03

Приміщення площею 150-200 кв. м для дитячого центру
Тел: (067) 242-77-24

Новий рік на порозі

Зробіть подарунок собі й близьким
На вул. Набережній, 2 (за старим меблевим
— з протилежного боку) відкрито комісійний
магазин, де реалізуються і стокові (нові) речі
— з новорічними знижками (від 10 %).
Магазин працює щодня з 11 до 20 години, у
неділю — до 15:00.

Тема

Вишгород
Майстер-клас

10 грудня 2011 року
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НЕобМЕЖені МОЖЛИВОСТІ

Власн. інф.
ФОТО — Марта КВІТКА,
Іван БОНДАРЕНКО, «Вишгород»

М

инулої п’ятниці керівник
Ви шгородської райдержадміні страції Олександр Приходько, перший заступник голови
Київської
облдержадміністрації
Ярослав Москаленко, Вишгородський міський голова Віктор Решетняк тепло привітали з Міжнародним днем інвалідів мешканців
міста й району, що зібралися в
актовій залі адмінбудинку у Вишгороді.
Увага влади до людей з обмеженими
можливостями, продуктивна діяльність
благодійних громадських організацій
полегшують життя інвалідів – від управління праці та соціального захисту населення РДА вручено інвалідні візки
п ятьом мешканцям району, які не можуть самостійно пересуватися. Два такі
візки мешканцям міста передав благодійний фонд «Джерело надії» (почесний
голова — Ярослав Москаленко).

Влада усіх рівнів – серед людей
Проблемами дітей-інвалідів постійно опікується міський голова Віктор
Решетняк, якого називають хресним
батьком спеціальної школи «Надія» —

У Гончарному центрі — майстерклас для вихованців школи «Надія»

Петро Чередниченко чекав
на інвалідний візок два роки

Учениця школи «Надія» Валентина
Головчак розчулила всіх емоційним
виконанням вірша про весну

частину власних коштів він постійно перераховує цьому навчальному закладу,
а в найближчій перспективі школа отримає більш просторе приміщення.
Про конкретну допомогу нужденним

розповіла голова Вишгородської районної організації товариства Червоного Хреста. Таміла Орел подякувала
голові Вишгородської РДА Олександру
Приходьку за сприяння у відкритті в
місті медико-соціального центру Червоного Хреста (в приміщенні недіючої
молочної кухні), де інваліди та люди
похилого віку можуть зробити ін’єкцію,
зміряти тиск, випрати білизну. Вона закликала до того, щоб численні благодійні організації, які не мають приміщень,
приєднувались до Червоного Хреста,
адже мета у всіх спільна — робити добрі
справи для тих, кому потрібна допомога, і насамперед – для інвалідів.
Перший заступник голови Київської
облдержадміністрації Ярослав Москаленко, якого присутні зустріли оплесками, у своєму виступі визначив проблеми
людей похилого віку в Київському регіоні.
Підбиваючи підсумки урочистого зібрання ветеранів, голова районної організації ветеранів Петро Головко подякував місцевій владі за увагу до цієї
категорії населення, за організацію заходу, який жодну людину у залі не залишив байдужою. Особливо після невеличкого концерту учнів «Надії».
Дехто не міг вийти до глядачів сам —
таких супроводжували дорослі, але всі

виступи вражали емоційністю і величезним бажанням «артистів» донести
до серця кожного пісню, мелодію або
вірш.
Після концерту у Церкві Бога Живого
відбувся благодійний обід на 120 персон,
організований на спонсорські кошти.
***
Продовження урочистостей тривало
у другій половині минулої п’ятниці в Гончарному центрі Вишгородського історико-культурного заповідника. З концерту
в адмінбудинку учнів «Надії» доставили
на автобусі на вулицю Межигірського
Спаса, 11. Там на них чекали директор
заповідника Ірина Пироженко, майстри
Олег Распопін та Олександр Коваленко,
працівники музею.
Школярам показали музей, давню
гончарну піч, знайдену під час археологічних розкопок, а потім провели
майстер-клас — навчали ліпити з глини
посуд чи іграшки. Всі свої вироби діти
забрали на згадку про таку чудову можливість розвинути творче мислення, а
також підкорити неслухняні пальці рук.
Майстер-клас фахівців – перша вдала спроба творчого єднання музейних
працівників та дітей-інвалідів, школа «Надія» сподівається на подальшу
співпрацю.

Доброчинність

Відчути себе рівними серед рівних

В

ідзначаючи щороку третього грудня Міжнародний день інвалідів, прогресивне людство
засвідчує цим, що громадяни з обмеженими фізичними можливостями потребують особливої уваги, що для них мають бути створені такі умови, які дозволяють відчувати себе
рівними серед рівних. Адже ставлення до інвалідів визначає ступінь цивілізованості суспільства.
Напередодні цього дня Благодійний фонд святої кн. Ольги провів акції під патронатом голови Вишгородської райдержадміністрації Олександра Приходька та міського голови Віктора Решетняка — за
фінансової підтримки голови Громадської ради при Вишгородській РДА Анатолія Гальчука та депутата
міськради Юрія Линника.
Працівники фонду підготували продуктові набори для багатодітних і малозабезпечених сімей, де
проживають інваліди. А для вихованців спеціальної школи «Надія» завдяки спонсорам був організований солодкий стіл.
Президент Благодійного фонду святої кн. Ольги Володимир Малишев зазначив, що вони і надалі
надаватимуть посильну допомогу інвалідам.

Приємні
сюрпризи

ФОТОмить

Приємні сюрпризи підготували до Дня інвалідів юні таланти Вишгорода, міські депутати на підприємці — набори фруктів і солодощів (за сприяння Володимира Лісогора та «ЕКО-маркета»).
Начальник відділу з
гуманітарних питань
виконавчого комітету Володимир Ткач
та депутат міськради Ольга Мельник
вручають «Надії» музичний центр — від
Вишгородського
міського голови Віктора Решетняка (за
сприяння ФО Н. Волошиної)

Фото – Андрій Максімов, Іван Бондаренко, Вишгород

Президент Благодійного фонду Володимир Малишев передає солодкі подарунки для вихованців школи «Надія»

Виступають вихованці міського центру
творчості «Джерело»
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6 грудня – 20-річчя Збройних сил України

Календар

Цей день
в історії
10 грудня – День прав людини, Всесвітній день футболу
1901 — у Стокгольмі вручені перші Нобелівські премії
1948 — Генеральна Асамблея ООН прийняла Загальну декларацію прав людини
1953 — вийшов перший номер журналу
Playboy
1999 — Панамський канал перейшов
під юрисдикцію Панами (раніше юрисдикцію над ним здійснювали Сполучені
Штати).
Іменини: Всеволод, Гаврило, Роман,
Яків
11 грудня – Міжнародний день гір;
Міжнародний день танго
1769 — в Англії запатентовано жалюзі
1866 — стартувала перша трансатлантична вітрильна регата
1946 — створено Дитячий фонд ООН
(ЮНІСЕФ)
1946 — в Англії запатентовано перший
програмувальний комп’ютер
2003 — у Європі спамерів оголосили
злочинцями
Іменини: Василь, Григорій, Федір, Степан
12 грудня – День сухопутних військ
України, День благодійництва, Всесвітній день дитячого телебачення і
радіомовлення
1674 — у Києво-Печерській друкарні
вийшов перший короткий нарис історії
України — «Синопсис»
1901 — італійський винахідник Гульєльмо Марконі провів перший вдалий сеанс
трансатлантичного радіозв’язку
1937 — в СРСР пройшли перші вибори
до Верховної Ради за новою Конституцією
Іменини: Ольга, Неоніла, Іван
13 грудня – Апостола Андрія Первозванного
1992 — в Единбурзі завершилась триденна зустріч 12 країн Європейського
співтовариства, на котрій було прийнято
компромісні рішення з усіх найважливіших спірних питань: сума внесків найбідніших країн — Іспанії, Ірландії, Греції
і Португалії — була зменшена з урахуванням їх економічних можливостей,
узгоджено ряд економічних заходів для
подолання спаду економіки, а відмова
Данії ввійти у валютний Європейський
Союз перестала бути перешкодою для
подальшої інтеграції країни в об’єднану
Європу
14 грудня – День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС; День благодійника
1900 — на засіданні Фізичного товариства в Берліні німецький фізик Макс
Планк виклав свою квантову теорію випромінювання абсолютно чорного тіла,
яка заклала основу сучасної квантової
фізики
Іменини: Наум, Філарет
15 грудня – День працівників суду,
Міжнародний день чаю
2000 — в Україні остаточно припинила
роботу Чорнобильська АЕС. Зруйнований в 1986 році реактор, що містив 66
тонн розплавленого ядерного пального і
37 тонн радіоактивного пилу, незважаючи на збудований захисний «саркофаг»,
продовжував випромінювати радіацію
Іменини: Опанас, Матвій, Степан
16 грудня
1913 — на студії Keystone молодий британський актор Чарлі Чаплін почав зніматися у своєму першому фільмі «Боротьба
за життя», де він зіграв маленького вусатого шахрая з моноклем
1976 – введена в дію друга лінія Київського метрополітену
Іменини: Сава, Серафим, Федір, Іван

Вишгород

Вітання

Українське військо: честь, гідність, порядність

20 років тому з прийняттям Верховною Радою
Закону України «Про Збройні сили України» розпочалася новітня історія Українського війська.
За цей період Збройні сили України пройшли нелегкий
шлях становлення, вдосконалювали польовий вишкіл, бойову готовність, здобули міцний міжнародний авторитет.
Військовослужбовці та працівники Збройних сил України
пліч-о-пліч з українським народом продовжують славні
бойові традиції багатьох поколінь захисників Вітчизни,
демонструють найкращі професійні якості та відданість
справі служіння Батьківщині, надійно захищають національні інтереси держави.
Іван БОНДАРЕНКО
Фото автора, «Вишгород»

Ч

есть, мужність і патріотизм
– такі якості виховує у юнаків служба в армії. Захищати
рідну землю завжди було гідною
справою, тому з року в рік військову форму одягають молоді хлопці,
а останнім часом – і дівчата, щоб
виконати свій обов’язок перед
державою.
Щоб потрапити до української армії, призовник має пройти процедури,
пов’язані з визначенням стану його
здоров’я (медкомісія), перевірки на
морально-психологічні та ділові якості, а також з’ясування – чи не притягався він до адміністративної чи кримінальної відповідальності.
Незайвою буде характеристика
призовника з місця роботи чи проживання, якість допризовної підготовки у
школі. Тож стереотип: в армію, мовляв
беруть тих, хто не хоче вчитись, – застарілий, адже Батьківщину захищати
повинні розумні та підготовлені люди.
Призовники мають вибір щодо
форми проходження військової служби. Їх в Україні – три:
строкова – та, що складає один рік
(1,5 роки – у Військово-морському
флоті, для осіб з вищою освітою – 9
місяців);
за контрактом – 3 роки;
альтернативна служба – 3 роки (для
осіб, що з релігійних чи інших переконань не можуть служити в армії).
У Вишгороді рішення щодо призову і місця служби приймає призовна
комісія, яку очолює заступник голови
райдержадміністрації В’ячеслав Савенок. Контрактники ж мають право
вибрати – в яких військах вони хочуть
служити.
Щодо вісімнадцятирічних, то сьо-

Товариші офіцери, прапорщики, сержанти та солдати!
Шановні ветерани військової служби!
У день професійного свята хочу побажати всім, для
кого захист Батьківщини став життєвим вибором, — військовим, цивільним працівникам, ветеранам Української
армії — витримки, сили духу, впевненості і чесного виконання своїх обов’язків. Армія є і має бути носієм високих
стандартів честі, гідності, порядності.
Зі святом вас, добра і тепла в кожній родині, подальших успіхів на благо країни.
Військовий комісар Вишгородського РВК
підполковник Микола ПРИБОРА

«Не плач, дівчино…»
годні все менше таких, які «косять» від
армії, дістають «липові» довідки, вдаються до інших протиправних дій. Це
пояснює Вишгородський військовий
комісар, підполковник Микола Прибора: «Роботодавці віддають перевагу
юнакам, які вже відслужили, бо вони

Материнське благословення, дівочі
сльози й обіцянки дочекатися супроводжують щороку тих, хто не боїться труднощів і свідомо йде захищати
свою Вітчизну. А ідеали мужнього і
хороброго чоловіка, готового захистити себе, свою родину і Батьківщину

Працівники військкомату активно долучаються до виховної роботи з допризовниками
більш відповідальні і фізично витривалі». І додає, що працівники військкомату активно долучаються до виховної
роботи з допризовниками. Завдяки
чому зросла їх кількість.
Інша справа – стан здоров’я юнаків.
Адже інколи запис про непридатність
до служби роблять кілька лікарів, і тоді
ззовні здоровий хлопець отримує небажаний результат. Недобору в армії
немає, план виконується, а подекуди
бажають служити не тільки 18-річні
юнаки, а й ті, хто вже має родину, дитину, студенти-заочники.

– вічні. Отож, не сумуйте, дівчата, ваші
кохані незабаром повернуться, тільки
вже змужнілими, витривалими, сильними.
За повідомленням Вишгородського районного військового комісаріату,
цього року на строкову службу призвали 106, а на контрактну – 17 юнаків.
Військовозобов’язаними на території Вишгородського району є
8 000 осіб, з них 2 000 – офіцери
(вони зараз – у запасі). Кількість
пенсіонерів Міністерства оборони у
районі – 500 осіб.

Ой, зібралися
козаченьки, раділи
й посміхались

ФОТОмить

К

«Хто сильніший?»

ожен хлопець мріє стати відважним, сильним, спритним, справжнім захисником України – таким, якими
були колись козаки.
Відшуміла козаччина, стала історією, але підростають
гідні нащадки козацької слави. Такі, як учні 6-7-х класів Вишгородської районної гімназії «Інтелект».
Під звуки козацького маршу шикуються команди учасників.
Кошові здають рапорти, презентують свої команди, і змагання
розпочинаються. Проводяться різноманітні естафети, веселі
конкурси: «Як козаки картоплю саджали», «Як козаки у сідлі трималися».
Вболівальниками на святі були учні, які підтримували своїх
однокласників. Але змагання є змагання. Перемагає найсильніший – учні 7-Г та 6-Б класів, які набрали однакову кількість
балів та поділили почесне І місце.
Загалом свято вдалося веселим, яскравим та незабутнім. На
всіх учасників змагань чекав смачний солодкий подарунок.

КОЛО жінки

Вишгород

10 грудня 2011 року

Лист Христофору Колумбу

Школа і позашкілля
Наталя КОВАЛЬЧУК,
вчитель географії
ВРГ «Інтелект»
ФОТО — автор, спеціально для
«Вишгорода»

У

ніверситет економіки і права «Крок» м.
Києва заснував та
проводить країнознавчий
просвітницький фестиваль
«Діалог культур» — щоб залучати школярів і молодь
до вивчення культури країн
та народів світу.
Учні 11-А класу Вишгородської районної гімназії «Інтелект» (Анастасія Куцяк, Ірина
Серпутько, Вікторія Шевченко, Валентина Полянська,
Ірина Собко, Антон Шаль,
Віталій Пугач та Ілля Олабін)
свій виступ присвятили 520
річниці відкриття європейцями Нового світу та представили цікаву інформацію
про чудову країну Латинської
Америки – Еквадор.
Це був лист від молоді XXI
ст. у ті далекі часи — віцекоролю і губернатору всіх іспанських володінь на заході,
дону Христофору Колумбу.
Були згадані прізвища членів
експедиції, а також унікальні
факти чотирьох плавань до
берегів Америки, які увіковічені на карті Галапагоського
біосферного заповідника, що
у Тихому океані на відстані
600 миль від Еквадору.
Саме тут Чарльз Дарвін дослідив теорію еволюції видів,
а Тур Хейєрдал шукав залишки культури інків.
На земній кулі немає такого місця, де б зустрілися
стільки протиріч, як на ост-
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Дитячий куточок

Казочка
про літню
подорож
Зимової
Шапочки
Галина МОРОЗ

Ж

ровах, що в перекладі означають «слонова черепаха»…
Це зустріч півночі і півдня,
представників холодних і
тропічних кліматичних поясів: черепах і тюленів, реліктів, ендеміків і сучасних тварин, що, не маючи ворогів,
розмножуються з космічною
швидкістю…
Казковий краєвид, що відкривається з найвищої точки Еквадору – вулкану Чімборасу… Захоплюючий спуск
з Носу Диявола до підніжжя
міста Куенко (стрімкість схилу
– 45 градусів)... П’ятитонний
пам’ятник-глобус (всередині
— етнографічний музей) — на
честь геодезичної експедиції,
що встановила координати
Еквадору…
Виступ «Інтелекту» завершився красивим і динамічним

еквадорським танком, який
під гарячі оплески глядачів
виконували всі учасники.
Ми взяли участь у майстер-класах «Готуємо національні страви», «Танцюємо
сальсу» (координатори —
шеф-кухар аргентинського
ресторану «Ель Гаучо» Хосе
Антоніо Руїс та засновник
гурту «Salsa Club» Рейнальдо Пауель). Тому якщо вас
цікавить приготування аргентинських пиріжків (емпанадо), звертайтесь до учнів
гімназії «Інтелект».
У нас були достойні конкуренти-кияни: суспільно-гуманітарна гімназія №176, гімназія ім. П. Г. Тичини №191 і
Печерська гімназія №75. Ми
навчилися не тільки танцювати, готувати, а ще й познайомилися з представниками

РОСТОК у СУЗІР’Ї

Таїсія БІНЯС,
вчитель початкових класів
Вишгородської спеціалізованої
школи «Сузір’я»

ФОТО — Наталія САДОВНІКОВА, спеціально для
«Вишгорода»

У нашій школі відбулося засідання круглого столу, присвячене дуже
важливій темі: «Використання інноваційних та інформаційних технологій у реалізації науково-педагогічного проекту «Росток».
Уже другий рік ці новітні технології проекту «Росток» математичного напрямку
опановують дві школи Вишгородського району: Лютізька ЗОШ І-ІІІ ступенів
та Вишгородська спеціалізована школа
«Сузір’я». Дидактична основа курсу математики за проектом «Росток» — нова
модель навчання, в основі якої — технологія діяльнісного методу.

Круглий стіл

Нові математичні поняття й відносини
між ними діти відкривають самі, стають
своєрідними дослідниками. Учитель лише
скеровує цю діяльність і на завершення
підбиває підсумки, точно формулюючи
встановлені алгоритми дій та ознайомлюючи дітей із загальновизнаною системою визначень. Таким чином, школярі
будують свою математику: математичні
поняття стають знайомими, цікавими — і
зовсім не складними, зрозумілими.
Саме впровадженню цього проекту у навчально-виховний процес було
присвячене засідання круглого столу
вчителів, що беруть участь в експериментальній роботі. Педагоги вперше
за два роки зустрілися й поділилися
досвідом.
Виступила з доповіддю «Реалізація
основних засад науково-педагогічного проекту «Росток» у роботі вчителів
початкових класів» Тетяна Ткач (мето-

Обговорення нової методичної літератури. Перша справа —
методист відділу освіти Вишгородської РДА Тетяна Ткач

різних етносів, їх культурою,
історією. І, як сказав у своєму виступі радник посольства
Республіки Куба в Україні Пупо
Еміліо Певіда: «Фестиваль формує почуття прекрасного на
кращих здобутках світової цивілізації».
Учням «Інтелекту» сподобався фестиваль, і вже зараз вони з нетерпінням чекають наступного — у 2012
році. Пізно ввечері, коли
наша команда повернулася до Вишгорода, я почула
в телефонній слухавці: «Ми
дуже вдячні вам за чудово проведений час, за те
нове про що дізналися при
живому спілкуванні з представниками
Латинської
Америки, за те, що Еквадор,
Аргентина, Куба стали для
нас ближчими».

дист відділу освіти Вишгородської
РДА), а Наталія
Садовнікова
(заступник директора
з навчально-виховної роботи Вишгородської спеціалізованої школи «Сузір’я») ознайомила
присутніх з темою: «Формування самопізнання, самовдосконалення та самовизначення молодших школярів на засадах особистісно-діяльнісного підходу
до навчання та виховання».
Обговорювалася також структура
уроку «Відкриття нових знань» та матеріали Всеукраїнської конференції для
керівників шкіл, що відбулася у Сумах
24-25 листопада 2011 року. Та найбільше задоволення колеги отримали, відвідавши відкритий урок у 2-Д класі, який
проводила Олена Глущенко.
Урок був інтенсивним, змістовним, з
використанням сучасних інтерактивних
технологій. Чимало нового та цікавого
дізналися і діти, і вчителі — не лише початкових класів, а й старшої школи — які
були присутні на уроці.
Інноваційні проекти, які опановує наш
навчальний заклад, об’єднані єдиною
метою: зробити навчання цікавим, результативним і корисним — аби і школяр,
і випускник могли застосувати їх у житті.
Мала дитина – то перлина,
Творіння чисте, неземне.
Якщо до неї серце лине,
Вона і генієм зросте!

или в шафі Шапочки,
Брилики, Капелюшки,
Панамки. Кожної осені
вони розповідали про різні пригоди літнього відпочинку. Тільки Зимовій Шапочці нічого було
розказати, адже вона ціле літо
пролежала у шафі.
– Візьміть і мене з собою в подорож наступного літа, – просила
вона своїх сусідок, але у відповідь
чула лише сміх і такі слова: «І кому
ж ти потрібна влітку?»
– Нічого, – заспокоювала себе
Зимова Шапочка, – я обов’язково
побуваю влітку на морі.
Настала зима. Шапочка вірою і
правдою служила своїй хазяйці,
оберігаючи її від застуди, а навесні
за це Шапочку дбайливо випрали
і поклали в шафу. Там у зимових
сновидіннях перебували її подружки.
– Зимова Шапочка повернулась,
– радо вигукнула Панамка, – значить, прийшла весна – скоро літо!
І з цієї миті Панамки, Капелюшки
та Брилики стали мріяти про відпочинок. Зранку до вечора обговорювали свої майбутні подорожі.
Зимова Шапочка слухала ці розмови і весь час думала, як потрапити і собі на відпочинок.
Одного вечора всі мешканці
шафи почули розмову господарів
про те, що через декілька днів вони
поїдуть у відпустку на море. Ця новина принесла всім велику радість,
лише Зимова Шапочка була сумна.
Настав час збирати валізи. Господиня так поспішала, що навіть
не звернула уваги, що замість Рожевої Панамки поклала у валізу Зимову Шапочку.
Вона від радості і страху аж затремтіла, боячись цим видати
себе, але ніхто нічого не помітив,
і валіза закрилася, підготовлена в
дорогу.
Зимова Шапочка перебувала в
такому захваті, що довга дорога
здалась їй миттю. Схаменулась
лише тоді, коли почула вигуки захоплення: «Ну, нарешті! Нарешті
ми на морі!»
Валіза відкрилась, і Господиня
почала викладати речі. Тут вона помітила Зимову Шапочку.
– Це ж треба, навіть зайві речі
прихопила, – сказала вона, взявши Шапочку в руки. Потім віднесла її на балкон і прищепила на
мотузку.
– Зате провітриться, і міль не заведеться, – подумала Господиня.
А Шапочка поглянула навкруги
і побачила Море. Воно іскрилось і
вигравало на сонці легкими хвильками.
– Ось яке ти… Море! Нарешті я з
тобою познайомилась. Тепер і мені
буде що розповісти подругам.
Шапочка була безмежно щаслива.
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Нанотехнології

Клавіатури
розчиняються
у повітрі
«Известия в Украине»
(скороч.)
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Спосіб життя
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лгоритм взаємодії людей з ком’ютером найближчим часом круто
зміниться. Кнопку «мишки»
замінить голос або усна команда. Жести і звуки розумні
машини навчилися розуміти
настільки, що вже можна нові
технології виводити на ринок.
Компанія Apple випустила
нову модель IPhone: якщо ви
добре знаєте англійську, то
Інтернет-браузером, як і апаратом, можна керувати словами.
Камеру інженери компанії рекомендують закріпити на плечі і спрямувати перед собою.
Лазерний пікто-проектор має
функцію автофокусування, що
дозволяє йому проецирувати
зображення на будь-яку поверхню, незалежно від відстані до
об’єкта. Торкання проецируваного зображення кнопки буде
розпізнаватися як її натиснення
камерою Omni Touch.
Пристрій з безекранним керуванням розробляється і в Росії,
наприклад, резидент іннограда
«Сколково» просуває технологію керування жестами у штучній
водяній хмарі.
Розробники нових технологій
прагнуть дати звичайним користувачам ком’ютера можливість керування курсором за
допомогою повороту голови
і очей через те, що їм постійно доводиться тягнутися за
«мишкою», а це шкодить продуктивності праці і може стати
причиною серйозних фізичних
проблем. Очі у будь-якому випадку задіяні у спілкуванні з
ком’ютером.
На думку філософа-футуриста Данила Медведєва, звичний
сьогодні екран в мобільних пристроях у майбутньому стане таким же атавізмом, як клавіатура
на телефонах.
«Через кілька десятків років
людство перейде на інший спосіб роботи із системами інтерфайса, — переконаний він. — У
майбутньому широке розповсюдження отримають системи
прямого доступу, такі, як шолом
і окуляри».
Вони дозволять виводити інформацію вам в око або навіть в
оптичний нерв. У цьому випадку
не потрібні екрани — ви побачите будь-яку картинку, яку забажаєте.
Якщо зараз ми звикли до того,
що у будь-якого ком’ютера є
клавіатура, то в майбутньому
ви самі будете виконувати її
функцію головою, оскільки потрібні дані будуть зберігатися у
хмарі. Хмари через 10-15 років
міститимуть у собі надійну систему резервування даних. Вже
не треба буде думати про те, де
знаходиться той чи інший файл.
Першим кроком на шляху відмови від екранів стануть проекційні
технології, появу яких ми спостерігаємо сьогодні у нашому
житті.

Футбол

Вишгород

Срібна бутса

Олександр ВОЛКОТРУБ,
головний тренер команди міськради
ФОТО — Андрій МАКСІМОВ,
Марта КВІТКА, «Вишгород»

руге місце міських футболістів
у чемпіонаті району з футзалу
— результат напружених поєдинків між любителями цієї азартної,
швидкої гри. Команду нагороджено
дипломом і призом: на блискучій кулі,
що нагадує шкіряний м’яч, у стрімкому русі до воріт суперника — фігурка
футболіста.
Минулої неділі у Вишгородській
ДЮСШ відбулися матчі чемпіонату району з футзалу серед команд підприємств,
організацій, закладів Вишгородщини.
Чемпіонат тривав упродовж місяця і проводився у районі вперше. Участь у ньому
взяли 11 спортколективів Вишгородщини.
У ході тривалої напруженої боротьби визначилась четвірка найсильніших,
що підійшли до півфіналу. Це — команди ДЮСШ-РДА (Вишгородська районна дитячо-юнацька спортивна школа,
Вишгородська районна державна адміністрація), міськради («Віраж»), Каскаду
Середньодніпровських ГЕС та «ЧіпсиЛюкс».
Тренер гідромеханізаторів Юрій Колодзян доклав чимало зусиль до того,
щоб його команда теж потрапила до лідируючої групи. Але у напруженому поєдинку за 4-5 місця їх переграли енергетики.

Д

А у півфіналі зустрілися
«Чіпси-Люкс» — ДЮСШРДА, команда міськради
«Віраж» — Каскад Середньодніпровських ГЕС. «Чіпси» поступилися молодим,
перспективним футболістам
ДЮСШ-РДА із розгромним
рахунком 7:1.
Про те, яка точилася наполеглива боротьба на невеличкому футбольному полі
між парою других фіналістів,
свідчить результат зустрічі
енергетиків та міської команди. А був він і 1:0 на нашу
користь, і 1:1.
Гол у ворота суперника
у другому періоді визначив
долю матчу. Перемогла команда міськради «Віраж». А у
надзвичайно складному фінальному поєдинку наша команда поступилася гравцям
ДЮСШ-РДА, які буквально
вирвали перемогу, з рахунком 3:2.
Утім, визначаючи кращих гравців, журі
нагородило цінними подарунками та
призами кращого воротаря матчу з команди міськради Олексія Щербину і кращого гравця нашої команди Олександра
Дорошенка.
Футзалівці міста виступали у такому
складі: Олексій Щербина, Олександр Дорошенко, Олександр Луговик, Дмитро
Сінько, Руслан Борисевич, Михайло Волобуєв, Віталій Прищепа, Олег Прусенок,

ЄВРО-2012
До речі, поки на футбольних полях, у спортзалах удосконалюють свою майстерність майбутні зірки українського футболу, відбулось жеребкування Євро-2012. Команди-учасниці
майбутнього континентального чемпіонату з футболу дізнались про своїх суперників.
На стадіонах України гратимуть:
Група В
9 червня, 19:00 Голландія - Данія (Харків)
9 червня, 21:45 Німеччина - Португалія (Львів)
13 червня, 19:00 Данія - Португалія (Львів)

Почесні трофеї першості –
гордість команди і тренера
Андрій Глущенко, Юрій Сіроштан, Сергій
Гідіков. Двоє останніх — спонсори (завдяки ним команда взяла участь у чемпіонаті,
в якому зайняла почесне друге місце).
На першому — ДЮСШ (РДА), третьому — Каскад Середньодніпровських ГЕС,
четвертому — «Чіпси-Люкс», п ятому —
«Гідромеханізація».
Гравців привітала начальник відділу
освіти Вишгородської РДА Раїса Клименко. Вона вручила призи та цінні подарунки переможцям і побажала їм подальших перемог.

13 червня, 21:45 Голландія - Німеччина (Харків)
17 червня, 21:45 Португалія - Голландія ( Харків)
17 червня, 21:45 Данія - Німеччина ( Львів)
Група Д
11 червня, 19:00 Франція - Велика Британія (Донецьк)
11 червня, 21:45 Україна - Швеція (Київ)
15 червня, 19:00 Швеція - Велика Британія (Київ)
15 червня, 21:45 Україна - Франція (Донецьк)
19 червня, 21:45 Велика Британія - Україна (Донецьк)
19 червня 21.45 Швеція - Франція (Київ)

Вболіватимемо ЗА НАШУ КОМАНДУ!

Так починався баскетбол
Олег КОВТУН та міський
баскетбольний клуб
«Вишгород»

С

еред попередників баскетболу нерідко називають поширену у XIX
столітті в деяких країнах дитячу гру «качка на скелі», з
якою був добре знайомий
Джеймс Нейсміт: підкидаючи невеликий камінь, гравець мав вразити ним вершину іншого, більшого за
розміром, каменю.

За твердженням біографів Нейсміта, саме у момент гри у «качку на скелі»
в голові юного Джеймса
зародилася в загальних
рисах «концепція баскетболу». Гра остаточно дозріла, коли доктор Нейсміт
почав викладати анатомію
і фізкультуру у Міжнарод-

ному тренувальному
коледжі молоді YMCA
в містечку Спрінгфілд (штат Массачусетс).
Нейсміт зауважив,
що для студентів зимові заняття гімнастикою в залі – занадто
одноманітні, і вирішив
зайняти їх якоюсь новою рухомою грою на
спритність і координацію, котру можна
було б проводити в
закритому приміщенні — причому відносно невеликому за своїми розмірами.
У різних кінцях
спортивного залу до
балкона, що оперізує
його за периметром,
прикріпили два кошики (англ. basket — «кошик»,
звідси і назва нової гри) з-під
фруктів (висота від підлоги до
краю балкона дорівнювала 3
м 5 см, звідси і стандарт, якого дотримуються донині на
всіх баскетбольних майданчиках світу). Студентам треба
було послати м’яч у кошик.

ФізкультУРА
Так народився баскетбол.
Перший офіційно зареєстрований
баскетбольний
матч відбувся першого грудня 1891 року. Проходив він не
зовсім звично для нас. Так, у
командах Нейсміта було по 9
осіб (доктор просто розділив
групу своїх студентів порівну), а грали вони футбольним
м’ячем.
Звістка про нову спортивну
гру облетіла всю Америку — і
незабаром у коледж, де викладав Нейсміт, стали надходити
купи листів, автори яких просили надіслати їм правила гри.
15 січня 1892 року Джеймс
Нейсміт вперше опублікував
правила баскетболу в газеті «Трикутник», що видавалася в коледжі Спрінгфілда.
У 1892 році була опублікована перша Книга правил гри
з баскетболу, що містила 13
пунктів (багато з них діють донині, хоча де в чому «правила
Нейсміта» відрізняються від
сучасних).
Вітаємо усіх спортсменів,
та просто людей, яким подобається баскетбол, зі 120-річчям цієї прекрасної гри!

Гайд-парк

Вишгород

голова виборчої дільниці з проведення голосування у референдумі 1 грудня 1991 р.
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років минуло з часу
фактично межової
події у новітній українській історії. 1 грудня 1991
року відбувся Всеукраїнський
референдум, на якому з приголомшливим результатом народ
УРСР підтримав державну незалежність України.
Народна Рада, не маючи на
той час жодних важелів впливу
на силові структури, не маючи
більшості у парламенті, не володіючи практично жодним інформаційним ресурсом, отримала
перемогу над всесильною партійною номенклатурою. Таємниця цього успіху — у позаетнічному принципі трактування нею
політики. Тоді навіть у кулуарах
ніхто не порушував тему «титульної» нації. Нацією вважали
всіх громадян України, незалежно від етнічного походження чи
релігійної приналежності.
Загроза повернення диктатури об’єднала в спілку «Демократична Україна» усіх антикомуністів та демократів: Партію
демократичного
відродження
України, республіканців, християнських демократів, членів
Селянської партії, зелених, соціал-демократів, Рух, Меморіал, жіночі організації. Вірменин
Г. Алтунян із Харкова звернувся з трибуни Верховної Ради

України із закликом підтримати
незалежність, «східняк» В. Філенко у своїх міркуваннях нічим
не відрізнявся від національних
демократів із Західної України –
всіх об’єднувало спільне бачення незалежної, демократичної
держави. Нікому навіть на думку не спадало розпочати у цей
відповідальний момент пошук
«справжніх» і не зіпсутих українців, або найбільш «українських»
регіонів, а про кровну приналежність – взагалі не було й мови.
Одним з найактивніших діячів
і найбільш плідним на ідеї парламентарем був на той час голова
Народної Ради Ігор Юхновський.
Його промова, виголошена 24
серпня 1991 року, стала програмою переходу УРСР до незалежної України. Найважливішою
у виступі Юхновського була ідея
референдуму, як єдино можливого і найбільш легітимного переходу до державної самостійності України:
«Фактично зараз Союзу як держави немає. Республіки де-факто
є незалежними державами, вони
мають брати усю повноту влади в
свої руки. Росія це робить. Як ми
це маємо робити в Україні?
Знову є два варіанти:
Верховна Рада України негайно проголошує незалежність
держави і вихід із складу СРСР.
Усі підприємства, розташовані
на території республіки, визнають владу УРСР. Усі військові
частини, КДБ, міліція, визнають
її владу. Як за помахом чудодійної палочки, виникає могутня самостійна держава. Держава під

Інформація для роздумів

владою КПУ, КДБ і армії. Сюди
стікається уся «шпана», як сказав
академік Яковлєв, з інших республік, а найбільше з РРСФР.
Країна, ворожа перш за все
до Росії і до усього світу. Країна,
яку визнає Хусейн та інші диктатори. Така Україна – неможлива.
Є другий шлях: яким іде Росія
Єльцина.
Перш за все, декомунізація
республіки. Вона має початись з
департизації підприємств, установ, армії, КДБ, МВС, апарату
Верховної Ради, апарату Уряду.
Що насправді означає департизація? Чому вона найбільш
реальна? Бо вона найбільш вигідна. Люди спокійно залишаються на своїх місцях роботи,
але звільняються у першу чергу
від тягаря парткомів. Кожний
зберігає свою зарплату, свій кусок хліба. В країні є одна демократична влада.
По-друге, проведення референдуму з питанням:
1. Чи хочете Ви, щоб Україна
була незалежною демократичною державою? Так – ні.
2. Чи хочете Ви, щоб були
проведені дострокові вибори
Рад разом з виборами Президента республіки?
Незалежність, одержана шляхом референдуму, є справжня
незалежність. Усі цивілізовані
країни світу одержували незалежність як результат вільного
волевиявлення народу. Як член
ООН Україна може звернутись
до цієї організації прислати своїх спостерігачів. Якщо незалежність оголошується як результат

вільного волевиявлення народу – вона дуже швидко визнається як сусідніми державами,
так і державами світу. Кінцевий
результат визнання у другому випадку досягається значно швидше, ніж у першому. До
дня проведення референдуму
в Україні має бути закінчена департизація.
Третє питання. Республіка
контролює територію. Націоналізація усього майна на території України і початок економічних
і правових угод з республіками,
створення національної гвардії
і міністерства оборони, розділ
армії. Розформування органів
КДБ і створення нової системи
безпеки. Негайна департизація
і націоналізація друкарень і засобів масової інформації. Такий
хід подій фактично веде до утворення дружньої до інших республік демократичної України. Це
шлях чесний по відношенню до
наших сусідів».
Уривок із виступу І. Юхновського найбільш яскраво засвідчує справжній демократизм
тогочасних політиків та їхню відданість загальнолюдським цінностям.
54 відсотки кримчан, голосуючи за незалежність, сподівалися жити в демократичній, з
реформованою економікою соціальній державі. Такі сподівання були і в Ужгороді, й у Вінниці,
де понад дев’яносто відсотків
тих, хто прийшов на дільниці,
проголосували за незалежність.
У Львові, Івано-Франківську і
Тернополі до названих принципів

Будемо співати!

Анатолій МИСЬКО,

керівник Вишгородського
андерграундового гурту
«Гайдамаки»
ФОТО — архів світлин гурту,
спеціально для «Вишгорода»

А

взагалі, навіщо співати? Сто років тому це
просте запитання видалося би таким безглуздим,
як скажімо, навіщо вчитися
ходити або розмовляти...
Ходяча плінтусна психологія
– сучасному українцю співати не потрібно. Може, бува,
коли й засмокче душу якась
незрозуміла порожнеча – інстинктивний позов – то до
його послуг десятки різноманітних кнопок: тицьнув
пальцем – і гримить електронна звукова «розкіш» так,
що вгинаються ребра і тремтять стіни.
Більшість дітей тепер без
догляду батьків, бо створена
спеціальна Система Нагляду й
Зайнятості — дитсадки, школи, ліцеї, гімназії, секції, студії
тощо – де нікого не цікавить виховання конкретної дитини, аби
лиш справно працювала сама
система, була школярська дисципліна та якась оплата для вихователів. Продуктом цього є
сучасна молодь без певних орієнтирів і чітких устремлінь.
Та Торічелієвої порожнечі в
суспільстві не буває. Тому підростаючі покоління під дією
природних сил цілком законно шукають засоби для виходу у світ своїх природних

15

Мовою док у м е н ту

До річниці референдуму
Підготував
Анатолій КЛИМЕНКО,

10 грудня 2011 року

«Гайдамаки» під Крутами
устремлінь. І потрапляють у
«море свободи» – наркотиків,
комп’ютерних ігор, кіно, тютюну, пива, міцного алкоголю,
вільного сексу.
Живої музики та співу тепер
майже не буває. В суспільстві
панують вокально-інструментальні твори, наспівані і награні
професійними музикантами.
Цікаво, що чим вищий професійний рівень такої продукції, тим бідніший її зміст. А
в підсумку, то це все — лише
музичні протези. Красномовний приклад — мода на спів
«караоке»: теситура музичного
запису не завжди придатна для
«виконавця».
На різноманітних майданних та палацових «шоу» виконання музичних творів супроводжується ще й відеорядом,
ритмічними вихилясами самих

виконавців, клубами диму,
блискотінням неспокійних кольорових променів. Відеокліпи
– найвища форма цього неандертальського мистецтва.
Рідкісне явище — юнак чи дівчина, захоплені співом або інструментальною грою, як внутрішньою потребою! А може,
такої потреби й немає? Високоосвічені і вимуштрувані випускники музичної школи після
її закінчення в більшості вручають свої дипломи батькам і навіки беззвучно «розчиняються»
в «німій» побутовій масі посполитих громадян. Інформація
для роздумів...
Пісня завжди давала українцям незрівнянне й незабутнє
переживання душевного контакту, близькості, єдності із
собі подібними, з усім сущим.
Звичайно, втрата повсякчас-

ної пісенної культури — це
тільки ланка в тяжкому й
довгому ланцюзі наших
невдач і поразок. Але ж за
одною тягнеться інша…
… Верховна Рада України … Закон про зменшення часового ліміту на україномовну трансляцію з 50
до 25 відсотків на радіо та
телебаченні!!! Та ж співати
українцям заборонили і візантійські ієреї одразу після віртуального хрещення
України-Русі в 988 році. Не
вийшло! І от тепер, через
понад 1000 років… «Інтелігенція, вихована колонізаторами, є найзапеклішим
ворогом свого народу»
(Дж. Неру).
Потреба співати не знищена, бо вона незнищенна!
Вона гніздиться в найглибшому корінні нашої свідомості,
нашої душі. Вона лише немилосердно пригнічена сумним
звалищем вторинних продуктів
життєдіяльності сучасної паразитичної цивілізації.
Спів – дуже важлива дія для
дітей і дорослих. Він зближує,
навчає приглядатись і прислухатись не тільки до себе, а
й один до одного, разом творити красу. Досвід спільного
творення пісні обов’язково
поширюється й на інші сфери
діяльності. І всюди він сіє прості й прекрасні принципи взаємності – увагу, розуміння, повагу.
Найвищу цінність становить
гармонія – чудо колективного
творення складних речей, для

додавалося ще й бажання поширити свою національну модель на
територію усієї України. Сприйняття галичанами східних українців, як несправжніх, зіпсутих і
обманутих радянською владою,
яких треба ще виховати до рівня
справжніх патріотів галицького
зразка, зруйнувало ту початкову
крихку довіру один до одного і
зробило усіх легкими жертвами
різноманітних маніпуляцій.
Ще однією причиною взаємного недовір’я між регіонами
стала несиметричність у боротьбі
з владою партноменклатури, що
дозволило їй переформатуватися в українську державну еліту.
Оговтавшись від страху і шоку,
номенклатура перейшла у тихий
наступ і надовго перетворила незалежну Українську державу на
радянський заповідник, але без
жорсткого контролю компартійних органів, що в українському
варіанті виявилося фатальним.
Безконтрольний і безкарний період первісного нагромадження
капіталу остаточно зруйнував
віру у справедливість української
держави, викликав розчарування
нею у цілих регіонів.
Ми часто задивляємося в минуле, як правило, у далекі від нас
часи і намагаємося в них знайти
відповіді на актуальні питання
сьогодення. Ми не зможемо
встановити справедливість заднім числом, проте вплинути на
процеси, які започаткували ми
самі, – можемо. Недавня історія
нас зовсім не ділить, вона нас
об’єднує і тим самим відкриває
перспективи.

окремого індивіда непосильних. Для цього й співали всі
українці в усі віки! І у свій час
бандуристи своїми співами піднімали дух і кріпили козацьку
волю у боротьбі із супостатами!
Спів в українця закладено у
генах, з колиски, з перших днів
перебування у явному Білому
Світі або навіть в утробі співаючої матері. У Відах подається
притча про спілкування Мудреця й Правителя, підсумковий
сенс якої такий: почати вчитися
ми повинні з найголовнішого,
найпершого мистецтва — мистецтва співу.
А чому тепер ми мало співаємо, а якщо і співаємо — то чому?
Професіонали можуть чесно
сказати, що виробляють художній продукт і тим добувають собі
на хліб і на масло до нього(це
вже як вдасться). Професіонал
співатиме лише за гроші (або за
якийсь їх еквівалент – зв’язки,
рекламу, аплодисменти, добру
вечерю і т. ін.).
Але, врешті, професіоналів
мало, а хороших — взагалі крапля в морі. Зате ще є величезна
маса українців, просто українців — так звані посполиті. Це
той народ, який сотворив сотні тисяч (імовірніше – мільйони) пісень неймовірної краси
й багатства, і не за гроші, й не
задля амбіцій, і кожного разу
собі. Співали, шукаючи і втіхи, і
кращої долі!
Вишгородські Покровські пісенні фестивалі – це грандіозний позитивний прорив на теренах відновлення та розвитку
народного співу в незалежній
Україні. В надрах суспільства
вже проростають сучасні невеликі пісенні паростки.
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Вітання

Мозаїка

Вишгород

З ДНЕМ БЛАГОДІЙНИКА!

У День благодійника, який відзначається
14 грудня, щиро дякуємо всім, хто подає руку допомоги іншим.
Так, на прохання Благодійного фонду святої Ольги завжди
відгукуються: – перший заступник голови Київської облдержадміністрації Ярослав Москаленко, голова Вишгородської
райдержадміністрації Олександр Приходько, голова районної
ради Олександр Носаль, міський голова Віктор Решетняк;
голова Громадської ради при Вишгородській РДА Анатолій
Гальчук, керівник Громадської приймальні районної організації
Партії регіонів Марія Дем’янчук;
депутати міської ради — підприємці Олександр Семенов, Микола Коваль, Юрій Линник, Світлана Свистун, Віктор Добровольський, голова правління ВАТ «Гідромеханізація» Юрій Колодзян;
член міськвиконкому — директор ТОВ «Харчопродторг»
Людмила Черв’яківська, генеральний директор ТОВ «КаратЛіфткомплект» Сергій Горішний, комерційний директор КТВП
«Вишневий» Микола Литвиненко;
директор ТОВ «Меркурій ЛТД» Юрій Нестеренко, директор
ТОВ «Автоколега» Борис Герцкіс, голова Спілки садівничих товариств «Глядин» Анатолій Козачок, директор ТОВ «Дім і сад»
Валерій Костюченко,
а також почесні громадяни міста Семен Поташник та Іван
Бурдак.
Шановні благодійники! Щиро дякуємо за внесок у справу благодійності та меценатства. Сподіваємось, що і надалі наша співпраця слугуватиме людям, яким необхідна підтримка та допомога.
Нехай береже вас Господь!
Правління Благодійного фонду Святої Ольги
БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД
сердечно вітає з Днем благодійника Анатолія
Павловича ГАЛЬЧУКА – голову Громадської
ради при Вишгородській РДА, члена правління благодійного фонду.
Щиро дякуємо за відданість справі доброчинності, сердечність, людяність та розуміння.
Ваша безкорислива любов до ближнього дає
людям силу і впевненість у завтрашньому дні.
Тож нехай не міліє криниця Вашої душі, а серце залишається
відкритим і щирим.
Здоров’я Вам міцного, родинного тепла, миру і благополуччя.
З повагою
Благодійний фонд святої Ольги

На дозвіллі

Відповіді на циклокросворд «Пташиний»,
надрукований у попередньому номері

Склав Борис РУДЕНКО
1. Орлан. 2. Пижик. 3. Чижик. 4. Качка. 5. Павич. 6. Калао. 7. Галка. 8. Чайка. 9.
Фазан. 10. Мокко. 11. Сойка. 12. Чібіс. 13. Цівка. 14. Голуб. 15. Сокіл. 16. Дрофа.
17. Аргус. 18. Ареал. 19. Грифи. 20. Орлик.

Відпочинок

Усміхніться
Всі люди бояться війни, терористів,
грабіжників. Але всі щиро впевнені,
що ковдра врятує нас від бабайки.

***
Дружина – чоловіку:
– Вчора я бачила, як ти виходив з пивної.
– Що поробиш, не можу ж я там жити.
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Новорічні
подорожі
головного свята року залишилось менше місяця. Тому саме час визнаДочитися
– де і як провести новорічну ніч.
Туроператори пропонують «лижний» Новий рік у Карпатах (від 200 грн за номер
на двох до 3000 грн на добу — в залежності від класу готелю. На найбільшому гірськолижному курорті європейського рівня Буковелі новорічний заїзд коштує від
12, 6 тис. грн за сім ночей. При цьому обов язково треба оплатити новорічний бенкет: 1,8 тис. грн за дорослого і 1,35 тис. грн за дитину 5-12 років.
Популярні Закарпаття, а також Славське (Львівська область). В готелях «Перлина Карпат», «Терем», «Захар Беркут» тиждень проживання – від 5000 грн за номер
на двох.
Економний варіант — поїздка у Карпати в автономному режимі. Ціни в приватних котеджах — від 100 грн на добу без харчування (в залежності від відстані до
лижних трас).
Альтернатива Карпатам в Україні — Крим. Вартість проживання на Чорноморському узбережжі коливається від 500 грн на добу. Новорічна ніч з бенкетом і програмою в готелі «Ялта-Інтурист» — близько 3,2 тис. грн. Можна провести таку ж ніч
і за 700 грн на двох у менш респектабельних готелях. А молодь віддає перевагу
кримським клубам, де можна відпочити за 500-700 грн з людини.
Для охочих самостійно подорожувати Україною є шанс придбати квиток у потрібному напрямку на додаткові поїзди. На новорічні та різдвяні свята їх буде 32
— в усіх напрямках. Квитки можна придбати вже зараз.

П ог ля д и р е да кції
н е з а вжд и з б і г а ю т ься з ду м кою а втор і в пуб ліка цій .
Ре д а к ц і я з а лиша є за собою
пр а во с к ор оч ува т и на да ні м а те р іа ли ,
я к і н е р е ц е н з ую т ь і не пове р та ють.
В і д пові да льність
з а д ос т ові рність да ни х
н е с ут ь а вт ори пу бліка цій
( р е к ла мода вці).
М а т е р і а ли , опуб лі кова ні під зна ком ,
д р ук ую т ьс я н а пла тній основі.
О с т а н н і й т е р мі н н а да ння м а те р іа лів —
с е р е д а, 1 3 - 0 0
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